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Svensk ringrnikkningsatlas 

Vi har nu gMjen att meddela att den fdrsta volymen av atlasen k tryckt och att den inom 
d g o n  vecka finns tillghglig fdr intresserade. Detta i n n e b  att vi fdr en bredare publik 
kan presentera resultaten f r h  det fantastiska arbete som de svenska ringmlirkarna under 
l h g  tid utfdrt. Boken har tidigare kallats fdr &erfyndsatlas men fdr tydlighetens skull har 
den nu dopts om till ringmilrkningsatlas. Den omfattar &mare 200 sidor och inneMller ett 
lhgre introduktionskapitel om ringmilrkning och dess historia saint artpresentationer hin 
lornmar t o m rov&lar. 

Ringmtirkningscentralen kommer inte att A j a  boken till enskilda personer och &ot 
reducerat pris till ringmiirkare kommer tyvW inte att kunna ges. SWet till detta tir att det 
skulle bli alltfor besvkligt och kostsarnt att adrninistrera. Vi har i stallet forsokt efterstrsva 
ett generellt 1Agt fdrsiiljningspris. Boken kommer att kunna kopas via Stenhusa bod (SOFs 
bokhandel), i Naturhistoriska riksmuseets butik och vid Getterons Naturcentrum fdr 
omkring 300 kr. Skskild annons komrner att h a s  i nlista nurnmer av VAr FAgelvkld. 

Projektet k ett samarbete mellan Riksmuseet och Sveriges Ornitologiska Forening och 
denna volym k den fdrsta av tre planerade. Den fdrtjSinst som projektet erMller frh 
fdrsiiljningen kommer oavkortat att gh till produktionen av de niistkornrnande volymerna. 

I ovrigt kan n5imnas att det totala antalet miirkta aglar i Sverige under Ar 2000 kommer att 
hamna ph &mare 320 000 &lar och d-ed ph en nivA likartad med den Br  1999. Bland 
intressanta fjmd under sommaren kan vi n5imna ett nytt svenskt hldersrekord fEir 
tobisgrissla dii en %el mlirkt pA Hallands Viidero hittades dod pi% sarnma plats efter 22 Ar. 
Tropikflnd av twingar har vi haft tur med under den senaste tiden och nyligen 
rapporterades en slivshgare frh Soderfjkden piitrSlffad i Niger i april, vilket k det 
ostligaste tropikfjmdet av arten hittills. 

De miirkare som har medhjalpare uppmanas att informera dessa om atlasen. 
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