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Estimada Sra. Núria Buenaventura Puig, 
 
La Societat Catalana d’Anellament (SCA) va informar a EURING, la European Union for Bird Ringing, que 
està emetent anelles per anellar ocells a Catalunya. 
Si us plau, deixi’m fer-li arribar la meva gran preocupació per aquest nou esdeveniment que ha tingut lloc a 
Catalunya i que no s’ajusta a les regles d’EURING, i que trenca els estàndards organitzatius de l’anellament 
d’ocells a Europa que tants anys porten en funcionament, i el ben establert i exitós funcionament de 
l’anellament d‘ocells a Espanya i Catalunya, en particular. 
 
L’experiència mostra que l’existència d’una multitud de centrals anelladores en un país –excepte en aquelles 
països on els centres existents històricament cooperen estretament– causa seriosos problemes en la fiabilitat 
de l’intercanvi de dades entre centres, en la gestió de les recuperacions, en la seguretat de l’emmagatzematge 
de les dades i a l’hora d’assegurar un nivell consensuat d’estàndards en la qualitat de les dades. 
Conseqüentment, EURING només reconeix una única central anelladora per país, excepte allà on dos o més 
han estat operant històricament durant molts anys. 
Com a definició de país sobirà EURING segueix la pràctica de les Nacions Unides i de la Comunitat 
Europea. 
 
Totes les centrals anelladores d’Europa van acordar la utilització d’una adreça web comuna (www.ring.ac) 
que ha de ser emprada en totes aquelles anelles europees que la porten inscrita. S’ha acordat que aquesta és 
l’única manera de minimitzar el seriós risc de pèrdua de dades i de confusió per part de la gent que comunica 
les recuperacions. La difusió de qualsevol altra adreça web per comunicar recuperacions pot malmetre el 
treball de les centrals anelladores existents dins i fora d’Espanya. A més, hi ha un estàndard d’inscripció 
acordat (codi alfanumèric + indicació clara del país i ciutat d’emissió de les anelles + altres possibles detalls 
com un adreça de correu electrònic, pàgina web) que pel que coneix l’òrgan directiu d’EURING no 
segueixen les anelles que han de ser emeses per la SCA pel seu ús a Catalunya. 
 
Aquestes regles bàsiques d’EURING que es designen per assegurar la reputació científica de l’anellament 
d’ocells a Europa són infringides considerablement per les recents activitats de la SCA. 
Per tant, actualment nosaltres no veiem cap possibilitat de cooperar ni d’intercanviar cap informació de 
recuperacions amb la SCA, excepte si hi ha un acord mutu de cooperació amb les dues centrals d’anellament 
existents a Espanya. Nosaltres fins i tot recomanem fermament aturar aquestes activitats de la SCA de cara a 
mantenir els alts estàndards d’anellamenrt científic d’ocells aconseguits a Europa, i a Espanya i Catalunya 
respectivament. No hi ha cap necessitat ni justificació per introduir noves anelles i una nova central 
anelladora a Catalunya perquè l’actual organització de l’anellament científic d’ocells a Catalunya funciona 
molt bé gràcies a l’Institut Català d'Ornitologia i la seva estreta vinculació amb les centrals anelladores 
existents a Espanya. 
 
Nosaltres també estem profundament preocupats pel fet que la SCA està emetent i utilitzant anelles a 
Catalunya tot i que, pel que sabem, el vostre Departament no permet l’ús de les anelles emeses per la SCA 
per a l’anellament d’ocells a Catalunya.  
 
En resum, nosaltres estem molt preocupats pel que està fent la SCA i recomanem fortament actuar contra 
aquestes activitats realitzades per la SCA. 
 
Sincerament, 
 
Prof. Dr. Franz Bairlein 
EURING President 


