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Codi Tipus Subitpus
N Captura normal Sense concretar subtipus

NL Captura normal Aparentment local
NP Captura normal En pas, no local
NC Captura normal Criant
NH Captura normal Aparentment hivernant
ND Captura normal En dormidor
NM Captura normal Al mar
NA Captura normal En una agrupació de muda
NR Captura normal En colònia de cria, no necessàriament criant
2 Captura normal: amb dues anelles Ocell controlat amb dues anelles metàl·liques diferents
C Captura normal: anella canviada Anella canviada
S Captura normal: sense anellar Ocell que no es pot anellar

RC Centre de recuperació Criat en captivitat
RM Centre de recuperació Mantingut més de 24 h en captivitat abans de ser alliberat
RT Centre de recuperació Transportat al lloc d’alliberament (>10 km)
R Centre de recuperació Sense concretar subtipus
B Baixa no anellada Mort abans de ser anellat (baixa no anellada)
E Anella extraviada Anella extraviada o eliminada

Codi Intensitat0No ha començat la muda

0 No ha començat la muda

1 <20 plomes del cos en creixement (en muda)

2 <1/3 de plomes del cos en creixement (en muda)

3
>1/3 de plomes del cos en creixement o amb plomes de vol en 
creixement (en muda)

4 Primàries en muda completa activa

5 Muda finalitzada (hagi renovat o no tot el plomatge)

6 Primàries juvenils en creixement (només juvenils)

7
No es troba en muda activa però es de sconeix si no l’ha començat
o bé si ja l’ha acabat

9 Desconegut

Codi Reclam 
0 Aparentment no ha estat atret pel reclam
1 Aparentment ha estat atret pel reclam 

2 Capturat a la xarxa del reclam atret pel seu propi
reclam (e.g. enregistrament del seu cant)

9 Desconegut

Codi Mètode de captura
XP Xarxa japonesa - passeriformes (costat malla <=1,6 cm)
XL Xarxa japonesa - limícoles (costat malla >1,6 cm)
YU Trampa Yunick o similar
BA Ballesta
HE Helgoland o similar
MP Trampa-menjadora (tipus pàrids) o similar
NA Nasses limícoles o similar
CA Xarxa canó o similar
LL Xarxa de tipus llaç
TE Xarxa de terra
TR Xarxa de trasmall o horitzontal
AL Altres trampes
NI Al niu (caixa niu o similar)
NV Per no poder volar
DO Mentre està dormint
MA Amb la mà (amb salabre, enlluernament)
RH Hacking (només centres de recuperació)
RS Cross-fostering (només centres de recuperació)
RF Fostering (només centres de recuperació)
RG Gàbia d’aclimatació (només centres de recuperació)
RA Altres mètodes (només centres de recuperació)

Codi Estat reproductor (placa incubatriu/protuberància cloacal)
0 No presenta placa incubatriu (ni mostra signes de tenir un ou)
1 Sense plomes a la zona ventral, però amb la pell llisa. Color vermell fosc
2 Vascularització evident. Algunes arrugues (gruixudes) i una mica de fluïd sota la pell. Color rosa pàl·lid
3 Vascularització màxima. Moltes arrugues (gruixudes) i fluïd. Color rosa pàl·lid
4 En regressió. Gairebé sense fluïd ni vascularització. Aspecte sec, arrugues fines i resseques
5 Les plomes comencen a créixer de nou
6 Signes de tenir un ou
7 Protuberància cloacal pronunciada (més estreta o igual d’ample a la base que al centr e)
9 Desconegut
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Codi nº Primàries mudades
0 0
1 1
2 2-3
3 4-6
4 7-8
5 9-10
9 Desconegut

MUDA COMPLETA MUDA PARCIAL

EXTENSIÓ DE LA MUDAFULL DE CODIS
Standards

d’anellament

GREIX

INTENSITAT DE LA MUDA

Aspecte Deprimit Ni deprimit ni arrodonit Lleugerament arrodonit Arrodonit

Forma Còncava Recta Convexa Molt convexa

Quilla Molt prominent Prominent No prominent Per sota o en línia recta amb els músculs

MÚSCUL

0

Depressió furcular:
Sense greix/traça molt fina

Abdomen: Sense greix

Depressió furcular:
Fins a la meitat 
de l’àrea co b e rta de gre i x

Abdomen: Traces de greix

Depressió furcular:
Àrea totalment coberta/cavitat 
encara molt buida

A b d o m e n : Ba n d es de greix ben marca d es 
e n t re els intest i n s

Depressió furcular:
Cavitat força plena/el greix arriba 
fins a les vores de les interclavícules

A b d o m e n : El greix forma una placa fina 
i contínua (fetge i part dels intestins encara visibles)

Depressió furcular:
Cavitat plena/el greix cobreix 
l’extrem distal de les interclavícules

A b d o m e n : Placa gruixuda que cobreix tot
o bona part de l’abdomen (el fetge encara pot ser visible)

Depressió furcular:
El greix s’acumula per sobre de la cavitat 
( p ot cobrir el marge superior dels múscu l s)

A b d o m e n : Placa molt gruixuda i prominent que cobreix 
tot l’abdomen (pot cobrir el marge inferior dels músculs)

El greix cobreix la part superior
i inferior de la musculatura

3/4 dels músculs coberts

Desconegut
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Músculs totalment coberts

ESTAT REPRODUCTOR

TIPUS DE CAPTURA


