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Detta är ett informationsblad från Club300 om larmning i Bird Alarm (BA).
Club300 Bird Alarm ansvarig: Kjell Yngerskog, e-post ba@club300.se.

Sa larmar du ra tt i Bird Alarm
Etiska regler
Club300 har sedan tidigare antagit en rad etiska regler och forva ntar sig att dess medlemmar haller sig till dessa
betraffande larm och upptradande i falt.

Larma regelbundet
Bird Alarm bygger pa att abonnenterna larmar nar de ser, eller for den delen hor eller hör talas om, en ovanlig
fagel. Det är INTE tilla tet att anvanda BA till rena forfra gningar, aven om man kan tycka att fritextfaltet medger det.
Kolla Svalan eller stall mojligen en fra ga pa Facebookgruppen CLUB300 Sweden. Larma alltid en raritet fran den
aktuella lokalen med regelbundna intervall, och det aven nar fageln har varit pa plats ett tag. Man ska kunna utga
fran att om det inte har kommit nagot larm innebar det att la get ar ofora ndrat i forha llande till forra larmet. Det kan
naturligtvis ocksa betyda att ingen finns pa plats och letar. Tala då om när lokalen lämnas.

När ska du larma
Dag 1: Snarast efter upptäckt, därefter uppdatering varje timme. Kompletterade larm görs vid förändring på
platsen, till exempel om fågeln flyger iväg. Fåglar med prefix 4 – 7 behöver ej larmas lika tätt och det räcker ofta
vid upptäckt.
Dag 2: För prefix 0, 1, 2 och N/A samma som dag 1. Prefix 3 endast ett fåtal per dag.
Dag 3 och därefter: Endast uppdatering dagligen. Förändringar larmas som tidigare.
Så kallade ”instämplingslarm” är ej tillåtna.

Larma fo ra ndringar
Tank pa att larma ut alla fo ra ndringar gallande fagelns upptradande. Typexempel pa detta ar ”fageln bevakas”.
Larmar man ut det sa innebar det att man ocksa maste larma ”fa geln la mnas” nar sa sker, eller ange i fritextfaltet
pa det forsta larmet ungefar hur la nge man amnar vara kvar. Samma sak galler den ibland harfina skillnaden
mellan ”rorlig, stationar” och ”drog iva g, troligen kvar”. Om det forra ar larmat, och ornvraken inte setts pa tio
minuter sedan den dragit runt hornet av skogen, sa ar det senare en sja lvklar uppdatering.

Larma stra ckriktning
Ange at vilket vaderstreck som en larmad fageln flyger. I Falsterbo kan det vara helt avgorande for om det ar la ge
att dra pa gasgamen eller inte och la ngs Vastkusten har det naturligtvis ocksa stor betydelse for dem som ar
intresserade av en gulnabbad lira att fa veta om den stra cker soderut eller norrut. Ange alltsa alltid at vilket
vaderstreck en fagel flyger. Som ”omsta ndighet” larmar man strackande med tillhörande väderstreck.

Medobs eller inte
Att ange medobservato rer i sitt larm ar na got som blivit mer och mer vanligt. I vissa fall kan det mojligen vara
befogat. Ett exempel pa det kan vara att man larmar forsta larmet pa en riktig ”kioskvaltare” och vill sprida ut alla
inkommande telefonsamtal om obsen pa flera personer. I de flesta fall ar emellertid information om
medobservato rer helt overflo dig och i valdigt manga fall dessutom ofullstandig. Tank pa att BA ar rikstackande,
vilket bl.a. innebar att ett larm inte bara nar dina lokala kompisar utan vem som helst inom BA. Att skriva att
medobs ar ”Ronny” ger inte tillracklig information – ange vilken Ronny det handlar om. Det kanske aven kan vara
bra att la gga till telefonnummer till sin medobservator. Var alltsa mycket restriktiv med anva ndningen av medobs
och na r det anvands, skriv da sa att vem som helst forsta r vem som avses.

La mna ordentlig lokalinfo
Istallet fo r att skriva ”Samma plats som tidigare” i fritextfa ltet bor man, varje ny dag, fylla i exakta uppgifter om
lokalen pa nytt. Alla kanske inte har tagit emot forsta larmen med va gbeskrivningen. Ange ocksa vilken del av
lokalen som avses, t.ex. ar Norra lunden pa Öland ett stort omrade.

Larma korrektion
Det ha nder naturligtvis ibland att ett larm blir fel. For att larma korrektion kan man använda ”Uppföljningslarm”.
Korrigera det som blev fel i det första larmet och förtydliga avsikten i fältet ”Övrig information”.

Ta nk ocksa pa
BA ar enbart till for att sprida aktuell information om faglars upptra dande samt for spridning av
foreningsinformation. Faltet Övrig information med fritext ska anvandas med stor eftertanksamhet och det som
skrivs ska sakligt tillfora observationen extra information, inget annat. Att agera polis genom att na psa eller
kommentera andras larm ar INTE TILLA TET, och da inte heller via telefon/SMS/e-post direkt till observatoren. Har
man synpunkter pa ett larm ska man va nda sig direkt till BA-ansvariga via ba@club300.se. ”Övrig information” fa r
inte heller nyttjas for personliga meddelanden eller personangrepp, sprida reklam, begara fler larm eller utfo rligare
info etc. Vi vill uppmana alla att rapportera overtradelser direkt till oss.

