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COMUNICACIONS 

* S'han anellat amb anelles de color prop 

de 60 exemplars de tallareta cuallarga 

(Sylvia undata) al Masnou en un estudi 

poblacional de delimitació de territoris, 

comportament, nidificació dispersió 

postnupcial. Comuniqueu qualsevol 

observació a Gabriel Gargallo. Sant Pere, 

38; 08032 EL MASNOU. Barcelona. 

Tf:(93) 5558474: 

* Aquesta primavera i l'anterior s'han 

anellat uns 30 mosquiters pàl.lids 

(Phylloscophus bonelli) amb anelles de 

color a les localitats de Sant Joan de 

Mediona i Caldes de Montbui. L'estudi és 

d'abast local i de seguiment de les pare lles 

al seu territori de cria, però qualsevol 

observació ocasional serà benvinguda. 

Abel Julien. Tamarit 128; 1er 2a; 08015 

BARCELONA Tf. (93) 3256047. 

* M'interessen dades biomètriques de 

raspinell (Certhia brachydactyla), en 

particular mesures d'ala, bec, tars, cua i 

pes, així com plaques incubatrius i estat de 

muda. Lluís Gustamante. Melcior de Palau 

5-7; ler la. 08028 BARCELONA. Tf.(93) 

3301368. 

* La BTO coordina un projecte d'abast 

europeu que consisteix a coLlocar 

menjadores artificials en jardins urbans, 

suburbans i rurals. Tots aquells que 

pugueu dedicar dues hores setmanals a 

controlar les espècies que visitin el vostre 

menjador a l'hivern hi podeu col.labmar. 

La BTO, a canvi, obsequiarà ¡¡mb una 

suscripció gr¡¡tuïta als qui no en si�uin 

membres i amb materi¡¡1 ornitolÒgic per 

valor de 12 lliures (el preu d'un bon Ilihre 

o d'una xarxa de cinc metres) als qui ja hi 

pertanyin. Si no teniu jardí o no us hi 

podeu dedicar comuniqueu-ho a alg(1 que 

conegueu que pugui estar interessat a 

col.laborar en aquest projecte destinat a 

conèixer mi�lor els ocells dels jardins de tot 

Europa. Interessats poseu-vos en contacte 

amb Abel Julien. Tamarit 12i\;ler 2a; 

08015 BARCELONA. Tf:(93)3256047. 
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* Ja ha aparegut el 5è volum de 'Bircls of 

the Western Palearctic' (més conegut 

entre nosaltres com 'e l Cramp') al preu de 

75 lliures esterlines (unes 15.000 al canvi 

actual). Aquest volum cobreix els pril1lers 

passeriformnes, des dels tirans als tords. 

Dissortadament, el coordinador d'aquesta 

obra, l'eminent ornitòleg Stanley Cramp, 

ha mort malalt a l'hospital, la qua l cosa 

suposa una pèrdua irreparable per a 

l'ornitologia a nivell mundial. Esperem, 

tanmateix, que la seva fecunda obra 

continuï en mans dels seus col.laboradors. 

* Qui vulgui jugar al 'Monopoly' però amb 

ocells en lloc de carrers ja ho pot fer. Els 

jugadors segueixen un itinerari ornitològic 

al voltant del tauler i acumulen () perden 

punts segons contestin b no correctament 

preguntes que agafen d'una pila de fitxes. 

Les preguntes poden ser molt senzilles, 
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com 'Assenyala un pinsà d'entre els ocells 

dibuixats al tauler' o més 

complicades:'Com s'escapa habitualment 

una perdiu roja del perill?'. No cal dir que 

aquest producte és anglès i per tant el joc 

està en aquest idioma. El podeu obtenir de 

Ed-U-GAMES, 20 Linden Terrace, 

Newton Abbot, Devon TQ12 111 (GRAN 

BRETANYA) al preu de 13.99 Lliures 

Esterlines (unes 2.800 pts). 

,.. L'Oriental Bird Club es va reunir a 

Leiden,Holanda la primavera passada per 

tal de planificar el futur d'aquesta jove i 

creixent associació. Donat l'interès en 

augment dels ornitòlegs catalans per les 

visites ornitològiques a països exòtics 

creiem oportú donar l'adreça de l'Oriental 

Bird Club per a tots els qui desitgin 

obtenir informació ornitològica d'Orient; 

OBC. The Lodge, Sandy, Bedfordshire 

SG19 2DL. (GRAN BRETANYA). 

* S'està realitzant un estudi sobre les 

respostes de stress que es produeixen en 

,.. S'han marcat àligues perdigueres 

(Hieraetus fasciatus) amb marques alars 

de colors i anelles d'identificació a 

distància. A més de les dades habituals és 

important considerar l'edat de l'individu i 

l'activitat de l'ocell. Comuniqueu les pades 

a: Equip d'Estudi i Protecció de l'A1iga 

perdiguera, Universitat de Barcelona, 

Facultat de Biologia, Càtedra de Zoologia 

(vertebrats).08028 BARCELONA. 

* S'han marcat més de 500 exemplars 

d'oca vulgar (Anser anser) amb collars de 

colors a Escandinàvia. Els collars són blaus 

amb un codi blanc d'una lletra i dos 

números. En un altre projecte,s'han anellat 

diversos centeners d'oca pradenca (Anser 

�) amb collars taronges. Comuniqueu 

les dades de què disposeu a: Dr.Leif 

Nilsson. Ecology Building. S-223 62 Lund, 

(SUECIA). 

* L'estació biològica de Doñana ha marcat 

amb anelles i collars de colors individus de 

les espècies següents: bec planer (� 
els passseriformes en el decurs de leucorodia), flamenc (Phoenicopterus 

l'anellament científic. Entre les respostes u.iliIT), bernat pescaire (Ardea cinerea), 

es compten defecar, cridar, debatir-se, 

picar, deixar anar plomes etc. Els 

interessats a enviar dades per a aquest 

interessant estudi poseu-vos en contacte 

amb Enrique Emberley Moreno, 

Montenegral Alto Tesorillo. Cadiz. 

(ESPAÑA) 

cigonya blanca (Ciconia ciconia), oca 

vulgar (Anser anser) i milans (� 
IIlÍlYl.lli M migrans). Envieu les 

observacions a: Estación Biológica de 

Doñana. Sección de Anillamiento. Apdo 

1056.41080 Sevilla. (ESPAÑA). 
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* S'han anellat cames llargues 

(Himantopys himantopus) amb anelles de 

colors en diverses localitats franceses. Qui 

en tingui dades les pot enviar a P. Cramm 

G.R.I.V.E. Université des Sciences et 

Techniques du Languedoc. Pluce Eugène 

Bataillon 34060 Montpellier Cédex 

(FRANÇA). 
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