
RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES

Aquesta secció bibliogràfica té l’objectiu de reunir tota la informació dispersa
sobre ornitologia balear que apareix publicada en altres revistes i llibres, tant de la
nostra comunitat com nacionals o estrangers, i, d’aquesta manera, fer-la més acces-
sible a qualsevol persona interessada en l’ornitologia balear. Aquest apartat recull
ressenyes breus en què es ressalten els principals resultats i s’hi aporten teories
sobre el contingut de les publicacions rebudes a la biblioteca del GOB.

Un conjunt de col·laboradors realitzen desinteressadament aquestes notes i
contribueixen amb el seu esforç a la transmissió d’informació, que podrà tenir una
funció en la formació i l´actualització dels coneixements ornitològics dels membres
de la nostra associació. Les ressenyes expressen les opinions dels revisors, això vol
dir que no reflecteixen necessàriament el parer del GOB. En aquesta desè ocasió
aporten a la base de dades 2 referències més.

Llista de col·laboradors: Gemma Carrasco i Carles López-Jurado.

DE JUANA, E. 2003. Revisión del estatus
de la Polluela Bastarda Porzana parva
en España. Ardeola, 50-1: 5-13.
El autor revisa las citas de rascletó

observadas en la penínusula Ibérica,
Canarias i Balears, describe sus patro-
nes espaciales y temporales asi como su
comparación con lo publicado en países
proximos con el objeto de afinar en el
estatus para dichas localidades. Para
ello se ha basado en 128 citas publica-
das en una amplia bibliografia entre
ellas los Anuarios Ornitológicos como
nuestro AOB.

Respec to  a  l o s  r eg i s t r e s  de
Balears, comenta la alta cifra de regis-
tres tiene que ver en su mayor parte con
las 16 capturas ocurridas entre los años
1963-67, mientras que en los últimos
tiempos la especie parece ser muy rara
con dos observaciones en el periodo
1991-2000.

Las conclusiones que se deducen
del análisis de los datos para Espanya
son que no hay datos firmes que avalen

su reproducción o su invernada regular,
el rascletó se comporta en general como
un migrante raro, pues sólo en Catalu-
nya i el País Valenciá es observada
regularmente todos los años con cifras
muy bajas.

El paso primaveral se extiende
desde finales de febrero hasta mayo con
un flujo máximo entre marzo-abril. El
paso en otoño es menos notorio, es
entre agosto y diciembre, con un máxi-
mo en octubre-noviembre. Tambien se
apunta la tendencia poblacional de la
especie en el conjunto de Europa es
regresiva.

Por todo los dicho se propone
sugerir al Comité de Rarezas de la SEO
la posibilidad de incluir esta especie en
la lista de rarezas como ocurre en paises
del entorno como Marroc, Portugal,
Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica,
Holanda, Luxemburgo i Alemania. En
Baleares nos hemos adelantado pues se
considera una rareza esta especie. - Car-
les LÓPEZ.-JURADO.
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MESSAGE, S. & TAYLOR, D. 2006. Limí-
coles d´Europa, Àsia i Nord-Amèri-
ca. Lynx Edicions.
Les aus limícoles conformen un

variat grup d´ocells en el qual s´inclouen
222 espècies que pertanyen a 14 famí-
lies diferents, dins l´ordre Charadriifor-
mes. Aquestes aus constitueixen un
repte per a molts ornitòlegs, fins i tot per
a aquells més experimentats, essent con-
siderades en molts casos les més difícils
d´identificar. La raó d´aquesta dificultat
recau en diversos aspectes caractrístics
d´aquest grup. Per una banda, la simili-
tud que existeix entre espècies diferents
que fa que l´aficionat, a més d´observar
el jizz (forma de l´ocell, mida, postura,
moviments…), hagi de parar atenció a
trets específics, com la llargària o cur-
vatura del bec, el color de les potes,
l´existència d´una cella superciliar o un
anell ocular, etc. Per una altra banda,
també dificulta la identificació el fet que
el plomatge dels limícoles en molts
casos varia enormement al llarg de
l´any, i a vegades oferix un aspecte com-
pletament diferent en hivern que en
època de reproducció. Per últim, un altre
punt que fa d´aquestes aus un repte per
als ornitòlegs és que moltes espècies de
limícoles són àmpliament migrants, i
ocasionament arriben divagants d´espè-
cies asiàtiques o nord-americanes que
sovint queden camuflats dins dels grans
esbarts que es formen a causa del caràc-
ter gregari d´aquestes aus.

La Guia de Camp d´aus limícoles
d´Europa, Àsia i Nord-Amèrica, de Don
Taylor i Stephen Message inclou 124
espècies de limícoles, que pertanyen a
10 famílies diferents, abarcant la regió
zoogeogràfica Holàrtica (que cobreix
gran part de l´hemisferi nord).

La guia està dividida en tres parts:
introducció, identificació de limícoles
en repòs i identificació de limícoles en
vol. A la introducció es fa una revisió de
les 10 famílies que es poden trobar a la
regió holàrtica, remarcant les caracterís-
tiques distintives de cada una d´elles. A
continuació s´explica com identificar les
aus en repòs, fent inicialment un recor-
datori de la topografia i terminologia de
les diferents parts del cos dels limíco-
les, i seguidament un repàs dels diversos
caràcters d´importància per a realitzar
una correcta identificació: bec, potes i
peus, estructura de l´ocell, variacions en
el plomatge, comportament, alimenta-
ció, displays… Igualment es dedica en
la introducció un apartat que mostra els
aspectes característics que l´ornitòleg ha
de tenir en compte per a identificar les
aus en vol.

Després de la introducció la guia
presenta les dues seccions (limícoles
en repòs i limícoles en vol) amb làmi-
nes il.lustrades amb dibuixos de les
diferents espècies. Una de les particu-
laritats d´aquesta guia és que en aques-
tes dues seccions —i sobretot en la
secció de limícoles en vol— les espè-
cies s´han agrupat no per famílies, sis-
temàticament, sinó per similitud entre
elles, de manera que en la mateixa
làmina es troben juntes aquelles espè-
cies que més fàcilment es podrien con-
fondre, la qual cosa facilita la identifi-
cació. Les làmines il.lustrades s´acom-
panyen de textos esquemàtics i conci-
sos, que marquen els trets identifica-
tius de l´espècie: mida i característi-
ques  pr inc ipa l s ,  compor tament ,
reclam, distribució i estatus, hàbitat,
plomatge i espècies amb les quals es
pot confondre. A la secció d´aus en
vol, en els dibuixos de la qual es poden
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apreciar tant les parts superiors com
les inferiors dels ocells, s´adjunten
també els mapes de distribució.

Al final del llibre i per acabar,
darrera les dues seccions de làmines
il.lustrades es troben els apèndixs, que
inclouen una útil taula de doble entrada
per a la identificació de limícoles en vol,

en funció del disseny de les ales i la coa,
i un llistat sistemàtic de totes les
 espècies.

En definitiva, aquesta completa
guia esdevindrà una eina que permetrà
als ornitòlegs endinsar-se en el coneixe-
ment del complex grup dels limícoles.-
Gemma CARRASCO.
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