En gammal stjärtmes Aegithalos
caudatus
Björn Ehrenroth
Sedan fågelmärkningarna startade vid
Hammarö och fram till och med 2006 har
10 825 stjärtmesar märkts vid stationen.
De flesta fångade individerna har varit
tillfälliga besökare under senhösten. De
bästa invasionsåren har över 1 000 fåglar
märkts per säsong. Genom kontroller vet
vi, att en del av dessa invasionsfåglar har
färdats lång väg efter märkningar i Finland,
nordvästra Ryssland och Estland.

Kontroller av egna märkningar har
gjorts främst samma säsong som fåglarna
märkts. Däremot har det varit ovanligt med
kontroller av stjärtmesar märkta något år
tidigare.
Hösten 1998 var en bottensäsong för
flyttande stjärtmesar, med endast 24
märkta individer. En liten flock på 8 fåglar
märktes 30 september och sedan dröjde
det till 20 oktober innan stärtmesar fång-
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ades igen. Då märkte Dan Mangsbo 11
individer och tog även en flock med 8
tidigare märkta fåglar. Det anmärkningsvärda med denna flock var, att samtliga
märkts ett eller flera år tidigare vid lokalen.
Fem fåglar hade märkts 1 år och 8 dagar
tidigare, två var märkta 3 år och 32 dagar
tidigare och den äldsta, med ringnummer
BD13326, 5 år och 48 dagar tidigare (199309-02).
Ytterligare ett år senare, när Lisa Elofsson och Berne Martinsson arbetade på
stationen 16 oktober 1999, fångades åter
stjärtmes BD13326 tillsammans med två
av de individer som märktes 1997 och
återfångades 1998. Även en stjärtmes som
nymärktes i samma flock 1997, men inte
fångades 1998, kollades nämnda dag 1999.
Om den äldsta stjärtmesen hade kläckts
1993, hade den vid senaste fångsttillfället
uppnått en aktningsvärd ålder av 6 år och
nästan 5 månader (6 år och 44 dagar mellan
märkning och sista koll). Detta innebär en
putsning av det svenska åldersrekordet för

stjärtmes, som tidigare var 5 år och 11
månader (Roland Staav 2006, Svenska
åldersrekord, del 2. Ringinform).
... och dessutom en ännu äldre trädgårdssångare Sylvia borin
I början av 2007 kom ett meddelande från
ringmärkningscentralen om en trädgårdssångare, märkt av Jan Rees vid
stationen 31 maj 1997 och kontrollerad av
en ringmärkare i Lot-et-Garonne, sydvästra
Frankrike, 19 september 2006. Den förflutna tiden mellan fångst och kontroll är
9 år och 113 dagar. Eftersom fågeln noterades som 2+-individ, var den ännu äldre.
Om vi gissar att sångaren kläcktes efter
mitten av juni 1996, skulle den vara minst
omkring 10 år och 3 månader gammal vid
kontrollen. Detta innebär en rejäl höjning
av det svenska åldersrekordet för arten.
Enligt Roland Staavs tidigare nämnda
förteckning i Ringinform var den äldsta
trädgårdssångaren 7 år och 11 månader.
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