
RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES

Aquesta secció bibliogràfica té l’objectiu de reunir tota la informació dis-
persa 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
accessible a qualsevol persona interessada en l’ornitologia balear. Aquest apartat
recull ressenyes breus en què es ressalten els principals resultats i s’hi aporten teo-
ries 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.

Llista de col·laboradors: Carles López-Jurado.

BARRIOS, F. 2007. Nómadas del estrecho
de Gibraltar. Ed. Junta de Anda lucía.

El perquè d’aquesta resenya d’un
llibre dedicat a una zona geogràfica tan
allunyada de les illes és per les referèn-
cies que hi apareixen sobre Balears i
alguna que altra curiositat. Aquestes són
les que he trobat: En el cas de la migra-
ció del falcó vesper Pernis apivorus per
les illes, recorre a la informació publica-
da per Maties Rebassa sobre Cabrera i
altres dades d’altres illes a l’AOB. Més
impactant és la informació sobre el falcó
torter Accipiter nisus, el dóna com a
nidificant extingit en els anys 70 a
Menorca. Consultada la meva petita
bibliografia arribo a la conclusió que
possiblement es tracta d’un error.

En el capítol dedicat al Peñón de
Gibraltar escrit pel Dr. John Cortés de
The Gibraltar Ornithological & Natural
History Society, quan comenta els ocells
hivernants en el cas del cabot de roca
Ptyonoprogne rupestrismenciona que a
través de l’anellament se coneix la pro-
cedència, arriben des dels Alps, els Piri-
neus i les illes Balears. Altra informació

que no ens ha de passar per desaperce-
buts és la que fa referència a la baldritja
Puffinus mauretanicus en el pas quan
tornen des de l’Atlàntic a l’hivern i
algun altre en època de cria. Amb la bal-
dritja mediterrània Puffinus yelkouan
“són més freqüents a l’estiu, època a la
qual, fins fa uns quinze anys, se reunien
a mils a l’entrada de la badia per com-
pletar la muda. Aquest espectacle ja no
se pot observar ni a Gibraltar ni a l’en-
trada de la badia de Tànger, on també
solien aplegar-se aquestes aus”. Supòs
que gràcies al progrés ens hem perdut
aquest espectacle.

No deixen de ser dades curioses
intercalades en aquesta obra de Fernan-
do Barrios que la dedica “A quienes,
buscando una vida digna, cruzan el
Estrecho”.- Carles LÓPEZ-JURADO.

DE JUANA, E. 2006. Aves raras de Espa-
ña: un catálogo de las especies de
presentación ocasional. Lynx Edi-
cions.

L’objecte d’aquesta publicació és
revisar la situació a l’avifauna espa-
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nyola de las espècies de presentació
rara, accidentals o divagants que for-
men una part molt considerable de la
nostra avifauna, 216 espècies sobre un
total de 521.

Se presenta la recopilació sis-
temàtica de las 216 espècies considera-
des com a rareses pel Comité de Rarezas
de la SEO i que han estat observades a
Espanya al llarg del període des de 1984
(any de la seva fundació) fins al 2003.
També se comenten molts de registres
anteriors a aquestes dates i localitzats
durant la revisió de l’extensa bibliogra-
fia existent que figura al final del volum.

L’autor que ha coordinat durant
més de 20 anys aquest comitè, manifes-
ta que les cites d’ocells ocasionals
poden a vegades deure’s a mers acci-
dents i tot just sobrepassen la pura anèc-
dota, però moltes altres responen a fenò-
mens migratoris i tenen efectes bioge-
ogràfics. Els registres aïllats serveixen
de molt poc i només la progressiva acu-
mulació de dades, amb freqüència molt
lenta, sol acabar per revelar patrons
d’interès.

El text consta d’una introducció
molt instructiva a la qual per exemple
se pot trobar des de la definició de viat-

ges assistits, els casos de fraus, fins a
com varen sorgir els comitès de rareses,
el primer dels quals se formà al 1958 en
el si de la revista anglesa British Birds.
Se presenta el llistat de tots els membres
que han passat pel CR i entre ells només
hi ha un company de Balears, que és en
Jordi Muntaner.

El segueix el llistat d’espècies, on
de cada una se descriu la seva distribu-
ció a nivell mundial, amb dades sobre
les migracions, fenologia i estatus.
També s’analitzen les observacions
publicades a països del nostre entorn i
en el Paleàrtic occidental, igual que les
cites a Espanya abans i després de l’a-
parició del CR. Per facilitar la interpre-
tació del text, quan el nombre de cites
acumulades ho permet, se representa el
nombre de registres mitjançant histogra-
mes i mapes amb la distribució. En
aquest llistat he trobat 146 observacions
realitzades a Balears que corresponen a
54 espècies, algunes d’elles només han
estat observades a Balears tal com Gla-
reola nordmanii, Coccyzus americanus,
Zoothera dauma, Hippolais caligata,
Sylvia cantillans albistriata, Sylvia niso-
ria y Lanius nubicus. Tot un rècord de
primícies.- Carles LÓPEZ-JURADO.

ADROVER, J. i MUÑOZ, A. 2007 a. Segui-
ment de la població de milana Mil-
vus milvus a Mallorca, 2007. GOB.
Informe inèdit.

ADROVER, J. i MUÑOZ, A. 2007 b. Rein-
troducció de la milana Milvus milvus
al Parc Natural de Llevant 2007.
GOB. Informe inèdit.

AMENGUAL, E. 2007. Campaña de ani-
llamiento de aves en paso postnup-
cial en el Parque Nacional del
Archipiélago de Cabrera, agosto-

octubre 2007. Ministerio de Medio
Ambiente & GOB Mallorca & Skua
Gabinete de Estudios Ambientales
S.L. Informe inèdit.

AMENGUAL, E. 2007. Campaña de ani-
llamiento de aves en paso prenup-
cial en el Parque Nacional del
Archipiélago de Cabrera, marzo-
mayo 2007. Ministerio de Medio
Ambiente & GOB Mallorca & Skua
Gabinete de Estudios Ambientales
S.L. Informe inèdit.
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BERGIER, P. i F. 2003. A birdwatchers’
guide to Morocco. Prion Ltd.
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