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6ppethillande. Centralen kan under semestertid, mitten av juni till mitten av 
augusti, vara stlingd vissa dagar. I Su kornrner dock ingen vecka att vara helt utan 
bemanning. 

Ringbestfillningar. F6rs6k att komrna rned ringbestiillningar fdr sommaren redan i 
maj. Vhtetiderna kan bli viisentligt lhgre fdr bestiillningar som kommer under 
semestertid. 

Flngstredskap. Tillsthd att vid ringmiirkning anvhda annat fhgstredskap h nat 
Gr att f h g a  figlar kan nu ansokas via ringmiirkningscentralen. Det som behovs iir en 
skriftlig ansokan sttilld till ringmiirkningscentralen rned beskrivning av 
fhgstredskapet och projektet. 

Lokaluppgift vid ringmfirkning. Samtliga ringmiirkningar av figlar i vetenskapligt 
syfte ska redovisas rned fullstiindiga basuppgifter. Noggrannheten fdr miirkplats tir 
antingen krn-ruta eller Greenwich koordinater till minutsiffra. F& kungsorn och 
jaktfalk, (eventuellt nhgon mer art rned siirskilt hotade Mckplatser) iir det tillhtet att i 
miirkprotokollet ange endast 1h och landskap (dvs l h &  landskap, m h g a  valjer 
bara det ena) samt en lokalkod under fdrutsiittning att en separat kodnyckel rned 
fbllstlindiga platsuppgifter (Greenwich koordinater i minuter eller krn-ruta) s h d s  till 
ringrntirkningscentralen Gre den 1 5 september miirkket. 

Ringmfirkning av trana. All miirkning av tranor ska i fortsattningen ske ph tibia 
(ovan leden) och rned storlek 93. Ingen mer miirkning f& ske rned storlek 92 ph 
tarsen, eftersom det har visat sig att ringen kan orsaka skada. For deltagare i 
tranprojektet, som leds av Clas Hermansson, har en specialring fiamtagits. 

Kanot eller annan bit pA bilen. Anvhd inte samma b h  i olika sjosystem rned 
tanke ph risken att sprida kraftpest. Ett redskap som flyttas mellan olika sjoar mhte 
vara absolut torrt fi3r att risken att sprida kraftpest mellan sjoarna ska undvikas. I ett 
fall har en markagare (vid en sjo, Herrsjon, diir det finns flodkraftor) hort av sig till 
RC i detta tirende. Uppmaningen till alla miirkare iir att tala rned markagaren och om 
risk fdr smittspridning fdreligger be att fi l h a  bht ph platsen. 

Fagel 2. Det nya dataprogrammet Gr inlaggning av ringmkkningsdata tir klart och 
distribueras nu vartefter till de som bestiillt programmet. RC onskar att alla som har 
mojlighet anvhder Fagel2 - det kriiver en PC av modernare snitt. Bestiillning av 
Fagel2 riktas till Bo Siillstrom pA RC - g h a  via e-mail: bo.sallstrom@nnn.se. 

Har du hittills anvht  gamla Fagel och av olika skiil inte kan uppgradera dig till 
Fagel2 f& du fortsatta rned gamla Fagel. 
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Har du bestiimt dig for Fagel2 och har data i gamla Fagel som du skickar (eller har 
skickat) till RC for konvertering - dB ska du inte fortsatta rned inmatning i gamla 
Fagel utan viinta tills du har fitt Fagel2. 

Mhga  miirkare har siint in data i gamla Fagel till RC for konvertering till Fagel2, 
vilket det nu arbetas rned hiir. Det iir en ratt tidsodande procedur beroende pA att 
Fagel2 rned nodviindighet k betydligt striktare iin gamla Fagel och dWor inte kan 
svalja allt som gick att registrera i gamla Fagel. Siirskilt giiller detta material rned 
mycket kringdata. Det kan kravas viss korrespondens rned miirkaren for att 
konverteringen ska bli helt riktig. Har du data i gamla Fagel kan du dock starta rned 
Fagel2 for Arets mih-kningar och sedan 'importera' gamla data niir konverteringen iir 
klar och du fitt filer och instruktioner f r h  RC. 

CES-Sverige. Detta mycket viirdefulla projekt for att fi bl a ett mAtt pA fiiglars 
hackningsframghg och mellanArsoverlevnad drivs vidare rned stadigt Bkande antal 
fhgstplatser. Projektet drivs i flera andra liinder pA samma satt och jhfirelser over 
storre geografiska omriiden blir d5irmed mojliga att gora. Flera miirkplatser i Sverige 
iir fortfarande onskvm. Samordnare tillsarnrnans rned RC iir Thomas Pettersson, 
Vbterh.  

Slutredovisning f ir  Iret, rned sammanstiillning pA T23-blanketterna och pA T138 
(fiiglar som ornkommit), ska vara i n l h a d  senast 15 september, om du inte har 
skskilt tillsthnd att miirka aven under hosten. Observera att miirkningar ska redovisas 
fortlopande sA att rapportorer av Aterflnd inte behover vtinta alltfir lZinge pA 
miirkdata. 

Publikationer 2000 rned uppgifter f i h  svensk ringmiirkning, sAvtil vetenskapliga 
som populhetenskapliga, mottas tacksamt av RC for listning i Ringinform och for 
RCs bibliotek. 

En trevlig sommar onskas alla markare av oss p i  RC! 
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