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همه چیز درباره

حشرات





عناوین
۴   چگونه شروع شد؟

۶   دنیای حشرات
۸   حواس

۱۰ چشم جاسوس
۱۲ وقت غذا خوردن

۱۴ در حال حرکت
حشره چیست؟  ۱۶

۱۸ حشرات عجیب و غریب
سوسک ها  ۲۰

۲۲ زنبورهای عســل و زنبورهای 
بی عسل

ساس های حقیقی   ۲۴
مگس های حقیقی   ۲۶

۲۸   بال ها
۳۰   پروانه ها و شــب پره ها
۳۲   تبدیل شــدن به پروانه
۳۴   جیرجیرک هــا و ملخ ها

۳۶   ســنجاقک ها و آسیابک ها 
۳۸   خویشاوندان حشرات

۴۰   مالقــات با متخصص
۴۲  نگهداری از حشرات

۴۴  خانه یک حشره
۴۶  روش های دفاعی 

۴۸  حشــرات پر سر و صدا
5۰  تابش در تاریکی

5۲  بازماندگان شــگفت انگیز
5۴  مشغول به کار
5۶  حشرات برتر

5۸ حقایق و آمار و ارقامی درباره حشــرات
۶۰ واژگان
۶۲ آزمون

عنکبوت خانگی

کنه پاسیاه یا کنه آهو

کفش دوزک هفت خال

پروانه آبی )بلو مورفو(

ملخ شاخک کوتاه بیابانی
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داستان حشرات با بندپایان شروع می شود. بندپایان، همواره موفق ترین 
گروه حیوانات بوده اند. آنها اسکلت خارجی سخت، پاهایی مفصل دار 
و بدنی بندبند دارند. اولین بندپایان بیش از 500 میلیون سال پیش 

)MYA( روی کره زمین گسترده شدند. 

چگونه شروع شد؟

فسیل ها، بقایای موجوداتی هستند 
که میلیون ها سال مانده اند. آنها 
اطالعات خوبی در مورد بندپایان 

گذشته در اختیار ما قرار می دهند. 

بندپایان نخستین، جانورانی شبیه کرم، با 
پوستی ضخیم، شبیه اسکلت بیرونی، در 

کف دریا زندگی می کردند. 

با گذر زمان، حشرات روی خشکی بال 
درآوردند و اولین حیواناتی هستند که 

پرواز کردند و به مدت 100 میلیون سال، 
تنها حیوانات پرنده بودند. 

این حشره اولیه، بدن بزرگی 
داشت و طول بالش به 75 

سانتی متر می رسید.

دایناسورها در ابتدا روی خشکی دیده شدند. 
بعضی دایناسورها و حیوانات دیگر، بندپایان 

بزرگ تر را شکار می کردند و می خوردند.

 بندپایان روی خشکی بزرگ تر شدند، 
مثل این هزارپاِی غول پیکر که طول آن 

به دو متر می رسید.

از کجا می دانیم؟

540 میلیون سال قبل

320 میلیون سال قبل

)Griffenfly( گریفن فالی

270 میلیون سال قبل

عنکبوت در کهربا

350 میلیون سال قبل

گریفن فالی های باستان، 
شباهت بسیار زیادی به 
این آسیابک دارند، اما 

بسیار بزرگ ترند.

این عنکبوت باستانی به صمغ درخت چسپیده و 
اسیر شده است تا زمانی که صمغ سفت شده 

و به شکل کهربا در آمده است. این تصویر 
نشان می دهد عنکبوت ها از اولین باری 

که دیده شدند، یعنی تقریبًا 420 
میلیون سال قبل،  

شبیه به عنکبوت های 
امروزی بوده اند.
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در این دوره، بیشتر بندپایان کوچک هستند. 
بعضی از آنها، مثل این عقرب دریایی، رشد می کنند 

و جزء اولین شکارچیان هستند یا حیواناتی که به 
حیوانات دیگر حمله می کنند و آنها را می خورند. 

تریلوبیت های کوچک بیشتر در کف دریا دیده می شدند. 
آنها دو حسگر )شاخک( و یک بدن داشتند که مثل 

حشرات امروزی، به سه بخش تقسیم می شد. 

هزارپایان در اقیانوس زندگی می کردند و از اولین 
حیواناتی بودند که به روی خشکی پا گذاشتند. 

بسیاری از بندپایانی که امروز 
می بینیم، مثل حشرات و دیگر 

ساس ها، در این دوره دیده شدند.

انسان های اولیه پدیدار شدند. بندپایان 
طول عمر بیشتری نسبت به ما انسان ها 

دارند.

این فسیل تریلوبیت به جا مانده 
بر روی سنگ، یکی از فسیل هایی 

است که در کف دریا پیدا شده 
است. امروزه تریلوبیت ها وجود 

ندارند. بنابراین، فقط می توانیم از 
طریق فسیل ها از شکل و ظاهر این 

بندپایان اولیه، با خبر شویم.

438 تا 408 میلیون سال قبل

تریلوبیت )بندپایان سه بندی(

428 میلیون سال قبل

صد هزار سال قبل230 تا 73 میلیون سال قبل

فسیل تریلوبیت 

امروز، حدود 80 درصد از کل 

حیوانات شناخته شده، بندپا 
هستند. 

واووو
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