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… Esta grande diversidade de espécies marinhas está ameaçada
pela exploração pesqueira excessiva, pela poluição e pelo
desaparecimento dos habitats. Por outro lado, as alterações
climáticas e a acidificação dos oceanos também as prejudicam.
A biodiversidade está, assim, a experimentar um terrível e rápido
desgaste: mais de um terço das espécies oceânicas estão
em perigo, entre elas o cachalote, a baleia-azul, o dugongo,
a tartaruga-verde, o atum-rabilho, os corais, o peixe-serra…

■ Temática: catálogo de fauna e flora marinhas,

O “Inventário ilustrado dos mares” é um álbum de divulgação

■ Idade recomendada: a partir dos 6 anos.

com cerca de cem espécies de todo o mundo.
científica que reúne perto de uma centena de animais e plantas
que pertencem à copiosa biodiversidade marinha, alguns deles
em perigo de extinção. Crustáceos, moluscos, peixes, mamíferos
e outras espécies fazem parte deste guia, simples e prático,
e que, sem ser exaustivo nem demasiadamente técnico,
constitui uma útil e prática ferramenta de aprendizagem
e de consulta sobre um ecossistema onde ainda faltam 750 000
espécies por catalogar e incorporar no Censo da Vida Marinha.
Virginie Aladjidi identifica cada um desses animais com o seu nome
comum e científico, a categoria a que pertence e uma descrição.

■ Aspetos a destacar: ilustrações realistas

coloridas com aguarela; cada estampa
contém uma ilustração, nome comum, nome
científico e descrição; outros Inventários
Ilustrados: “dos dinossauros”, “dos animais”,
“dos animais com cauda”, “das aves”, “dos
insetos”, “das flores”, “das árvores”; outros
livros: série “Animais Extraordinários”
(Faktoria K).
■ Pré-visualização do livro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/inve
ntario-dos-mares-pt

Emmanuelle Tchoukriel representa-os com ilustrações precisas
e naturalistas feitas a rotring e tinta da China, e coloridas a aguarela.
O resultado evoca as gravuras dos antigos exploradores.
Um livro que, a par dos restantes títulos desta série de Inventários
ilustrados, também das mesmas autoras, fomenta a curiosidade
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de miúdos e graúdos pela natureza e sua proteção.
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