


 Mare, 
tu ho sabies, que 
els insectesinsectes són
pertot arreu?

El que sé és que, 
amb el meu polvoritzador,

 cada vegada n’hi 
haurà menys!

No facis
 broma! 

Ho sabies? 

N'hi ha a les regions més càlidescàlides,
 com ll’’escarabat negreescarabat negre, que viu al desert...  

Uf! 
Què s’ha de fer
 per recuperar

 una miqueta
 d’humitat?

...però també als llocs més fredsfreds, 
com elsels ColCol·lèmbolslèmbols, que es troben 

fins i tot a l’Antàrtida...

Oh, 
quin bon dia
que fa avui!

Sembla 
estiu...

N’hi ha sobre l’aigua i també a sota...

 ...a les 
altures... 

sota
 terra...

al
 mar...

...pertot arreu, 
pertot arreu, 
pertot arreu!!!

Impres-
sionant, no?

Per a Céleste, Lisa, la meva caçadora de xinxes (les seves 
mainaderes), i Zachary, el meu devorador d’escarabats.

Infinites gràcies als meus pares, a Carole, Manu, Émily, Didier, 
Jérôme i Éric-Kiki, per haver-hi estat sempre.

Olivier, gràcies per la teva confiança; Jé i Christophe, pel vostre 
talent; Alex    i Mirabelle, pels colors i els retocs innombrables. 
Arnaud per l’impuls i l’equip de The Wonderful Bamboo per tota 
la feina feta!

François

Moltíssimes gràcies! 
(A tothom, així no m’oblido de ningú, he, he...)
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No coneixes 
la regla que
 et permet
 identificar

 un insecte amb un 
cop d'ull?

 De 
debò?

no?

bé…

Ens indica 
que tots els 

insectes tenen
 sis potes...

...com jo! 

Però si és 
hiperconeguda!
 És la regla 
del 6-4-3-2!

 I també quatre ales! 
Encara que alguns 

només en tenen dues... Els polls! 
He, he!

Un 
cap!

Un 
tòrax!

Un 
abdomen!

Un cos 
en tres 
parts!

Estic 
fort, eh?

Sense oblidar 
les dues 
antenes!

Aquesta regla
 és definitiva...

...immutable, 
eterna!

Tot fals, 
estenalles!

També 
hi ha la regla 

del cinc,
una i mitja!

cinc potes,
 una ala i

MITJA antena...

...és el que et queda 
quan et trobes amb 

l'aranya mare...

Mira 
com m'ha 
deixat...

pensa que al teupensa que al teu
 jardí, n jardí, n’’hi deu haverhi deu haver

  milers i milers!milers i milers!

Al llibre, també hi diu que se'n coneixen uns 
tres milionstres milions d’espècies...

...cosa que equival a milions de milionsmilions de milions
 de milions d'individus!!!

Ei, sense 
EMPÈNYER!

Si suposem que un u per cent dels insectes 
són formigues, i que cada formiga pesa

 entre un i cinc mil·ligrams...

...Aleshores, el pes total 
només de les formigues 

seria igual  igual al de les
 persones sobre 

la terra!!!

Però Però 
què et pa... què et pa... 

uei!uei!

Ei, escolta això! Ei, escolta això! 
No són només a No són només a 

ll’’exterior...exterior...

les casesles cases també són 
plenes d’insectes!!! 

Als llits, als armaris...

Al bany...
A la 

nevera...

DE VEGADES,
 dins del
 menjar!

CLIC!!
CLAC!

C L A C !

CLIC!!

ZAAAS,,,

Gzzzt,,,

ELS
I N S E C T E S

ELS
I N S E C T E S

Pul·lula!

Pul·lula!

Pul·lula!

Què és un insecte?
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...I aleshores el cuc torna a veure el 
cap de colla dels abellots i li diu: 

“Ei, tu m'has pres per manc?”. 
L'abellot el mira i...

Qui és aquell 
escanyolitescanyolit que 
xerra amb la 

mosca?

Una efímera!Una efímera!

Una efiquè?
Efímera...

Efimare?Efimare? Efímera...

No sé 
què és...

Ja me
 n'havia 
adonat...

Són uns insectes molt Són uns insectes molt 
especials... Poden passar especials... Poden passar 

fins a TRES anys en fins a TRES anys en 
estat deestat de larva... larva... TRES anys?!?TRES anys?!?

Que fort!  

I algunes moren tot just
 TRES hores TRES hores després de passar 

a l'edat adulta...

TRES hores?!?TRES hores?!?
Quina bogeria! 

sisplau! No hi hasisplau! No hi ha
 manera d'escoltar  manera d'escoltar 
un acudit un acudit sencersencer!!!!!!

Quina
   ràbia!!!

Benvingut, nounat
 NÚM. 18.295.674.319... Per començar,Per començar,

 netejaràs les  netejaràs les 
celcel··les...les...

Després, fins
 al dia ONZE, 

alimentaràsalimentaràs les 
larves...

...i després 
construiràsconstruiràs els 

alvèols!

M'ho prendré 
amb calma, tot això! 

Vull aprofitar la la 
joventutjoventut!

Sí, això 
ocuparà
 els teus 
VINT dies!

Viatjar! Veure 
món!

Adeu!

VINT dies?
 I per què
 no tres 

setmanes?

 Ei, no, no!!! 
Bloquejar el ruscBloquejar el rusc no 
entra en el programa!

Què esperes Què esperes 
per  per  

ajudarajudar--me ?me ?

Què?

Ordre/Família: Ephemeroptora/EphemeridaeGènere i espècie: Ephemera danica

Descripció: L’adult té una vida molt breu i no s’alimen-ta. Aquest fràgil insecte viu a prop de l’aigua dolça i és un bon indicador de la contami-nació ambiental. 

Mida

Mín.: 15 mm
Màx.: 25 mm

L’EFÍMERA o mosca de maig

    Poders

              Cap  

DEFENSA: + 1
ATAC: + 0

La curta vida d’una abella L’efímera

MA
TA

MO
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UE
S
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