Reguleringsjæger bidrog
til fugleforskningen
En vestjysk mågeunge blev i sommeren 2018 ringmærket i kolonien på Langli.
Otte måneder senere blev den skudt på Horsens Havn, hvor lokale jægere giver
kommunen en hjælpende hånd med at regulere mågebestanden.
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Sølvmågeungen, der i juni 2018 blev ringmærket på Langli, befandt sig i marts 2019 i Horsens – over 100 km fra kolonien i det vestjyske. Ringmærkede
fugle giver os indblik i fuglenes bevægelser i både ind- og udland. På billedet ses en ung sølvmåge på alder med den, der blev nedlagt i Horsens.
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NATUR/VILDTFORVALTNING: Øen
Langli ligger i Ho Bugt i den nordligste
del af Vadehavet. Hvert år ringmærkes
og optælles et udsnit af øens ynglefugle
som en del af den overvågning af de
danske kystfugle, som DCE – Nationalt
Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, står for. Man regner med, at der
yngler omkring 80.000 sølvmågepar i
Danmark, hvilket udgør omkring 10 %
af den samlede nordvesteuropæiske bestand. Om vinteren opholder op mod en
halv million sølvmåger sig her i landet.
Langli huser en stor bestand af sildeog sølvmåger. Et antal af disse ringmærkes samt vejes og måles for at vurdere deres kondition det pågældende år.
Der registreres store udsving i både ynglesucces og kondition fra år til år, hvilket giver et billede af, hvordan bestandene af de to arter har det i Vadehavet.
En del måger ringmærkes både med
metal- og farveringe, som med kikkert
eller teleskop kan aflæses på større afstande. Dette resulterer i en del genmeldinger af ringmærkede fugle fra
både ind- og udland, og der er etableret et rigtigt godt samarbejde på tværs
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kere, ringaflæsere og forskere, som
blandt andet giver os viden om overlevelsen hos sølv- og sildemåger. Der
ringmærkes årligt omkring 3.000
sølvmåger i Danmark.
I 2018 havde både sildemåger og
sølvmåger en rigtig god ynglesæson på
Langli, hvor der tilsyneladende var rigeligt med mad at finde, og øen bugnede med flyvefærdige mågeunger. Den
25. juni fik en sølvmågeunge en metalring med nummeret 4421285 om benet.
Denne ring blev otte måneder senere
aflæst og indberettet til Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum af en jæger, som havde
nedlagt mågen på Horsens Havn. Måger, der som dette individ kun bærer en
metalring, genmeldes som regel kun,
hvis de bliver fundet døde eller genfanget af ringmærkere. Det er således væsentlige informationer, som jægere kan
bidrage med, hvis de indberetter metalringe fra nedlagte fugle.
Fra andre genmeldinger af måger
ringmærket på Langli ved vi, at sølvmågerne i deres første leveår primært
trækker til det tyske og hollandske vadehav, hvor de opholder sig, til de bli-

ver kønsmodne. Derefter vender de
ofte tilbage til Langli for at yngle. Den
vestjyske sølvmåge endte dog sine
dage på havnen i Horsens, hvor en
gruppe lokale jægere i forbindelse med
en forsøgsordning havde fået tilladelse
til at regulere sølvmåger fra den 20.
februar til den 15. april 2019. Den
unge måge blev nedlagt på Horsens
Kommunes losseplads, der er omfattet
af den reguleringstilladelse, som de lokale jægere med stor succes har benyttet sig af (se artiklen om mågeregulering i Jæger 8/19).
ihs@jaegerne.dk
jesper_brinkmann@hotmail.com

Har du nedlagt en
ringmærket fugl?
Så husk at indberette den til Ringmærkningscentralen på Statens
Naturhistoriske Museum i København.
Dette kan gøres på mail, telefon eller
via hjemmesiden www.fuglering.dk.
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