JANNAR

Ritratt: David P. Cilia

Ritratt: David P. Cilia

Tudorella
Bebbuxu endemiku li għandu qisu bieb biex
jingħalaq aħjar ġol-qoxra tiegħu.

Dussies ta’ Malta
Bebbuxu endemiku tawwali – forma ideali
jekk bħal dan tkun tgħix fix-xquq fil-blat.

Għakrux
Komuni fil-Mediterran kollu u jippreferi
inħawi umdi u bil-ħaxix.

Meta tkun sħana wisq fis-sajf ħafna bebbux
jippakkja u jagħlaq lilu nnifsu fil-qoxra għal
raqda twila– f’dan ir-ritratt meħud f’Awwissu
naraw kif spiss jitilgħu ma’ xi zokk biex jaħarbu
mill-art li tkun tikwi u jistennew bil-paċenzja
kollha anki għal xhur sħaħ sakemm terġa
tagħmel ix-xita.

FRAR

Dliela Żejtnija
Dan l-insett ma jtirx – ġwinħajh huma żgħar
wisq. Interessanti t-teknika ta’ difiża tiegħu meta jħossu mhedded jerħi sustanza żejtnija li
hija velenuża u li taħraq il-ġilda.

Bunittien
Ismu miegħu dan! B’kulur sabiħ metalliku,
din il-ħanfusa tispikka mill-oħrajn ta’ kulur
iswed skur iżda apparti dan tispikka żgur irriħa li tuża biex tkeċċi annimali oħra.

Katarina-Għolli-Denbek
Isimha jiddeskrivi l-metodu li tuża din il-ħanfusa
– meta tiġi mhedda tgħolli denbha malajar malajr
’il fuq – hemm min jaħsibha skorpjun minħabba
Ħanfusa tal-Kantina
dan iżda dak huwa annimal differenti ħafna u
Waħda mill-ħanfusiet kbar f’Malta. Ma ttirx lanqas huwa insett iżda jixbah iktar lill-brimb.
ippreferiet tibdel il-ġwinħajn f’korazza iktar
Tuża wkoll it-tattika ta’ ħanfus ieħor li jarmu
b’saħħitha. Dan l-insett għandu biċċa xogħol
riħa tinten - ara taqtgħux lil min tixbah f’dan!
importanti – jgħin dejjem fir-riċiklaġġ tassustanzi li jtejbu l-ħamrija.

MARZU

Orkida Tfuħ

Orkida tal-Ilsien Żgħira

Brimba Sewda ta’ Malta

APRIL

Siġra tal-Ħarir
Dan l-arbuxxell malajr jintgħaraf għax bħalissa
mimli mżiewed forma ta’qrun. Il-miżwed huma
mimli żerriegħa. Meta joqrob il-bidu tas-sajf
jinfetaħ u jinħelsu eluf ta’ żerriegħa mdawrin
b’suf irqiq qishom ħafna xmux itiru mar-riħ. Ilpjanta tinkesa bi ħjutiet fini u jleqqu qishom talħarir.

Pittma
Din il-pjanta xejn mhi tas-soltu – imma probabbli
isimha jintuża ħafna min-nies! Il-kulur ħamrani
tagħha jagħti ħjiel ta’ kif tgħix - ma tistax tagħmel
l-ikel tagħha bħalma jagħmlu pjanti ħodor u
għaldaqstant taqbad qabda sew ma’ pjanti oħra
biex tisirqilhom is-sustanzi. F’dan ir-ritratt qed
tikber fuq it-Tengħud ta’ Malta.

Qarn il-Mogħża
Il-forma tal-weraq ta’ dan l-arbuxxell
ifakkar ftit fi qrun iżda mbagħad tiftaħ dilfjura sabiħa u delikata li xejn ma tixbah
isimha!

Beżżul il-Baqra
Waħda mill-iċken fjuriet li tiksi l-blat u
tifforma qisha tapit mimli kwiekeb żgħar
mal-art. Il-weraq imlaħħam tagħha huwa
ħamrani. Din il-pjanta tispikka ħafna flgħadajjar nexfin fix-xagħri.

MEJJU

Kamaleonte

Xaħmet l-art

Ġurat tar-rabà

Fenek Selvaġġ

