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■ Gaia: mundu osoko zuhaitzen katalogoa.
■ Adin egokia: 6 urtetik aurrera.
■ Nabarmentzekoa: marrazki naturalistak,

Inventário ilustrado das árvores (portugesa)
ISBN 978-989-749-019-4. Ciência.

...Zuhaitz-espezieen dibertsitatea mehatxupean dago ia mundu
osoan, deforestazioaren eta nekazaritza intentsiboaren ondorioz.
Espezie asko desagertzeko arriskuan daude. Eta horrek eragiten
dio haiei lotutako faunari, zeinaren populazioak ere problema bera
jasaten ari baitira. Hala ere, Asian eta Europan basoak hedatzen
ari dira, eta herrialde gehienetan gero eta gehiago ari gara

■ Liburuaren aurrerapena:

zuhaitzak babesten...
«Zuhaitzen inbentarioak» munduko 60 zuhaitz-espezie inguru
biltzen ditu, Europakoak franko: hostozabalak, koniferoak,
palmondoak. Hosto, baso eta azal desberdinei buruzko hiztegi
irudidun txiki batez gain, egileek, besteak beste, landare
bakoitzaren izen zientifikoa, lor ditzaketen garaiera eta adina
zehaztu dituzte, eta lore edo fruituen marrazkiak erantsi dizkiete,
baita zuhaitz horietara biltzen diren animalienak ere.
Marrazkiak estilo zientifikoan emanak dira, antzinako naturalistek
zuten zehaztasun berberaz: errotuladorez eta tinta txinatarrez
egindako ingeradak, eta kolore eta gardentasunekin jokatzen
duten akuarelak, testura eta tonuak jasotzeko. Liburu honek,
eduki teknikoaz gain, basoen zeregin ekologikoa, zuraren
sektorearen faktore sozioekonomikoa eta zuhaitzen garrantzi
sinboliko eta poetikoa nabarmentzen ditu.
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akuarelaz koloreztatuak; hiztegi irudiduna
darama; irudi-orri bakoitzak bere marrazkia,
izen arrunta, izen zientifikoa eta azalpenak
ditu; beste Inbentario irudidunak:
dinosauroak, fruitu eta barazkiak, hegaztiak,
animaliak, itsasoarena, animales con cola,
insectos, flores, «Bellezas de la naturaleza»;
«¿Quién soy?», «Animales extraordinarios»,
«Vitamina N» (FAKTORÍA K).
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https://issuu.com/kalandraka.com/docs/zu
haitzen-inbentarioa-eusk
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