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NOT E S DE S E CRE T A RIA 

Isabel Martinez 

MODIFICACIO DE LI':S NORMI':S PER ASER ANELLADOR 

El prOpPllflS::lt 14-2-84 i amb l'al3sistència d'E. Carrera, 

E. Esteve. I. M::lrtinez. J. Trias i J. Vilalta com a membres 

de la ,Junta deI G.C.A. i R. LlinRs. X. Tomà.s i J. Sargatal 

corn a responsables dels cursets d'anellament que realitza el 

grup. es varen modificar les normes per a l'obtenci6 dels 

cnrnets d'anellador que regien des deI 1979. Amb aquest re

plantejament. es pretén d'augmenter la productivitat i l'efl 

cacia dels anellaments a casa nostra. Els objectiu8 que in

tentem 8RAolir amb els canvis efectuats 56n d'una banda, 

la disminuci6 de1 risc i de la perillositat per a la vida 

de1s ocel1s capturA.ts mitjançant mètodcs racionals i de for 

ma organitzada i. d'altra bande. l'obtenci6 d'un màxim de 

dades aprofitables de cada individu marcst. Pas sem a expo

sar tot seguit els canvis introduits: 

-Carnet B-

Aquest oarnet és el corresponent aIs col.laboradors 

dels anel1adors (carnet A), i l'obtindran persones arnb una 

demostrada eficiència que estan realitzant un periode de 

pràctiques per a assolir el c::lrnet A i poder anellar pel 

seu compte. 

Normes per a obtenir el carnet B -

1. Conèi�er les ectivitats deI G.C.A. i accepter les seves 

normes. 
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2. Tenir un minim de 16 anys. 

3. Estar en condicions de demostrar experiència en ornito

logia de camp. 

4. Saber determinar en mà l'espècie de qualsevol ocell, amb 

l'ajuda (si cal) d'un llibre adequat (Svensson, Williamson. 

Prater, etc.). 

5. Conèixer la informaci6 minima que cal prendre a cada 

ocell (mesures, mUda, etc.) i aplicar la metodologia i 

normativa de l'EURING. 

h. Haver anellat un minim de 300 Passeriformes d'espècies 

vàries i en biotops i èpoques de l'any diversos. amb la 

superviRi6 i posteriorr aval de dos anelladors amb carnet 

A. (Aquests anellament's es podran fer als llocs on habi

tualment es marquen ocells a Catalunya). 

7 . Presentar la sol.licitud a la Junta, per tal que aquesta 

decideixi sobre la seva acceptaci6. (Si la Junta ho creu 

necessari, podrà posar a prova els coneixements dels as

pirants) • 

Nota - Una persona amb carnet B, no podrà anellar sfnb és 

acompanyat d'un A. Noméa en casOs especials i prèvia pet! 

ci6 de l'interessat concretant a la Junta quin treball vol 

dur a terme, aquesta proporcionarà el permis corresponent 

per tal que se li puguin subministrar anelles. 

Aixi mateix i per problemes d'infraestructura. el G. 

C.A. augmentarà anualment un màxim d'un 10% de la xifra 

total dels seus membres. 

- Carnet A -

Aquest és propiament el carnet d'anellador, ja que és 

a partir de l'obtenci6 del carnet A que cada individu es 
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podrà independitzar dels anelladors'amb els quals ha estat 

col.laborant mentre era possetdor del grau B. 

Normes per a obtenir el carnet A -

1. Tenir un minim de 18 anys. 

2. Haver anellat 500 ocells pel cap baix, pertanyents corn 

a minim a 30 espècies diferents, amb la supervisi6 i 

aval de dos anelladors A.(Els anellements realitzats per 

a l'obtenci6 del carnet B, no s6n acumulai;;iuB per acon

seguir l'A). 

3. Conèixer i saber utilitzar els mètodes de trampeig usuals 

en l'anellament. 

4. Presentar la sol.licitud a la Junta, que escoltarà les 

opinions de qualsevol anellador A respecte del futur can 

didat. abans de formalitzar la seva decisi6. 

Nota - Cada anellador A, podrà avalar un màxim de dos asp! 

rants a carnet B per any. 

L'anellament d'ocells colonials (per la seva perillos! 

tat), es realitzarà fins i tot per als carnets A, amb la 

companyia i supervissi6 d'un anellador A expert en aquest 

tipus de marcatge. 

- Cursets d'anella ment -

Per a realitzar-los serà imprescindible tenir uns mi

nims coneixements d'ornitologia. 

La Junta del G.C.A. 
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AGRAIMENT 

Des d'aquestes p8gines, volem fer conèixer el nostre 

profund agra1ment a en Salvador Maluquer que en represent� 

ci6 de la Secci6 Catalana de la S.E.O. va fer donaci6 de 

27 volums de la revista \rdeola, una col.lecci6 gairebé 

completa on només manquen els volums ja exhaurits. Amb 

aquesta importantissima aportaci6. la nostra biblioteca 

comen�a a tenir una representaci6 bibliogràfica significativa. 

CAIX.ES NIU 

Tenim en aquest moment. un remanent de caixes niu que 

ens han estat facilitades per l'I.C.O.N.A. de Madrid. 

Tots aquells que estiguin interessats en rebre'n al� 

na, pOden adrecaI'-se a Secretaria. 

MATERIAL D'ANELLAMENT 

El repartiment deI material divers de què fins ara 

disposàvem h a  estat el segUent: 

- xnrxes japoneses: 

6 unitats pel' a tots els grups que componen el C. M.T. 

2 

l 

l 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

- alicates petites: 

" R.Llinàs i J.Sargatal. 

" 1 .Martinez. 

" E. Esteve. 

3 unitats per a tots els grups que componen el C.M.T. 

l 

1 

l 

l 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" R. Llinàs. 

" LI. Solé. 
" E. Garcia. 
" J. Garcia. 

regles acodades: 

l unitat pel' al C.M.T. 

l " " a R. Llinàs. 

l " " " R. Cordoba. 

l " " " V. Bros. 

l " " " A. Julien. 
- pens de rei: 

l unitat pel' al C. M. 'r. 

l " " a R. Llinàs. 

1 " " a J. Trias. 

1 " " a E. Esteve. 

l " " a LI. Solé. 

OMISSIO DEL Butll. G.C.A. vol. J nQ l ! Ig83. 

Hem d'informaI' de la lamentable omiDsi6 deI nom d'un 

dels dibuixants deI darrer butlleti; es tracta d'en Fran

cesc Jutp;lar. l'lutor dels dos dibuixos de 19. contraportada. 

Des o'aquestes linies volem agrair la seva col.laboraci6. � 

NOVETATS BIBLIOGRAFIQUES 

Recentment s'han publient alguns llibres sobre identi 

ficaci6 d'ocells en mà i sobre muda. nonat l'ilrlerès que 

aqllests temes tenen pel' a nosaitres, els comentarem breu

ment: 

- KASFAREK. M .. ( lQ81). Die Mauser der SingvOp;el Europas

ein FeIdfUhrer-. DDA. Germany. 

Interesflant publü:aci6 sobre la mllda deis Passeriformes 

europeus, ens ofereix un exhaustiu recull bibliogràfic de 

VoJUf:l 3 nûm.2, .17 
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c"l,da espècie. aixi corn, consideraùles aportacions de l' autor. 

GIN, H.B., MELVILLE, D.S., (lg83). Moult in Birds. B.T.O. 

Guide lq. 

De la mateixa manera que el llibre precedent, recull 

tota la inforrnaci6 de què es disposa referent 8 la muda dels 

ocells (en aquest cas Passeriformes i no-Passeriforl1ca). Cal 

destacar la completa introducci6 sobre la muda i la seva pr� 

blernàtica que encapçala el 11ibre. 

- BUE, H., (lg81). Stelzen, Pieper und WUrger. Kennzeichen 

und M'1user Europaischer Singvt)p;el. A. Ziemsen Ver1ag. 

Wittenberg Lutherstadt. 

- BUE. H., (lQ82). Lerchen und Schwalben. Kennzeichen und 

Mauser Europaischer Singvt)gel. A. Ziemsen Ver1ag. Witten

berg Lutherstadt. 

- BUE, H., (1984). Seidenschwanz, Wasser-Amsel, Zaunkt)nig 

U.A. Kennzeichen und Mauser Europaischer SingvOgel. A. 

Ziemsen Verlag. Wittenberg Lutherstadt. 

Aquesta col.lecci6 de llibres de la quaI fins "Ira han 

sortit publicats tres volums (vol. l, Alaudidae - Hirundini 

dae. vol. 2. Motacillidae - Laniidae, vol. 3, Bombycillidae -

Cinclidae - Troglodytidae - Prunellidae - Syl vidae I), és 

una interesRantissima obra bàsica que ens aporta gran Quant! 

tat de coneixements sobre identificaci6 d'ocells en mà. amb 

profusi6 de fotografies de pelIs de museu que il.lustren les 

v8riacions de plomatge de eada espècie i que complementen el 

text. 

- SVE;NSSON, L., (1970). 1Q84 (J!! ed.). Identification Guide 

to European Passerines. stockholm. 

A�uesta tercera ediei6 tot just publieada ha estat deti� 

p;urlRment revimtda i arnpliadll. No cal dir flue aquestrl obra per 

R tots conegudf'l. ha au,gmentat considernblement l' interès que .ie 

tenia de per si. 

ACTIVITATS 

El proppassat 5 de novembre els Ecologistes de Sitges 

vàren organi t:>;ar l' exposici6 Il Els ocells i els paTllnys" Il la 

Casa de Cultura de la Caixa de Pensions d'aquesta Jocalitat. 

El G.C.A. VR ser convidat i,v� participar arnb un plaf6 

informlltiu flobre la finRlitllt de l'anellament i lR formA de 

comunicar les recuperacions. Tanmllteix, es repartiren opus

�les i cRrtel1s divul�atius de IR nostrR taBca. 
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