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... Algumas destas espécies estão ameaçadas,
como o tigre ou o chimpanzé; outras, como o rinoceronte-preto,
a foca-monge-do-mediterrâneo e a tartaruga-de-couro,
estão em vias de extinção ou, inclusivamente,
já desapareceram em estado selvagem, como o órix.

■ Temática: catálogo de fauna com uma centena

de animais de todo o mundo.

Oxalá esta obra possa contribuir para aumentar a vontade

■ Idade recomendada: a partir dos 6 anos.

de protegê-las e, de uma maneira geral, para estimular

■ Aspetos a destacar: ilustrações realistas

a nossa curiosidade e o nosso respeito por estes seres
tão belos...

O “Inventário ilustrado dos animais” reúne uma centena
de exemplares da fauna representativa de todo o mundo,
tanto vertebrados – mamíferos, aves, peixes, anfíbios, répteis –
como invertebrados que, com mais de 60 classes, representam
95% das espécies animais. Para cada animal é indicado
o seu nome científico e comum, bem como acrescentada
uma descrição que acompanha a ilustração naturalista
colorida a aguarela.
Os animais estão classificados geograficamente em florestas
tropicais, zonas desérticas, savanas, montanhas e florestas
temperadas; regiões polares, oceanos e beira-rio;
e zonas habitadas e quintas. Desde o tucano até à vaca,
passando pelo dromedário, o leopardo, o lobo-cinzento,
a salamandra, o urso-polar, o golfinho, a libélula ou o pato-real,
este livro é um interessante catálogo darwiniano que contribui
para o conhecimento do meio ambiente e, naturalmente,
para a sua perseveração.
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a aguarela; cada estampa
contém ilustração, nome comum, nome
científico e descrição; divisão por habitats;
outros títulos da série: “Inventário ilustrado
das árvores”, “Inventário ilustrado dos
animais com cauda”; outros livros
relacionados: coleção ‘Animais
Extraordinários’, da FAKTORIA K.
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