F IŞĂ VÂNTUREL REGĂSIT
A S O C I A Ţ I A „G R U P U L M I L V U S ”

Centru: ___________________________________________________

Data raportării: ____________________________

Nr. inel: ___________________________________________________

Alte marcaje (de corp, colorit, cod, etc.): _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Codul unic de inele colorate găsite pe pasăre se va introduce şi în căsuţele din
ilustraţie, rugăm mare atenţie pentru a evita confuzia picioarelor (stânga, dreapta)!
Schimb de inel: _________________ Alte marcaje noi: ____________________
__________________________________________________________________

Specia: ________________________________________________________________________ Vârsta: ____ Sex:________
Data regăsirii: ____________________________________________________________ Exactitate: ____________________
Locaţia (colonie, UTM, coordonate GPS): ____________________________________________________________________

Proiecţie coordonate GPS:
Condiţia păsării:

ST70 (România)

F sănătoasă, eliberată

WGS84

Altele: _______________________________

F găsită accidentată (eliberată ulterior F )

F găsit mort (leş vechi F )

F altă: ________________________________________________________________________________
Circumstanţele regăsirii: F capturat

F inel de metal, sau

F cod de inele colorate observat

F emiţător radio pe pasăre

Mijloace de observaţie:
F împuşcat F lovit de maş. F electrocutat F altele:
Metodă capturare: F cu mâna
Locul:

F plasă

F la cuib (cod cuib:

F vârşă

F cursă cu plasă F altele:___________________________
)

F colonie

F concentrări de toamnă

F habitat de hrănit

Transportat (km), ţinut în captivitate (zi):____________________________________________________________________
Numele, adresa celui care raportează: _______________________________________________________________________
Numele, adresa celui care a regăsit: _________________________________________________________________________
Numele, adresa celui care a determinat:______________________________________________________________________
Observaţii: ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Îndrumător de completare
Această Fişă vânturel regăsit a fost elaborată în special pentru raportarea păsărilor inelate regăsite, inclusiv în ceea ce priveşte
recapturarea unor exemplare inelate în prealabil de noi. În cazul capturării unui vânturel inelat cu inel metalic, codul numeric
inscripţionat se va citi cu mare atenţie, şi se va trece împreună cu celelalte informaţii legate de capturare. Odată ce acest cod de pe inel
e trecut pe fişă, vă rugăm controlaţi încă o dată că nu s-a greşit! În cazul, în care inelul original e deteriorat sau e greu citibil, se va
înlocui cu unul nou! E singura excepţie, când se permite aplicarea unui inel nou! Fişa de regăsire se va completa citeţ, cu cerneală.
Inelatorii vor raporta regăsirea păsărilor marcate (inelate în ţară, sau în străinătate) imediat după regăsire, către coordonatorul de
activitate, la adresa de mai jos. Persoana care a raportat are dreptul în fiecare caz să afle datele inelării. Deoarece centrele de inelare
din străinătate furnizează datele periodic, în unele cazuri informaţiile s-ar putea să întârzie, rugăm răbdare!
De trimis către: Daróczi Szilárd – coordonator de activitate; adresa poştală: ASOCIAŢIA „GRUPUL MILVUS”, 540620 Târgu Mureş,
OP3 CP39; tel., fax: 0265 - 264 726; adresa de e-mail: szilard.daroczi@milvus.ro.
Centrele de inelare: De obicei există un singur centru de
inelare pe ţară, centrele în acest caz fiind caracterizate şi de
oraşul, unde se află sediul respectiv, astfel pe lângă codul
numeric ar putea să fie trecută doar denumirea localităţii. În
alte cazuri se trece abrevierea instituţiei inelator (de ex.
“Zool. Mus.”, “Inst. Zool.” sau “St. Orn.”), sau ţara. Pentru a
putea identifica sursa inelului cu siguranţă, rugăm de a trece
inscripţia integral. Pentru informare, iată cele mai relevante
centre de inelare:
Arnhem (Olanda)
Athens (Grecia)
Belgrade (Serbia-Munten.)
Bologna (Italia)
Bratislava (Slovacia)
Bruxelles (Belgia)
Bucarest (România)
Budapest (Ungaria)
Coopenhagen (Danem.)
Gdansk (Polonia)
Helgoland (Germania)
Helsinki (Finlanda)

Hiddensee (Germania)
Kaunas (Lituania)
Kiev (Ucraina)
Lisboa (Portugalia)
Ljubljana (Slovenia)
London/Tring (M. Brit.)
Madrid (Spania)
Matsalu (Estonia)
Minsk (Bielorusia)
Moskwa (Rusia)
Paris (Franţa)
Praha (Cehia)

Pretoria (Africa de Sud)
Radolfzell (Germania)
Reykjavik (Islanda)
Riga (Letonia)
Sempach (Elveţia)
Sofia (Bulgaria)
Stavanger (Norvegia)
Stockholm (Suedia)
Tel-Aviv (Israel)
Valletta (Malta)
Zagreb (Croaţia)

Numărul inelului: Codurile unice inscripţionate pe inelele
metalice se compun din combinaţii formate din cifre şi litere,
deseori separate de puncte sau liniuţe (de ex. “1013216”,
“P43527”, “AB-6789”, “085.B26”). Pentru a evita
eventualele greşeli, aceste coduri se vor citi cu mare atenţie!
În cazul, în care unele cifre sau litere nu pot fi citite cu
siguranţă, acestea se vor nota trecându-le în paranteză, sau
înlocuite cu un semn de întrebare, dacă nu pot fi identificate
chiar de loc (de ex. “603(9)17” sau “354?12”). În cazul, în
care recuperăm inelul (de pe păsări găsite moarte, sau după ce
s-a înlocuit cu unul nou), dacă e posibil rugăm ataşarea
acestuia (eventual a unei poze de hârtie, sau digitale,
fotocopie după acestea) la fişa completată.
Alte marcaje (marcaj de corp, colorit, cod, etc.): Se cere
precizarea tipului de marcaj (inel colorat, combinaţie de inele
colorate, panglică pe aripă, marcaj vopsit pe penaj, emiţător
radio, etc.), partea a corpului marcată (tars, aripă, spate,
coadă, etc.), în cazul inelelor colorate culoarea/culorile
(negru: N, alb: A, galben: G, portocaliu: P, roşu: R, verde: V,
albastru: AS, mov: M, etc.), poziţia la fiecare (de ex.: tars
stâng sus: A, jos: R, tars drept sus: N, jos: ORN <inel
ornitologic de metal>), în cazul marcajelor cu
cifre/litere/combinaţii se va trece codul (de ex. „ inel roşu pe
tarsul stâng, cu inscripţie: HA47”). Mare atenţie la
introducerea corectă a codului inelelor colorate! (Combinaţia
de inele de pe piciorul stâng al păsării se va introduce în
căsuţa din partea dreaptă de pe ilustraţie, ca şi cum de
exemplu am privi din faţă o pasăre, care stă pe o creangă).
Schimb de inel: La recapturări se poate ivi ocazia să fie
necesar înlocuirea inelului metalic (e uzat, greu citibil); în
aceste cazuri se va trece numărul inelului nou, iar inelul
îndepărtat (sau o poză/fotocopie) se va ataşa la raport.

Falco vespertinus sau FALVES). Dacă specia nu e identificată
cu certitudine (de ex. persoana care a regăsit exemplarul nu e
expert, sau inelul a fost găsit pe rămăşiţele unei păsări
moarte), se va trece genus-ul (de ex. “şoim” sau “Falco sp.”).
Vârsta: Vârsta calendaristică, cu cât mai mare acurateţe;
P
pullus
(pui
inapt
de
zbor);
D
dezvoltat (vârstă necunoscută, dar nu e pullus);
1
anul întâi (de anul acesta, eclozat în anul curent);
1+
mai mare decât de anul1 (anul2, sau şi mai mare);
2
de
anul2
(eclozat
în
anul
trecut);
2+
mai mare decât de anul2 (anul3, sau şi mai mare);
3, 3+... conform celor mai de sus.
Sexul: M, ♂: mascul; F, ♀: femelă.
Data regăsirii: Anul, luna, ziua. Dacă data exactă e
necunoscută, se va preciza perioada cât de exact e posibil (de
ex. “în jurul paştelor din 2006.”).
Exactitate: Momentul recapturării (ex. “14–15h”), respectiv
exactitatea datei (ex. “±2 săptămâni”).
Locaţia: Denumirea celei mai apropiate localităţi, sau altor
locaţii geografice (ce apare şi pe hărţi), pe baza cărora e
posibil identificarea sigură a locului, unde a avut loc
regăsirea. Dacă recapturarea a avut loc în colonie, locaţia
acesteia se va trece cât mai precis. Pe cât e posibil, să se
treacă coordonate GPS, de preferinţă în proiecţie WGS84!
Starea păsării: Se va bifa căsuţa propriu zisă, se vor trece
detaliile referitoare la starea în momentul regăsirii.
Circumstanţele regăsirii: Se va bifa căsuţa propriu zisă, se
vor trece detaliile referitoare la circumstanţele recapturării.
Metodă capturare: Se va bifa căsuţa propriu zisă, se vor
trece detaliile referitoare la metoda de capturare folosită.
Locul: În cazul, în care e cunoscut, se va bifa căsuţa propriu
zisă, respectiv se va trece codul cuibului.
Transportat (km), ţinut în captivitate (zi): Vă rugăm
treceţi detaliile referitoare la perioada în care pasărea
capturată s-a ţinut în captivitate, înainte să fie eliberată.
Numele, adresa celui care raportează: Se va completa citeţ,
trecând pe cât posibil numărul de telefon şi adresa de e-mail.
Numele, adresa celui care a regăsit: Se va completa în
cazul, în care acesta nu e similar cu persoana care a efectuat
recapturarea.
Numele, adresa celui care a determinat: Se va completa în
cazul, în care acesta nu e similar cu persoana care a raportat.
Observaţii: Aici se vor nota toate acelea informaţii relevante,
la care nu se referau rubricile de mai sus, sau detalii
referitoare la datele introduse, care însă din cauza lipsei de
spaţiu nu s-au mai încadrat în aceste rubrici.

Alte marcaje noi: Conform rubricii „Alte marcaje”.
Specia: Denumirea completă românească sau ştiinţifică, sau
codul EURING format din 6 litere (de ex. vânturel de seară,

Vă mulţumim!

