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KODNYCKEL TILL FYNDUTDRAG
Fältnamnen börjar med F för fyndet och M för märkningen
--------------------------------------------------------------------
Dnr Fyndets diarienummer årtal / löpnummer. 

Observera att fynd före 1979 oftast har en bokstav istället 
för snedstreck / eller : som skiljetecken.

Centr Kod för ringmärkningscentral (två första tecknen = land)

Ring Ringnummer (ursprungliga ringen för ommärkt fågel)
  
Artkod Artkod (enligt RC's kodlista)
  
EUnr Artkod (enligt EURING), används för att sortera systematiskt

TR Typ av rapport: 
2 = kontroll (en ring);
3 = slutligt fynd, död eller ringen avtagen; 
4 = kontroll då ring tillagts;
7 = kontroll med ommärkning; 
F = fångad, därefter flyttad eller hållen;
K = släppt efter att ha flyttats eller hållits;
N = ommärkt och släppt efter att ha flyttats eller hållits;
L = ring tillagd, släppt efter att ha flyttats eller hållits

  
F/MTNog Datums noggrannhet: 00-23 = timme;

00-23 = timme;
24 = kl 21-03;
25 = kl 03-09;
26 = kl 09-15;
27 = kl 15-21;
28 = kl 18-06 (angivet datum efter midnatt);
29 = kl 06-18;
övriga koder anger osäkerhet i +- antal dagar/veckor/mån/år:
91 = 1 dag;
92 = 3 dar;
93 = 1 vecka;
94 = 2 veckor;
95 = 6 veckor;
96 = 3 månader;
97 = 6 månader;
98 = +- år; 
99 = rapportens datum (när fynddatum ej uppgivits); 
9+ = datum OK men fågeln var då död sedan länge; 
80 = datum OK men år osäkert;
81-86 = 91-96 men år osäkert

  
F/MSex Kön: M = hane; F = hona;

(N = troligen hane; G = troligen hona; W = ej adult hane)
  
F/MAge Ålder: 

00 = pull (bounge);
10, 20, etc = 1:a, 2:a kalenderåret, etc
1+, 2+, etc = 10 eller äldre, 20 eller äldre, etc

  
FKD Fynddetaljer, se separat lista

F/MGreenwich Koordinater enligt Greenwich i grader och minuter
  
F/MLat Long Koordinaterna omvandlade till decimala värden

F/MKNog Koordinatens noggrannhet, anges endast om osäker:
Verklig plats och angiven koordinat kan skilja: 
4 = < 5 km;
5 = 5-25 km;
6 = > 25 km;
7 = koord är ung. mitt i provinsen (när provins är minsta
    registrerbara lokal);
8 = fågeln funnen på fartyg - koord är position vid fyndtillf; 
9 = finns flera platser med samma namn, osäkert vilken;
+ = fyndplats ej angiven - koord gäller upphittarens hemort,
    som antas vara fyndplatsen.  

Distans Avstånd mellan märk- och fynd-plats i km beräknat efter
storcirkeln (orthodromen). OBS! Värdet anges ej om 
koordinatangivelsens noggrannhet är för låg.

  
Kurs Kurs från märk- till fynd-plats i grader beräknat efter

storcirkeln (orthodromen). OBS! Värdet anges ej om 
koordinatangivelsens noggrannhet är för låg.
 

Dagar Antal dagar mellan märkdatum och fynddatum. OBS! Anges ej
om fynddatums noggrannhet är för låg eller om koden för 
fynddetaljer antyder att fynddatum kan vara mycket osäkert!   
 

Timmar Antal timmar mellan märkning och fynd. 
Anges endast om Dagar är 0 till 2 och timme finns för båda.


