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Inventari il·lustrat dels insectes (català)
ISBN 978-84-15250-92-0. Faktoria K de Llibres. Ciències.
Inventario ilustrado de insectos (castellà)
ISBN 978-84-15250-90-6. Faktoría K de Libros. Ciencias.
Inventario ilustrado de insectos (gallec)
ISBN 978-84-15250-91-3. Faktoría K de Libros. Ciencias.
Inventário ilustrado de insetos (portuguès)
ISBN 978-989-749-054-5. Faktoria K de Livros. Ciência.

■ Temàtica: catàleg d’insectes amb 65

espècies representades de tot el món.
Els insectes viuen a la Terra des de fa 400 milions d’anys!
Molt abans que apareguessin els dinosaures
ja hi havia libèl·lules gegants...

“Inventari il·lustrat dels insectes” reuneix 65 espècies
d’insectes de procedència europea i de la resta del món:
coleòpters, lepidòpters, dípters, himenòpters, isòpters...
Els artròpodes ja representen més del 80% dels animals
del planeta. Els científics, que han catalogat un milió
de tipus d’insectes, calculen que la xifra real està
entre els cinc i els deu milions d’espècies. Són criatures
molt útils, ja que col·laboren en la pol·linització
de les flors i alhora són l’aliment d’altres animals.
Les il·lustracions d’aquest llibre són d’estil científic,
representades amb la precisió dels naturalistes
en els antics quaderns de camp: perfils fets amb retolador
i tinta xinesa, i aquarel·les que afavoreixen el joc de colors
i les transparències.
Un llibre atractiu no només per la vistosa representació gràfica
dels insectes, sinó també pels continguts tècnics -assequibles
i informatius- sobre la seva anatomia, hàbitat, alimentació,
curiositats relacionades amb la captació dels sons
i les imatges, o el desenvolupament fisiològic
dels que experimenten una metamorfosis.
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■ Edat recomanada: a partir de 6 anys.
■ Aspectes destacables: il·lustracions naturalistes

amb aquarel·la; conté vocabulari
il·lustrat; cada làmina presenta il·lustracions,
nom comú, nom científic i descripció;
divisió per espècies; altres títols de la col·lecció:
“Inventari il·lustrat d’animals”,
“Inventari il·lustrat dels animals amb cua”,
“Inventari il·lustrat dels mars” i “Inventario
ilustrado de los árboles”.
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