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مقدمه
باتوجه به اینکه علوم بسیار رازآلودند. منظورم فقط تکالیف درس علوم نیست؛ 
این هم کار سخِت رازآلودی است که از شما انتظار دارند همه ی تکالیف آن 
را انجام دهید. نه، منظورم خود علم است. برای مثال، دانشمندان تمام روز 
چه کار می کنند؟ اگر این ســؤال را از یک دانشــمند بپرســید، با کوله باری از 

اصطالحات علمی روبه رو می شوید.

من در حال مطالعه ی 
پدیده ی زیست تابی در 

قاب باالن هستم.*

* ترجمهیخودمانی:درحالنگاهکردنبهسوسکهاییهستمکهدرتاریکیمیدرخشند.

همه ی این ها خیلی گیج کننده و خسته کننده به نظر می رسند، اما نباید این طور 
باشند. می دانید، علم فقط درباره ی کارشناسان همه چیز دان با روپوش سفید 
و آزمایشگاه ها و ابزار پیشرفته نیست. علم، درباره ی ماست. درباره ی اینکه 

چطور زندگی می کنیم و هر روز چه اتفاقاتی برایمان می افتد.
بهترین بخش علم، ترســناک ترین بخش آن نیز اســت. موضوع اصلی این 
کتاب هم همین اســت. درباره ی علم نیست، درباره ی علم ترسناک است. 
برای نمونه، حشره های زشت را در نظر بگیرید. الزم نیست برای پیداکردن 
آن ها راه دوری بروید. همین که یک سنگ را بلند کنید، یک چیزی از زیرش 
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بیــرون می آیــد. بــه هر جای تاریــک یا هر گوشــه ی چندش آوری نــگاه کنید، 
آنجــا چند تا حشــره ی زشــت مخفی شــده. مثالً تصمیم می گیریــد یک حمام 
صبحگاهی خوب داشــته باشــید و احتماالً معلوم می شــود حمامتان را با یک 

عنکبوت زشت پشمالو تقسیم کرده اید.
می بینید، حشــره های زشــت به علــم، زندگِی دوباره می بخشــند، زندگی 
ترسناک. مخصوصاً وقتی بدانید یک آخوندک چطور قربانی هایش را می گیرد 
و ســر آن هــا را قطــع می کنــد. اینجا فرصــت دارید از حقایــق فــراوان و واقعاً 
ترسناک درباره ی حشره ها باخبر شوید و کشف کنید چرا بعضی بزرگ ساالن 
ناآگاه با دیدن یک حشره ی زشت -هر حشره ی زشتی- می خواهند آن را با 

مگس کش یا اسپری از بین ببرند.

خانواده های حشره های زشت
بدترین چیز درباره ی حشره های زشت این است که تعداد آن ها زیاد است. 
هــزاران هــزار نوع مختلف از آن ها وجود دارد. قبل از آشناشــدن با آن ها باید 
آن ها را طبقه بندی کنیم. کار واقعاً ترسناکی است، اما یک نفر باید این کار را 

انجام بدهد.
نگران نباشید، این یک نفر شما نیستید؛ دانشمندان قبالً شیوه ی طبقه بندی 

زیر را آماده کرده اند.
هر نوع موجود زنده را گونه می نامند و این گونه ها در گروه های بزرگ تری به 
نام جنس یا )سرده( قرار می گیرند؛ کمی شبیه عضویت در یک کلوپ. گروه های 

سرده، خانواده ها را تشکیل می دهند. هنوز گیج نشده اید؟ خواهید شد.

چقدر جالب!چه وحشتناک!

توجه کنید، بهتر است این کتاب را از دسترس آدم بزرگ ها دور نگه دارید:
1. ممکن است آن ها هم بخواهند آن را بخوانند.

2. ممکن است باعث شود خواب های بد ببینند.
3. وقتــی آن را بخوانیــد ســوادتان خیلی بیشــتر از آن ها می شــود و می توانید 
حقایق ترســناک و درعین حال علمی و واقعی را به آن ها بگویید و بعد از این، 

علم دیگر برایتان مثل قبل نخواهد بود.

راستش، نیش رتیل 
کشنده نیست!

این گروه از سرده ها، یک 
خانواده را تشکیل می دهند.

یک گروه از گونه ها، یک
سرده را تشکیل می دهند.

یک گونه

اعضای خانواده ی حشــره ی زشــت هم، مثل هر خانواده ی دیگری شــبیه 
یکدیگرنــد، اما همــه ی آن ها در یک النه ی کوچک زندگی نمی کنند. اگر این 
کار را می کردند، احتماالً اول صبح ســِر نوبت اســتفاده از دست شویی با هم 

دعوا می کردند.



 12  13 

گروه  خانواده های مرتبط با هم را »راسته« می نامند. دانشمندان مجموع 
راسته ها را کنار هم قرار داده و گروه های بزرگی به نام »رده« تشکیل داده اند.

ایــن نمونــه ای از آن چیــزی اســت که دربــاره اش صحبت می کنیــم. این 
حشره ی کوچک یک کفشدوزک هفت خال است.

• اسم علمی آن کوسینال سپتوم پونکتاتا1ست )سعی کنید این اسم را با دهان پر 
از ُپف فیل تلفظ کنید(. این عبارت التین به معنی کفشدوزک هفت خال است.
• کفشــدوزک ها به یک خانواده از حشــره های زشت به نام کوسینلی ِدی2 یا 

کفشدوزک ها تعلق دارند. )تعجب کردید؟!(
• کفشــدوزک ها به راســته ی قاب باالن تعلق دارند؛ به نظر شــما همه شــان 

سوسک هستند.
• سوسک ها به رده ی اینِسکتا3 یا حشره ها تعلق دارند.

واقعاً آســان اســت! و راه بسیار خوبی برای ســازمان دهی حشره ها. فقط 
بیشــتر از 350,000 گونــه از سوســک ها وجــود دارد. می خواســتید آن هــا را بــا 
قوطی کبریــت طبقه بندی کنید؟! خب، حاال که می دانید این روش چطور کار 

1. Coccinella Septum Punctata 2. Coccinellidae 3. Insecta

شبیه بستنی ایتالیاییه!

حشره های مزاحم
بدن حشــره ها به سه قسمت تقسیم می شــود؛ سر، یک قسمت کوچک در 
وســط یا قفســه ی سینه، و یک قســمت در عقب به اسم شکم. حشره ها در 
سرشان دو شاخک )آنتن( دارند و سه جفت پا به سینه ی آن ها وصل شده. 
دانشــمندان حدود یک میلیون گونه از حشــره ها با بدن های مشابه را کشف 

کرده اند و تعداد زیادی از آن ها نیز، هنوز کشف نشده است.

آره، این قطعاً یک حشره  است... 
می تونم سر و سینه و شکمشو خیلی واضح ببینم!

می کند، چرا آلبوم خانوادگی حشــره ی زشــت را ورق نزنیم؟ اول برویم این را 
ببینیم...
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ملخ هــا، جیرجیرک هــا و آفت ملخ بیشــتر از 13000 گونه هســتند. آن ها به هوا 
می پرند و با ساییدن پاهایشان به یکدیگر، صدا تولید می کنند. این کارشان 

برای جنس مخالف جذاب است.

به به! چه پاهای 
خوشگل خوش صدایی!

انگار جزئی از مبلمان خانه اند. کسی شبیه این ها را می شناسد؟ تغییر چهره ی 
هوشمندانه ای است، اما ُخب چه زندگی ای دارند!

گرم و خشکه، 
بیا بریم تو!

شاخکهاشاخکها
سینهسینه

شکمشکم

حشره ها دارن 
دعوا می کنن!

عمو ِبرتی بیچاره...

سوسک ها. حداقل 350,000 گونه، در این راسته در سراسر جهان وجود دارند. 
تعدادشان از هر نوع حیوان دیگری بیشتر است. اما شما هیچ وقت نمی توانید 
همه ی آن ها را در یک شیشه مربا جمع کنید. جدا از تعداد زیادشان، از خیلی 

از آن ها فقط یک نمونه در مجموعه ی موزه ها وجود دارد.

برو گمشو، وگرنه 
احمق نباش!منفجر می شم.

موریانه ها بیش از 2800 گونه اند. موریانه ها آب و هوای گرم را دوست دارند. 
آن هــا حشــره هایی نــرم و کوچک هســتند، اما منظــورم این نیســت که برای 
لمس کردن هم نرم هستند. موریانه ها النه هایی شبیه قصر می سازند و شاه 
و ملکه دارند. موریانه های نگهبان خیلی توی کارشان جدی هستند و گاهی 

برای دفاع از النه ی خود منفجر می شوند!

گوش خیزک هــا حداقــل 1200 گونه انــد. آن ها نــام خود را از ایــن اعتقاد بیخود 
گرفته انــد کــه وقتی خواب هســتید، آن ها به داخل گوشــتان می خزند! آن ها 
پشــت بدنشــان اندام گازانبری بدشــکلی دارند. نرهــا، انبرک های منحنی و 

ماده ها، انبرک های صاف دارند.

چوبک سانان و حشره های برگی بیشتر از 3000 گونه هستند. آن ها اغلب در 
جنگل های گرمســیری زندگی می کنند. دلیل اسمشــان این است که شبیه 
چــوب هســتند و همان طور که حدس زدید، اســم حشــره های برگی هم، به 
دلیل شبیه برگ بودنشان است. هر دوی آن ها تمام روز جوری می نشینند که 
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مورچه ها، زنبورهای عســل و زنبورهای بی عســل. بیشــتر از 120,000 گونه در 
این رسته در سراسر جهان وجود دارد. تمام اعضای بین سینه و شکم، یک 
کمر نازک دارند. بیشترشان بال دارند. )مورچه های کارگر بال درنمی آورند؛  

سرشان خیلی شلوغ است که بخواهند جایی بروند(.

آخوندک ها و سوسک های حمام. حداقل 6500 گونه. در عادت های ترسناک 
خود بسیار شبیه یکدیگر هستند. سوسک حمام شبانه به محل نگهداری مواد 
غذایــی حملــه می کند. آخوندک با حیله گری خود را شــبیه گیــاه درمی آورد و 

منتظر می ماند تا به قربانی بی گناهش حمله کند.

مگس هــا. خیلی بیشــتر از 120,000 گونه در این راســته وجــود دارد. آن ها برای 
پرواز از یک جفت بال اســتفاده می کنند )در این کار اســتاد هســتند(. آن ها 
همچنیــن یــک جفت ته بال دیگر دارند که شــبیه چوب طبل اســت و درواقع 
بــرای برقــراری تعادل به کار می رود. آزاردهنده تریــن عادت مگس: پرواز به 
عقب، به کنار و به جلو در اطراف ســر شماســت. بسیار خب؛ شما می دانید 
که آن ها خیلی معرکه پرواز می کنند. نامطبوع ترین عادت پرواز: بعضی از انواع 
مگس ها هیچ چیزی را بیشتر از لیس زدن ِپِهن بدبوی گاو دوست ندارند. بعد 

به هر چیزی که قرار است با چای نوش جان کنید، سر می زنند.

منم، سوسک احمق!چه گیاه قشنگی
شــپش مکنده. بیشــتر از 500 گونه. شپش ها خانه ی خودشان را نمی سازند. 
نــه. آن هــا روی موجــودات دیگر زندگــی می کنند. آنجا خوب و گرم اســت و 
هروقت دلشان بخواهد می توانند خون تازه بمکند. شپش ها تقریباً می توانند 
روی هر پستانداری زندگی کنند؛ خفاش ها یکی از چند مورد استثنا هستند، 

یا حداقل هیچ کس تا حاال شپشی روی خفاش کشف نکرده.

نی ها بیرون رفقا!

حشره های کوچک. بیش از 100,000 گونه در این راسته در سراسر جهان وجود 
دارد. آن ها با دهان نی مانند خود شــیره ی گیاهان را می مکند. ممکن است 
فکر کنید چیز زشتی هم نیست، مگر آن هایی که گاهی وقت ها دوست دارند 

کمی خون بنوشند.

بچه ها، پاهاتون 
رو روی ساندویچ 
تمیز کنین، بعد 

بیایین تو!

خب، تو شپش 
داری! ببینم کک 

ندارم که!

)کارگر()کارگر(

مورچههامورچهها

بزن 
به چاک!

زنبوربیعسلزنبوربیعسلزنبورعسلزنبورعسل

آســیابک ها، بال مودارهــا و یک روزه هــا ســه راســته ی مختلف هســتند که 
جمعــاً 17,000 گونه انــد. آن هــا زندگــی خــود را توی آب آغاز می کننــد و بعد به 
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هوا می روند. نام های سنتی آسیابک ها »گزنده ی اسب« و »سوزن رفوگری 
شــیطان« اســت. البته عجیب اســت، چون نه اســب را نیش می زنند و نه 

می توانید با آن ها جورابتان را رفو کنید.

لیسه ها و حلزون ها. بیشتر از 35,000 گونه در خشکی و تعداد زیادی در دریا 
زندگــی می کنند. لیســه ها و حلزون های لــزج به گروه بزرگــی از حیوانات به 
نام نرم تنان تعلق دارند و حتی هشــت پا )اختاپوس( هم جزء آن هاســت، اما 
لیسه ها و حلزون ها تنها اعضای این گروه اند که روی سرشان شاخک دارند.

من هیچ وقت شبیه 
اون ها نمی شم!

اصاًل دوست ندارم حلزون باشم، 
اون ها خیلی ُکند و لزج هستند.

صدپاصدپا
)ازنوعگرسنهاش()ازنوعگرسنهاش(

هزارپاهزارپا
)ازنوعنگرانش()ازنوعنگرانش(

من اصاًل شبیه 
این نیستم!

صدپاها و هزارپاها. دو رده ی مختلف از این جنبنده های زشت وجود دارد. 
2800 گونه از صدپاها و بیشتر از 10,000 گونه از هزارپاها وجود دارند. صدپاهای 
بدجنس هزارپاهای کوچک بیچاره را قورت می دهند، اما برعکس این حالت 

صادق نیست.

خرخاکی ها بیشتر از 3500 گونه اند. همه ی آن ها هفت جفت پا دارند. باورتان 
می شــود که خرخاکی ها به همان رده ی جانورانی مثل خرچنگ ها و البسترها 

تعلق دارند!

من حتی 
شبیه 

آسیاب هم 
نیستم!

آسیابک بال مودار یک روزه

پروانه ها و شــاپرک ها بیشتر از 180 هزار گونه 
در این راســته در سراسر جهان وجود دارد. 
یک جفت بال دارند و رشدشان از پیله آغاز 
می شــود. بعــد در محفظــه ای به نام شــفیره 
پنهــان می شــوند و اجزای بدن خــود را قبل 
از تبدیل شدن به پروانه یا شاپرک بازسازی 
می کننــد. شــبیه ایــن اســت که چنــد هفته 
درحالی که اعضای بدنتان را تکه تکه کرده اید 
در کیسه خواب بمانید و بعد آن ها را به شکل 

متفاوتی به هم وصل کنید.

خب این هم از حشره های زشت، اما از اقوام حتی نفرت انگیزتر آن ها چه خبر؟

غیرحشرات کثیف
اگر یک جنبده ی کوچک بیشــتر از شــش پا داشــته باشــد یا اصالً پا نداشته 

باشد، حشره نیست.
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عنکبوت هــا. 37,000 گونــه در این راســته وجــود دارند، اما دانشــمندان فکر 
می کنند پنج برابر این تعداد هنوز کشــف نشده! چه فکری! بیشتر عنکبوت ها 
تارهای لطیف می تنند. آن ها هشت پا دارند و بدنشان به دو قسمت تقسیم 

شده.

این کتاب خوبی 
است. ما به آن 

چسبیده ایم!

هیره ها. 45,000 گونه در این رسته وجود دارند. بدن هیره ها برعکس عنکبوت ها، 
یک قســمت دارد. طــول بدن تعداد زیــادی از هیره ها از یک میلی متر کمتر 
است، اما باز هم عادت های بسیار وحشتناکی دارند. بعضی ها پوست پنیر و 

چسب کتاب های قدیمی را می خورند. بقیه خون حیوانات را می مکند.

عجب! بانجی جامپینگ!

رتیلرتیل عنکبوتعنکبوت
لحافدوزلحافدوز

کرم هــای خاکــی، ُپرتــاران، زالوهــا. بیشــتر از 16,000 گونه در مجمــوع. زالوها 
خون آشــام های چنــدش آوری هســتند. وقتــی زالــو خــون می مکــد می تواند 
ســه برابر اندازه ی اصلی اش بزرگ شــود. 300 گونه ی مختلف از زالوها وجود 

دارند. اوووف! یکی هم کافی است!

خب شــما همــه ی این هــا را یاد گرفتید. خانواده های حشــره های زشــت 
واقعــاً گیج کننده انــد. تعــداد آن ها خیلی زیاد اســت و شــکل ها و اندازه های 
ترسناکی دارند. اما همه ی آن ها یک خصوصیت حیاتی مشترک دارند: آن ها 
گرسنه اند! برای نمونه، یک کرم را در نظر بگیرید. آن ها برای صبحانه هیچ چیز 
را بیشتر از برگ های پالسیده و لزج دوست ندارند و سلیقه ی بعضی از آن ها 

حتی چندش آورتر است.




