Jornada d'anellament d'ocells al Parc Rubió

Els parcs urbans són un bon espai per a l'observació i identificació d'ocells silvestres: tords negres, busquerets, rupits...
L'anellament d'ocells implica la col·locació d'anelles metàl·liques numerades a les potes dels ocells salvatges per intentar determinar els seus
moviments i obtenir informació. És un mètode inofensiu que permet d'identificar-los com a individus.
Dissabte dia 21, a partir de les 9 h, els ornitòlegs de la SOM ens mostraran com identificar un ocell per després poder-lo anellar.
Ara fa un any, es van instal·lar unes menjadores per a ocells insectívors i granívors, les quals han estat ben aprofitades per els ocells visitants del
Parc.
L'activitat, que és pública i gratuïta, està organitzada pels Amics i Amigues del Parc Rubió amb la col·laboració de la Societat Ornitològica de
Menorca i des Viver del GOB i el patrocini de l'Ajuntament de Maó.

las anillas , antiecologicas y un problema
Cuando llega el verano elimino los anillos, porque hay momentos en que se me hinchan los dedos y me aprietan. A veces , si no me los quito en las
tareas caseras , se me enganchan.
Muchos ya los he tenido que regalar porque no me caben.
Supongo que a los pájaros les pasará igual, solo que ellos no tienen la opción de quitarselos, y los han de llegar por fuerza y capricho de una serie de
individuos que así han decidido fastidiarles.
Esto no me parece bien

Para anónimo
Sr. Anónimo, respeto como no su opión, pero dejeme darle la mia pues parece que no entiende " per després poder-lo anellar ". No lo confunda
con los anillos que dice Vd. se pone en el dedo y en verano etc. etc. Acuda el sabado a verlo, y procure entender por que lo hacen, práctica
habitual en todo el mundo para poder estudiar los flujos migratorios y demas coniciones de vida de las aves. Saludos
Miguel Taberner desde Barcelona
Un saludo

