Hvor gammel er

en gammel fugl?
I daglig tale opdeles fuglene i ”gamle” og ”unge” af både jægere, ornitologer
og ringmærkere. Mange arter kan på fjerdragten alene kategoriseres som
enten årsunger eller ældre fugle, men det er som regel umuligt at vide
præcist, hvor gammel en ”gammel” fugl i virkeligheden er.
Tekst: Iben Hove Sørensen Foto: Colourbox

for at overleve de følgende år øget
markant.
På Ringmærkningscentralen ved
Statens Naturhistoriske Museum
modtages genmeldinger af ringmærkede fugle året rundt. I den seneste tid
er der dukket flere genmeldinger op,
som fortæller interessante historier
om fuglenes liv og færden. Her nævnes blot nogle eksempler.

Gamle fugle

NATUR/VILDTFORVALTNING: Ringmærkning er en af de muligheder, vi
har, for at opnå viden om fuglenes alder. Bliver en fugl ringmærket i reden
eller i løbet af dens første leveår, vil
genmeldinger altid fortælle os præcist,
hvor gammel fuglen er blevet. Findes
fuglen død, så kender man dermed
dens totale livslængde.
Dødeligheden er størst hos ungfugle, som især har svært ved at overleve den første vinter, hvor mange
fuglearter forlader ynglepladserne og
trækker væk fra de kendte omgivelser.
Når først en fugl har klaret sig igennem den første vinter, så er chancerne
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I august 2019 blev en grågås nedlagt
nord for Roskilde. Gåsen var forsynet
med en metalring, og det viste sig, at
gåsen var over seks år gammel. Faktisk blev den i 2013 ringmærket i Utterslev Mose, som i lige linje ligger
mindre end 25 kilometer fra det sted,
hvor gåsen blev skudt. En grågås kan
dog sagtens blive meget ældre. En
svensk grågås, hvis ring blev aflæst i
felten – på den levende gås – viste, at
gåsen på det pågældende tidspunkt
havde en alder på hele 25 år og ni måneder.
I september 2019 blev to sølvmåger
nedlagt – den ene ved Hørve på Vestsjælland, den anden på Fyn. Begge
måger var i voksendragt, men kun
mågernes metalringe afslørede, hvor
gamle de rent faktisk var blevet. Den
fynske sølvmåge var blevet ringmærket som unge i 2005 og havde altså
nået en alder på over 14 år, hvorimod
den sjællandske sølvmåge var blevet
præcis dobbelt så gammel. Den blev
ringmærket på Læsø i 1991 og blev
altså usædvanligt gammel. Den gældende aldersrekord for sølvmåger tilhører indtil videre en hollandsk sølv-

måge, som opnåede en alder på 34 år
og ni måneder.

Stedfast råge

Sidst i september blev en ringmærket
råge fundet død mellem Korsør og
Slagelse. Ringen blev heldigvis aflæst
og indberettet til Ringmærkningscentralen, som kunne melde tilbage, at
den pågældende fugl havde båret sin
ring i over otte år. Om rågen har været
ude i verden eller ej, melder historien
desværre ikke noget om – men sikkert
er det i hvert fald, at rågen i 2011 blev
ringmærket bare 3,4 kilometer fra det
sted, hvor den blev fundet død. Men er
en råge så gammel, når den er otte år
gammel? Egentlig ikke. Aldersrekorden for råge er nemlig på 23 år og ni
måneder og tilhører en norsk fugl.
Aldersrekorder er alle taget fra den
officielle EURING-liste: EURING list
of longevity records for European
birds (Fransson m.fl. 2017).
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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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