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Si eis pollets estan força crescuts ens exposem a que es llencin del niu. 

,j'això, malhauradament, en sabem casos ben concrets. Per altra banda, quan hom 

baixa a un niu situat en un cingle poden desprende's troços de roca, alguns dels 

quals poden afectar l'estructura del niu, si aquesta sobresurt da la paret, o fins 

i tot, arribar a ferir algun poll. 

Sense arribar a aquest extrem, el fet de què el pollet o pollets vegin 

baixar rocs, una corda i finalment l'anellador, augmenta molt el risc de que es 

llencin al buit. A més, quan l'anellador arriba al niu, ha d'assegurar la seva 

posici6 per poder dar a terme la seva tasca. Així, moltes vegades ha d'asseure's 

al niu o agafar-s'hi, per poder agafar els pollets, fent perillar l'estructura del 

niu, o bé, fent-lo desprendre si aquest no està en un lloc gaire estable. 

El falcó pelegrí, de vegades, fa el niu en cúmuls de terra d'algun rac6 del penya

segat, i per tant qualsevol moviment brusc -normal si tenim en compte que l'anella

dor està penjat d'una corda- pot derribar la fràgil estructura, pensada i feta pel 

pes d'unes rapinyaires, no pas d'un homínid. 

En nius situats en arbres, els perills són també enormes, degut a què el 

sol fet de pujar-hi fa que el niu es mogui considerablement, fent-lo perillar, 

tant a ell com als seus ocupants. Tan l'Astor, com l'Esparver i l'Aligot es 

llencen del niu si són ja grandets, aix! es poden perdre entre la vegetació o bé 

ferir-se. 

A part d'aquestes consideracions, hi ha les relatives al fet de què una 

rapinyaire dugui una anella. Si es tracta d'una espècie que té els tarsos plomats, 

entre la pota i l'anella se li poden acumular porqueries les quals poden arribar 

a produir una infecció. En espècies de tars nu, el fet de dur una anella pot pro

duir-li alguna ferida, durant les lluites que té amb les seves preses. 

Tot aixa, i el fet de la feble població de la majoria d'espècies, sobretot 

a Catalunya, fa que defensem aquesta postura, pel bé de les rapinyaires. 

Alex de Juan 

CENTRE DE RECERCA l PROTECCIO DE RAPINYAIRES 

Agenda Crònica 

D.A. THELWELL 

CANVI D'ADREQA 

Degut a que l'actual directora del MUSEU DE ZOOLOGIA de Barcelona, 

ha denegat expl!citament,la col-laboració que fins ara venia mantenint amb 

nosaltres l'esmentada entitat, ens veiem amb la necessitat de canviar la 

nostra adreça postal. (Adreça provisional: Sardenya 476 ent. 3!,Barcelona-25) 

Es una llàstima que una entitat tan important al nostre país, com 

és el r.\USEU DE ZOOLOGIA de Barcelona, no presti la deguda atenció a una acti-

vi tat com la nostra, ben reconeguda a qualsevol país del m6n. 

OFERTES 

Pesola de l kg. (1.800 ptes.) 
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Cartells: RapinYaires Europeus (Comissió d'Ü!'nitologia, TALLER DE NATURA) 

(200 ptes.) 

- Fotocòpies: Bird Ringing / BTO guide 16 / Ch. 1·lead. 

A Guide to Moult in British Birds / Snow / original en anglès 

i traducció en castellà per P. Lascurain. 

Ringers Bulletin BTO / corresponents a: Des-75, Jul-76, Des-77, 

Jul-Des-78, Jul-Des-79, i Jul-80. 

Traducció en castellà de les 30 primeres pàgines del Svensson, 

per P. Lascurain. 

Aquestes fotocòpies no s6n gratuïtes, el seu cost dependrà del preu 

a que vagin en el momeRt de fer la comanda. 
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REUiHOUS ;.IENSUALS 

DE LA CO;.¡rSSIO D'ORNITOLOGIA DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTORIA NATURAL 

Dijous, 5 de febrer de 1981 
- Avifauna del Delta del Danubi i d'altres contrades orientals-

amb diapositives de Anna j·iotis (estiu de 1979) i Francesc Gir6, Rosa Llinàs 
i Jordi Sargatal (estiu de 1980). 

Dimecres, 4 de març 
- Ocells del Pened�s i la Secci6 Ornitològica del ¡·illseu de Vilafranca

Pere ¡·iestre i Ravent6s. 

Dijous, 2 d'abril 
- Els ocells de l'estany de Banyoles i voltants, la nova etapa del Museu Darder

Josep i'.'lassip i Gibert. 

Dimecres, 6 de maig 
- Comentari de les conclusions de les VI Jornades Ornitològiques Ibèriques, 

i oroj ecci6 d'un muntatge de diapositives sobre els ocells d'Escandinavia
Isabel ¡'¡artinez i Anna Motis. 

Dijous, 4 de juny 
- Sessi6 de final de curs. Col-loqui sobre el futur de l'Ornitologia a Catalunya. 

Projecci6 de la pel-Iícula "Serra Viva" del Sr. Artur Sarr6. 

Les esmentades reunions tindran lloc els dies assenyalats a 2/4 de 8 

del vespre, al Palau Dalmases, ¡.lontcada, 20. 

Garses de mar 
ROB -HUME 
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