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Aquest inventari ens permet observar els animals
des d’un punt de vista curiós i científic alhora,
tot descobrint-nos una natura sorprenent,
la qual ens fascina contínuament...
La guineu, la llúdria, el tritó, el pardal… són animals vertebrats

■ Temàtica: catàleg d’animals amb cua

d’espècies i procedències diverses.
■ Edat recomanada: a partir de 6 anys.
■ Aspectes destacables: il·lustracions naturalistes

acolorides amb aquarel·la; inclou el nom
comú, el nom científic i una descripció de
cada animal; altres títols de la sèrie:
“Inventari il·lustrat dels animals”, “Inventari
Il·lustrat dels mars”, “Inventario ilustrado
de los árboles”.

amb un apèndix corporal, que ens aporta molta informació.
Cada espècie es caracteritza per tenir cues de formes,
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colors i amb funcions ben diferents i aquest llibre

Durant molts anys ha treballat a revistes juvenils i
editorials. Actualment es dedica a crear col·leccions
de llibres i textos en col·laboració amb Caroline
Pellissier. http://virginiealadjidi.blogspot.com

ens ajudarà a descobrir-les.
"Inventari il·lustrat dels animals amb cua" sorgeix arran
de l’exposició «Parce Queue», organitzada pel Museu d’Història
Natural de Neuchâtel i presentada en el Museu-Aquari de Nancy,
vinculat a la Universitat de Lorena.
Reuneix més de 40 referències de fauna que habita en llocs
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Ha estudiat Arts Aplicades i ha ampliat la seva
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molts diversos del planeta, algunes d’elles presents a la nostra
geografia. De cada animal s’indica el seu nom comú i científic,
la seva classificació zoològica i una descripció que inclou la utilitat
de la seva cua: guardar l’equilibri, ajudar en el desplaçament,
comunicar-se amb els seus congèneres, atacar o defensar-se…
Virginie Aladjidi ha supervisat l’obra, amb textos de Pierre-Antoine
Gérard i Lucile Guittienne, responsables del Museu-Aquari
de Nancy. De la mateixa manera que en els altres títols
d’aquesta sèrie, Emmanuelle Tchoukriel ha realitzat
les il·lustracions, que destaquen pel realisme en la representació
dels animals i la mestria en l’ús de la aquarel·la,
tot jugant amb les transparències.
Un àlbum científic i instructiu, per a lectors de totes les edats,
per aprofundir en el coneixement de la biodiversitat
i sensibilitzar sobre la necessitat de preservar la natura.
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