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...A diversidade das espécies de árvores está ameaçada
pela deflorestação e cultura intensiva. Um elevado número
de espécies está ameaçado pelo desaparecimento.
A fauna que lhes está associada é igualmente vítima,
e as populações também sofrem com isso.
Na Ásia e na Europa, em contrapartida, a floresta ganha
atualmente terreno, e em quase todos os países há cada vez
mais preocupações relativamente à conservação das árvores.

■ Temática: catálogo de árvores de todo

o mundo.
■ Idade recomendada: a partir dos 6 anos.

O “Inventário ilustrado das árvores” reúne cerca de 60 espécies
arbóreas europeias e do resto do mundo: folhosas, coníferas,
palmeiras.

■ Aspetos a destacar: ilustrações naturalistas

a aguarela; cada estampa contém
ilustração, nome comum, nome
científico, coletivo e descrição.

Para além de um vocabulário simples e ilustrado,
relacionado com os diferentes tipos de folhas, florestas
e cortiças, as autoras indicam o nome científico de cada planta,
as suas altura e longevidade, entre outros dados, todos eles
acompanhados com desenhos detalhados das flores,
dos frutos e ainda dos animais que se podem encontrar
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nessas árvores.
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