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■ Temàtica: catàleg d’arbres de tot el món.
■ Edat recomanada: a partir de 6 anys.

…La diversitat de les espècies d’arbres està amenaçada
per la desforestació i el cultiu intensiu. Nombroses espècies
estan amenaçades de desaparició. La fauna associada
també n’és víctima, i les poblacions pateixen.
Tant a Àsia com a Europa, en canvi, els boscos
actualment guanyen terreny i gairebé a tots els països
hi ha una inquietud creixent per la conservació dels arbres...
L’“Inventari il·lustrat dels arbres” reuneix prop de 60 espècies
arbòries europees i de la resta del món: frondoses, coníferes
i palmeres.

■ Aspectes destacables: il·lustracions naturalistas

acolorides amb aquarel·la; conté vocabulari
il·lustrat; cada làmina inclou il·lustració, nom
comú, nom científic i descripció; altres títols
de la col·lecció: “Inventari il·lustrat d'animals”,
“Inventari il·lustrat dels animals amb cua”,
“Inventari il·lustrat dels mars”, “Inventari
il·lustrat dels insectes”, “Inventari il·lustrat
dels ocells”, “Inventari il·lustrat de les flors”,
“Inventari il·lustrat dels dinosaures”; llibres
relacionats: colecció “Animales extraordinarios”
(Faktoría K).

Virginie Aladjidi
A més d'un senzill vocabulari il·lustrat relacionat amb els diferents
tipus de fulles, boscos i escorces, les autores detallen el nom
científic de cada planta, l'altura i longevitat que pot aconseguir,
entre altres dades, que acompanyen amb dibuixos de detall
de les flors o els fruits, i dels animals que freqüenten aquests arbres.
Les il·lustracions són d'estil científic, representades amb la precisió
dels naturalistes d'antany: perfils fets amb retolador i tinta xinesa,
i aquarel·les que afavoreixen el joc de colors i transparències
per reflectir les textures i les tonalitats.
Un llibre que, a més del contingut tècnic, també incideix
en la funció ecològica dels boscos, el factor socioeconòmic
del sector fuster, així com la importància simbòlica i poètica
d'aquesta vegetació.
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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

Emmanuelle Tchoukriel
Ha estudiat Arts Aplicades i ha ampliat la seva
formació dins l’àmbit de la comunicació visual abans
d’ingressar a l’Escola Estienne de París i especialitzarse en il·lustració mèdica i científica.
http://tchouk-tchouk.blogspot.com

