Nikolaj Mardal Jensen
29. august 1915 - 12. februar 1999

I senvinteren 1999 indløb den sørgelige besked, at Nikolaj Mardal Jensen var død på Amager Hospital, 83 år
gammel. Han var da blevet en myte blandt ringmærkere
og havde viet 51 år af sit liv til fugleringmærkningen.
Nikolaj Mardal Jensen blev født i Boddum, Sydthy. I
1935 rejste han til København for at aftjene sin værnepligt, hvorefter han fik ansættelse i Zoologisk Have som
dyrepasser. I 1945 fik han tilladelse til at indfange vadefugle til Zoologisk Have. Kort efter hørte konservator
Erik Petersen, Zoologisk Museum, om Zoologisk Haves
fangstmand, kontaktede ham og oplærte ham i ringmærkningshåndværket, og i 1946 begyndte Mardal at ringmærke især vadefugle og ænder på de nyindvundne inddæmmede arealer på Vestamager. I 1948 startede han og
Poul Tholstrup et samarbejde, som fortsatte frem til
Tholstrups død i 1986 (se nekrologen i DOFT 80: 137,
1986). I 1951 blev Mardal ansat som opsynsmand på
Vestamager, som dengang var militært areal - en stor
fordel for både ham og fugleringmærkningen. Hans
fangster begyndte at vække opsigt i ornitologiske kredse,
bl.a. fangede han to nye arter for Danmark: Stribet Ryle
og Terekklire. Han blev pensioneret i 1985, men fortsatte arbejdet som ringmærker og som reservatopsynsmand
for Jægersborg Skovdistrikt på Vestamager.
I 1996 opnåede Nikolaj Mardal Jensen noget så sjældent som at fejre 50 års jubilæum som ringmærker for
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Zoologisk Museum. Han fik i den forbindelse overrakt
Zoologisk Museums hæderspris, en æresstatuette i form
af en gejrfugl. Denne hæderspris er herudover kun uddelt
to gange i de 6 år, den har eksisteret, og kun til universitetsforskere.
Igennem en menneskealder har Mardal i selvbyggede
fælder og andekøjer formået at indfange og ringmærke
over 300 000 fugle, heraf 200 000 på Amager - en betragtelig præstation. Arbejdet har givet meget store resultater; i sine aktive år mærkede han en fjerdedel af samtlige
ringmærkede ænder i Europa. Også hans ringmærkning
af vadefugle har været i særklasse og har resulteret i
genmeldinger fra områder strækkende sig fra Østasien til
de Britiske Øer, og fra det nordligste Skandinavien til det
sydlige Afrika. Gennem hans indsats er et stort kildemateriale i form af mærknings- og genmeldingsdata skaffet
til veje, til uvurderlig hjælp for forskningen.
Æret være Nikolaj Mardal Jensens minde.
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