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Acrocephalus palustris 

Acrocephalus scirpaceus 2 

Acrocephalus arundinaceus 

Sylvia cantillans 

Sylvia melanocephala 2 

Sylvia nisoria 

Sylvia atricapilla 11 

Phylloscopus collybita 61 

Phylloscopus trochilus 

Muscicapa striata 1 

Ficedula hypoleuca 2 

Aegithalos caudatus 

Parus cristatus :3 
Parus caeruleus 2 

Parus major 8 
Certhia familiaris 

Certhia brachydactyla 3 
Lanius senator 

Pica pica 2 

Sturnus vulgaris 16 

Passer domesticus 9 
Passer montanus 8 
Fringilla coelebs 27 

Fringilla montifringilla 

Serinus serinus 10 

2 

Carduelis chloris 7 
Carduelis carduelis 26 

Carduelis spinus 9 

Acanthis cannabina 19 

Loxia curvirostra 2 
Pyrrhula pyrrhula 

Coccothraustes 
coccothrau .. tes 3 

Emberiza schoeniclus 9 

ANNA MOTIS 

(Nota). Fe d'errades. 
En aquesta mateixa secció, la xifra 
corresponent al nombre de fitxes de 
Larus ridibundus, publicada al Butll. 
GCA (2)1. "256", ha d'ésser 196. 

1 O T E � D E 3 E e RET rl R I A 

Isabel Martinez 

BA��C DE TRESORERIA DEL O.C.A. 1982: 

efectiu a 31-12-81 • • • • • • • • • •  � • • • • • • • • •  2.241 pts. 

entrades del Ol-Ol fins el 31-12 • • • • •  58.�78 pts. 

!otal • • • • •• 60.7l9 p�s. 

despeses del Ol-Ol fins el 31-12 • • • • •  51.118 pts. 

total efectiu a 31-12-82 • • •• • • • . • • • • • •  3.601 pts. 

Com podeu veure, el capital de qu� disposem per a 

subsistir l' BI17 1983 tenint en oompte que secretaria �a 

ha cobrat la pràctica totalitat de les quotes corresps 

nents al p:..·.·oent any. no admet excessius comentaris, en 

realitat re8Ulta massa signiCicatiu • • •  

A a1gU se li acut a1gun remei miraculós? 

AlffiLLES DE COLORS: 

Recordem que tot aquell que vulgui utilitzar anelles 

de colors, ho ha de comunicar amb temps suficient a secr� 

taria per a poder demanar els permisos corresponents. 

Els que ja esteu marcant alguna esphcie amb aquest 

mhode, teniu present que ho heu d'indicar a les fulles ' 

d'anellament amb la suficient claretat com per a poder 

determinar els marcatges de forma individual i inequivooa. 
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LES FULLES D'" ANELLAMEU l EL BALANC AnUAL: 

Seria francament desitjable, que tots els anelladors 

enviéssiu puntualment les vostres dades d'anellament (fu

lles, balanços, etc.) a secretaria. Heu de recordar, que 

fins que no es rep l'última dada de la darrera anella, no 

es pot fer el balanç general del Grup i enviar-lo a la 

Central Anelladora. 

En referència a la pròpia consecuciÓ de les fulles 

d'anellament, cal dir que seria interessant que tingu6§ 

eiu cura�dels següents punts: 

ler.- Les caselles destinades al nom de l'anellador i a 

la data d.e tramesa de les fulles, s'han de deixar 

en blanc. 

20n. - El sumari del nombre d'exemplars anellat.s per esp�-' 

cie que hi ha tot just al començament, s'he ,d'orde

nar sistemkticament. 

3er.- Vigileu les faltes ortogrkfiques a l'hora d'escri� 

re els noms científics. 

4rt.- Mireu d'omplir el nombre màxim de dades de cada in

dividu', 

5è.- Marqueu els anellaments realitzats a la tíbia. 

6è. - Senyaleu també, els marcatges d'anelles de color 

especificant si son realitzats al tars o a la tibia, 

a la pota dreta o a l' esquerra, així com el número 

i color de les anelles. 

7�.- Ja fa anys que utilitzem'el codi EURING, i sembla 

ser que hi ha gent despistadíssima que encA 

ra no se n'ha adonat (1), aixi que ser1a recomana

ble que es posés una mica al dia en aquests impor

tants detalls. 
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8è.,- Poseu a cada casella el que li pertoca, si hi ha du� 

tes es qüesti6 de llegir detingudament les normes � 
preses que té cada fulla. 

9�. - Cada fulla d' anellament és per a un. sol rast ("ristra") 

d'anelles. 

En relaci6 amb el bala:¡ç anual, cal. rem:u-car els se

güer.ts detalls: 

ler.- Les espècies es posaran per ordre sistemktic seguint 

a VOUS (1973, 1977a, 1977b) . Qui no tingui aquestes 

separates, pot guiar-se pels reports ja publicats del 

G.e.A. 

20n.- L'ordre de l'apartat on van numerats els diferents 

rasts de cada espèCie ha de ser: de model d'anella 

gran a petita i dintre d'un mateix tamany d'anella, 

s'ha de començar per la numeraciÓ inferior per a 

acaber amb la més elevada. 

3er.- El número que identifica el rast que ha estat utili! 

Zllt per "nellar un individu d'una determinada espè

cie, és sempre el de la primera anella gastada, ind� 

pendentment de l'espècie a què aquesta correspongui. 

Per tant, no heu de posar el número de la primera 

anella gastada, en una espècie en concret, sin6 la 

primera utilitzada del rast, encara que hagi estat 

col.locada e Q� individu d una altra espècie, tal i 

com mostra l'exemple imprès de la mateixa fulla de 

balanç. 
4rt. - El bal�ç ha d'estar comprovat i les sumes de pOlls, 

joves i adults, aixi com els totals han de quadrar 

amb les corres�onents de les fulleR d'anellament. 
Tota aquesta sèrie d'apreciacions pot semblar fora de 

lloc per la seva evidència, però s'ha comprovat que no ho 
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és ,,1 lls..rg dels "nys, i les mateixes fulles i balanços 

del 1982 així ho demostren. Un balanç de dues fulles i 

seixant� errors és força demostratiu i ho és potser més, 

que de tots els presentats, només un no hagués de patir 

cap correcci6. 

REPORT DELS AhYS 1982-83: 

Recordem que el proper any 1984, hem de publicar al 

Butlleti els reports d'anellament, recuperacions i controls 

dels anys 1982-83, així doncs, preguem un cop més la màxima 

puntualitat a l'hora de trametre a secretaria els impresos 

corresponents. 

MATERIAL TRills PER I.C.O.N.A. DURANT L'Al;Y 1983: 

El ·Centro de Anillamiento y Marcage de Aves·ens ha fet 

arribar al llarg d'aquest any 1983 el següent material: 

- xarxes japoneses: 

10 de 12m. 

2 de 9m. 

2 de 5m. 

- alicates: 

7 exemplars pels models d'anelles petites. 

La repartici6 de les xarxes japoneses, va ser efectuada 

tal com vkrem decidir per votaci6 a l'assemblea del 16 de 

juny, tenint en compte els percentatges d'ocells anellats 

l'any 1982. Així la repartici6 va quedar de la següent 

manera: 

10 xj. per a tots els grups que componen el CMT. 

l xj. per a I. Martinez. 

l xj. per a T. Borràs. 

l xj. per a E. Esteve. 

l xj. per a D. Garcia, J. Garcia i X. Marco. 

Amb referència a les alicates, es posen a disposici6 

dels membres,que les sol.licitin tal com vàrem ja dir a 

l'assemblea del 13 de novembre. 

PIRS'.e CONFERENCE ON B1RDS WINTERING IN THE MEDI!ERRANEAN 

REGION: 
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Aquesta conferència organit�ada pel'Museo di Storia 

Naturale della Lunigiana di Aulla" (Itàlia) es durà a terme 

el proper mes de febrer de 1984. Els que hi esteu interes 

sats podèu posar-vos en contacte amb �l Dr. A. Farina. 

ANELLAMENT DE LLUERS (Carduelis spinua L.) AMB ANELLES DE 

COLORS l PETICIO DE DADES: 

Durant l'hivern 1981-82, es va estar realitzant a 

Vallvidrera un estudi pilot sobre el comportament dels 

estols de lluer (Carduelis spinus) . Una de les tècniques 

que es varen utilitzar va ser el marcatge amb anelles de 

colors, per tal d' individualitzar els diferents exemplars 

a distància. S'anell�en un total de 100 lluers. Els colors 

utilitzats en el marcatge varen ser el blanc, el groc, el 

vermell i el blau. A cada ocell se li colocaren dues anelles 

de color a una pota i la metà1.1ica numerada a l'altra. 

Agrairíem qualsevol dada de captura o observació de 

lluers marcats amb anelles de colors. Per a la individual i! 

zaci6 és important tant la pota en què es troba l'anella 

(dre� o esquerra) com la posici6 relativa ( a dalt o a baixl. 

Agrairíem també, dfl.(les sobre el tll.:.lan;;r i composici6 

dels estols de lluer (proporció de sexes i edats, • • •  ) així 

com les zones utilitzades per a la deambulaci6, periodes de 

�ajor activitat, comportament agressiu entre els membres 

, I 
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de l'estol, etc. 

Ena interessen també d'una forma especial, les dades 

d'autocont.rol de lluer, encara que siguin del mateix dia 1 

al mateix lloc d'anellament. 

Agrairem qualsevol informació. 

. .JOAN -CARLES SENAR 

SOIU UllA .OISDU luUPCtd DI 1UNC.uIMYIS (U!!! ur'rolS ... ) 

A I. 'uttu-tUDO' DlL Sl A CATALUNYA. 

"«IU.n any an. ci ••• ", cid qua polir-t. .... " \1ft. 1l'n,ct' ,. 

'",.ncapin, ... Aquan. 1n ... t' Ja .,. ''l' clauet.da pda �d.u .. 

ce, al juliol (AVIS, hulll_ d. unUec Ut "'J 1981l. 1 doh ...... 

•• 1d&ncl" .,unUn .\ t.t quI la l't'fUpeU h. '1'l'lbd e.b ... tu 

no.tr'. contrad ••• D. final. d.· •• ti" a"4tl s'ha ob,l"at un notable 

au, •• nt an .1 ,,_bl'l d. contact ••• b ,' •• p'cl . ..  llU CCMarq\l'. 

d.t "oh"&' (COlOll, c_.pa .... l. al I.aa., .1 '.rwuad. 1 .1 

Soln" •• (ab •• para.), .lhora qua ,'ba d.t.cta' 1 . .. va pUI'nel. &" 

lTe •• • n l •• quall na .ra .a1r. '-Iu'rant. Ab� h. a"at .tCMp.n,..t 

4' un con.td.rabl, au ... nc del nOll!llbn d. captu,," d. trenc.pin," 

fItI" pel' oelUI1rll d'lquI.tl. e_.rque., I Il. qual' .'h.url.l 

d' .rlgt� el lIare,laIn'" 

P.�& l'.vtdlnch pottar l'I" tl'lpo�tlnt hI aatat. I. reeuparlct6 

• CU'dona dur.nt l'lgo.t, de do. Trlne.ptnyl' Jova. qUI h.vien a.t..t 

• nelLlu l)un l "d .. ta i l'altri Ju.r:.anr. a al\jll.1ca. A.que.tl d.41 

lobre li 7t'eneapiny" ni', donar. q\ll l. I .. jor'. d'lrn.lpclan. que en. 

arrib.n ,,'nen d'aquIlle. contr.da' nord.ot'ientall (�."ton: '¡"chell 

l.:Jn.lol\l r.oll'n.¡ 1(12), " par t.nt .olt .tlnt.t.t.e.'i"l. 

Ah:l i tOt, t.nt .. enclr. poqu.' evid�net. •• plr .... Iur.r quI 

Iquel' In1 .'hl pt'odutc unl tt'n.lpc1&, 1 11 _otiu d'lqu •• t. noti hi 

ntat la d. d .. anaT dadl' IObn l' .p.rlcl6 d. Tunc.pln)'1tI p.r Il. 

"o.tr.a cont'l'ldal, p,u' tl1 di conlt:ur la IlIIln1tud i l'evoluc16 ." 

1' .. ,11 l el teap. da I. po .. lbll 1nv .. t6. 

"cral.r •• per taa:t: qual.ITOl da.da qUI pupl •• r d � in

t.r� • •  n 34U •• t .en't:1t:, .0 la (lual hauria d. figurar eT1-

d.r.tll.nt la 100al1t&" i data de l'O'o.,I",a016. 

ANTONt SORUS i KOS1A. 
Grup Aut�nOll de ".nre'. d. 1. rCH" 
Cc:ntU d'Zltudl' G.ol�llc. VIlant l " ... ch. 
F..tol. UnLv. polltlcnlca de H.nnll 
AV. a •••• di Hlnrl'., 61 
t/AtiRI SA. (Iuu lona) 

JUAM CAlLO 5 SEllA. 
Dtpt. OrnHololEh 
l'fu .. u d. ZooloKh 
Aptd. 59J 
BARCELONA -J 
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