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سوسکهاچیهستند؟
سوســک ها دسته ای از حشــرات اند که بدنشان از سه تا بند 
تشــکیل شده. آن ها شــش تا پا و دو تا شاخک دارند که از 
کله شــان بیرون زده اســت. همچنین دوتا بال  با پوســته ی 
محافظ ســخت یــا چرم مانند در پشتشــان دارند و به همین 
دلیل با خیلی از حشــره ها فرق می کنند. به کسی که درباره ی 
سوســک ها تحقیــق می کنــد سوسک شــناس می گوینــد. 
سوســک ها انواع واقســام خیلی زیادی دارنــد، برای  همین 
»سوسک شــناس ها« از واژه هــای التیــن بــرای طبقه بندی 
آن ها اســتفاده می کنند و به همین دلیل همه ی سوسک ها 

اسم های معمولی )با تلفظ آسان( ندارند.

هیچجامثلخانهیخودآدمنمیشود
سوســک ها، به جز قطب جنــوب، در هرجایی سروکله شــان 
پیدا می شــود. آن ها در جنگل ها، علفزارها، بیابان ها، ساحل 
دریاها، قله ی کوه ها و اطراف آب های شیرین زندگی می کنند. 

حتی بعضی هایشان در خانه ها ی ما زندگی می کنند!

بهبه
انواع واقســام سوســک ها بــا هــم می تواننــد همه ی 
قسمت های یک گیاه را از نوک برگ ها گرفته تا تک تک 
ریشــه ها بخورند  . البته بعضی هایشان ترجیح می دهند 

موجودات دیگر را شکار کنند و یا اینکه از جانوران مرده 
تغذیه کنند. سوســک ها گرده ی گیاه، میوه ی کاج، کرم ، 

پشــم، حشــرات دیگری مثل کرم ابریشــم و سوســک های 
کوچک تــر، قورباغه ، میوه، غالت، بیســکویت ســگ یا حتی 

مدفوع هم می خورند.
بله، درست خواندید... مدفوع!

حــاال که اطالعات اولیه را به دســت آوردید، بیایید ذره بین 
برداریم و اتفاق های شگفت انگیز زیر زمین را با  دقت زیر نظر 

سوسک جالوت نر

خوراکی های 
جورواجور سوسکی

سوسک جالوت ماده

بگیریم. ُخب، آماده اید درست وحســابی از رفتار سوسک ها 
تعجب کنید؟
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راهوروشزندگی
یک چهــارم کل گونه هــای جانــوری شناخته شــده  در جهان 
سوســک  اند. درحال حاضر، زیست شناس ها حدود 400،000 
گونه  سوسک مختلف روی کره ی زمین یافته اند، اما به گمان 

جانوران خشکیزی در خشکی زندگی می کنند.

شکارچیان موجودات دیگر را شکار 
می کنند و به عنوان غذا می لمبانند.

گیاهخوارانفقط از 
گیاهان تغذیه می کنند.

همهچیزخواران هم از جانوران و هم 
از گیاهان تغذیه می کنند.

تجزیهکنندگان، الشه ی جانوران و گیاهان 
پوسیده را تجزیه می کنند و می خورند.

آیا می  توانید بگویید سوســک ژوئن ده خط که برگ درختان 
سوزنی را می خورد، کجای این طبقه بندی قرار می گیرد؟

جانــوران آبــزی در آب  زندگــی می کنند. اغلِب سوســک های آبزی در آب های شــیرین زندگی 
می کنند، ولی بعضی ها در دریا )آب شور( نزدیک ساحل زندگی می کنند.
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سوسک ببری غربی

سوسک نقره ای آبزی بزرگآنکایرونیکس مینِرواآگابوس بایُپستوالتوس

کرایسوکرووا فولجیدیسیماسوسک سرباز طاعونسوسک ظرف کیک

بعضی تعدادشان بیش از دو میلیون گونه است. ُخب طبیعی 
است که سوسک ها با وجود جمعیت انبوهشان می توانند با 

شوند. هر روش زندگی، رژیم غذایی یا زیستگاهی سازگار 
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