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GUIES
Guia de les papallones
diürnes de Catalunya
Roger Vila, Constantí Stefanescu,
José Manuel Sesma
La Guia de les papallones diürnes de Catalunya
sintetitza, amb gran rigor i qualitat científica, els
coneixements sobre la biologia, distribució i estatus de conservació de les 200 espècies de papallones diürnes conegudes de Catalunya.
2018 • 510 pàgs. • 22,8 x 14 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-06-0 • Ref: GUI0040
40 €

Ocells de Catalunya,
País Valencià i Balears

Peixos continentals
de Catalunya

Joan Estrada, Francesc Jutglar, Toni Llobet,
Martí Franch, Ilian Velikov

Enric Aparicio

Inclou també Catalunya Nord, Franja
de Ponent i Andorra

Tercera edició de la primera guia que tracta i
il·lustra exclusivament els ocells de la zona. Distribucions, taxonomia i nomenclatura completament actualitzades. Inclou 386 espècies, 1.033
il·lustracions i 323 mapes.
3a edició • 2018 • 294 pàgs. • 20 x 12 cm
Rústica
ISBN: 978-84-16728-07-7 • Ref: GUI0041

Ecologia, conservació i guia
d’identificació
El primer llibre dedicat exclusivament als peixos
dels sistemes fluvials del nostre país. En total es
tracten 29 espècies autòctones i 30 espècies introduïdes que habiten les aigües continentals de
Catalunya.
2016 • 251 pàgs. • 23 x 16 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-01-5 • Ref: MON0034
22 €

22 €

Amfibis i rèptils de
Catalunya, País Valencià
i Balears
Xavier Rivera, Daniel Escoriza,
Joan Maluquer-Margalef, Oscar Arribas,
Salvador Carranza
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Plantas silvestres de Madrid Aves de España
Claves de identificación mediante
fotografías
Eduardo de Juana

La primera guia de camp que tracta de forma
exclusiva les 67 espècies d’amfibis i rèptiles presents en l’àmbit de Catalunya, País Valencià i Balears. Inclou 280 fotografies, més de 20 dibuixos
i 69 mapes.

Guia de camp de plantes pensada per facilitar la
tasca de determinar-les a estudiants i aficionats.
Es tracta, en essència, d’una clau dicotòmica recolzada en una àmplia col·lecció de fotografies,
que aconsegueix així evitar l’ús de terminologia
tècnica molt especialitzada. Il·lustra 692 espècies, sobre un total de 809 que s’esmenten en el
text

2011 • 276 pàgs. • 20 x 12 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-53-8 • Ref: GUI0026

2019 • 228 pàgines • 20 x 12 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-15-2 • Ref: GUI0050

20 €

20 €
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Eduardo de Juana, Juan Varela
Tercera edició, revisada i actualitzada, de la
guia de camp més popular per a la identificació
d’ocells a Espanya, amb més de 40.000 exemplars
venuts d’anteriors edicions. Més de 300 mapes,
més de 1.000 il·lustracions, 567 espècies (173
accidentals).
3a edició • 2016 • 268 pàgs. • 20 x 12 cm
Tapa dura
ISBN: 978-84-941892-8-9 • Ref: GUI0038
20 €

GUIES
Flora y fauna de Chile
Guía de identificación
Sharon Chester
Versió en castellà de la guia A Wildlife Guide to
Xile que inclou també els territoris de l’Antàrtica Xilena, les illes de Pasqua, Sant Fèlix i Sant
Ambrosi i l’arxipèlag Juan Fernández. Més de 120
làmines en color i més de 800 espècies.
2016 • 390 pàgs. • 21,6 x 13,8 cm • Rústica
ISBN: 978-84-941892-4-1 • Ref: GUI0034
35 €

Conchas y caracolas
del mundo
Giovanna Zobele Lipparini, Osvaldo Negra
Guia il·lustrada per a la fàcil identificació de les
principals espècies de conquilles del món. Inclou
més de 150 famílies tractades i més de 1.000
exemplars fotografiats en color.
2009 • 352 pàgs. • 20 x 13 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-44-6 • Ref: GUI0023
35 €

Mamíferos de España
Francisco J. Purroy, Juan Varela
Tercera edició actualitzada de la guia de camp de
la SEO dedicada als mamífers d’Espanya. Inclou
155 mapes, 160 espècies (23 noves) i una secció
amb les espècies pròpies de Ceuta i Melilla.
3a edició • 2016 • 180 pàgs. • 20 x 12 cm
Tapa dura
ISBN: 978-84-941892-5-8 • Ref: GUI0035
15 €
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Azores, Madeira, Islas Canarias,
Cabo Verde
Eduardo García-del-Rey
Guia de camp que descriu i il·lustra totes les espècies i subespècies d’aus de la Macaronèsia
(Açores, Madeira, Salvatges, Canàries, Cap Verd).
Inclou 573 espècies, 230 mapes i 150 làmines en
color.
2011 • 342 pàgs. • 20 x 12 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-70-5 • Ref: GUI0027
28 €

Guía de los mamíferos de
Europa, del norte de África
y de Oriente Medio
S. Aulagnier, P. Haffner, A. J. Mitchell-Jones,
F. Moutou, J. Zima
La guia més completa per a la identificació dels
mamífers del Paleàrtic Occidental. Inclou 400
mapes de distribució, 600 il·lustracions en color
i 450 dibuixos.
2009 • 270 pàgs. • 19 x 14 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-52-1 • Ref: GUI0025
28 €
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Aves de Macaronesia

Mamíferos de Chile
Agustín Iriarte
Conté la informació actualitzada sobre la diversitat biològica de totes les espècies de mamífers
que viuen al territori de Xile: característiques biològiques i ecològiques, distribució geogràfica, estat de conservació i principals amenaces a la seva
supervivència. Inclou més de 1.400 fotos en color.
2008 • 420 pàgs. • 24 x 17 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-31-6 • Ref: GUI0021
26 €

GUIES
Aves de Chile

Birds of Colombia

Álvaro Jaramillo

Steven L. Hilty

Versió actualitzada en castellà de la guia de camp
més completa dels ocells de Xile, que inclou la
Península Antàrtica, les Illes Malvines i les Geòrgies del Sud. Tracta 475 espècies i inclou 96
làmines en color.

Text en anglès

2005 • 240 pàgs. • 21 x 14,8 cm • Rústica
ISBN: 978-84-87334-87-0 • Ref: GUI0014
20 €

Greater Sundas and Wallacea

Guia de camp dels ocells de Colòmbia que descriu
1.965 espècies; 94 endèmiques, 101 gairebé endèmiques, 4 introduïdes i 42 accidentals. Inclou
més de 3.600 il·lustracions i més de 2.000 mapes
de distribució.
2021 • 608 pàgines • 23 x 16 cm
59,90 € Tapa dura

ISBN: 978-84-16728-23-7
Ref: GUI0054

54,90 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-24-4
Ref: GUI0055

Birds and Mammals
of the Galapagos
Dušan M. Brinkhuizen, Jonas Nilsson

Birds of the Philippines
Desmond Allen
Text en anglès

Text en anglès

Guia de camp dels ocells i mamífers de les illes
Galápagos que inclou més de 660 il·lustracions i
110 mapes de distribució.
2020 • 184 pàgines • 23 x 16 cm
35,50 € Tapa dura

ISBN: 978-84-16728-40-4
Ref: GUI0060

29,95 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-39-8
Ref: GUI0061

Guia de camp dels ocells de Filipines que descriu
726 espècies. Inclou més de 1.615 il·lustracions i
més de 620 mapes de distribució.
2020 • 400 pàgines • 23 x 16 cm
45,95 € Tapa dura

Birds of the Indonesian
Archipelago

ISBN: 978-84-16728-31-2
Ref: GUI0058

39,95 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-32-9
Ref: GUI0059

James A. Eaton, Bas van Balen,
Nick W. Brickle, Frank E. Rheindt
Text en anglès

Aquesta segona edició de la guia de camp descriu
1.456 espècies, 628 endèmiques, 106 accidentals,
4 introduïdes i 10 espècies no descrites. Inclou
2.800 il·lustracions i 1.350 mapes de distribució.
2a edició • 2021 • 536 pàgines • 23 x 16 cm
38,90 € Tapa dura

ISBN: 978-84-16728-43-5
Ref: GUI0062

34,90 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-44-2
Ref: GUI0063

Birds of Malaysia

Covering Peninsular Malaysia,
Malaysian Borneo and Singapore
Chong Leong Puan, Geoffrey Davison,
Kim Chye Lim
Text en anglès

Guia de camp dels ocells de Malàisia que descriu
851 espècies; 67 endèmiques o gairebé endèmiques,
28 introduïdes, 101 accidentals. Inclou més de 1.825
il·lustracions i més de 775 mapes de distribució.
2020 • 416 pàgines • 23 x 16 cm
48,95 € Tapa dura

ISBN: 978-84-16728-29-9
Ref: GUI0056

44,95 € Flexi-cover ISBN: 978-84-16728-30-5
Ref: GUI0057
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GUIES
Birds of Cambodia

Birds of the West Indies

Birds of Japan

Cambodia Bird Guide Association (CBGA)

Guy M. Kirwan, Anthony Levesque, Mark
Oberle, Christopher J. Sharpe

Otani Chikara

Text en anglès

Text en anglès

Guia de camp dels ocells de Cambodja que descriu 629 espècies; 17 endèmiques o gairebé endèmiques, 1 introduïda, 52 accidentals. Inclou
més de 1.400 il·lustracions i més de 600 mapes
de distribució.

Text en anglès

Guia de camp dels ocells de les Índies Occidentals que descriu 709 espècies i prop de 190 endemismes. Inclou unes 1.600 il·lustracions i 570
mapes de distribució.

Guia de camp dels ocells de Japó que descriu 737
espècies; 21 endèmiques o gairebé endèmiques,
21 introduïdes i 210 accidentals. Inclou prop de
1.500 il·lustracions i més de 500 mapes de distribució.

2019 • 288 pàgines • 23 x 16 cm

2019 • 23 pàgines • 23 x 16 cm

2019 • 23 pàgines • 23 x 16 cm

45 € Tapa dura

ISBN: 978-84-16728-20-6
Ref: GUI0051

55 € Tapa dura

ISBN: 978-84-16728-18-3
Ref: GUI0048

55 € Tapa dura

ISBN: 978-84-16728-16-9
Ref: GUI0045

40 € Flexi-cover

ISBN: 978-84-16728-21-3
Ref: GUI0052

48 € Flexi-cover

ISBN: 978-84-16728-17-6
Ref: GUI0049

48 € Flexi-cover

ISBN: 978-84-16728-12-1
Ref: GUI0047

Birds of Vietnam

Birds of Thailand

Birds of Eastern Polynesia

Richard Craik, Lê Quý Minh

Uthai Treesucon, Wich’yanan
Limparungpatthanakij

Jean-Claude Thibault, Alice Cibois

A Biogeographic Atlas

Text en anglès

La primera guia de camp moderna i completa dedicada a la rica i diversa avifauna del Vietnam,
tracta les 916 espècies presents; 36 endèmiques
o gairebé endèmiques, 2 introduïdes, 73 accidentals. Inclou prop de 1900 il·lustracions i més de
870 mapes de distribució.
2018 • 400 pàgines • 23 x 16 cm
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55 € Tapa dura

ISBN: 978-84-16728-13-8
Ref: GUI0043

50 € Flexi-cover

ISBN: 978-84-16728-10-7
Ref: GUI0046
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Text en anglès

Aquesta guia de camp és indispensable per identificar les 1049 espècies, incloent les 20 espècies
endèmiques o gairebé endèmiques; 5 introduïdes; 1 reintroduïda i 58 accidentals. Inclou prop
de 2200 il·lustracions i més de 1025 mapes de
distribució.
2018 • 452 pàgines • 23 x 16 cm
60 € Tapa dura

ISBN: 978-84-16728-09-1
Ref: GUI0042

50 € Flexi-cover

ISBN: 978-84-16728-22-0
Ref: GUI0042

Text en anglès

Llibre amb format d’atles que té per objectiu fer
una síntesi de les dades biogeogràfiques i filogenètiques de totes les espècies citades, tant les
encara existents com les extintes.
2017 • 440 pàgs. • 23 x 16 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-05-3 • Ref: MON0035
29,95 €

GUIES
Birds of Europe, North Africa Birds of New Guinea
Including Bismarck Archipelago
and the Middle East

Birds of Spain

An Annotated Checklist

and Bougainville

Eduardo de Juana, Juan Varela

Dominic Mitchell

Phil Gregory

Text en anglès

Text en anglès

Text en anglès

2017 • 258 pàgs. • 23 x 16 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-941892-9-6 • Ref: CHK0006

2017 • 464 pàgs. • 23 x 16 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-941892-7-2 • Ref: GUI0037

28 €

60 €

Birds of the Indonesian
Archipelago

Field Guide to the Birds
of Machu Picchu and
the Cusco Region, Peru

El checklist més actualitzat de les espècies i
subespècies d’ocells registrats a Europa, nord
d’Àfrica i Orient Mitjà, incloent-hi l’Iran i la península Aràbiga. Inclou gairebé 1.150 espècies, els
ocells endèmics i extingits i les llistes d’ocells de
cada país.

Greater Sundas and Wallacea
James A. Eaton, Bas van Balen,
Nick W. Brickle, Frank E. Rheindt
Text en anglès

La primera guia de camp dels ocells d’Indonèsia.
Inclou més de 2.500 il·lustracions i descriu les
1.417 espècies d’ocells presents a la regió, incloent-hi 601 espècies endèmiques, 98 accidentals,
8 espècies introduïdes, 18 espècies encara no
descrites formalment i totes les subespècies.
1a edició • 2016 • 496 pàgs. • 23 x 16 cm
Tapa dura
ISBN: 978-84-941892-6-5 • Ref: GUI0036
28,95 €
6
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La primera guia de camp que cobreix tota la regió
de Nova Guinea. Tracta les 943 espècies registrades a la regió, incloent-hi les 456 espècies
endèmiques, 5 espècies introduïdes, 2 espècies
encara no descrites formalment i un apèndix amb
75 espècies ocasionals.

Includes a Bird Finding Guide
to the Area
Barry Walker
Text en anglès

Nova guia de camp que descriu i il·lustra tots els
ocells registrats al Santuari Històric del Machu
Picchu.
2015 • 246 pàgs. • 20 x 12 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-97-2 • Ref: GUI0033
26 €

Versió en anglès d’Aves de España, la guia de
camp més popular per a la identificació d’ocells
a Espanya, amb més de 40.000 exemplars venuts.
Inclou la informació actualitzada de totes les
espècies d’ocells presents en territori espanyol.
Més de 300 mapes, més de 1.000 il·lustracions,
567 espècies (173 accidentals).
2017 • 258 pàgs. • 23 x 16 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-02-2 • Ref: GUI0039
25 €

Birds of South Asia:
The Ripley Guide
Pamela C. Rasmusen, John C. Anderton
Text en anglès

La guia més completa dels ocells de la regió.
Segona edició, revisada i actualitzada amb les
darreres troballes sobre vocalitzacions i taxonomia. S’hi inclouen vàries espècies i subespècies
registrades per primer cop a la regió, noves vocalitzacions prèviament desconegudes i noves
espècies descrites.
2a edició • 2012 • 2 vols. • 1072 pàgs.
22,1 x 15,3 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-85-9 • Ref: GUI0032
55 €

GUIES
Field Guide to the Birds
of Macaronesia

Aves de Portugal

Eduardo García-del-Rey

Text en portuguès

Azores, Madeira, Canary Islands,
Cape Verde
Text en anglès

Guia de camp que descriu i il·lustra totes les espècies i subespècies d’ocells de la Macaronèsia
(Açores, Madeira, Salvatges, Canàries, Cap Verd).
Inclou 573 espècies, 230 mapes i 150 làmines en
color.
2011 • 342 pàgs. • 20 x 12 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-71-2 • Ref: GUI0028
28 €
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Helder Costa, Eduardo de Juana, Juan
Varela
Segona edició renovada i actualitzada de la guia
de camp més completa per a la identificació
d’ocells a Portugal. Tracta les espècies presents
en tota la geografia portuguesa: Portugal continental i els arxipèlags atlàntics de les Açores,
Madeira i les Illes Salvatges. Descriu 525 espècies i inclou més de 800 dibuixos i 253 mapes.
2a edició • 2018 • 264 pàgines • 20 x 12 cm
Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-11-4 • Ref: GUI0044
20 €

ITINERARIS
On observar natura a
Andorra

Itinerarios por los Pirineos

Jordi Dalmau, Jordi Nicolau

Oriol Alamany, Eulàlia Vicens

La guia ideal per descobrir i recórrer els millors
espais naturals del Principat d’Andorra. 36 itineraris ordenats segons les parròquies andorranes,
amb mapes, fotografies en color i informació
pràctica.

Il·lustrat amb una col·lecció de magnífiques fotografies i pensat per a tots aquells excursionistes i
naturalistes que desitgin conèixer millor les zones
més belles dels Pirineus. 25 itineraris, 30 mapes i
163 fotografies en color.

2011 • 232 pàgs. • 23 x 14 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-81-1 • Ref: ITI0006

2007 • 285 pàgs. • 24 x 14 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-28-6 • Ref: PAR0012

18 €

27 €

24 rutas para descubrirlos

Parques y reservas de
Europa

Guía de los mejores espacios
naturales
Francisco Santolalla
Dirigit als viatgers interessats en l’ecoturisme,
aquest llibre ens porta per un recorregut a través
dels més valuosos paradisos naturals. Inclou informació pràctica per a la visita. 98 mapes dels
parcs i reserves, mapes de situació i diagrames
climàtics 240 fotografies en color.
2007 • 317 pàgs. • 23 x 14 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-26-2 • Ref: ITI0004
28 €

Dónde ver aves en Doñana
Francisco Chiclana, Jorge Garzón
Dónde ver aves en Doñana mostra els racons secrets d’aquest indret a través de 23 itineraris que
ajuden a descobrir de la millor manera 288 espècies fonamentals de Doñana i el seu entorn. Incorpora, per primera vegada en una guia d’aquestes característiques, un buscador d’espècies per
itineraris, coordenades geogràfiques UTM i l’estatus fenològic de les diferents espècies.
2006 • 167 pàgs. • 23 x 14 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-19-4 • Ref: ONS0012
22 €
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Parques y reservas del
mundo
Guía de los mejores espacios
naturales
Francisco Santolalla
Guia per descobrir els més valuosos paradisos naturals del món. Inclou 268 magnífiques fotografies
en color i 128 mapes dels 114 parcs i reserves
descrites.
2006 • 378 pàgs. • 22,6 x 14 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-05-7 • Ref: ITI0002
29 €

Fauna en acción

Guía para observar comportamiento
animal en España
Manuel Soler et al.
La primera guia per observar comportament animal. Inclou gairebé 100 capítols que han estat
seleccionats d’acord amb l’espectacularitat del
comportament, l’espècie i la zona.
2006 • 365 pàgs. • 23 x 14 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-23-1 • Ref: ITI0003
24 €

ITINERARIS
Dónde observar aves
en Europa y toda Rusia
Nigel Wheatley
Descriu, per primer cop en castellà, els millors
llocs per a l’observació d’ocells a Europa i l’extensió europea i asiàtica de Rússia. Inclou mapes
i informació per localitzar les principals espècies
de cada localitat.
2004 • 468 pàgs. • 21,5 x 13,5 cm • Rústica
ISBN: 978-84-87334-57-3 • Ref: ONS0007
22 €

Parques nacionales
de España

26 itinerarios para descubrirlos
y conocerlos
Oriol Alamany, Eulàlia Vicens
Guia plena d’informacions pràctiques i il·lustrada
amb magnífiques fotografies. Inclou tots els Parcs
Nacionals de la Península, Balears i Canàries,
mapes generals de cada parc, mapes detallats
per a cada un dels 26 itineraris, 266 fotografies
i un glossari de noms comuns d’animals i plantes.
2003 • 304 pàgs. • 22,8 x 14,5 cm • Rústica
ISBN: 978-84-87334-45-0 • Ref: PAR0008
9€

Birding Ethiopia

A Guide to the Country’s Birding Sites
Ken Behrens, Keith Barnes, Christian Boix

Birding in Venezuela
Mary Lou Goodwin
Text en anglès

Text en anglès

Guia profusament il·lustrada amb mapes i fotos
on es descriuen els llocs per a l’observació dels
abundants ocells endèmics d’Etiòpia. Contràriament a les guies tradicionals amb textos molt
densos, aquest llibre està copiosament il·lustrat
amb 110 espectaculars fotos que mostren els extraordinaris paisatges i ocells únics de la regió.
2010 • 189 pàgs. • 22,8 x 14 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-55-2 • Ref: ITI0005
25 €
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Edició revisada i actualitzada de la prestigiosa
Guia Audubon per observar ocells a Veneçuela.
Tot el que necessita saber sobre les millors localitats per veure ocells. Inclou informació pràctica
per al viatge, allotjament, mapes i llista d’espècies presents.
2003 • 332 pàgs. • 22 x 13,8 cm • Rústica
ISBN: 978-84-87334-48-1 • Ref: ONS0008
10 €

Wild Rwanda

Where to Watch Birds, Primates,
and Other Wildlife
Ken Behrens, Christian Boix, Keith Barnes
Text en anglès

Guia profusament il·lustrada amb més de 160
espectaculars fotos que mostren els esplèndids
paisatges de la regió, mamífers i ocells. Inclou
mapes detallats, capítols sobre biogeografia i
planificació del viatge, una secció especial que
cobreix els mamífers i ocells més notables de la
regió, a més d’una llista indexada d’espècies.
2015 • 256 pàgs. • 22,8 x 14 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-96-5 • Ref: ITI0007
25 €

MONOGRAFIES
Atles dels ocells de
Atles de plantes llenyoses
Catalunya a l’hivern 2006-2009 dels boscos de Catalunya
Sergi Herrando, Lluís Brotons, Joan Estrada,
Santi Guallar, Marc Anton

Francisco Lloret, Anna Solé, Jordi Vayreda,
Helena Estevan, Jaume Terradas

Amb la participació de més de 1.000 col·laboradors, aquest atles representa un dels
majors èxits col·lectius en matèria de coneixement de la biodiversitat del nostre país.
Un total de 318 espècies d’ocells han estat observades, de les quals 206 hi han hivernat de forma
prou abundant i regular. Inclou 570 mapes, 519
gràfics, 238 il·lustracions i 35 fotografies.

Atles de les 74 espècies d’arbres i arbusts més
comuns a Catalunya. Inclou dibuixos i mapes de
distribució de totes les espècies, així com figures i quadres que descriuen els seus principals
requeriments ecològics.

2011 • 648 pàgs. • 31 x 24 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-72-9 • Ref: ALT0009

Els ocells del Vallès Oriental
Josep Ribas
Resultat d’un treball exhaustiu i meticulós realitzat per l’autor sobre la població d’ocells al Vallès
Oriental durant els darrers vint anys.
2000 • 453 pàgs. • 24 x 16,5 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-87334-29-0 • Ref: OCE0002
29 €

2009 • 185 pàgs. • 31,5 x 24,5 cm
Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-57-6 • Ref: ALT0008
30 €

60 €

La fauna vertebrada d’Osona
Jordi Baucells, Jordi Camprodon,
Marc Ordeix
Biogeografia dels vertebrats d’Osona, amb catàleg d’espècies i mapa de distribució per cadascuna (quadrícula UTM 5 x 5 km), anàlisi biogeogràfica i dels canvis produïts a la fauna des de
la darrera glaciació fins a l’actualitat, estat de
conservació i espais d’interès faunístic.
1999 • 246 pàgs. • 29,3 x 21 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-87334-24-5 • Ref: ALT0003
9,50 €
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Rewilding Iberia

Explorando el potencial de la
renaturalización en España
Jordi Palau
El “rewilding” és un nou enfocament en la conservació de la natura ja va un pas més enllà i
aporta una visió més funcional i els seus objectius inclouen també el desenvolupament rural i la
reconnexió de les persones amb la natura i la vida
silvestre.
2020 • 388 pàgines • 23 x 16 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-25-1 • Ref: MON0037
25 €

Primates

Biología, comportamiento y evolución
Miquel Llorente Espino
El principal objectiu d’aquesta obra és el d’apropar la primatologia a estudiants, professionals i
interessats en conèixer el comportament, la biologia i l’evolució dels primats no humans.
2019 • 512 pàgines • 23 x 16 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-14-5 • Ref: MON0036
39 €

MONOGRAFIES
De Amazonia a Patagonia

Ecología de las regiones naturales
de América del Sur
Iván A. Sánchez
La unió d’ecologia, geografia i etnografia aporta
una interpretació dinàmica, nova i fresca, sobre
cada una de les grans regions naturals d’Amèrica
del Sud, especialment per al viatger curiós, el naturalista o el científic amb visió global.
2011 • 520 pàgs. • 27,4 x 19,3 cm
Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-82-8 • Ref: MON0028

El oso pardo en los Pirineos

Aves amenazadas de España

Migel Mari Elosegi Irurtia

Juan M. Varela, SEO/BirdLife

La història de l’ós bru al Pirineu, la seva biologia,
la seva importància a la cultura pirinenca, la crònica del seu extermini i la problemàtica associada
amb la seva conservació. Inclou nombroses fotografies en color.

Edició divulgativa del recent Llibre Vermell, el
compendi de l’estat de conservació de l’avifauna
espanyola. Inclou informació sobre els 122 taxons
d’ocells catalogats com amenaçats a Espanya,
amb mapes de distribució i fotografies en color.

2010 • 272 pàgs. • 23 x 16 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-56-9 • Ref: MON0021

2007 • 271 pàgs. • 23 x 16 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-29-3 • Ref: MON0016

22 €

29,50 €

Cómo atraer fauna al jardín

El lince ibérico

40 €

Aves raras de España

Un catálogo de las especies
de presentación ocasional
Eduardo de Juana
Aquest llibre presenta, analitza i discuteix la informació científica disponible sobre 223 rareses,
comparant-la amb la informació disponible en els
països del nostre entorn i en el conjunt d’Europa.
2006 • 473 pàgs. • 23,5 x 16,5 cm
Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-25-5 • Ref: MON0013
35 €
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Michael Chinery
Plena d’idees i de consells pràctics adequats per
a tots els pressupostos, aquesta guia ens ajudarà a millorar les característiques del jardí i fer-lo
més atractiu per als ocells i altres animals.
2006 • 128 pàgs. • 24,5 x 19 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-24-8 • Ref: MON0014
23 €

Una batalla por la supervivencia
Javier Pérez de Albéniz
Un relat apassionat sobre el crític estat de conservació d’aquesta espècie emblemàtica, les
causes que l’han portat a aquesta situació i els
esforços per salvar-la.
2006 • 142 pàgs. • 23 x 16 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-22-4 • Ref: MON0012
18 €

MONOGRAFIES
Tortugas del mundo
Franck Bonin, Bernard Devaux, Alain Dupré
Primera edició en castellà de l’enciclopèdia de
referència sobre les tortugues del món. Tracta
de manera detallada les característiques de cada
espècie, la distribució, els hàbitats, el comportament i l’estat de conservació de totes les tortugues marines, d’aigua dolça i terrestres. Inclou
els últims canvis taxonòmics, 316 espècies, més
de 410 fotografies en color i més de 600 mapes.
2006 • 415 pàgs. • 27,5 x 20,8 cm
Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-21-7 • Ref: MON0011
19 €

Las aves marinas de España
y Portugal / Seabirds of
Spain and Portugal
Península Ibérica, Islas Baleares,
Canarias, Azores y Madeira
Andrew M. Paterson
Text en castellà i anglès

Informació detallada sobre totes les espècies
d’ocells marins que han estat citats a Espanya i
Portugal. Situació de la població de cada espècie
i cites concretes d’espècies escasses o rares. Inclou un complet resum en anglès de cada espècie.
1997 • 444 pàgs. • 22,5 x 15,6 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-87334-21-4 • Ref: ALT0002

Seabirds

The New Identification Guide
Peter Harrison, Martin Perrow, Hans
Larsson
Text en anglès

L’única guia d’ocells marins que tracta els 9 ordres, les 18 famílies i les 434 espècies, amb més
de 3.800 il·lustracions i 239 làmines en color, amb
mapes i text complet.
2021 • 600 pàgines • 23,5 x 15,6 cm • Tapa
dura
ISBN: 978-84-16728-41-1 • Ref: MON0040
75 €

12 €

European Breeding Bird
Atlas 2
Distribution, Abundance and Change
Verena Keller, Sergi Herrando, Petr Voříšek, Martí
Franch, Marina Kipson, Pietro Milanesi, David
Martí, Marc Anton, Alena Klvaňová, Mikhail V.
Kalyakin, Hans-Günther Bauer & Ruud P.B. Foppen
Text en anglès

La informació més actualitzada sobre distribució,
abundància i canvi de les poblacions d’ocells a
Europa. Inclou les 596 espècies d’ocells reproductors que s’hi reprodueixen.
2020 • 967 pàgines • 31 x 24 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-38-1 • Ref: ALT0010
90 €
12
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The Largest Avian Radiation
The Evolution of Perching Birds,
or the Order Passeriformes
Edited by Jon Fjeldså, Les Christidis,
Per G. P. Ericson
Text en anglès

Aquesta obra presenta la nova i extraordinària
història de com els ocells passeriformes es van
diversificar i van dispersar per tot el món. Descriu
també la nova classificació que reflecteix la seva
història filogenètica.
2020 • 445 pàgines • 31 x 24 cm • Tapa
dura
ISBN: 978-84-16728-33-6 • Ref: MON0038
85 €

All the Birds of the World
Josep del Hoyo
Text en anglès

Per primera vegada es presenten tots els ocells
del món il·lustrats en un únic i pràctic llibre. Una
obra que fascinarà tant a naturalistes principiants
com a ornitòlegs experts, a més de qualsevol persona interessada en l’espectacular diversitat dels
ocells.
2020 • 968 pàgines • 31 x 24 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-37-4 • Ref: MON0039
85 €

MONOGRAFIES
Bird Families of the World
David W. Winkler, Shawn M. Billerman,
Irby J. Lovette
Text en anglès

Una invitació a conèixer l’espectacular diversitat
dels ocells que condensa en una sola obra l’extensa informació dels 17 volums del Handbook of
the Birds of the World. La informació es presenta
sintetitzada des del punt de vista de les famílies,
fet que ajuda a fer-se de seguida una idea dels
diferents tipus d’ocells, del seu comportament i
aparença i d’on i com viuen.
2015 • 600 pàgs. • 31 x 24 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-941892-0-3 • Ref: MON0033
87 €

Rare Birds of the Canary
Islands / Aves raras de
las Islas Canarias

Extremely Rare Birds in
the Western Palearctic

Eduardo García-del-Rey,
Francisco Javier García Vargas

Text en anglès

Text en anglès i castellà

Recull de tots els registres oficials d’ocells rars,
tant els considerats pel Comité Español de Rarezas com els que els autors han incorporat quan
la disponibilitat d’imatges fiables ho ha fet possible. Les 169 fitxes d’espècies recollides inclouen
registres precisos dels últims 30 anys.

Aquest llibre descriu en detall les 155 espècies
d’ocells molt rars que han estat presents a Europa, Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà. Inclou també
totes les espècies que han estat vistes menys de
10 cops.
2012 • 244 pàgs. • 24 x 17 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-83-5 • Ref: MON0029
30 €

2013 • 328 pàgs. • 23 x 16 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-91-0 • Ref: MON0031
28 €

The Black Woodpecker

Farmland Birds Across
the World

Gerard Gorman

Wouter van der Weijden, Paul Terwan,
Adriaan Guldemond

A Monograph on Dryocopus martius

Marcel Haas

Text en anglès

Aquesta monografia cobreix tots els aspectes de
la vida del picot negre, un dels picots més grans
i cridaners del planeta. Inclou característiques
morfològiques, trets d’identificació, manifestacions vocals i sons, àrea de distribució i tots els
aspectes de la seva biologia.

Text en anglès

2011 • 184 pàgs. • 23 x 16 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-79-8 • Ref: MON0027

2010 • 138 pàgs. • 28,5 x 24 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-63-7 • Ref: MON0025

19 €

24 €

Tracta tots els hàbitats agrícoles importants del
món, des de pastures a camps d’arròs o plantacions de cafè. Proporciona informació sobre més
de 500 espècies d’ocells, 160 dels quals estan
il·lustrats.

The American Bird
Conservancy Guide
to Bird Conservation
Daniel J. Lebbin, Michael J. Parr,
George H. Fenwick
Text en anglès

El primer llibre que tracta exhaustivament la conservació dels ocells d’Amèrica. Inclou capítols
sobre espècies, hàbitats, amenaces i estratègies
i accions. Conté il·lustracions de 212 espècies, 15
dels hàbitats principals i més de 300 fotografies.
2010 • 446 pàgs. • 19,5 x 11,5 cm
Tapa dura
ISBN: 978-0-226-64727-2 • Ref: MON0026
32 €
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MONOGRAFIES
Trogons

A Climatic Atlas of European The Ornithologist’s
Breeding Birds
Dictionary

Joseph M. Forshaw
Il·lustracions: Albert E. Gilbert

Brian Huntley, Rhys E. Green,
Yvonne C. Collingham, Stephen G. Willis

Johannes Erritzoe, Kaj Kampp,
Kevin Winker, Clifford B. Frith

Text en anglès

Text en anglès

Text en anglès

2007 • 528 pàgs. • 31,5 x 24,5 cm
Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-14-9 • Ref: ALT0007

2007 • 291 pàgs. • 20 x 12 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-43-9 • Ref: MON0018

A Natural History of the Trogonidae

Monografia definitiva sobre aquests espectaculars ocells tropicals. Combina una detallada síntesi de la informació existent sobre els trogons,
complementada amb les observacions de camp
de l’autor a les selves tropicals. Inclou més de 80
il·lustracions en color i blanc i negre.
2009 • 292 pàgs. • 40,5 x 28 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-51-4 • Ref: MON0022
79 €

El primer llibre que realitza una investigació exhaustiva de la relació entre la distribució dels
ocells nidificants a Europa i el clima actual, i de
com el canvi climàtic podria alterar la distribució
potencial de nidificació de cada espècie. Resultats detallats per a 431 espècies i ressenyes
breus per a 48 espècies natives i 16 introduïdes.

60 €

Ecology and Conservation
of Steppe-land Birds

International Symposium on Ecology
and Conservation of Steppe-land
Birds, Lleida, 3rd-7th December 2004
Gerard Bota et al.

Jean Delacour, Dean Amadon
Actualitzat per Josep del Hoyo i Anna Motis
Il·lustracions: Albert E. Gilbert

Text en anglès

Aquest llibre, escrit per alguns dels millors experts internacionals en ocells esteparis, constitueix un veritable tractat sobre la biologia i la
problemàtica d’aquest peculiar i heterogeni grup
d’ocells.

Nova edició de la clàssica i celebrada monografia
sobre la família dels cràcids publicada fa 30 anys
incloent-hi un exhaustiu capítol d’actualització.
És un compendi del coneixement passat i actual
sobre les 50 espècies d’ocells d’aquesta família
pròpia d’Amèrica central i del sud, en la seva majoria rares i amenaçades.

2005 • 339 pàgs. • 23 x 16 cm • Rústica
ISBN: 978-84-87334-99-3 • Ref: MON0009

2004 • 476 pàgs. • 31 x 24 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-87334-64-1 • Ref: MON0005

19,20 €

29,90 €

Text en anglès
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Una obra de referència bàsica per a ornitòlegs
aficionats i professionals. Escrita de manera clara
i comprensible, les definicions són concises i al
mateix temps rigoroses. El seu format fàcilment
manejable i l’impressionant quantitat d’entrades
que inclou –més de 5000– faran d’aquest diccionari una obra de consulta obligada.

19 €

Grebes of Our World
André Konter
Text en anglès

Explica la història de com va sorgir la passió del
seu autor pels cabussons i inclou les dades de les
seves observacions. També s’hi inclou il·lustracions en blanc i negre de totes les espècies realitzades per Michael Braum, així com 85 fotografies
de 19 de les 22 espècies que encara existeixen,
76 d’elles fetes per l’autor i publicades aquí per
primera vegada.
2001 • 187 pàgs. • 23,7 x 16,5 cm
Tapa dura
ISBN: 978-84-87334-33-7 • Ref: MON0001
9€

MONOGRAFIES
Threatened Birds
of the World
Lynx Edicions, BirdLife International
Text en anglès

Llibre vermell dels ocells del món en perill d’extinció publicat en col·laboració amb BirdLife International.
2000 • 864 pàgs. • 31 x 22 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-87334-28-3 • Ref: TBW0001
57,50 €
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VARIS
Els ocells silvestres del Zoo
de Barcelona

Veus d’ocells / Bells ocells

Els noms dels bolets

Guia d’observació

Celdoni Fonoll

Josep Cuello Subirana

Josep Garcia Garcia

Veus d’ocells / Bells ocells és el desè llibre de
Celdoni Fonoll de versos sobre la natura, i el quart
poemari ocellístic. Aquesta obra inclou, en realitat, dos llibres: la cinquena edició, revisada, de
Veus d’ocells –el primer de la sèrie ornitològica
on versifica 50 ocells– i Bells ocells que, amb 35
espècies noves, tanca el seu cicle ocellístic.

Catàleg rigorós i exhaustiu dels noms populars
dels bolets recollits per tots els territoris de parla
catalana. Dirigit tant al naturalista o l’aficionat a
recollir bolets, com a l’estudiós de la filologia i la
sociolingüística.

Les particulars característiques del Zoo permeten
que moltes espècies d’ocells trobin aliment i refugi per establir-s’hi o per ajudar-los en les seves
rutes migratòries. El llibre plasma, d’una manera
propera i assequible, la fenologia particular de totes les espècies d’ocells silvestres que han estat
observades al Zoo. Es completa amb un itinerari
ornitològic pel Zoo.
2012 • 284 pàgs. • 23 x 16 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-90-3 • Ref: MON0030

2011 • 276 pàgs. • 24 x 17 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-76-7 • Ref: DIV0023

2007 • 493 pàgs. • 23 x 16 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-39-2 • Ref: MON0020
30 €

22 €

18 €

Los aucells de Teià
i Masnou
Jacint Barrera
Nova edició d’un dels primers textos redactats en
català sobre ornitologia, on s’hi inclouen també
detalls de la biografia de Jacint Barrera (Teià,
1852-1932) i valoracions de les seves principals
aportacions científiques.
2007 • 87 pàgs. • 21 x 14,5 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-38-5 • Ref: MON0019
14 €

Aucells
Celdoni Fonoll
Un llibre únic que uneix la natura, la poesia, la
cultura popular i coneixements científics de 60
espècies d’ocells dels Països Catalans. Inclou un
CD amb els cants de les mateixes espècies.
2006 • 268 pàgs. • 24 x 17 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-03-3 • Ref: DIV0013
20 €

Guia de natura de Barcelona

Aproximació a la història de la natura
a la ciutat
Margarita Parés i Rifà
La primera guia sobre el patrimoni natural de la
ciutat de Barcelona. Explica l’evolució de la flora i la fauna de Barcelona fins a l’actualitat i fa
una descripció dels diferents ambients on es pot
gaudir de la natura urbana, i de les espècies més
presents i més característiques. Es complementa
amb una sèrie de mapes per animar el lector a
convertir-se en naturalista de ciutat.
2006 • 269 pàgs. • 21,9 x 14 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-30-9 • Ref: MON0015
9€
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VARIS
BirdFlyway

Un viaje en familia por
“La ruta de las aves”
Antonio Sandoval Rey
BirdFlyway és una de les rutes més extraordinàries
d’Europa que cada tardor recorren milions d’ocells
migratoris. Acompanyats per un guia molt especial,
els membres de la família protagonista d’aquesta
novel·la no només travessen els seus bells espais
naturals, plens de vida i d’història; també aprenen
a reconèixer-se, d’una manera divertida i inesperada, en els paisatges i els ocells que van trobant.
2016 • 259 pàgs. • 21 x 15 cm • Rústica
ISBN: 978-84-16728-00-8 • Ref: DIV0025
24 €
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Entre mar y tierra /
Between Sea and Land
Juan Varela
Text en castellà i anglès

Entre mar y tierra és un projecte artístic sobre
Doñana realitzat entre 2008 i 2009. Durant quatre estades a l’interior de la Reserva Biològica
de Doñana, el Parc Natural i els Aiguamolls
de l’Odiel, en períodes hivernals i primaverals,
l’autor, biòleg i pintor, ha realitzat més de 60
aquarel·les, dibuixos i altres obres preses del
natural o realitzades a l’estudi a partir d’apunts
del natural.
2010 • 132 pàgs. • 30 x 28 cm • Tapa dura
ISBN: 978-84-96553-69-9 • Ref: DIV0022
22 €

INFANTIL

COL·LECCIÓ INFANTIL ALES DE PAPER
Dos mirades a la naturalesa en un sol volum
Un conte il·lustrat i un apartat de coneixements. Per aprendre des de la imaginació i des de la ciència.
Versions en català i castellà.
Històries que ens parlen de la natura...
i dels seus protagonistes!

El camaleón enfadado
Elena Angulo
Il·lustracions: Cristina Durán

+5

+ Secció de coneixements

La Ratolina al circ
Ratoncita en el circo
Nathalie Pons
Il·lustracions: Anna Llenas

En Bernat és un camaleó molt malcarat. No li
agrada canviar de color ni que els altres camaleons ho facin. Sempre està sol i té color d’enfadat,
i li agrada estar així. Un dia, coneix en Serafí, un
altre camaleó que li fa veure que el que en Bernat
pensa que és el color d’enfadat és en realitat el
color de la tristor. De mica en mica, en Bernat començarà a adonar-se que tenir amics i provar els
colors de totes les emocions de la vida és molt
millor que estar sempre sol, trist i malhumorat.
Secció de coneixements sobre els camaleons.
2010 • 55 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cast ISBN: 978-84-96553-74-3 • Ref: ALES2016
7,30 €
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La Mariona Perquès
Marina Porqués
+5

Un circ s’instal·la al poble, i la Ratolina queda
meravellada amb l’actuació d’un lleó majestuós. Al lleó, però, se’l veu trist. No li agrada estar
tancat en una gàbia, i voldria tornar a ser lliure,
com quan era petit i vivia a la sabana. La Ratolina
desitjaria ser tan gran i forta com el lleó, i que el
públic l’aplaudís quan sortís a la pista. La Ratolina
té una idea: amb la caixa màgica del mag podrà
convertir-se en lleó, i el lleó, en ratolí; i així tots
dos podran saber com és viure la vida de l’altre.
Secció de coneixements sobre els lleons.
2010 • 55 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-96553-64-4 • Ref: ALES1014
Cast ISBN: 978-84-96553-65-1 • Ref: ALES2014
7,25 €

+ Vocabulari

Pere Martí i Bertran
Il·lustracions: Oriol Malet

+5

La Mariona Percals sempre vol saber el perquè de
les coses. Per això tothom li diu la Mariona Perquès. Un dia, la seva mare li diu que ha d’aprendre
a llegir. I, és clar, ella vol saber per què ho ha de
fer. No és fàcil d’explicar, però, al final d’aquesta
història, la Mariona sabrà per què ha d’aprendre a
llegir, i per què això la farà tan especial.
Secció de coneixements sobre els éssers humans.
2009 • 45 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-96553-58-3 • Ref: ALES1012
Cast ISBN: 978-84-96553-59-0 • Ref: ALES2012
6,90 €

INFANTIL
Vermell tacat
Lola Casas
Il·lustracions: Miguel Ordóñez

L’escala d’en Pinxo
+5

La Berta és una marieta que viu feliç entre les
plantes. Un dia, però, pensa que es troba massa
sola, i decideix sortir a buscar una parella.
Secció de coneixements sobre les marietes.
2007 • 48 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-96553-36-1 • Ref: ALES3005
6,85 €

La Pucu no vol ser eruga
Anna Motis
Il·lustracions: Lluís Masachs

+5

La Pucu és una eruga que pensa que tots els animals del bosc són millors que ella.
Secció de coneixements sobre les erugues i les
papallones.

Lola Casas
Il·lustracions: Carmen Queralt

En Pingüí i en Penguin
+5

Daniel Nesquens
Il·lustracions: Cristina Durán

+5

En Pinxo és un ratolí molt petit, i no sap com fer-s’ho
per agafar la gran pinya que ha vist a dalt d’un pi.
Secció de coneixements sobre els ratolins.

En Penguin es lleva un matí amb una idea ficada
al cap: vol volar.
Secció de coneixements sobre els pingüins.

2006 • 48 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-96553-07-1 • Ref: ALES1009

2006 • 48 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-96553-09-5 • Ref: ALES1008

6,85 €

6,85 €

Balbina tinc... tinc...
Balbina tengo... tengo...

La lliçó d’en Quatre Potes
La lección de Cuatro Patas

Mercè Arànega (text i il·lustracions)

+5

La Balbina és una marmota molt consentida que
sempre vol que li ho facin tot.
Secció de coneixements sobre les marmotes.

2005 • 64 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-87334-91-7 • Ref: ALES1005

2005 • 64 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-87334-89-4 • Ref: ALES1004
Cast ISBN: 978-84-87334-90-0 • Ref: ALES2004

7,25 €

7,25 €

Alfredo Gómez Cerdá
Il·lustracions: Teresa Novoa

+7

Com gairebé cada dia, en Quatre Potes, el ximpanzé més vell i més savi del grup, es disposa a
fer la classe per als més petits. Avui els parlarà
dels éssers humans i de com han evolucionat. Els
descobrirà coses sorprenents i molt importants
sobre aquests éssers que se’ls assemblen tant,
però que alhora són tan diferents d’ells.
Secció de coneixements sobre ximpanzés.
2010 • 47 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-96553-66-8 • Ref: ALES1015
Cast ISBN: 978-84-96553-67-5 • Ref: ALES2015
7€
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INFANTIL
Els eriçons i la terra fosca
Los erizos y la tierra oscura
Josep-Francesc Delgado
Il·lustracions: Xavier Salomó

+7

En Pinxo és un eriçó que viu amb la seva família al
vessant d’una muntanya. És molt inquiet i deductiu, i quan sent a parlar de la terra fosca, no es pot
estar d’anar a investigar aquest lloc tan misteriós
i ple de perills. El que en Pinxo no es pot imaginar
és que la terra fosca és l’únic lloc on podran anar
per fugir d’un incendi terrible.
Secció de coneixements sobre els eriçons.
2009 • 61 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-96553-60-6 • Ref: ALES1013
Cast ISBN: 978-84-96553-61-3 • Ref: ALES2013

El món més bonic
El mundo más bonito
Josep-Francesc Delgado
Il·lustracions: Xavier Salomó

Les cotorres fugitives
+7

Ullsdemolsa i Ullsdor són dos llobatons que encara no poden sortir sols del cau. Un dia que els
pares surten a caçar, Ullsdor no pot estar-se de
sortir fora. Ullsdemolsa l’haurà d’ajudar a fugir
dels perills que els esperen lluny de casa seva.
Secció de coneixements sobre llops.
2007 • 56 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-96553-37-8 • Ref: ALES3004
Cast ISBN: 978-84-96553-75-0 • Ref: ALES3904

Maria Enrich
Il·lustracions: Valentí Gubianas

+7

La Cotó-Rita i la Cotó-Rat s’han escapat de la gàbia. Aquestes dues cotorres volaran juntes buscant la llibertat.
Secció de coneixements sobre les cotorres.
2006 • 56 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-96553-11-8 • Ref: ALES1010
7,25 €

7,25 €

7,50 €

L’avi ocellaire
Pere Martí i Bertran
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs

En Robi i els pardals
+7

L’avi d’en Pau ha d’anar a viure a una residència,
i el seu nét s’ha de fer càrrec dels seus ocells.
Secció de coneixements sobre les caderneres.
2006 • 56 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-96553-13-2 • Ref: ALES3003
7,25 €

Joaquim Carbó
Il·lustracions: Francesc Rovira

+7

En Robi és un noi de ciutat que s’estima tant els
ocells que se’n vol fer amic i aconseguir que se li
acostin sense por.
Secció de coneixements sobre els pardals.
2006 • 52 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-96553-34-7 • Ref: ALES3002
7,25 €

Per què és tan peluda, la
Vilma?
¿Por qué Vilma tiene el pelo
largo?
Marta Fenollar
Il·lustracions: José Ramón Fenollar

La Vilma és un hàmster diferent. No és la mascota que en Pau s’esperava.
Secció de coneixements sobre els hàmsters.
2005 • 48 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-87334-93-1 • Ref: ALES1007
Cast ISBN: 978-84-87334-94-8 • Ref: ALES2007
6,75 €
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+7

INFANTIL
Balena
Ballena
Miquel Rayó
Il·lustracions: Mireia Coll

Los tesoros del bosque
+7

La balena d’aquest conte ens explica boniques
històries sobre la vida al mar, els fars i els mariners, el seu amic Jonàs i la seva família. Les
vols conèixer?
Secció de coneixements sobre les balenes.
2005 • 46 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-87334-77-1 • Ref: ALES1003
Cast ISBN: 978-84-87334-78-8 • Ref: ALES2003

Pere Martí i Bertran
Il·lustracions: Anna Mongay

La Tana i en Toni
+7

Quan en Robert surt amb el seu avi a buscar els
tresors del bosc, no sap que el que hi trobarà és
molt més meravellós del que mai hagués pogut
imaginar.
Secció de coneixements sobre els boscos.
2005 • 64 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cast ISBN: 978-84-87334-74-0 • Ref: ALES2001
7,25 €

6,75 €

Versos con alas
Antonio García Teijeiro

+ 10

Il·lustracions: Manuel Uhía

El cant de la Lluna
El canto de la Luna
Eusèbia Rayó

+ 10

Il·lustracions: Eider Eibar

Un ocell en un poema permet que els versos
tinguin ales. Això és el que ens vol transmetre
aquest poemari, pel que volen tots els ocells que
puguis imaginar i alguns poetes que els van posar
ales als seus versos.
Secció de coneixements sobre el cant dels ocells.
2006 • 72 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-15-6 • Ref: ALES3001
7,80 €
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En Bernat no vol anar al campament d’estiu. No
sap que allà viurà una màgica experiència que
canviarà la seva vida per sempre.
Secció de coneixements sobre les veus de la Terra.
2005 • 72 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-87334-95-5 • Ref: ALES1006
Cast ISBN: 978-84-87334-96-2 • Ref: ALES2006
7,54 €

Carmen Gómez Ojea

+ 10

Il·lustracions: Noemí Villamuza

Els pares d’en Toni no volen que tingui cap animal
domèstic. Un dia, una petita sargantana decideix
ficar-se a la seva motxilla.
Secció de coneixements sobre les sargantanes.
2006 • 72 pàgs. • 21,5 x 14 cm • Rústica
Cat ISBN: 978-84-96553-16-3 • Ref: ALES1011
7,80 €

INFANTIL
Caca: una història natural
de l’innombrable
Caca: una historia natural
de lo innombrable
Nicola Davies
Il·lustracions: Neal Layton

Tot el que sempre has volgut saber sobre els excrements però mai t’has atrevit a preguntar. Els
hipopòtams l’usen per orientar-se, els peresosos
per comunicar-s’hi, els conills se la mengen...
Però la caca és una de les coses més útils que
existeixen. Descobreix per a què serveix, on va
a parar, què en podem aprendre i molt més en
aquest fascinant llibre per a totes les edats. És
un llibre d’història natural sobre els excrements
dels animals i com a través d’ells podem aprendre moltes coses sobre la natura i el món que ens
envolta. Els seus textos, juntament amb els seus
dibuixos, molt gràfics i esbojarrats, ens donen
una visió rigorosa alhora que entretinguda sobre
el fascinant món de la caca.
2008 • 61 pàgs. • 15 x 24 cm • Tapa dura
Cat ISBN: 978-84-96553-33-0 • Ref: INF0001
Cast ISBN: 978-84-96553-32-3 • Ref: INF0002
12 €

Tu pots salvar el planeta

Un dia en la vida de la teva petja
ecològica
Rich Hough
Cada dia fem les mateixes coses (vestir-nos, anar
a classe, veure els nostres amics) sense pensar
en l’impacte que les nostres accions tenen en el
planeta. Però fins i tot els canvis més petits poden
significar molt per al futur de la Terra. En aquest
llibre descobriràs com perjudiquem el medi ambient en el nostre dia a dia (quan anem de compres,
omplim la nevera, truquem pel mòbil). Podràs
consultar les dades més actualitzades i hi trobaràs grans idees per ajudar el planeta i aportar
el teu gra de sorra. Tota la informació sobre la
petja ecològica, el Começ Just, el quilometratge
dels aliments, consells per ajudar al planeta dia
a dia, amb un diari per anotar les teves accions
ecològiques.
2008 • 176 pàgs. • 21 x 14,8 cm • Rústica
ISBN: 978-84-96553-46-0 • Ref: INF0003
9,90 €
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ENCICLOPÈDIES

All the Birds of the World
La forma més fàcil i amena de visualitzar tots els ocells del món.
Per primera vegada pots contemplar tots els ocells del món il·lustrats en un únic i pràctic llibre. Una obra que fascinarà tant
a naturalistes principiants com a ornitòlegs experts, a més de qualsevol persona interessada en l’espectacular diversitat dels
ocells.

Característiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presenta tots els taxons acceptats com a espècie per cadascuna de les quatre principals llistes taxonòmiques: 11.524 espècies en total.
Inclou 20.865 il·lustracions que cobreixen el dimorfisme sexual, variants i un gran nombre de les subespècies distintives.
Presenta 11.558 mapes de distribució que inclouen el rang altitudinal on l’espècie hi és present.
Indica les 3313 espècies conegudes que són endèmiques d’un sol país.
Inclou l’estat de conservació de la UICN/BirdLife International.
Presenta i compara el tractament taxonòmic seguit per cadascuna de
les quatre principals llistes taxonòmiques mundials per a cadascuna
de les espècies.
S’expliquen les discrepàncies en la nomenclatura d’aquestes llistes
taxonòmiques de referència.
Inclou els noms comuns i científics de les espècies que s’utilitzen a
l’eBird.
Cada espècie va acompanyada d’un codi QR amb accés instantani a
vídeos, fotos i gravacions de veus i cants.
Inclou caselles per marcar els registres personals.
Un apèndix mostra totes les espècies conegudes que s’han extingit
des de l’any 1500.
Inclou un atles mundial de 37 pàgines amb mapes de referència en
color, amb tots els detalls d’interès per als observadors d’ocells.

Per Josep del Hoyo
31 x 24 cm, Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-37-4 • Ref: MON0039
Text en anglès

85 €
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Volum 1: Ostrich to Ducks • 978-84-87334-10-8
Volum 2: New World Vultures to Guineafowl • 978-84-87334-15-3
Volum 3: Hoatzin to Auks • 978-84-87334-20-7
Volum 4: Sandgrouse to Cuckoos • 978-84-87334-22-1
Volum 5: Barn-owls to Hummingbirds • 978-84-87334-25-2
Volum 6: Mousebirds to Hornbills • 978-84-87334-30-6
Volum 7: Jacamars to Woodpeckers • 978-84-87334-37-5
Volum 8: Broadbills to Tapaculos • 978-84-87334-50-4
Volum 9: Cotingas to Pipits and Wagtails • 978-84-87334-69-6
Volum 10: Cuckoo-shrikes to Thrushes • 978-84-87334-72-6
Volum 11: Old World Flycatchers to Old World Warblers • 978-84-96553-06-4
Volum 12: Picathartes to Tits and Chickadees • 978-84-96553-42-2
Volum 13: Penduline Tits to True Shrikes • 978-84-96553-45-3
Volum 14: Bush-shrikes to Old World Sparrows • 978-84-96553-50-7
Volum 15: Weavers to New World Warblers • 978-84-96553-68-2
Volum 16: Tanagers to New World Blackbirds • 978-84-96553-78-1
Special Volume: New Species and Global Index • 978-84-96553-88-0

l

Volums 1 a 16: 140 € (212 €) cada volum
Special Volume: 60 € (145 €)
Oferta 17 volums: 1.970 € (3.537 €)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ria

Text en anglès

Volums:

ito

17 volums
1.030 làmines
20.617 figures
7075 fotografies
10.200 mapes
13.367 pàgines
c.100.000 referències bibliogràfiques
31 x 24 cm, Tapa dura

ed

Característiques:

a

ENCICLOPÈDIES

di

El Handbook of the Birds of the World (Manual dels ocells del món) és la primera obra que il·lustra i tracta amb detall totes
les espècies d’ocells del món. La col·lecció del HBW és el resultat de 24 anys de dedicació i és considerada l’obra més notable que mai s’ha concebut i executat en l’àmbit de l’ornitologia. Una col·lecció essencial per a biblioteques, universitats,
ornitòlegs i observadors d’ocells.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vols. 1-7: Editat per Josep del Hoyo, Andrew Elliott i Jordi Sargatal
Vols. 8-17: Editat per Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal i David A. Christie

n
Ve

Handbook of the Birds of the World

n
Ve
di
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ito

Josep del Hoyo i Nigel J. Collar

a

Illustrated Checklist of the Birds of the World

re
ria

Aquest primer checklist il·lustrat dels ocells del món aglutina dues obres en una. D’una banda, és un checklist complet que
incorpora la informació taxonòmica més actualitzada i, de l’altra, inclou il·lustracions i mapes de distribució de totes les espècies. Inclou tots els dibuixos originals del Handbook of the Birds of the World i diversos centenars més de nous. L’obra es
presenta en dos volums (No passeriformes i Passeriformes).

Característiques:
Volum 1: Non-passerines
• 35 ordres, 105 famílies, 988 gèneres, 4.372 espècies existents i 99 espècies
extingides.
• 904 pàgines, 357 làmines, 8.290 il·lustracions i 4.428 mapes de distribució.
• ISBN: 978-84-96553-94-1
Volum 2: Passerines
• 1 ordre, 138 famílies, 1.358 gèneres, 6.592 espècies existents i 57 espècies
extingides.
• 1.013 pàgines, 446 làmines, 12.629 il·lustracions i 6.649 mapes de distribució.
• ISBN: 978-84-96553-98-9
31 x 24 cm, Tapa dura
Text en anglès

Volum 1: 95 € (185 €) • Volum 2: 95 € (225 €)
Oferta volum 1 + volum 2: 189,95 € (410 €)

Publicat per Lynx Edicions en associació
amb BirdLife International
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HBW and BirdLife International
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volum 1: Carnivores • 978-84-96553-49-1
Volum 2: Hoofed Mammals • 978-84-96553-77-4
Volum 3: Primates • 978-84-96553-89-7
Volum 4: Sea Mammals • 978-84-96553-93-4
Volum 5: Monotremes and Marsupials • 978-84-96553-99-6
Volum 6: Lagomorphs and Rodents I • 978-84-941892-3-4
Volum 7: Rodents II • 978-84-16728-04-6
Volum 8: Insectivores, Sloths and Colugos • 978-84-16728-08-4
Volum 9: Bats • 978-84-96553-99-6

31 x 24 cm, Tapa dura
Text en anglès

Cada volum: 160 €
Oferta volums publicats (vol. 1 a 9): 1125 € (1440 €)
Publicat per Lynx Edicions en associació amb Conservation International i IUCN
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Volums:

ria

Descriu totes les espècies de mamífers conegudes a l’actualitat, juntament amb una descripció general de cada família de
mamífers. Proporciona informació actualitzada sobre les relacions sistemàtiques, la història natural, l’ecologia i l’estat actual
de conservació de tots els mamífers.

ito

El Handbook of the Mammals of the World (Manual dels mamífers del món) és un treball de referència sense precedents de
la classe Mammalia. Per primer cop a la història, aquesta col·lecció de 9 volums tractarà tots els mamífers que habiten a la
Terra, combinant dos principis pels quals Lynx Edicions és ben coneguda: rigor científic i un llenguatge assequible.

ed

Il·lustrat per Toni Llobet
Vol. 3 il·lustrat per Stephen D. Nash
Vol. 9 ilustrado por Ilian Velikov, Alex Mascarell Llosa, Lluís Sogorb, Blanca Martí de Ahumada, Francesc Jutglar, Faansie Peacock i Jesús RodríguezOsorio Martín

a
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Editat per Don E. Wilson i Russell A. Mittermeier (vol. 6 i vol. 7 editats també per Thomas E. Lacher, Jr)

n
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Handbook of the Mammals of the World
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Text en anglès

210 €
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l

Obra en dos volums presentada en un estoig.
31 x 24 cm cada volum, Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-36-7 • Ref: ILCHKMA

ria

• 27 ordres, 167 famílies, 1.343 gèneres, 6.554 espècies (104 extintes i 19 domesticades).
• Més de 7.150 il·lustracions, incloses 700 noves de primats i més de 100 d’altres grups.
• 6.431 mapes de distribució..

ito

El primer checklist il·lustrat dels mamífers de el món es tracta realment de dues obres en una. És un checklist complet, la taxonomia
del qual incorpora la informació més actualitzada de cada espècie de mamífer actualment coneguda, incloses les formes descrites
recentment. Alhora, conté il·lustracions i mapes de distribució de totes les espècies de mamífers del món. Inclou les il·lustracions
originals de la col·lecció del Handbook of the Mammals of the World, així com centenars de noves il·lustracions, totes elles recollides
en dos volums indivisibles.

ed

Toni Llobet (artista principal)
Amb Ilian Velikov, Lluís Sogorb, Faansie Peacock, Alex Mascarell, Francesc Jutglar, Blanca Martí, Stephen D. Nash i Jesús
Rodríguez-Osorio

a

Il·lustrat per:

di

Editat per Connor J. Burgin, Don E. Wilson, Russell A. Mittermeier, Anthony B. Rylands, Thomas E. Lacher i Wes Sechres

Característiques:
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Illustrated Checklist of the Mammals of the World

COL·LECCIONS

Lynx and BirdLife International Field Guides
Col·lecció de guies de camp de Lynx Edicions i BirdLife International.

Característiques:
•
•
•
•
•
•

Codi QR per a cada espècie, que enllaça amb material audiovisual complementari.
En els mapes s’indica la distribució de les diferents subespècies.
Il·lustracions d’ocells en vol, plomatges juvenils i hivernals.
Grups de subespècies amb entrades completes.
Nom local de cada espècie i estat de conservació local si estan disponibles.
La taxonomia segueix principalment el HBW & BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World.

Birds of Colombia
Steven L. Hilty
Text en anglès

Guia de camp dels ocells de Colòmbia que descriu
1.965 espècies; 94 endèmiques, 101 gairebé endèmiques, 4 introduïdes i 42 accidentals. Inclou
més de 3.600 il·lustracions i més de 2.000 mapes
de distribució.

28

Birds and Mammals
of the Galapagos

Birds of the Philippines

Dušan M. Brinkhuizen, Jonas Nilsson

Text en anglès

Text en anglès

Guia de camp dels ocells i mamífers de les illes
Galápagos que inclou més de 660 il·lustracions i
110 mapes de distribució.

2021 • 608 pàgines • 23 x 16 cm

2020 • 184 pàgines • 23 x 16 cm

59,90 € Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-23-7
Ref: GUI0054

35,50 € Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-40-4
Ref: GUI0060

54,90 € Flexi-cover
ISBN: 978-84-16728-24-4
Ref: GUI0055

29,95 € Flexi-cover
ISBN: 978-84-16728-39-8
Ref: GUI0061

www.lynxeds.com • 934 044 353 • lynx@lynxeds.com

Desmond Allen
Guia de camp dels ocells de Filipines que descriu
726 espècies. Inclou més de 1.615 il·lustracions i
més de 620 mapes de distribució.
2020 • 400 pàgines • 23 x 16 cm
45,95 € Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-31-2
Ref: GUI0058
39,95 € Flexi-cover
ISBN: 978-84-16728-32-9
Ref: GUI0059

COL·LECCIONS
Birds of Malaysia

Covering Peninsular Malaysia, Malaysian Borneo
and Singapore

Chong Leong Puan, Geoffrey Davison,
Kim Chye Lim

Birds of the West Indies

Cambodia Bird Guide Association (CBGA)

Guy M. Kirwan, Anthony Levesque,
Mark Oberle, Christopher J. Sharpe

Text en anglès

Text en anglès

Text en anglès

851 espècies, més de 1.825 il·lustracions i 775 mapes de distribució.

Guia de camp dels ocells de Cambodja que descriu 629 espècies; 17 endèmiques o gairebé endèmiques, 1 introduïda, 52 accidentals. Inclou
més de 1.400 il·lustracions i més de 600 mapes
de distribució.

2020 • 416 pàgines • 23 x 16 cm

2019 • 288 pàgines • 23 x 16 cm

2019 • 23 pàgines • 23 x 16 cm

48,95 € Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-29-9
Ref: GUI0056

45 € Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-20-6
Ref: GUI0051

55 € Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-18-3
Ref: GUI0048

44,95 € Flexi-cover
ISBN: 978-84-16728-30-5
Ref: GUI0057

40 € Flexi-cover
ISBN: 978-84-16728-21-3
Ref: GUI0052

48 € Flexi-cover
ISBN: 978-84-16728-17-6
Ref: GUI0049

Birds of Japan

Birds of Vietnam

Birds of Thailand

Otani Chikara

Richard Craik, Lê Quý Minh

Uthai Treesucon, Wich’yanan
Limparungpatthanakij

Text en anglès

Text en anglès

Guia de camp dels ocells de Japó que descriu 737
espècies; 21 endèmiques o gairebé endèmiques,
21 introduïdes i 210 accidentals. Inclou prop de
1.500 il·lustracions i més de 500 mapes de distribució.
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Birds of Cambodia

Guia de camp dels ocells de les Índies Occidentals que descriu 709 espècies i prop de 190 endemismes. Inclou unes 1.600 il·lustracions i 570
mapes de distribució.

La primera guia de camp completa d’ocells del
Vietnam, tracta les 916 espècies presents; 36 endèmiques o gairebé endèmiques, 2 introduïdes,
73 accidentals. Inclou prop de 1900 il·lustracions
i més de 870 mapes de distribució.

Text en anglès

2019 • 23 pàgines • 23 x 16 cm

2018 • 400 pàgines • 23 x 16 cm

2018 • 452 pàgines • 23 x 16 cm

55 € Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-16-9
Ref: GUI0045

55 € Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-13-8
Ref: GUI0043

60 € Tapa dura
ISBN: 978-84-16728-09-1
Ref: GUI0042

48 € Flexi-cover
ISBN: 978-84-16728-12-1
Ref: GUI0047

50 € Flexi-cover
ISBN: 978-84-16728-10-7
Ref: GUI0046

50 € Flexi-cover
ISBN: 978-84-16728-22-0
Ref: GUI0042
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Tracta 1049 espècies, incloent les 20 endèmiques
o gairebé endèmiques; 5 introduïdes; 1 reintroduïda i 58 accidentals. Inclou prop de 2200 il·lustracions i més de 1025 mapes de distribució.

COL·LECCIONS

Lynx Illustrated Checklist Collection
A partir de la ingent quantitat d’informació, mapes i il·lustracions acumulats en la col·lecció de 9 volums del Handbook of the Mammals of the
World, hem creat aquestes pràctiques obres il·lustrades, ideals per a viatges i excursions al camp. Cadascuna d’elles tracta tots els mamífers
d’una regió determinada, convertint-se en una eina imprescindible per tal de conèixer-los i poder-los identificar d’un cop d’ull.

Característiques:
•
•
•
•

Textos descriptius breus.
Indicacions dels principals hàbitats utilitzats.
Mapes de distribució que inclouen les últimes dades publicades.
Una il·lustració per espècie com a mínim, complementada en molts casos per altres que mostren diferències entre sexes, subespècies o diverses
formes de color.

Mammals of Madagascar Mammals of China
Russell A. Mittermeier, Olivier M.
Langrand, Don E. Wilson, Anthony B.
Rylands, Jonah Ratsimbazafy, Kim E.
Reuter, Tiana Andriamanana, Edward
E. Louis Jr., Christoph Schwitzer y
Wes Sechrest
Text en anglès

Pràctic checklist per conèixer d’un
cop d’ull les espècies de mamífers
que es troben a Madagascar, així
com les de les illes properes de
l’Oceà Índic: les Comores, les Seychelles, la Reunió i Maurici.

Mammals of the Southern
Cone

Lynx Edicions

Afghanistan, Pakistan, India, Nepal,
Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka

Text en anglès

Lynx Edicions

Lynx Edicions

Text en anglès

Text en anglès

2020 • 173 pàgines • 22,8 x 14 cm
Rústica
ISBN: 978-84-16728-27-5
Ref: ILM0002

2020 • 160 pàgines • 22,8 x 14 cm
Rústica
ISBN: 978-84-16728-26-8
Ref: ILM0001

28 €

22 €

Pràctic checklist per conèixer d’un
cop d’ull les prop de 600 espècies de
mamífers que es troben a la Xina.
2020 • 208 pàgines • 22,8 x 14 cm
Rústica
ISBN: 978-84-16728-28-2
Ref: ILM0003
28 €

2021 • 160 pàgines • 22,8 x 14 cm
Rústica
ISBN: 978-84-16728-48-0
Ref: ILM0004
22 €
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Mammals of South Asia
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Pràctic checklist per conèixer d’un
cop d’ull les 540 espècies de mamífers que es troben a la zona.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay

Pràctic checklist per conèixer d’un
cop d’ull les 486 espècies de mamífers que es troben a la zona.

Alada proporciona serveis editorials a Lynx Edicions, incloent-hi la gestió de la totalitat del
seu fons actual i futures publicacions, a més de la seva venda i distribució.
Contacteu amb nosaltres per a qualsevol consulta.
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