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ΑΛΗΘΙΝΑΑΛΗΘΙΝΑ
ΖΩΥΦΙΑΖΩΥΦΙΑ

ΣΥΛΛΈΞΤΈ TA ΌΛΑ!
ΣΥΛΛΈΞΤΈ TA ΌΛΑ!



ΚΑΦΈ ΑΚΡΊΔΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Με αυτή την εκπληκτική συλλογή θα ανακαλύψετε όλα τα μυστικά τους: τις περιοχές όπου ζουν, 
την καθημερινή τους μάχη για επιβίωση και το πόσο επικίνδυνα είναι στην πραγματικότητα!
Μέσα στο διαφανές παραλληλεπίπεδο μπορείτε να τα μελετήσετε από κάθε οπτική γωνία.

ΣΚΑΘΑΡΊ-ΖΈΒΡΑ 
ΤΟΥΡΚΊΑ

ΥΔΡΟΒΊΟ ΗΜΊΠΤΈΡΟ
ΜΕΞΙΚΟ

ΚΑΤΣΑΡΊΔΑ ΤΗΣ ΑΡΓΈΝΤΊΝΗΣ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

AΡΑΧΝΗ
ΜΈ ΑΚΑΝΘΈΣ
ΖΑΜΠΙΑ

ΣΚΟΡΠΊΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΊΑΣ 
ΚΊΝΑ

Αληθινά έντομα και άλλα ζωύφια και από τις πέντε ηπείρουςΑληθινά έντομα και άλλα ζωύφια και από τις πέντε ηπείρους Μια συλλογή για 
να διασκεδάζει 

όλη η οικογένεια



Συλλέξτε τα… αν τολμάτε!Συλλέξτε τα… αν τολμάτε!
Μια ομάδα ειδικών επέλεξε προσεκτικά για όλους εσάς τα πιο ξεχωριστά είδη: σκορπιούς, αράχνες, σκαθάρια, 
αρθρόποδα που πετάνε ή σέρνονται... Είναι όλα αληθινά ζωύφια! Μπορούν κα κατηγοριοποιηθούν σε 2 μεγέθη: 
μεγάλα ζωύφια και τεράστια ζωύφια. Εντυπωσιάζουν μέσα στις θήκες αποθήκευσης που είναι ειδικά σχεδιασμένες 
για τη συλλογή και μπορείτε να τα αναγνωρίζετε εύκολα χάρη στις ετικέτες.

ΘΗΚΈΣ 

ΜΈ ΥΠΌΔΌΧΈΣ

ΠΑΡΈΧΌΝΤΑΙ ΜΈ 

ΤΗ ΣΥΛΛΌΓΗ!
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Η φύση στο σπίτι σαςΗ φύση στο σπίτι σας
Με μια σύγχρονη μέθοδο, η οποία ωστόσο έχει τις ρίζες 
της στην προϊστορία, κάθε δείγμα της συλλογής είναι 
τέλεια διατηρημένο. Είναι η πρώτη συλλογή που 
χρησιμοποιεί πλαστική ρητίνη για να διατηρηθούν αυτά 
τα είδη για πάντα, ακριβώς όπως οι φυσικές ρητίνες 
διατηρούν τα έντομα εκατομμύρια χρόνια.

 Η αράχνη υφαίνει τον ιστό της 
σε ένα δέντρο. Ο φλοιός του 
δέντρου εκκρίνει ρητίνη, ουσία 
σαν το ρετσίνι των πεύκων, που 
στάζει πάνω στα κλαδιά.

 Η αράχνη κρέμεται από 
το νήμα της και πλησιάζει 
επικίνδυνα την κολλώδη 
ρητίνη.

Η αράχνη φτάνει στο κλαδί, 
αλλά κολλάει στη ρητίνη και 
παγιδεύεται.

Νεκρή πια, η αράχνη 
καλύπτεται τελείως από 
τις απανωτές σταγόνες της 
ρητίνης.

ΠΏΣ ΓΊΝΈΤΑΊ Η ΦΥΣΊΚΗ ΑΠΟΛΊΘΏΣΗ ΣΈ ΡΗΤΊΝΗ

1 2 3 4

Το διαφανές πλαστικό σάς επιτρέπει 
να μελετήσετε το ζωύφιο από κάθε 

οπτική γωνία!

ΣΚΟΡΠΊΟΣ ΔΊΑΤΗΡΗΜΈΝΟΣ ΣΈ 
ΠΛΑΣΤΊΚΗ ΡΗΤΊΝΗ

Κάθε δείγμα είναι 
αεροστεγώς κλεισμένο 
και διατηρείται μέσα σε 
διαφανές πλαστικό lucite.

ΑΡΑΧΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΜΈΝΗ ΣΈ ΑΠΌΛΙΘΩΜΈΝΗ  ΦΥΣΙΚΗ 
ΡΗΤΙΝΗ

Επιστημονική και  Επιστημονική και  
εκπαιδευτική αξίαεκπαιδευτική αξία
Διαθέτοντας μεγάλη εκπαιδευτική αξία, αυτή η συλλογή συγκεντρώνει έντομα 
και αραχνοειδή που επιλέγονται προσεκτικά από την ομάδα εμπειρογνωμόνων 
μας: είναι από τα πιο σπάνια έντομα που μπορούν να βρεθούν στη φύση. Αυτή 
είναι μια μοναδική ευκαιρία ώστε τα παιδιά σας να εξοικειωθούν με είδη που δεν 
θα είχαν γνωρίσει διαφορετικά. Με κάθε νέο τεύχος, θα ανακαλύψουν, 
διασκεδάζοντας, τους θαυμαστούς θησαυρούς της βιοποικιλότητας και έτσι θα 
συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να την προστατεύσουν.

Όλα τα είδη αυτής της συλλογής προέρχονται από εξειδικευμένες φάρμες 
εκτροφής και κανένα δείγμα δεν έχει ληφθεί από το φυσικό του περιβάλλον. Οι 
φάρμες αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και στην 
τόνωση της οικονομίας στις αγροτικές περιοχές όπου βρίσκονται. Πρόκειται για 
ένα πρόγραμμα που σέβεται το περιβάλλον και έχει την υποστήριξη 
αναγνωρισμένων επιστημονικών ιδρυμάτων.

Κανένα 
από τα είδη αυτής της συλλογής δεν θα απειληθεί ή θα τεθεί σε κίνδυνο.



Απίστευτα λαμπερά χρώματα!

ΜΑΛΑΊΣΊΑΝΟΣ ΣΚΑΡΑΒΑΊΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑ
Ονομάστηκε έτσι λόγω των λαμπερών χρωμάτων του που 
ιριδίζουν. Στη βάση του δεύτερου ζεύγους των ποδιών του 
αισθητήρες θερμότητας ανιχνεύουν δασικές πυρκαγιές σε 
απόσταση πάνω από 80 χλμ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, 
αφού οι προνύμφες του τρέφονται με νεκρό ξύλο. Γι’ αυτό 
το θηλυκό διανύει πολλά χιλιόμετρα μέχρι να βρει νεκρά 
δέντρα, όπου θα γεννήσει τα αυγά του. 

ΗΜΊΠΤΈΡΟ ΤΗΣ ΊΝΔΊΑΣ
Αυτό το έντομο προκαλεί σοβαρές ζημιές, 
όχι μόνο μεταδίδοντας φυτικές ασθένειες 
όταν τρέφεται με τον χυμό διαφόρων ειδών 
δέντρων, αλλά και επειδή στις σακχαρούχες 
εκκρίσεις του αναπτύσσονται μύκητες που 
θα μπορούσαν να βλάψουν τα δέντρα.

ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΟΣ ΣΚΑΡΑΒΑΊΟΣ
Τα αρσενικά αυτού του είδους, με μεταλλικό γαλαζοπράσινο 
έντονο χρώμα, είναι πολύ μεγαλύτερα από τα θηλυκά. 
Χρησιμοποιούν τα μακριά και ισχυρά πίσω πόδια τους στις 
μάχες τους με άλλα αρσενικά και καταφέρνουν, χάρη σε 
αυτά, να τα απομακρύνουν.

ΓΑΛΑΖΊΟΣ ΡΥΓΧΏΤΟΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ
Ξεχωρίζει αμέσως. Δύο παράξενες, λυγισμένες 
κεραίες φυτρώνουν από το ρύγχος του, που στην 
πραγματικότητα είναι επέκταση του κεφαλιού. 
Όμως το ωραίο παρουσιαστικό του κρύβει έναν 
καταστροφέα, αφού αυτό το έντομο προξενεί 
σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες.

ΣΚΟΡΠΊΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡIAΣ
Λένε ότι ο σκορπιός αυτοκτονεί αν παγιδευτεί μέσα σε 
έναν κύκλο από φλόγες. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια, 
αφού όλοι οι σκορπιοί έχουν ανοσία στο δικό τους 
δηλητήριο. Άλλωστε, η αυτοκτονία έρχεται σε αντίθεση 
με το ένστικτο της επιβίωσης που έχουν τα ζώα.

ΈΛΑΦΟΚΑΝΘΑΡΟΣ ΔΟΡΚΟΣ
Τα τεράστια σαγόνια του αρσενικού ελαφοκάνθαρου 
συχνά είναι μακρύτερα από το υπόλοιπο σώμα του. 
Πάντως, δεν τα χρησιμοποιεί για να επιτεθεί στη 
λεία του, αλλά για να διεκδικήσει την περιοχή του 
την εποχή του ζευγαρώματος – όπως το ελάφι 
χρησιμοποιεί τα κέρατά του.

Δείχνει απειλητικός, αλλά 
είναι χορτοφάγος!

Τα τεράστια πίσω 
πόδια του θυμίζουν

βάτραχο

Τα πιο παράξενα, τα πιο εξωτικά...Τα πιο παράξενα, τα πιο εξωτικά...    
Συλλέξτε τα πιο θαυμαστά ζωύφια του κόσμου, που έχουν διαλέξει 
για σας ειδικοί επιστήμονες.

Οι σκορπιοί έχουν  
ανοσία στο δικό τους 
δηλητήριο.

Προκαλεί σοβαρές  
ζημιές στις καλλιέργειες
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Αυτό το έντομο 
ταξιδεύει από 
δέντρο σε δέντρο 
και τρέφεται από 
τον χυμό τους



ΑΣΊΑΤΊΚΟ ΤΖΊΤΖΊΚΊ
Αυτό το έντομο είναι μοναδικό χάρη στο καταπληκτικό 
σχήμα του κεφαλιού του, που είναι σχεδόν τόσο μακρύ 
όσο και το υπόλοιπο σώμα του. Πιστεύεται ότι κάποτε είχε 
φωτεινό κεφάλι. Το κεφάλι κάποιων από αυτά τα τζιτζίκια 
μοιάζει με ρύγχος κροκοδείλου, ενώ άλλων θυμίζει 
ορνιθόρυγχο!

ΑΜΈΡΊΚΑΝΊΚΗ ΚΑΤΣΑΡΊΔΑ
Συγγενής των ανεπιθύμητων επισκεπτών που συχνάζουν σε 
κουζίνες, καυστήρες και άλλα ζεστά και υγρά μέρη. Είναι πολύ 
ασυνήθιστη, καθώς προτιμά το περπάτημα, αλλά κυρίως 
επειδή δεν εγκαταλείπει τα μικρά της. Τα φροντίζει και τα 
προστατεύει μέχρι να μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνα 
τους.

ΓΊΓΑΝΤΊΑ ΣΦΗΚΑ
Αυτή η σφήκα μπορεί να είναι πραγματικά
επικίνδυνη για τους ανθρώπους. Αν ενοχληθεί, 
μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επιθετική ή και 
επικίνδυνη για τον άνθρωπο, καθώς εγχέει πολύ 
περισσότερο δηλητήριο από ό,τι η μέλισσα.

ΑΡΑΧΝΗ ΤΊΓΡΗΣ
Το μεταξένιο νήμα που παράγουν οι αράχνες είναι 
πολύ λεπτό, αφού το πάχος του είναι μόλις μερικά 
χιλιοστά του χιλιοστού.  
Η αργιόπη έχει το πιο γερό νήμα: είναι πιο ανθεκτικό 
από το ατσάλι και πιο ελαστικό από το νάιλον, καθώς 
μπορεί να τεντωθεί στο τετραπλάσιο του  
μήκους του πριν σπάσει.

ΈΤΈΡΟΜΈΤΡΟΣ, 
Ο ΓΊΓΑΝΤΊΟΣ ΣΚΟΡΠΊΟΣ

Με τις πανίσχυρες δαγκάνες του αρπάζει εύκολα τα 
ασπόνδυλα, που αποτελούν μέρος της διατροφής του. 
Οι δαγκάνες αυτές διαθέτουν λεπτά τριχίδια, που 
συνδέονται με το νευρικό του σύστημα. Αυτά 
μεταβιβάζουν πληροφορίες για το περιβάλλον, όπως, 
π.χ., αν πλησιάζει κάποιο θύμα ή εχθρός. 

ΓΊΓΑΝΤΊΟ ΔΑΣΟΒΊΟ ΜΥΡΜΗΓΚΊ
Αυτό το είδος που ζει στα τροπικά δάση τρέφεται 
κυρίως με νεκρά έντομα και ζωύφια, αλλά τρώει 
επίσης φρούτα και σπόρους, ενώ σκοτώνει και 
τρώει μικρότερα έντομα.

ΣΚΑΘΑΡΊ ΜΟΝΟΚΈΡΟΣ
Αυτό το τεράστιο σκαθάρι είναι προικισμένο 
με εξαιρετική φυσική δύναμη και το αρσενικό 
χρησιμοποιεί το κέρατο του ως όπλο όταν μάχεται με 
άλλα αρσενικά για το δικαίωμα ζευγαρώματος με ένα 
θηλυκό. Τα μεγαλύτερα σκαθάρια μονόκεροι μπορούν 
να φτάσουν τα 8 εκατοστά σε μήκος.

ΣΜΑΡΑΓΔΈΝΊΟΣ ΣΚΑΡΑΒΑΊΟΣ
Το ζωηρό χρυσοπράσινο χρώμα στο κέλυφος αυτού του 
σκαθαριού μοιάζει με το πολύτιμο πετράδι. Στις 
Φιλιππίνες και την Ιαπωνία υπάρχουν διάφορα είδη σε 
γαλάζιες και χρυσοκόκκινες αποχρώσεις, τα οποία 
μοιάζουν με ζωντανά πετράδια.

Χρώματα λαμπερά 
σαν πετράδια!

Ο κολοσσός στον  
κόσμο των   
σκαθαριών!

Ένα από τα 
μεγαλύτερα 
μυρμήγκια που 
υπάρχουν!

Το μετάξι της, 
δυνατό… σαν 
ατσάλι!
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…και τα πιο απίστευτα ζωύφια!…και τα πιο απίστευτα ζωύφια!    

Μα τι κεφάλι  
είναι αυτό!

Έπικίνδυνη και για 
τον άνθρωπο!

Δεν αφήνει  
ποτέ τα παιδιά 
της μόνα τους! 

Αισθάνεται  
τα θηράματα που 
πλησιάζουν!



Μέσα από αυτή τη συλλογή θα μάθετε όλα τα μυστικά και τις συνήθειες των 
πιο ξεχωριστών ζωυφίων του πλανήτη. Ανακαλύψτε τι τρώνε, πώς κυνηγούν, 
πού ζουν και ποιον φοβούνται! 

ΠΑΡΟΥΣΊΑΖΟΥΜΈ…
 Γνωρίστε το πλάσμα που συνοδεύει κάθε τεύχος… μέσα 
κι έξω! Η παραστατική εικονογράφηση παρουσιάζει 
τον εκπληκτικό οργανισμό τους με κάθε λεπτομέρεια. 
Ανακαλύψτε τους αισθητήρες στην κοιλιά του σκορπιού και 
ελάτε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν κάνθαρο.

Ρίξτε μια ματιά στα 
πιο ανατριχιαστικά 

ζωύφια!

Οι ολοζώντανες 
εικόνες σε κάθε 
σελίδα φέρνουν τα 
ζωύφια του κόσμου 
κοντά σας!

Ο... εσωτερικός 
κόσμος των 
ζουζουνιών 

επιτέλους 
αποκαλύπτεται!

ΈΝΔΊΑΊΤΗΜΑ
 Τα έντομα και άλλα αρθρόποδα ζουν σχεδόν σε κάθε γωνιά της Γης, πάνω 
και κάτω από το χώμα, από τα υγρά δάση μέχρι τις καυτές ερήμους. 
Μάθετε πώς το ίδιο είδος προσαρμόζεται για να ζει σε πολύ διαφορετικά 
περιβάλλοντα και κλίματα.

ΜΥΘΟΊ ΚΑΊ ΘΡΥΛΟΊ
Μερικά είναι σύμμαχοι του ανθρώπου, αλλά τα περισσότερα ζωύφια και 
έντομα ο άνθρωπος δεν τα συμπαθεί. Ανακαλύψτε τους παλιούς θρύλους 
και τις δεισιδαιμονίες που περιβάλλουν αυτά τα μυστηριώδη πλάσματα.

Μάθετε πώς διαφορετικά 
είδη της ίδια οικογενείας 

έχουν εξαπλωθεί σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

Ο χάρτης δείχνει πώς τα 
είδη έχουν προσαρμοστεί 

σε διαφορετικούς βιότο-
πους.

Μια συλλογή για όλη την οικογένειαΜια συλλογή για όλη την οικογένεια

Τα έντομα έχουν 
εμφανιστεί σε πολλούς 
θρύλους, βιβλία, κόμικς και 
ταινίες.

Ξέρετε  

ποια ζωύφια ζουν  

κοντά σας; Υπάρχουν 

σκορπιοί στην  

Έλλάδα; 



ΣΥΜΠΈΡΊΦΟΡΑ
 Ανακαλύψτε τον κύκλο ζωής των ζωυφίων στο φυσικό τους περιβάλλον. Γνωρίστε από κοντά τις διατροφικές τους συνήθειες, την τελετουργία του 
ζευγαρώματος, το πώς φροντίζουν τα μικρά τους (αν δεν τα τρώνε!) και τα ενδιαιτήματά τους. Γιατί φτιάχνουν ιστούς οι αράχνες; Πώς επιβιώνουν στο 
κρύο οι σκορπιοί;

ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΑ ΠΑΡΑΞΈΝΑ
 Τα ζωύφια δεν παύουν να μας εκπλήσσουν με τον τρόπο που επιβιώνουν, με την ομορφιά τους, με 
την ικανότητά τους να απειλούν σοβαρά τον άνθρωπο. Ανακαλύψτε ποια έχουν το ρεκόρ: ποιο είναι 
το πιο φονικό πλάσμα, το πιο δυνατό, το πιο γρήγορο, και πολλά άλλα. 

ΈΠΊΘΈΣΗ ΚΑΊ ΑΜΥΝΑ
 Πώς επιβιώνουν τα διάφορο είδη; Ανακαλύψτε τις μεθόδους και τις 
στρατηγικές που ακολουθούν όταν κυνηγούν, και πώς γλιτώνουν από άλλα 
πλάσματα χρησιμοποιώντας την ταχύτητα, την παραλλαγή και την ωμή βία. 
Ποια είναι τα κύρια θύματά τους και ποιοι οι εχθροί τους;

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας σχετικά με τα ζωύφια με κουίζ και 
παιχνίδια. Επιπλέον, μάθετε όλα τα βασικά στοιχεία για τα 
πλάσματα της συλλογής σας. Οι συγγενείς και οι φίλοι σας θα 
μείνουν άφωνοι, όταν τους δείξετε ποιος είναι ο πραγματικός 
βασιλιάς της ζούγκλας!

ΠΟΣΑ ΓΝΏΡΊΖΈΤΈ;

Λεπτομερείς  
εικόνες  

και φωτογραφίες 
από την καθη-

μερινή ζωή των 
ζωυφίων  

και των εντόμων.  

Δείτε 
συγκρίσεις των 
εντόμων μεταξύ 
τους καθώς 
και με άλλα 
πλάσματα.

Διασκεδαστικές 
δραστηριότητες θα σας 
βοηθήσουν να μάθετε 
περισσότερα για αυτά 
τα πλάσματα.

Μάθετε τα πάντα για 
το δικό σας ζωύφιο: 
Πώς συμπεριφέρεται, 
πού ζει…

Δείτε πώς 
εξελίσσονται 
εκπληκτικές 

μάχες για 
επιβίωση! 



ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΑΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΑ  ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗΕΠΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ
++
++

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Η ΘΗΚΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ*

2ο ΤΕΥΧΟΣ

3,99 €

ΤΟ 2ο ΤΕΥΧΟΣ
ΣΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΑΡΑΧΝΗ

++
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Τα πρώτα 6 τεύχη  θα βρίσκονται στα 
περίπτερα κάθε 2 εβδομάδες και τα 
επόμενα τεύχη κάθε εβδομάδα.

www.realbugs.gr

ΤΟ 3ο ΤΕΥΧΟΣ,
ΣΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

*

3ο ΤΕΥΧΟΣ

7,99 €

© 2021 RBA Coleccionables, S.A.U.  Οι συλλογή αποτελείται από 70 τεύχη. Η τιμή του πρώτου τεύχους είναι 1,99 €. Η τιμή του 2ου τεύχους είναι 3,99 €. Η τιμή για τα επόμενα τεύχη είναι 7,99 € (ενδέχεται να αλλάξει σε περίπτωση αλλαγής του φόρου). 
Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη σειρά των τευχών της συλλογής ή/και των συνημμένων προϊόντων. Κάποια στοιχεία της συλλογής ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται λόγω περιστάσεων που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.  

Τα έντομα που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο δεν θα είναι απαραίτητα μέρος της συλλογής. 

* Οι θήκες παρέχονται κενές και μόνο με το ζωύφιο του αντίστοιχου τεύχους.


