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Fa 230 milions d’anys apareixen els dinosaures. Un meteorit
que va caure damunt del Mèxic actual, ara fa uns 66 milions
d’anys, podria haver estat en part responsable de la seva extinció.
Desaparició total? No és del tot segur: els ocells actuals
en podrien ser els descendents...
Una petita història de la vida a la Terra, des dels seus orígens
fa 4300 milions d'anys, és el punt de partida de l’“Inventari il·lustrat
dels dinosaures”, que reuneix 47 espècies agrupades en períodes
geològics: des del Triàsic, amb exemplars com el Mussaurus
patagonicus; seguint pel Juràsic amb la presència del Diplodocus
carnegii i fins al Cretàcic, quan va viure el Tyrannosaurus rex.
La doctora en Paleontologia Claire Peyre de Fabrègues, del Museu
Nacional d'Història Natural de París, explica a una entrevista
els avanços realitzats des dels anys 90, amb les noves tecnologies.
És així com van descobrir que alguns dinosaures tenien plomes
-d'aquí el seu parentiu amb els ocells-.

■ Temàtica: catàleg amb 47 tipus de dinosaures.
■ Edat recomanadada: a partir de 6 anys.
■ Aspectes destacables: cada làmina presenta

il·lustracions, nom científic, classificació
i descripció; relació de llocs on veure
dinosaures a Catalunya; 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” i “Inventari il·lustrat de les flors”.
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Lluny queden aquells incipients coneixements que va generar
la troballa dels primers fòssils per part de l'investigador britànic
Richard Owen. Les 700 espècies de dinosaures que han estat
identificades fins al moment podrien augmentar considerablement
en el futur perquè “encara queda una enorme quantitat
per descobrir”, ha afirmat Claire Peyre.
Un llibre per estimular la curiositat dels petits -i no tan petits- lectors,
entre els quals potser sorgeixin futurs paleontòlegs o tècnics
de laboratori o mediadors científics, que aquí disposen de dades
sobre la classificació, el descobriment i la descripció dels principals
dinosaures. Les il·lustracions, a l'estil dels antics quaderns de camp,
són fruit de combinar l'estudi d'esquelets, imatges científiques
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i reconstruccions, amb la interpretació artística d'Emmanuelle
Tchoukriel.
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