
 
 
 

Arxius de dades  
(fulls d’excel) 

 
 
Cada setmana s’anirà penjant un arxiu d’excel amb les dades d’anellament que 
són necessàries per tal que els estudiants d’ESO i Batxillerat puguin realitzar 
diversos estudis. 
 
El format i el nombre de camps d’aquests arxius d’excel seran sempre iguals; 
l’única diferència és que cada setmana penjarem les dades dels darrers 7 dies. 
Per tenir totes les dades, caldrà, doncs, anar incorporant en un altre full d’excel 
les dades de cada setmana. Les dades de les quatre espècies indicadores que 
utilitzarem per fer els treballs estaran juntes en el mateix arxiu d’excel (les 
dades –files– de cada espècie es poden identificar mitjançant el camp 
“ESPECIE”).  
 
Les dades que hi ha als fulls d’excel són dades reals recollides en una estació 
d’anellament del projecte Piccole Isole. L’estació va estar activa entre els anys 
2001 i 2008 i va cobrir sempre el període d’estudi comprès entre el 2 de març al 
30 de maig. 
 
Els camps que té cada arxiu d’excel són els següents:  
 

Camp Significat 
Codis 
utilitzats Significat del codi 

ESPECIE Codi de l'espècie PHYCOL Mosquiter comú 
  PHYLUS Mosquiter de passa 
  PHOPHO Cotxa coa-roja 
  LUSMEG Rossinyol 
    
ANELLA Anella   
    
DATA Data   
    
PENTAD
A Pèndata1  
    
DIA Dia2  
    
EDAT Edat 5 Ocell de segon any (jove) 

  6 
Ocell de més de dos anys 
(adult) 

    
SEXE Sexe M Mascle 
  F Femella 
    



ALA Ala3 
    
PES Pes (en gr)   
    
GREIX Greix (codi del 0 al 8)  
 
1 Cada pèntada inclou un període de 5 dies; la pèntada 13 correspon amb els dies 2-6 
de març i així consecutivament (de cinc en cinc). 
2 Indica el dia respecte a l’inici del període d’estudi. L’estudi s’inicia el dia 2 de març i, 
per tant, aquest és el dia número 1 (el dia 90 correspon al dia 30 de maig). 
3 La variable anomenada ala fa referència de fet a la longitud de la tercera primària, no 
a la longitud total de l’ala. Aquest mesura és la més utilitzada actualment per indicar la 
mida de l’ocell. S’anomena primàries a les 10 plomes de vol més externes de l’ala dels 
ocells. La primària número tres és la tercera començant a comptar des de fora i, sovint, 
és la més llarga de totes. 
 


