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Aquesta guia vol ser la millor eina per 
endinsar-se en el món de l’ornitologia, de 
forma entenedora i amable, sense que 
sembli que és un tema complicat i difícil. I és 
que realment no ho és, només depèn del 
nivell que vulguem assolir. Amb poca 
dedicació podem aconseguir moments 
inoblidables. Seguint l’esperit de les altres 
guies de camp per a nois i noies, presenta 
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Guia d’ocells per a 
nois i noies 

De Màrius Domingo  

i Coia Dols 
 

Un treball didàctic per 
entendre els ocells i aprendre 

a reconèixer-los 
 

* Més de 60 espècies del país 
classificades segons els llocs on 

es desenvolupen 

* Què mengen, on crien i a quina 
època de l’any i a quins llocs el 

podem tornar a trobar. 

*Amb grans fotografies i gràfics 
entenedors 
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amb una classificació senzilla i de fàcil accés la majoria de les espècies que es troben 
al país, prioritzant les més freqüents i donant indicacions sobre quines es poden 
confondre i com podem evitar-ne la confusió.  

 

De primer, però, es fa una 
introducció a l’ornitologia, al 
coneixement dels ocells, la 
seva biologia i les formes de 
vida –etologia–, i ens explica 
també com els podem estu-
diar i conèixer. 
Immediatament, s’hi descriuen 
amb detall les espècies més 
representatives, il·lustrades 
amb magnífiques fotografies 
inèdites, fetes totes al nostre 
país majoritàriament per 
ornitòlegs no professionals. 
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En Màrius Domingo és autor de diversos llibres sobre ocells i coneixement de la 
natura, el més recent dels quals és Rapinyaires a Catalunya, del 2011. Amb l’objectiu 
de donar a conèixer els moixons a la gent que comença, ens ofereix aquest llibre de la 
col·lecció “Guies de camp per a nois i noies”. Per a aquesta feina, amb un enfocament 
molt didàctic, aquest cop ha treballat conjuntament amb la Coia Dols, amb un gran 
currículum com a educadora ambiental. 


