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REUiHOUS ;.IENSUALS 

DE LA CO;.¡rSSIO D'ORNITOLOGIA DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTORIA NATURAL 

Dijous, 5 de febrer de 1981 
- Avifauna del Delta del Danubi i d'altres contrades orientals-

amb diapositives de Anna j·iotis (estiu de 1979) i Francesc Gir6, Rosa Llinàs 
i Jordi Sargatal (estiu de 1980). 

Dimecres, 4 de març 
- Ocells del Pened�s i la Secci6 Ornitològica del ¡·illseu de Vilafranca

Pere ¡·iestre i Ravent6s. 

Dijous, 2 d'abril 
- Els ocells de l'estany de Banyoles i voltants, la nova etapa del Museu Darder

Josep i'.'lassip i Gibert. 

Dimecres, 6 de maig 
- Comentari de les conclusions de les VI Jornades Ornitològiques Ibèriques, 

i oroj ecci6 d'un muntatge de diapositives sobre els ocells d'Escandinavia
Isabel ¡'¡artinez i Anna Motis. 

Dijous, 4 de juny 
- Sessi6 de final de curs. Col-loqui sobre el futur de l'Ornitologia a Catalunya. 

Projecci6 de la pel-Iícula "Serra Viva" del Sr. Artur Sarr6. 

Les esmentades reunions tindran lloc els dies assenyalats a 2/4 de 8 

del vespre, al Palau Dalmases, ¡.lontcada, 20. 

Garses de mar 
ROB -HUME 

Informació Bibliogràfica 

J.A. BATEMAN, Trapping. A practical guide 
David & Charles 1980 �(5.50) 

- una visi6 molt general: mamífers, ocells, 

peixos i insectes. 

J.E. COOPER & J.T. ELEY, First aid and care 

of wild birds 

David & Charles 1979 ¿(9.50) 
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- Resum: finding and examining wild birds 

diagnosis and control of disease 

birds and oil pollution 

Rossinyol bastard 

J.N HOLlYER 

• cage and aviary design and construction 

A.R. CLAPHA1.I, The l B P Survey of conservation sites: An experimental study. 

International Biological Programme. Cambridge U. P. 1980 L (25) 
- de força interès per a planificar una reserva ornitològica.-

A. FEDUCCIA, The age of birds 

Harvard U.P. des. 1980 i. (12) 
- Visi6 evolutiva amb un resum molt clar dels descobriments fòssils, molt ben 
il-lustrat. Hi trobem tambê una correcta aproximaci6 a l'anatomia i aerodinàmia 
dels ocells. Tracta qUestions força interessants,com ês ara, el probable origen 

de les plomes no com a mitjà pel vol, sin6 com a necessitat d'isolar el cos i 
afavorir el pas de sang freda a sang calenta. -

J. FJELDSA, Guide to the young of European Precocial Birds 
Skarv Nature Pub. 1977 L (18) 

- La millor guia per identificar els polls dels ocells nidífugs.-

R. HOWARD & A. ¡.IDORE, A complete checklist of the birds of the world 
Collins 1980 b(17.50) 

- guia molt completa a nivell de subespècies.-

J. M. MASSIP i GIBERT, Els ocells de Banyoles., fauna comarcal 
editor: J. Massip 1980 (750 ptes. ) 



F. l,BADEr{, A manual of European bird keeoing 

lllandford Press 1979 l(6.95) 

- Llibre indispensable pels interessats en el manteniment d'aviaris.-

J. SERGATJ\L & R. LLINAS, Els ocells de l'Empordà 

Centre Excursionista Empurdanés 

F.\·/EICK & L.H. BROWN, Birds of Prey of the world 

Collins 1980 ¿ (15) 

- lI-lustracions precises, molt recomanab1e.-

J.T.R. St�RROCK, Frontiers of bird identification 

¡·1acmillan 1980 .¿(7.95) 

- Conjunt d'articles apareguts a la revista British Birds. 

J\ senyalar els segUents: 

Informaci6 / Comandes 

Recepci6 de publicaci6ns 

field identification of Hippolais Warblers 

Identification of european Treecreepers 

f.i. of small species in the genus calidris 

uncompleted moult in Sterna Terns and the 

problem of identification 

Pica-soques blau 
D.A THELWELL 

s¡mvt:l BWUOCIlAPIC DEL G e A 

F 

29 

WDI Dm 
GENERALITAT 

Humor: pC!r RUBÉN 




