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RCs ringmiirkare 

Antalet miirkta faglar 2001 upp& prelimin& till 323 786, vilket innebiir att miirkningen de 
senaste tre ken legat pH en gliidjande hog nivii. F6r att verksamheten ska kunna bedrivas i 
denna omfattning iir det viktigt att kommunikationen mellan Mkarna och RC hngerar 
effektivt och att miirkarna fdljer de anvisningar som galler (se T 150). 

Rapportering. Kontroller som gors i samband med ringmiirkningsarbete ska alltid, fdr att 
underlatta hanteringen pH RC, rapporteras av huwdmiirkare, inte av medhjiilpare. Om en 
privatperson hittar en ringmilrkt ffigel och rapporterar detta till miirkaren - kom ihig att 
rapportera fyndet vidare till RC med upphittarens namn och dress, aven om upphittaren 
infonnerats om miirkuppgifier. 

Nya regler f i r  fingstmetoder. Vid ksskifiet fick riksmuseet tillstind 6b Natuwkds- 
verket att vid ringmiirkning anvanda eller l&ta anvanda ffingstmetoder som normalt inte iir 
g o d h d a .  Ringmiirkare &m enligt RCs noteringar haft tilkthd att anvanda fhgstmetoder 
har ffin ett tilldnd som klargor vad respektive milrkare f% anvbda vad gtiller n&, fiilla, 
bandspelare och ljuskiilla. En kopia pH t i l l h d e t  friln Natuwkdsverket har ockd bifogats. 
Miirkare som helt saknar tillstind, men som borde ha fatt, eller miirkare som behover ett mer 
ornfattande tillstind iin det som siints ut, ska snarast kontakta Thord Fransson f i r  an 
eventuellt ffi det uppdaterat. Observera an fillor mbte vara godkiinda av RC innan de 
anvands. Det iir viktigt att alla ringmiirkare iir medvetna om vad som giiller - att utnyttja en 
f"angstmetod som inte ilr g o d h d  av RC kan innebiira att licensen omedelbart dras in. 

Insamling av IjPdrar eller prover f d n  figlar som fingas fir ringarkning. Det blir allt 
vanligare an forskare iir intresserade av fiiidrar, blod eller andra prover 6Hn f&glar. Att samla 
in prover ffh faglar i samband med ringmiirkning Gr endast ske om vederborliga tillstind 
erhAllits (gdler ej vanlig biometri). Ringmiirkare som planerar att b i d  forskare med 
material mllste ha en kopia p i  forskarens t i l lshd n u  arbetet utfdrs. Detta innebiir att det 
inte iir tillitet att samla in fjadrar eller blod 6b rariteter utan tillsthd! 

Redovisning. Med detta utskick medfoljer blanketter f6r redovisning av kets Mkningar. 
De ska vara insiinda senast 15 September eller 15 januari 2003, beroende pH vad som 
overenskommits med RC. Liksom f6rra ket har de hiiftats ihop f i r  att minska risken att 
miirkare glommer an siinda in nHgon av blanketterna. Observera att redovisningen mHste 
vara hllstiindig for att licensen ska fdrnyas fdr n%ta k. Se diirfdr till att redovisningen 
siinds in i tid. Aven miirkare som miirkt noll ska siinda in uppgifi om detta. Vid senaste 
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irsskiftet var vi twngna att pimima alltfdr minga. Redovisa miirkningar successivt under 
iret - det underliittar arbetet p i  RC och gor att upphittare inte behover vanta lange p i  att fa 
svar. 

FagelZ. De som anvander Fagel2 med detta utskick separat information om datapro- 
grammet. FageD har uppdaterats under viren och kompletterats med nya funktioner. Under 
fjoliret registrerades nlirmare 200 000 markningar i Fagel2 och overfdrdes digitalt till 
museet. Detta iir mycket positivt och en betydligt hiigre andel av den totala miirkningen iin 
vad som var forvantat. Arbetet med de centrala datahnktionerna p k i r  och i skrivande stund 
tas en ny central dataserver i bruk f i r  att hantera miirkdata. 

M&kare som vill boja anvanda Fagel2 kan hora av sig till RC och fh en bestallnings- 
blankett. 

OBS! Se over ringlagret infor sommarens markning! 
Vid behov, bestall ringar snarast. Efter midsommar kan vi inte lova att 
bestallningar effektueras lika snabbt som vanligt. 

En trevlig somrnar Bnskas alla miirkare av oss pA RC! 

Thord Fransson 
Lennart Ekstrom, Conny Kroon, Roland Staav, Bo Wlstrom, Ulla Britt Siillstrom & Henrik 
Osterblom 


