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Amb motiu de la sortida del volum 25 de l’Anuari Ornitològic de les Balears, 
ens complau presentar-vos una eina que esperam sigui de gran utilitat 

per tots vosaltres. es tracta d’una recopilació en format digital de tots els articles
publicats fins ara a l’AOB. Aquest complet índex el podeu consultar 

tant per autor com per espècie com per materia. Podeu trobar aquest índex a 
www.gobmallorca.com/ornit/anuari/consulta.htm


