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Tercera edició de la primera guia que tracta els 386 ocells de presència regular i ocasional a Catalunya, el País
Valencià, les illes Balears, la Catalunya Nord, Andorra i la Franja de Ponent. Inclou 1.033 illustracions que
permeten d´identificar els diferents plomatges segons el sexe i l´edat, fins i tot els ocells exòtics establerts
recentment. Els textos i els 323 mapes de distribució incorporen les dades més actuals.
Per a cada espècie, la guia mostra els següents blocs d?informació: illustració, text, mapa i codi QR. La
informació es presenta junta a la mateixa doble pàgina per tal de facilitar la consulta conjunta dels diferents
trets. El text inclou el nom en català i el nom científic (també s?indiquen els casos en què l?ocell té un nom
diferent al País Valencià o a les Balears), la mida, les diferències de plomatge amb les espècies semblants, la
veu, els requeriments ecològics, la distribució al paleàrtic occidental i la distribució dins l?àmbit de la guia
així com la seva mida poblacional i la tendència. El codi QR enllaça directament a la pàgina web de la
Internet Bird Collection (IBC) de cadascuna de les espècies, on es mostra una galeria de fotos, vídeos i sons
que complementa la informació proporcionada a la guia. Novetats de la 3 edició actualitzada:
Revisa
l?estatus, la distribució i la mida poblacional de totes les espècies en base les dades més recents. Revisa tots
els mapes, amb canvis en prop de la meitat dels mateixos. Incorpora 4 noves espècies: aligot de Harris,
xatrac elegant, tallarol de Moltoni i garsa blava, a la vegada que s?illustra també alguna subespècie que fina
ara no tenia dibuix, com la cornella emmantellada. En total, incorpora 9 dibuixos nous. Revisa tota la
taxonomia segons les dades més recents. Aquest fet comporta importants canvis, amb l?aparició de noves
famílies o la redistribució de moltes espècies.
Actualitza tota la nomenclatura en català seguint la llista oficial elaborada per la Comissió dels Noms dels
Ocells en Català (CNOC) i el TERMCAT. Incorpora un codi QR al costat del text de cada espècie per
accedir directament a la galeria de fotos, vídeos i sons de la IBC.

