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A maioria dos animais vê de uma forma muito diferente
da humana. Alguns distinguem mais cores do que nós.
As abelhas, por exemplo, apreciam vistosos desenhos
de cor ultravioleta nas flores que a nós nos parecem brancas.
Outros divisam com mais nitidez um maior campo visual
ou possuem uma visão noturna tão apurada que lhes permite
caçar em condições em que nós não veríamos nada...

“Olhos” reúne uma dezena de animais extraordinários de todo
o mundo e permite comparar a sua visão com o sentido da vista
dos humanos. Milhões de anos de evolução conduziram
à adaptação dos olhos das mais distintas espécies a todo o tipo
de ecossistemas: olhos que permitem ver melhor de dia,
ou de noite, captar movimentos imperceptíveis, reconhecer perigos,
capturar presas ou captar cores que as pessoas nem sequer
conseguem imaginar... Em suma, sobreviver.

■ Temática: livro de animais e natureza.
■ Idade recomendada: a partir dos 7 anos.
■ Aspetos a destacar: da série Animais

Extraordinários, que engloba “Bocas”, “Nascer”,
“Construtores” e “Ocultos”; ilustrações de
grande realismo; textos acessíveis para todas
as idades; descrição de cada animal, informação
relativa à sua vida, habitat e estado de
conservação; inclui um anexo final com fichas de
cada um e glossário; lista de espécies: gibão, leão,
zebra-das-planícies, falcão-peregrino, coruja-das-torres, quatro-olhos, tubarão-branco, tamarutaca,
libelinha, aranha-saltadora, lula-gigante,
caracol-comum-de-jardim.

Partindo da Árvore da Vida logo na abertura, esta obra científica
coloca os leitores frente ao esquema dos principais grupos
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do Reino Animal, para depois passar a centrar-se nos protagonistas

(Vigo, 1958)

da seleção faunística: localização no mundo, habitat, habilidades
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físicas e peculiaridades visuais. No final, as fichas abordam
curiosidades e o respetivo estado de conservação no planeta.
Depois de “Bocas”, “Nascer” (Seleção Los + 2009 - Fundação
Germán Sánchez Ruipérez), “Construtores” (Seleção Los + 2010
e Prémio Ánxel Casal para Não-Ficção 2010) e “Ocultos”, o quinto
título da coleção Animais Extraordinários continua a surpreender
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não só pela informação acessível e de interesse que oferece,

(Madrid, 1965)

mas também pelas suas espetaculares ilustrações naturalistas.
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A série continuará com um título em que acompanharemos
as migrações mais longas e arriscadas, por terra, mar e ar.
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