PAISATGES PERDUTS
DE LA TERRA
Aina Bestard

L’apassionant història de la formació
de la Terra i la seva evolució, explicada
a partir dels canvis en els paisatges
del nostre planeta. Amb les captivadores
il·lustracions de l’Aina Bestard
i breus textos que s’aturen
en els principals esdeveniments.

LA FAUNA D'EDIACARA

Quan va acabar la segona glaciació, a la Terra es van començar a
desenvolupar organismes més grans i complexos. En un indret anomenat
Ediacara, a Austràlia, s’han trobat una gran quantitat de fòssils d’aquesta
època que ens ajuden a saber com eren aquests organismes.

Se sap que aquests éssers vivien al fons del
mar i tenien el cos tou i simètric. N’hi havia de
formes i tamanys molt diferents. La majoria van
desaparèixer abans d’acabar l’eó proterozoic.
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Arguments de venda
• De la il·lustradora Aina Bestard, autora dels reeixits
Naixements bestials i la col·lecció «Què s’amaga
dins el bosc».
• Publicat també en castellà, italià, francès, anglès i polonès.
• Conté pàgines vegetals amb il·lustracions de la fauna i la
flora protagonistes del Paleozoic i del Mesozoic.
• Una línia de temps situa en tot moment al lector
en el punt de la història de la Terra en què es troba.
• Solapes de cartó per interactuar amb les pàgines, tot
descobrint els fòssils d’alguns animals que van existir fa
milions d’anys.
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Los fósiles son restos de seres vivos que quedaron enterrados y, con el paso
del tiempo, petrificados y conservados en las rocas. Por eso mantienen su
forma, como si fueran moldes. Gracias a los fósiles podemos saber cómo
eran los animales y las plantas de la Tierra en épocas remotas.

Para conocer mejor la historia de
nuestro planeta, los científicos se valen de restos que tienen millones de
años de antigüedad y que todavía se
encuentran en la superficie de la Tierra. Se trata de rocas, de esqueletos
de animales y de otros restos de seres
vivos que han quedado petrificados
y que por eso se han conservado: los
fósiles. Estos materiales nos ayudan
a descubrir, con fechas más exactas,
las diferentes etapas geológicas de la
historia de la Tierra.
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EL
C I RC Ó N
ES UN MINERAL
TA N A N T I G U O
COMO L A
CORTEZA DE
L A TIERRA .

En el oeste de Australia fueron descubiertas las rocas
más antiguas de nuestro planeta. Tienen 4.400 millones de años, ¡la misma antigüedad que la primera
corteza que se formó en la Tierra! Lo sabemos porque estas rocas contienen un mineral muy antiguo,
el circón, que nos da pistas sobre la edad de las rocas en las que está presente.

MAR DE LAVA
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FÓSIL DE
PEZ PRISCACARA

FÓSIL DE
CEFALÓPODO

FÓSIL DE
HELECHO

Restos de un pez de la familia de las percas
que vivió en ríos y lagos de agua dulce durante
la época conocida como Eoceno.

Esta clase de animales marinos invertebrados incluye, hoy en
día, los calamares y las sepias. Hace 450 millones de años los
había enormes, como las Endoceras y Cameroceras, especies
depredadoras que dominaban los mares.

Este tipo de plantas son de las más antiguas de
la Tierra. Surgieron hace unos 400 millones de
años, y lo más increíble es que todavía existen.
Dominaron los primeros bosques de nuestro
planeta durante el periodo Carbonífero.

Durant un temps, la Terra va seguir incorporant materials
procedents de l’espai. Grans cossos xocaven amb la superfície,
que només era un mar de lava roent. Després, l’escorça es
refredava ràpidament i es tornava negra, fins que un altre impacte
la banyava de nou de lava.

La Lluna estava 16 vegades més a prop de la Terra que ara. Si
els éssers humans ja haguéssim existit llavors, l’hauríem vist
molt més gran, tot i que el seu aspecte era força diferent: la
superfície era negra i esquerdada. Amb el pas del temps, va
prendre el seu color grisós actual.
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PROTAGONISTES DEL
PALEOZOIC INFERIOR

Les aigües de la Terra es van omplir d’éssers vius cada
vegada més grans i complexos. Uns animals anomenats
trilobits van poblar oceans, juntament amb corals,
meduses, mol·luscs, «escorpins marins»… En terra
ferma, hi van créixer les primeres plantes primitives.
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PEIXOS
I CORALS
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02
ESCORPINS
MARINS
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01. PEIX ÀGNAT

02. COOKSONIA

No tenia mandíbula
i és un dels vertebrats
més antics que
existeixen.

Va ser un tipus
de planta primitiva
molt comuna durant
el paleozoic.

03. «ESCORPÍ
MARÍ»
Tot i que reben aquest nom,
els euriptèrids no eren
escorpins exactament.
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• Realitzat amb la col·laboració del Museu d’Història
Natural de Barcelona.

80 pàgines (16 de paper vegetal) + 8 solapes
33,5 x 24,5 cm
Tapa dura + guardes
PVP 21,50 €
Data de sortida: 21/10/2020
CAT: 978-84-17374-68-6
ES: 978-84-17374-67-9
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04. HALYSITES
Corals com l’halysites
ja van habitar els nostres
oceans en l’era del
paleozoic.

05. CORAL
RUGÓS
Els corals rugosos
tenien sovint forma
de banya.

06. TRILOBIT
Aquest artròpode
va ser un dels grans
protagonistes del
paleozoic inferior.

03
EXPLOSIÓ
DE LA VIDA
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