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Els ‘validos’ exerceixn tasques de govern a Espanya
(Lerma,Uceda,Olivares) i Europa: Richelieu, Mazzarino, Buckinham

Cervamtes escriu ‘Don Quijote de la Manxa”
Regnat de Lluis XIII de França
Expulsió dels Moriscos d’Espanya (reducció d’un 84% i 77% de la
població a Aragó i València resp.)

W.Baffin busca un pas marítim de l’àrtic cap a Xina
Guerra dels 30 anys al noroest d’europa
Colònies angleses de Virgina comencen a introduir esclaus negres
Felip IV rei d’Espanya. Exerceix poder Olivares (1625-1643)

Lope de Vega escriu les seves Comedias i Calderon La Vida es Sueño
1636)
Richelieu declara la guerra a Espanya. Consolidació França a Canada
J.Swammerdam, pioner de la recerca microscòpica

Revolta catalana contra Felip IV i secessió de Portugal
Frederic Guillem I Brandenburg incia el regnat alemany que posarà
les bases de la futura Prusia
Cromwell inicia una revolució a Anglaterra. S’executa Carles I i
s’axafen les reivindicacions irlandeses
Fi de la dinastia Ming a Xina (1368-1646) i inici de la Manchu que
arribarà fins el 1911
Introducció del café a Occident a través de l’ambaixador Soliman Aga
a la cort de Lluis XIV

Holanda.  Comença l’estabulació de la ramaderia bovina i suministre de farratges i sal. A Anglaterra comencen a portar-se registres de
creuaments entre bòvids i els seus descendents. França Theatre d’Agriculture et menage des champs per Olivier de Serres
Espanya. Juan Bautista Xamarro. Es el primer que s’ocupa a Espanya del coneixement i malaties de les aus de gàbia en el seu tractat
Conocimiento de las diez aves menores de jaula ....

Anglaterra. Gervase Markham. El seu treball Markham’s Maisterpeece i altres que publicarpa més endavant seràn utilitzats al llarg dels
dos segles següents
Espanya Miquel Agustí Llibre dels Secrets de l’Agricultura

Anglaterra. William Harvey porta a terme estudis sobre la circulació sanguínea i el cor en gossos De motu cordis et sanguinis
Espanya Baltasar Francisco Ramirez al Discurso de Albeyteria recupra teories humorals, galenisme i teories zodiac i sants sota la
influència Inquisicio

Anglaterra. Thomas de Grey. Es el primer en esmentar les malalties hereditàries i donar un tractament racional a les pràctiques de purgues
i sangries habituals en l’època a The Compleat Horseeman and Expert Ferrier

França. Solleysel. A Véritable parfait  maréchal escriu un treball remarcable incidint en l’estudi dels refredats i podologia

Anglaterra  Richard Weston  A Discourse of husbandrie used in Brabant and Flanders  Aboga per sel.leccionar bestiar per carácter
productiu (llet i carn),  l’estabulació i farratges.
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Consolidació de l’hegemonia Suecia al Baltic per Carles X
Primer ús de la injecció intravenosa. Velazquez pinta “Las Meninas”

Pau dels Pirineus França-Espanya. Perdua Rosselló i Cerdanya

França/Austria frenen els turcs que renuncien a Hungria
Carles II, ultim monarca de la casa d’Austria a Espanya
M.Malpighi descriu les cèl.lules vermelles
Pau de Breda entre Anglaterra i Holanda
Espanya reconeix la independència de Portugal

A.v.Leeuwenhoek construeix el microscopi. Inici de la guerra europea
contra Lluis XIV
S.Hales inventa la mesura de la pressió a la sang
‘Bill of Habeas Corpus’ garanteix llibertat subdits corona britànica.
Papin logra coure menjar en autoclau afegint aigua

Revolució camperola a Catalunya
Pere I de Rusia incia el regnat i modernitza el pais

Andres Ferrer de Valdecebro. Gobierno moral y politico en las fieras
y animales silvestres promuga teories biològiques de l’adaptació, base
de l’evolucionisme
Francesos ocupen Barcelona
Pau de Karolowitz on l’Imperi Otomà perd l’hegemonia al sudest
europeu
Inici de la Guerra de Succesió a la Corona Espanya

J.R. Glauber  descriu el principi del nitro o salitre contingut en els fems animals com element  impulsor de bones produccions agràries
Espanya. Miguel de Paracuellos al seu Libro de Albeyeria destaca coneixements sobre el pols. Martin Arredondo publica Recopilación
de Albeyteria en forma d e diàleg mestre-deixeble. MiInclou el primer formulari veterinaria en castellà i primer recull d’història
d’albeiteria. Tres anys mes tard a Flores de Albeyteira es centra en malaties i sanitat del cavall.

G.E.Stahl, A.Kircher teòrics de la teoria animista pel que fa a les plagues del bestiar
R.Graaf  desenvolupa estudis experimentals en animals sobre el funcionament del pancreas.

R.Lower porta a terme la primera transfussió de sang en gos.

Holanda  Reiner de Graaf  assimila els ovuls del mamífers als ous de les aus
Irlanda. S’escriu el primer tractat en cirugia intestina en bovins per Michael Harward a The Herdsman’s Mate que precedeix
investigacions sobre l’home

Padua A.Borelli estudia l’anatomia i fisiologia animal, especialment mecanismes digestius en ocells De motu animalium
Anglaterra. W.Gibson el primer veterinari autor d’una pharmacopea veterinaria en anglès. Espanya. Juan Alvarez Borges a Practicas y
obsevaciones pertenecientes al arte de Albeyteria ... compren històries clíniques personals i la primera descripció de la curació d’un bou.
Escòcia. El primer tractat d’anatomia del cavall en anglès per Andrew Snape The Anatomy of an Horse
Espanya. Pedro Garcia Conde a Verdadera Albeyteria es considera el primer gran tractat amb criteri científic i descriptiu amb notables
il.lusrtracions
Éspanya. Miguel Angel Ambrós destaca pel punt de vista terapèutic en les malalties dels èquids a Breve Parafrasis de Albeyteria

Espanya. Bartolome Guerrero Luedeña a Arte de Herrar Cavallos recopila coneixements de F.Reyna
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