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Ateend.  Rutinerna for iterfyndshanteringen fungerar bra. Den samlade 
databasen rned iterfynd innehiller nu i storleksordningen 123 600 fynd 
f r h  starten 19 1 1 oph framslt. Ett urval nyinkomna intressanta fynd liiggs 
ut p i  v k  hemsida (www.nrm.se/rc). 

CES-Sverige. hets resultat redovisas liksom firra ke t  i Ringinform. De data projektet ger om t ex 
hiickningsframghg och mellanks6verlevnad ser vi sorn mycket viirdefulla i svensk fggelovervakning. 
Ju fler erfarna ringmiirkare sorn deltar i projektet dess battre blir resultatet. Det vore t ex bra om 
ytterligare nigra fhgstplatser i vass kunde ingi i CES-projektet. Ett bra d t t  iir om nigra miirkare slat. 
sig ihop om en plats. Samordnare iir, tillsarnmans rned RC, Thomas Pettersson, Viisteds. 

Kullrapporter. Under sex mhader 1998 har vi haft f i rmhen att fg ha Klas Karp sorn extra 
arbetskraft f i r  retroaktiv datalaggning av miirkarnas rapporter om fkglarnas kullstorlekar vid 
ringmiirkningstillfiillet. I databasen finns nu ca 100 000 kullrapporter rned uppgift om datum, plats, 
levande ungar, rMgg och iakttagna dWa ungar. 

Publikationer. I vhumret  av Ringinform kommer en lista rned under 1998 publicerade arbeten diir 
material friln svensk ringmiirkning ingk. Har du publicerat nslgot sadant arbete siind d i  ett ex till RCs 
bibliotek. Arbetet tas d l  rned i publikationslistan. 

Post till RC. Brev n k  RC snabbare om det s t h  Ringmiirkningscentralen overst, ovanfir 
Naturhistoriska riksmuseet. Annars oppnas posten first centralt. Skriv ocksi gtirna ordet "Miirkare" i 
ovre viinstra hornet p i  kuvertet. 

Licenser. Nya licenskort togs i bruk under 1998. T y v h  tal inte utskriften p i  de nya korten att de 
plastas in rned viirme. 

Aterfynd av utlandska ringar. Vi fir ibland viinta liinge p i  svar friln vissa utlhdska centraler, sorn 
har sviirt att hima rned att s h d a  miirkdata. Vi viintar t ex svar p i  m h g a  fyndrapporter vi s h t  till 
Paris, avseende deras ringar. England och Italien har ocksb o h  riitt l h g a  viintetider. Tiink p i  att given 
vid fjmdrapport av utliindsk ring onskar vi fi koordinat eller "ruta" angiven f6r fyndplatsen. 

Ringmiirkarmste. Ett nytt landsomfattande ringmiirkannote iir tbkt att iiga rum p i  riksmuseet om 
nbtan exakt ett k, i januari k 2000. H6r g i h a  av dig redan nu om liimpliga punkter du vill se i 
programmet eller pigslende projekt du vill rapportera frPm. 

Markprotokoll. Att siinda in miirkprotokoll fortlbpande ska fungera battre. Flera iterfynd ligger nu 
och vhtar. Niira en tredjedel av miirkarna har h n u  inte redovisat nigon fggel miirkt 1998. En btittring 
mhte till! 

Miirkning av rariteter. For fhgs t  och ringmiirkning av ovanliga fgglar fslr RC hiinned klargora 
filjande. Allmiint glller att det betriiffande arter sorn fAr &gas endast fireligger de begriinsningar 
sorn omniimns i handboken (sid 18). For mhga  miirkare som fgtt licens under senare k galler dock 
tillsthdet endast de arter sorn finns rned i ~verenskommelsen rned RC. 

For rariteter galler liksom for all miirkning att infhgade fgglar inte fAr kvarhillas liingre tid iin 
ringrniirkningen kriiver. En ovanlig figel fib under inga omstbdigheter kvarhillas for att forevisas for 
personer sorn inte f m s  p i  plats vid sliipptillfiillet. 
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Fhgst och mkkning inriktad p i  figlar sorn mycket sallan upptriider i Sverige varken uppmuntras eller 
prioriteras av RC. Om en ddan figel h d i  &gas ska miirkaren fdr det fdrsta ha ett tillsthd som iir 
giltigt. Han ska dessutom fdrsiikra sig om att det inte finns nigon risk for att miirkningen aventyrar 
figelns halsa eller att hanhon genom fhgsten kommer i konflikt med den, eller de, sorn upptiickt 
figeln. Det iir viktigt komma ihig att en olhpligt utfdrd fhgst  kan inverka negativt p i  
ringmiirkningen sorn helhet. 

Observers att ett giltigt tillsthd f i r  fhgst aven inkluderar att miirkaren normalt ska vara verksam i 
omddet eller att omridet ingilr i det geografiska omdde sorn regleras i tillsthdet. For miirkare sorn 
saknar Bverenskommelse om geografiskt omride galler att de inte utan RCs medgivande har ratt att 
miirka figlar i andra omriden Bin i de omriden diir de varit verksamma tidigare. Detta tIr viktigt, inte 
minst f i r  att undvika konflikter mellan miirkare. 

Figlar som d6r i samband rned ringmtirkning. Tillsammans med slutredovisningen ska rapport om 
doda figlar l h n a s  kligen p i  den blankett sorn infirdes 1997. En firsta prelimink sammanstiillning 
visar att i storleksordningen tvi  p i  tusen miirkta figlar fdrolyckats och att nibmare hiilften av 
olyckorna fororsakats av att figlar dodats av andra figlar eller daggdjur i niiten. TyvW har bara en 
tredjedel av miirkarna rapporterat in uppgifter. Rapporteringen iir viktig och observera att den iir 
obligatorisk. 

Slutredovisning. F6r miirkare, sorn haft tillsthd att miirka iiven under hosten, galler att absolut sista 
datum for slutredovisning av 1998 k s  miirkningar iir 15 januari 1999. De blanketter sorn ingk, 
forutom miirkprotokollen, k T23, T23 blad 3, T138 (figlar sorn dott), samt i firekommande fall T23 
blad 2 (rasbestiimda figlar). Obs! Om det inte blivit nigon figel miirkt under ke t  skall detta meddelas 
till RC d att vi kan gora v k  kssummering. 

Arsavgifter f"or 1999. Efter tvi k med oforiindrade avgifler blir det nu en hojning till fdljande belopp, 
vilket rekommenderats av ringmiirkningsnhnden vid sammantrade i november: 

Enskild markare 
Medhjalpare till enskild miirkare 

Stationer med miirkvolym (medelviirde baserat p i  de tre senaste ken): 
0 - 4 999 1000:- 
5 000 - 14 999 1650:- 
15 000 eller mer 5000:- 

Glam inte att ange avsbdare p i  inbetalningskortet. Forfallodag f i r  inbetalning av havgiften iir den 
3 1 januari. Miirkare, sorn har av RC godkbd medhjalpare, ska niir miirkaren betalar sin havgift  
samtidigt betala for medhjalparen och p i  inbetalningskortet ange medhjalparens namn (och fddelseh 
om det inte redan har meddelats till RC). Fodelseilr vill vi ha for att se miirkarnas ildersardelning och 
hur den utvecklas. Stationer ska iiven namnge medhjalpare sorn redan har egen licens f k h  RC. 

Alla stationer ska ha licenser for de medhjalpare sorn ska ringrniirka figlar. Medhjalparnas namn och 
fodelsek ska meddelas RC, sorn sedan skickar ut licenserna till stationen. 

Vi p i  RC tackar alla medarbetare f6r det gingna iret och onskar ett riktigt 
GOTT NYTT &! 
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