
Till 
RCs ringmiirkare 

Ytterligare ett ringmiirkark iir nu p i  vag att lliggas till handlingarna och det ser ut att kunna 
bli ett lyckat i r  bide vad galler antalet miirkta figlar och antalet registrerade fiterfjlnd. Den 
inforrnationsmangd som tillkomrner under ett k iir i mbnga stycken imponerande. Trots 
ombyggnationer och reparationer i centralens lokaler samt overghg till mer datoriserade 
rutiner har arbetet lopt bra. 

De allra flesta miirkarna skoter sina kontakter med RC mycket bra. Det hander dock, trots 
tidigare pipekanden i T-meddelanden, att en del miirkare fororsakar onodigt merarbete for 
personalen. For att ytterligare effektivisera och underlatta arbetet vid RC vore det bra om alla 
miirkare kunde ha foljande i itanke: 

1. Kommer det en forfi-bgan frfin RC - svara sb snabbt som mojligt aven om frigan inte kan 
besvaras fbllt ut. 

2. Notera noggrant vad som stints in till RC - att siinda in uppgifter till oss med kommentaren 
att man inte vet om det tidigare a n t s  in, innebiir i minga fall tidsiidande arbete. Det racker 
inte for oss att se om ringnumret finns rapporterat, utan alla uppgifter mbste dessutom 
kontrolleras mot foregiende rapport. 

3. GIom ingen blankett vid irssummeringen. Infor detta ilr hade vi slagit ihop blanketterna for 
att de lattare skulle kunna hillas ihop vid redovisningen. Trots detta ser vi att minga miirkare 
har tagit isiir blanketterna och att en del missat att sanda in blanketten om forolyckade figlar 
(T138). Aven om inga faglar forolyckats ska den siindas in. Observers att licensen for nasta k 
inte fornyas forriin samtliga blanketter inkommit ratt ifyllda. 

4. Rapportera samtliga utlandska ringar till RC. Vi har inte haft mojlighet att inkludera 
utlhdska ringar fbnna i Sverige i ksrapporten for 1999, men vi hoppas kunna gora det i 
rapporten for 2000. 

5. Forsok rapportera avlilsningar av fagmiirkta figlar direkt till respektive projekt. Uppgifter 
om olika fagmiirkningsprojekt kan hittas pb en siirskild hemsida (www.cr-birding be/) - 
observers att adressen andrats sedan forra T-meddelandet. Rapporter kan givetvis fortfarande 
siindas till RC men det underlattar om de gk  direkt till projekten. 

6. Betala avgiften for 2002 i tid, d v s senast i februari. Avgiften iir oforiindrad aven i k, vilket 
rekommenderats av ringmiirkningsnamnden. Flera miirkare betalade avgiften for 2001 efter 
sista februari! Upprepas detta aven i k kan en forseningsavgift komma att infiras. Anvand 
bifogat inbetalningskort och glom inte att ange avshdare. Ringmiirkare som har godkiinda 
medhjalpare ska vid betalning aven ange namn p i  dessa. 



RCs datarutiner. Arbetet fortskrider och Fagel2 har nu sants ut till ungef& 110 miirkare. 
Under k 2000 redovisades 50% av miirkningarna, ungef& 160 000 mkkta faglar, via Fagel2. 
Hur motsvarande sifia for k 2001 ser ut vet vi inte eftersom alla redovisningar iinnu inte 
erhillits. Under ket  har ocksi en serverdator tagits i bruk p i  RC diir ett databassystem 
uppbyggt i SQL-Server utvecklats rned hjalp av Bo Nielsen. Drygt 700 000 miirkuppgifler 
finns f n i detta system. De sorn k registrerade sorn anvandare av Fagel2 f"ar rned detta utskick 
ytterligare information sorn galler dataprogrammet. Anvander du programmet men saknar 
informationen fib- du hora av dig. Markare som vill bo rja anvanda Fagel2 kan hora av sig for 
att fa en bestallningsblankett. Uppdateringar kan hamtas via internet men nya anvandare 
miste forst viinda sig till RC. 

Det senaste bets intensiva arbete rned den centrala datahnktionen innebiir fortfarande att 
konverteringen av en del miirkares data fiin gamla Fagel annu inte kunnat genomforas. 

CES-Sverige. I k iir tyvZirr sammanstallningen mer forsenad an nigonsin. Vi saknar 
fortfarande nigra redovisningar, vilket innebk att nigon rapport inte lamnas i det nummer av 
Ringinform sorn bifogas detta utskick. Vi r&nar dock rned att Thomas Pettersson, sorn 
ansvarar for projektet, ska kunna ha allt material lagom till ledigheterna i jul- och 
nykshelgerna. Under senvintern 2002 hoppas vi kunna skicka ut en rapport till alla deltagarna 
och andra sorn anmaler intresse for att ta del av den. Under ke t  deltog 27 CES-platser vilket 
iir jamforbart rned foregiende k. 

Nya CES-platser behovs - kontakta RC om du iir intresserad! 

Tillstiind for att anvanda ljud och ljus vid fiingst. Det siirskilda tillstind sorn vi haft for att 
fa anvanda artificiellt ljus och ljud vid fangst i samband rned ringmkkning gir ut den sista 
december. Ny ansokan ligger hos Naturvkdsverket och vi raknar rned att det inom kort ska 
fornyas. De sorn haft det tidigare tillstindet kommer automatiskt att erhilla det nya. Mkkare 
sorn inte haft tillstind men sorn nu anser sig behova fir skriva till RC. 

Publikationer. Till vknumret av Ringinform forbereds sorn vanligt en lista rned arbeten d k  
material fiin svensk ringmkkning ingk och sorn publicerats under k 2001. Miirkare sorn 
skrivit nigot sidant under ket  ombeds vanligen sanda en kopia till RC (Conny Kroon). 

Ringmarkarmote i mars. Ett nationellt mote planeras till Naturhistoriska riksmuseet helgen 
16-17 mars 2002. Se separat inbjudan. 

Personal. Ingen foriindring har skett vad gdler den fasta personalen, rned undantag for att 
Bengt-Olov Stolt gick i pension i bo rjan av k 2001. Detta innebar att RC, sett over nigra k, 
har fatt en minskning av den fasta personalen. F r h  november och till att borja rned under tre 
minader har Henrik Osterblom anstallts for att arbeta rned volym 2 av ringmiirkningsatlasen. 

Vi p i  RC tackar alla ringmarkare f ir  det gPngna iret och iinskar ett riktigt 
GOTT NYTT AR! 

Thord Fransson 
Lennart Ekstrom, Conny Kroon, Roland Staav, Bo och Ulla Britt Sdlstrom samt Henrik 
Osterblom. 


