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      NYCKEL TILL RC's FYNDDETALJS-KODER (är identiska med EURING's koder).
      Kodnyckeln gäller följande fält i RC's databas - de beskriver tillsam-
      mans vad som hänt fågeln vid fyndtillfället och anges i utskrifter ofta
      ihopslagna i den ordning de beskrivs härnedan: KND fågelns 'kondition', 
      DT fynddetaljer samt DTA som anger trovärdigheten i angivna detaljer 
      och därtill om fågeln kan ha förflyttats (ej av sig själv) till fynd-
      platsen. Anm. DT-koden kan ha annorlunda innebörd om samtidigt koden 
      för DTA anger osäkerhet. Om  DT-koden är 40, 41 el 42 (dvs kolliderat
      med vägfordon, tåg el flygplan) och koden för DTA är 1 (ev 3, 5 el 7) 
      betyder det att fågeln hittats på eller invid väg, järnväg el flygfält.
      =========================================================================
      FYNDKONDITION   (FKD pos 1)
      0  helt okänd                                            
      1  död, men okänt hur länge sedan den dog                
      2  död sedan högst en vecka                              
      3  död sedan minst en vecka (rutten, skelett, etc)       
      4  funnen sjuk eller skadad - åter släppt                
      5  som kod 4, men ej släppt eller okänt om släppt        
      6  normal kondition - bursatt                            
      7  normal kondition - åter släppt                        
      8  normal kondition - kontrollerad av ringmärkare        
      9  normal kondition - okänt om släppt eller ej           

      =========================================================================
      FYNDDETALJER   (FKD pos 2-3)
      ------------------------------------------------------------------------
      00 "Funnen" - ingen antydan om fågel.                    
      01 "Funnen" - fågel antyds i fyndrapporten.              
      02 Endast ringen funnen                                  
      03 Ring och fot funna                                    
      06 Funnen på skepp.                                      
      07 Anslutit sig till tama djur.                          
      08 Skadad av ringmärkare i samband med fångst eller hantering.
      09 Fyndet orsakat av att ringen eller annat märke ställt till problem.
      ------------------------------------------------------------------------
    > Skjuten <                                                
      10 Skjuten.
      11 Funnen skjuten.
      12 Skjuten för att skydda andra djur, gröda eller livsmedel.
      13 Skjuten som naturskyddande åtgärd.                    
      14 Skjuten för att skydda människoliv.                   
      15 Skjuten i vetenskapligt syfte eller för handel, etc.  
      16 Skjuten för att den var märkt.                        
      19 Dödad (sannolikt skjuten).                            
      ------------------------------------------------------------------------
    > Avsiktligt tagen eller observerad av människa <
      20 Jagad, fångad eller avsiktligt förgiftad.             
      21 Fångad och satt i bur.                                
      22 Tagen (ej skjuten) för att skydda andra djur, gröda eller livsmedel.
      23 Tagen (ej skjuten) som naturskyddande åtgärd.         
      24 Tagen (ej skjuten) för att skydda människoliv.        
      25 Tagen (ej skjuten) i vetenskapligt syfte eller för handel, etc.
      26 Tagen (ej skjuten) för att den var ringmärkt.         
      27 Funnen i eller vid holk eller konstruktion avsedd för fåglar.
      28 Ringen avläst utan fångst.
      29 Ringen ej avläst; fågeln ej fångad men identifierad från annat märke.
      ------------------------------------------------------------------------
    > Oavsiktligt fångad av mänsklig verksamhet <
      30 Oljeskadad.
      31 Kommit i kontakt med kasserat föremål.                
      32 Kommit i kontakt kontakt med föremål (ej fångstredskap) i bruk.
      33 Fastnat i nät e.d för skydd av djur, gröda, etc.      
      34 Fångad i fälla för annan fågelart eller annat ryggradsdjur (t ex 
         fiskeredskap, råttfälla, etc).         
      35 Kommit i kontakt med el-ström.                        
      36 Radioaktiv smitta.                                    
      37 Förgiftad av kemikalie-förorening (känd kemikalie).   
      38 Förgiftad av kemikalie-förorening (okänd kemikalie).  
      ------------------------------------------------------------------------
    > Kolliderat med föremål, etc <
      40 Trafikoffer.
      41 Kolliderat med tåg.                                   
      42 Kolliderat med flygplan.                              
      43 Flugit mot ledning.
      44 Flugit mot glasruta.
      45 Kollision med bastant konstruktion.                   
      46 Kommit in i konstruktion ej avsedd som boplats el för fångst av djur.
      47 Fyndet orsakat av att fågeln attraherats av ljus.     
      48 Fyndet orsakat av mänsklig aktivitet i det fria.      
      49 Kommit ner i konstgjord vattenbehållare.              
      ------------------------------------------------------------------------
    > Sjukdom etc <
      50 Hade skador eller var på annat sätt dålig.            
      51 Hade missbildningar.                                  
      52 Drabbad av svampinfekton.                             
      53 Drabbad av virusinfekton.                             
      54 Drabbad av bakterieinfekton.                          
      55 Drabbad av inre parasiter.                            
      56 Drabbad av botulism.                                  
      57 "red-tide" - förgiftning.                             
      58 Skadad eller infekterad.                              
      59 Skadad eller infekterad (veterinärutlåtande finns).   
      ------------------------------------------------------------------------
    > Tagen av annat djur <
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      60 Tagen av okänt djur.
      61 Tagen av katt.
      62 Tagen av tamdjur (ej katt) eller av djur i fångenskap.
      63 Tagen av vilt eller förvildat djur.                   
      64 Tagen av uggla eller rovfågel (arten känd).           
      65 Tagen av uggla eller rovfågel (ej artbestämd).        
      66 Tagen av fågel - ej artfrände (och ej uggla eller rovfågel).
      67 Tagen av artfrände.                                   
      68 Tagen av reptil eller amfibie eller fisk.             
      69 Tagen av av insekt eller liknande.                    
      ------------------------------------------------------------------------
    > Andra naturliga orsaker <
      70 Drunknat.                                             
      71 Fastnat i naturligt föremål (ej på grund av ringen).  
      72 Kommit in i naturlig hålighet.                        
      73 Kolliderat med naturligt föremål.                     
      74 Fyndet orsakat av kallt väder.                        
      75 Fyndet orsakat av hett väder.                         
      76 Allmänt förvagad eller utmärglad.                     
      77 Fångad i is.                                          
      78 Fyndet orsakat av häftigt väderfenomen.               
      ------------------------------------------------------------------------
    > Identifierad från annat märke <
      80 Fågeln identifierad i fält från annat märke än metallringen.
      81 Fågeln identifierad från färgring(ar) med eller utan inskription.
      82 Fågeln identifierad från halsring(ar) med eller utan inskription.
      83 Fågeln identifierad från vingmärke(n).
      84 Fågeln identifierad med hjälp av radiosändare.
      85 Fågeln identifierad med hjälp av satellitsändare.
      86 Fågeln identifierad med hjälp av transponder.
      87 Fågeln identifierad från näbbsadel-märke.
      88 Fågeln identifierad från nummer stämplat på vingpennor.
      89 Fågeln identifierad från målade fjädrar på kropp eller vingar.
      ------------------------------------------------------------------------
    > Övriga speciella omständigheter <
      91 Funnen vid vindkraftverk.
      99 Omständigheterna kring fyndet helt okända.            

      ========================================================================
      DETALJERNAS TROVÄRDIGHET   (FKD pos 4)
      ========================================================================
      Koderna 0, 2, 4 och 6 anger att detaljerna är säkra.     
      Koderna 1, 3, 5 och 7 anger att detaljerna är 'troliga', dvs ej 
      helt säkra. Därtill kan koden ange att fågeln förflyttats till
      fyndplatsen enligt följande:                
       
      2 el 3  förflyttad oavsiktlig av människa, t ex i bil, tåg, båt, etc.
      4 el 5  förflyttad avsiktligt av människa.               
      6 el 7  förflyttad av vatten (även 'funnen på strand').


