
 RINGMÄRKNINGSCENTRALEN 
 2007-06-11  
 T 162  
 
 
 Till 

 RCs ringmärkare 
 

 
Under 2006 ringmärktes 291 970 fåglar av 244 arter. Det är klart färre än under de senaste tre åren, men 
fler än 2002 då 271 841 fåglar märktes. Antalet återfynd som behandlats så här långt i år är ungefär 1439 
svenska och 241 utländska, vilket är något fler utländska än tidigare år. I samband med årsskiftet 
avslutades inte mindre än 17 ringmärkarlicenser (främst nollmärkare) och hittills har 6 nya licenser 
godkänts. Det totala antalet privata märkare uppgår nu till 232. Det är viktigt att ringmärkarna i samband 
med slutredovisningen anger att de vill fortsätta, i annat fall avslutas licensen!    
 
Fagel2 har uppdaterats under vintern och en omfattande manual finns nu att ladda ner på RCs hemsida 
(www.nrm.se/rc/markare). RCs arbete underlättas högst påtagligt av att märkare registrerar sina märk-
ningar via Fagel2. Märkare som är intresserade ombedes kontakta Thomas Wenninger (08-5195 4242).  
 
Redovisa märkningar vid flera tillfällen under året (gäller både manuell redovisning och datalagd 
redovisning), rapporter av återfynd kan då snabbare besvaras!  
 
Tidpunkterna för slutredovisning kvarstår och ska för vissa märkare vara insända senast 15 september 
och för de som har tillstånd att märka även under hösten, senast 15 januari. Tidpunkterna gäller oavsett 
metod för redovisning.  

Märkare som använder Fagel2 gör hela slutredovisningen via programmets rutin som skapar ett antal 
slutredovisningsfiler vilka skickas till RC via e-post.  

Märkare som redovisar manuellt får med detta utskick blanketter för årets slutredovisning. Observera 
att en komplett slutredovisning ska innehålla T23-blad1, T23-blad3 och i förekommande fall också T138 
(förolyckade fåglar). Blanketter kan laddas ner från RCs hemsida och sändas in digitalt eller via brev, 
men ska endast användas av manuellt redovisande märkare. 
 
Redovisningsfiler Fagel2 ska sändas till redovisa.rc@nrm.se  
 

Allmän korrespondens ska sändas till bird.ringing@nrm.se   
 
Lars Broberg och Roine Strandberg har uppmärksammat RC på att en del storvuxna ungar (honor) av 
brun kärrhök behöver märkas med storlek 90 i stället för storlek 8. Lars kommer att presentera mer 
information om detta i en artikel i Ringinform senare. Ringmärkare som märker ungar av brun kärrhök 
ska därför vara uppmärksamma och vid behov använda storlek 90 på ungar med grova tarser. Tarsen är 
som tjockast när ungarna har en vinglängd på ca 20 cm och är ca 25 dagar.   
 
Arbetet med ringmärkningsatlasen fortsätter med att volym 2 (hönsfåglar-hackspettar) nu förbereds för 
tryckning. Volym 3 finns som manus och kommer förmodligen att kunna tryckas under den kommande 
vintern.    
 

Informera medhjälparna! Extra kopior till medhjälparna kommer inte längre att sändas ut från RC. 
Ringmärkare som har medhjälpare är skyldiga att se till att de är informerade. Både Ringinform och T-
meddelanden finns att läsa på märkarnas hemsida (www.nrm.se/rc/markare). 
 

Förmodligen kommer personal att finnas på RC hela sommaren, men vi uppmanar ändå ringmärkarna att 
om möjligt beställa ringar före midsommar!  
  
Vi på RC önskar alla ringmärkare en riktigt trevlig sommar! 
 
Thord Fransson, Susanna Hall Karlsson, Conny Kroon, Roland Staav, Bo Sällström, Ulla Britt 
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