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Under det senaste halvhet har vissa fbriindringar skett vid Ringmarkningscentralen. Bengt- 
Olov Stolt avgick rned pension den 1 februari och efter att tjansten sorn forste intendent rned 
ansvar for ringmkkningen utlysts har Thord Fransson erhdllit tjansten rned tilltrade den 1 juni 
2001. Ringmarkningscentralen har samtidigt, inom riksmuseets organisation, ltergitt till att 
vara en del av Vertebratsektionen under ledning av professor Bo Fernholm. Under slutet av 
foregdende k fick ocksd den samlade forskningsavdelningen vid museet en overordnad chef i 
form av professor Stefan Claesson. For den fortsatta svenska ringmkkningen innebk detta 
inga storre foriindringar utan RC ska finnas kvar och fungera sorn tidigare. 

RCs lopande arbete. En forutslittning for att vht arbete ska kunna fbngera snabbt och 
smidigt k att kommunikationen mellan mkkarna och RC fungerar. FAr ni en forfi-lgan frin 
oss iir det darfdr mycket viktigt att ni sd snabbt sorn mojligt hor av er till oss - aven om ni inte 
har exakt svar pl  det vi fidgar efter! Ni kan antingen svara via fax (08 5195 4244), telefon till 
expeditionen (08 5 195 4080) eller anvanda RCs nya allmtinna email (bird,rinainaO,nrm.se). 
Observera att Roland Staav nu har ett eget telefonnummer - 08 5 195 408 1. 

Kontroller av utljindska ringar. De herfynd av utlandska ringar i Sverige sorn rapporteras 
till RC datalaggs i samband rned att vi utbyter information rned den utlandska centralen och 
besvarar rapportoren. En del rapporter g k  direkt till berord central, men det k osiikert om alla 
centraler sander information till oss om dessa end. For att vi ska ha s i  kompletta uppgifter 
sorn mojligt uppmanar vi nu alla mkkare att meddela samtliga fynd av utliindska ringar till 
RC, s l  skoter vi kommunikationen rned de utlandska centralerna via vka rutiner. Glom inte 
att ange central (texten p i  ringen) och ange ocksk, om det k mmligt, den ruta diir fyndet 
gjordes (underlattar v k  behandling). 

En forhoppning, och en rekommendation frdn Ringmiirkningsnamnden, ar att vi rned borjan i 
nasta ksrapport ska kunna ha ett kapitel sorn innehdller end  av utlandska ringar i Sverige. 

Nar det gdler avlasningar av fargmarkta Gglar s l  giir det att siinda aven dessa till RC. Kanner 
vi till vem sorn ansvarar for det aktuella projektet siinder vi uppgiften vidare dit. Vi kan tyvarr 
inte garantera att rapportoren f3.r ett svar om var figeln marktes, aven om vi forutsatter detta. 
Om du kanner till vem sorn ar ansvarig for det fargmkkningsprojekt sorn avlasningen glller, 
ar det bra om du sander rapporten direkt till denne. Uppgifier om olika f&gmkkningsprojekt 
kan hittas pl  en siirskild hemsida (www.ping.be/cr-birdinglcr-birding.htm) 

RCs datarutiner. Arbetet rned att utveckla centrala datarutiner for att i forsta hand hantera de 
mkkdata sorn levereras via Fagel2 och sorn vi inte har utskrivna p i  papper plgk for fullt. 
Genom en extra tilldelning av medel har vi haft mojlighet att ha Bo Nielsen anstalld under 
perioden januari-juni for att tillsammans rned Bo Sallstrom arbeta rned detta. Systemet k 
uppbyggt i programvaran SQL-server och innebk att data laggs i en central dator dit RCs 
olika persondatorer kan ansluta sig och ha tillgdng till samma register. Den forsta etappen har 
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planenligt tagits i drift och i skrivande stund finns narmare 600 000 markuppgifter samlade i 
servern. 

Redovisning av iirets markningar. Liksom tidigare h bifogas i detta utskick aven blanketter 
for redovisning av kets  markningar. Dessa ska sandas in i september av de markare sorn bara 
har tillstind for pullmarkning och senast 15 januari av ovriga. Blanketterna T23 blad 1 och 3 
samt blanketten rned uppgift om forolyckade Gglar miste bifogas for att redovisningen ska 
vara komplett. Minga markare missar nigon av blanketterna vilket innebar onodigt arbete for 
bide markaren och RCs personal. For att minska risken att blanketterna kommer p i  awagar 
har vi detta k provat att s l i  ihop dem. Observera att det ar viktigt att blanketten rned uppgift 
om forolyckade Gglar sands in aven om ingen Ggel forolyckats. Det iir ocksil viktigt att 
markare sorn inte miirkt nigra Gglar meddelar detta - g i h a  i god tid. 

Anvander du Fagel2 ska du iindi sanda in blanketterna men p i  blad 3 behover du bara e l l a  i 
antalet markta Gglar i avsedd ruta - denna summa kan vi sen kontrollera mot det antal vi 
erhillit i datalagd form for att se att allt stammer. 

Fagel2. Allt fler ringmarkare har borjat anvanda det nya dataprogrammet och trots en del 
inkorningsproblem rned herkommande uppdateringar av de olika programdelarna s i  borjar 
det nu fbngera bra. De senaste versionerna finns tillgangliga p i  RCs hemsida 
(www.nrm.se/rc/faael2/faszel2. html). En viktig foriindring, sorn piverkar redovisningen till 
RC, har gjorts i BackupDb och innebk att mhkare sorn inte har denna modul rned datum 
2001-05-08 ska antingen hamta den via hemsidan eller hora av sig till Bo Sdlstrom snarast. 
Det uppsatta milet att 50% av mkkningarna i Sverige under forra h e t  skulle levereras i 
datalagd form uppelldes i det narmaste exakt d i  160 000 markningar erholls via Fagel2. 
Miirkare sorn inte anvander programmet men sorn k intresserad av att gora det kan hora av 
sig till RC eller kontakta Bo Sallstrom direkt (08 5 195 4082 alt bo.sallstrom@nrm.se). Vi vill 
i detta sammanhang tydligt poangtera att de miirkare sorn inte kan eller vill anvanda dator for 
att redovisa sina miirkningar kan kanna sig lugna - det finns inga planer p i  att det ska bli ett 
krav att ringmarkarna miste redovisa sina markningar datalagda! 

Den senaste tidens intensiva arbete rned den centrala datahnktionen har inneburit att 
konverteringen av en del markares data fiin gamla Fagel har blivit fordrojd. 

OBS! Det ser just nu ut sorn om centralen, rned undantag for enstaka dagar, kornrner att vara 
oppen under sommaren. Det skulle andi underlatta for oss om mkkare sorn behover nya 
ringar for mkkning i juli-augusti sander in sina ringbestallningar innan midsommar. 

En trevlig sommar onskas alla markare av oss pH RC! 

Thord Fransson 
Lennart Ekstrom, Conny Kroon, Bo Nielsen, Roland Staav, Bo och Ulla Britt Sallstrom 




