Information to record when you observe a bird

lower metal band

Phía trên bên phải cờ xanh lá cây
ADL và phía dưới bên trái vòng
kim loại
© Andreas Kim

Thông tin ghi chép khi quan sát chim
Name and Contact for
Observer

Tên và Liên lạc của
người quan sát
Ngày / Địa điểm

Species of the bird
Phía trên bên trái cờ trắng JO, phía
dưới bên trái cờ xanh nước biển,
không có ký tự

© Andreas Kim

© Taiwan Wader Study

Đây là cách bạn xác định trái hay phải, phía trên hay phía
dưới chân (còn gọi là xương chày và xương cổ chân). Phía trên
bên trái cờ trắng E11, phía dưới bên trái cờ xanh nước biển, phía
trên bên phải vòng kim loại, phía dưới bên phải không có gì.

Cờ màu không có ký tự

ings next to the pictures of birds | Xem ví dụ về cách miêu tả vị trí và

màu của các đánh dấu ghi bên cạnh ảnh

Mã ký tự (nếu có)
Vòng màu (nếu có)
và vị trí trên chân

Example | Ví dụ:
right upper metal

© Sayaka Sakomoto

Phía trên bên trái cờ trắng không
có ký tự, phía dưới bên trái cờ
xanh nước biển không có ký tự,
phía trên bên phải kim loại

3) Flags with no characters plus coloured bands
Cờ không có ký tự cùng với vòng màu

Cờ màu với 2 hoặc 3 ký tự (số hoặc chữ cái)
Right upper green

red band over lime green band, right

metal band

no characters over orange band.

Phía trên bên phải
cờ xanh lá cây BR và
phía dưới bên trái
vòng kim loại

© Judit Szabo

Màu cờ và vị trí
trên chân

acters,

Type and location of marks
Loại và vị trí đánh dấu
See examples of how to describe the position and the colour of the mark -

on legs
Character Code
(if present)
Colour band/s (if present)

Loài chim

Phía trên bên trái vòng kim loại,
phía dưới bên trái vòng đỏ ở trên
vòng xanh lá , phía trên bên phải
không có gì, phía dưới bên phải cờ
xanh lá cây không có ký tự ở trên
vòng da cam
© Ju Young-Gi

© Chang-Yong Choi

This Bar-tailed Godwit was banded at South Island, New Zealand, and was

Chú Choắt mỏ thẳng đuôi vằn này được đeo vòng tại Đảo phía Nam,
Niu-di-lân, và được quan sát tại Đảo Aphae ở Hàn Quốc, ngày 14
tháng 5 năm 2009. Phía trên bên trái cờ trắng ở trên cờ xanh lá cây
(không có ký tự) và phía dưới bên phải vòng kim loại. Phía dưới bên
trái và phía trên bên phải không có gì.

Birds are marked as individuals for resighting
in three different ways | Chim được đánh
dấu theo từng cá thể (để có thể xác định lại
được sau khi thả đi) bằng 3 cách khác nhau
1. Bands

-

the leg (you can use “—” or “None”). Indicate that you
on the leg (you can use “ ” or “Not Seen”). Indicate a
metal band (you can use “m”).

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÓNG GÓP CHO
NHỮNG GHI CHÉP NHÌN THẤY CỜ VÀ VÒNG
Những Khu vực Đánh dấu bằng Cờ Màu trên Đường bay Đông Á - Úc

Cho biết rằng không có vòng nào ở vị trí đó trên chân (bạn
có thể dùng “—” hoặc “Không có”). Cho biết rằng bạn không
biết liệu có vòng nào ở vị trí đó trên chân hay không (bạn có
thể dùng “ ” hoặc “Không thấy”). Cho biết nếu là vòng kim
loại (bạn có thể dùng “m”).

“knee”) can tell us a lot about where the bird is coming
from.
1. Vòng có thế là bằng kim loại với một mã số độc nhất cho
cá thể mỗi chim (nhưng sẽ khó đọc được trừ khi bạn giữ chim
trong tay). Vòng bằng nhựa có thể có màu khác và phối hợp
các màu khác nhau và vị trí vòng trên chân (chân trái hay
chân phải, phía trên hay phái dưới “đầu gối”) có thể cho
chúng ta biết rất nhiều về chú chim đến từ đâu.

HOW TO CONTRIBUTE TO SIGHTINGS
OF FLAGS AND BANDS

Note | Lưu ý

-

của chim mà bạn nhìn thấy, khi bạn gửi quan sát bằng
cờ.

As members of the public, you can contribute important

Contact

2. Flags
have a protruding rectangular tab, which might or
might not have characters on it.
2. Cờ gần giống với vòng nhựa. Chúng được làm bằng nhựa
và có thể có màu khác. Tuy nhiên chúng có một nhãn hình
chữ nhật thòi ra, có thể có hoặc không có ký tự trên đó.

through the AWSG website.

Researchers capture, mark and release migratory water-

Xin hãy gửi email những ghi chép nhìn thấy và yêu cầu thêm
Thư ký EAAFP, hoặc báo cáo các
hi chép qua trang web của AWSG.

-

EAAFP Secretariat
secretariat@eaaﬂyway.net

is important. The scheme used is as if you are looking

Australasian Wader Studies Group (AWSG)

bird head on).
3. Vị trí của vòng hoặc cờ trên chân của chim là vô cùng
quan trọng. Hệ thống được sử dụng là ví như bạn đang nhìn
chú chim từ đằng sau (tức là chân trái của chim ở phía bên
trái của bạn, không phải là chân trái khi bạn nhìn đối mặt với
chim).

Được thiết kế bởi Angela Choi

EAAFP

Chương trình Hợp tác Đường bay Đông Á-Úc
www.eaaﬂyway.net

hành vi và đường bay của chim nước di cư bằng cách quan sát và ghi
lại những quy mẫu của vòng và cờ màu đeo chân, đặc biệt là trên
chim gần bờ, chúng có thể tập trung với số lượng lớn trên các vùng
đầm lầy và đất ngập nước trong các giai đoạn di cư.
Các nhà nghiên cứu bắt, đánh dấu và thả các chú chim nước di cư để
nghiên cứu về đường bay di cư của chúng và chiến lwocsj trên
Đường bay. Cờ có màu khác nhau cho biết các quốc gia hoặc khu vực
khác nhau nơi mà chim được đánh dấu trên đường bay. Trong một
số trường hợp các cá thể chim có thể được xác định bởi sự kết hợp
các vòng màu hoặc bởi các ký tự được ghi trên cờ.
Cờ là một vòng màu nhỏ bằng nhựa với một nhãn ở đằng cuối. Nếu
nào chim được đánh dấu.

