درقرنبیس ت ویکم!

هیوالی دریاچه و دایناسور زنده

شنبه

 14شوال 1441

دنــیــایوحــش آنقـــدر اســرارآمــیــز
پرونده
و جــــذاب اســـت کــه حــتــی بــرای
طـــبـــیـــعـــتگـــردان حــــرفــــهای و
دانشمندان هــم ،همیشه چیزی
برای غافلگیری دارد .طبیعت و دنیای حیواناتش
پر از موجودات عجیبی است که هنوز ناشناخته
ماندهاند .دانشمندان در طــول سالها و حتی
سالهای اخیر موجودات جدیدی را شناسایی
کــردهانــد که ظاهر و رفتارهای عجیبی دارنــد و
همچنین وقایع کمتر تجربهشدهای را در قلمرو
حیواناتمشاهدهکردهاندکهخواندنآنهاخالیاز
لطف نیست .چند روز پیش دانشمندان در آبهای
استرالیا ،موجودی را رصد کردند که شبیه مو
است و از هزاران ارگانیسم(اندام یا مجموع اجزای
تشکیلدهندهموجودزنده)کوچکتشکیلشده
است .پژوهشگران معتقدند این موجود نوعی
«ماشورهدار»()siphonophoreاستکهدرحقیقت
یک حیوان است که از هزاران ارگانیسم کوچکتر
تشکیل شده است .این «ماشورهدار» حدودا ۴۶
متری از شکارچیان آبهای عمیق است که مانند
یکریسمانبلنددرآبپخشمیشودویکیاز۳۰
حیوان جدیدی است که بهتازگی دانشمندان در
این منطقه کشف کردهاند .به این بهانه و در پرونده
امروززندگیسالم،بهعجیبترینونادرترینهادر
قلمروحیواناتاشارهمیکنیم.

 10نکته تغذیهای برای
بهبودیافتگان کووید۱۹
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یک تمیزکاری و یک عالمه مزایا!

تویکم!
دایناسور زنده در قرن بیس 
این موجود عجیب و غریب «پانگولین» نام دارد که در بخشهایی از آسیا و
آفریقا زندگی میکند و یکی از قدیمیترین پستانداران روی زمین است .به
همین دلیل ظاهرش شباهت زیادی به دایناسورها و موجودات ماقبل تاریخ
دارد.سطحبدناینحیوانازفلسهایبسیارسختپوشیدهشدهکهتقریبا
نفوذناپذیراست.اینحیوانوقتیاحساسخطرمیکندخودشراگردکرده
و مانند دژی مستحکم از بخش آسیبپذیر بدنش یعنی شکمش ،محافظت
میکند .پانگولینها ناخنهایی بلند و منحنی شکل دارند که برای کندن
زمینبسیارمناسباستولیبرایراهرفتناصالکاراییندارد.برایهمین
آنهاهنگامراهرفتنمجبورندرویبخشعقبیپاهایجلویخودراهبروندو
پنجههایخودرابهسمتباالنگهدارند؛همینویژگیهایمنحصربهفردباعثشدهاستتاباالترینآمارقاچاقحیوانات
پستاندارجهانمربوطبهپانگولینباشد،زیراگوشتوپوست همحافظشطرفدارانزیادیدارد.طبقبرخیتحقیقات
گفتهمیشودویروسکرونابرایاولینبارازبدناینجانوربهبیرونمنتقلشدهاست!

زرافهای کوچک با شلوار
گورخری!

«آمپولكس دمنتور» نــام گــونـهای عجیب و
تازهشناخته شده از زنبورهاست كه بهاختصار
دمنتور ناميده میشود و از نام اشباح مشهور
داستا نهای هر یپاتر برگرفته شد هاست؛
موجوداتی شبحوار كه افكار شاد و روان افراد
را میمكيدند .اين حشرات به شكلی بسيار
وحشتناک از سوسکها تغذيه میكنند .ابتدا
سمی را درون بدن آ نها تزريق میکنند که
سوسکها به واسطه اين سم كشته نمیشوند
و به زامبیهايی فلج تبديل میشوند ،سپس
ایــن زنــبــورهــا پــس از فــل ـجكــردن،آنهـــا را
زندهزنده میخورند!
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کشفیکحیوانعجیبدرآبهایاسترالیاکهشبیهیکدستهمواست
بوغریببگوییم
و 46مترطولدارد،بهانهایشدتاازحیواناتعجی 

زنبور شبحوار
هریپاتر

 17خرداد 1399

وقتی «اوکاپی» یا زرافه گردنکوتاه را میبینید ،فکر میکنید زرافهای کوچک است
که شلوار گورخری بهپا کرده است! این حیوان تعجببرانگیز ،بومی کشور جمهوری
دموکراتیک کنگو است و در باغوحشها نیز شاید بتوانید شانس هیجانانگیز دیدن
این حیوان را داشته باشید .اوکاپی برای اهالی محلی ،حیوانی افسانهای است که
احترام زیادی برایش قائل هستند و آن را به عنوان یک موجود خارقالعاده ستایش
میکنند .حرکت اوکاپی در میان جنگلهای کنگو راحتتر از راه رفتن زرافه در میان
این جنگلهای انبوه است .همچنین رنگ پوست و راهراه بودن این حیوان نه تنها
ب ــه اســتــتــارش
در مــحــیــط
پـــیـــرامـــونـــش
کمک میکند
بــلــکــه ب ــه سایر
حــیــوانــات گله
اجــازه میدهد
تــــا بــهراحــتــی
یــکــدیــگــر را از
دور تشخیص
دهند.

نتیجهپیوندجوجهتیغی
والکپشت!
ازمیانحیواناتعجیبیکهدردنیا
بسیار مشهور شــدهانــد ،میتوان
«آرمــادیــلــو» را که در جنگلهای
استوایی و آمریکای جنوبی وجود
دارد ،نــام بــرد .بــدن آرمــادیــلــو با
صفحات استخوانی بههمپیوسته
پوشیدهشدهتابههنگامخطربتواند
به صــورت گلوله توپ استخوانی
درآمدهازخوددفاعکند.بومیان،آرمادیلوراترکیبیازدوحیوان
الکپشت و جوجه تیغی میدانند .در داستانی آمده است که
جوجهتیغی کمک کرد تا الکپشت یاد بگیرد همانند یک توپ
بچرخد و الکپشت هم به جوجهتیغی شنا آموخت که باعث شد
تیغهای جوجهتیغی به فلسها و زرهی برای او تبدیل شود .در
نتیجه این آموزشها ،آرمادیلو به وجود آمد! نکته منحصر بهفرد
اینحیوانایناستکهبهجزانسان،فقطآرمادیلومیتواندبهبیماری
جذاممبتالشود.

بداخالقترینماهیدنیا!
ایــن ماهی عجیب و غریب بــا نــام «خــفــاش ماهی
لبقرمز»دراعماقدریایاطرافجزیرهگاالپاگوس،
اقیانوسآراموپرویافتمیشود.لبهایقرمزیکه
علت نامگذاری این جانور است ،باعث جلب توجه
طعمههایاومیشود.اینماهیبداخالقازمیگوها،
ماهیهای کوچک و خرچنگها تغذیه میکند و
بهجزرنگعجیبلبهایش،
رفتارخاصدیگریهمدارد.
با اینکه خفاش ماهی لب
قرمزقادربهشناکردناست،
ولیترجیحمیدهدراهبرود!
بالههای این ماهی روی کف
بستر دریــا قــرار میگیرند و
عملکردی شبیه به پا پیدا
میکنند که امکان راه رفتن
در کف دریا را به او میدهند .این شبهپاها هنگامی که ماهی در آب
شنامیکندمثلچرخهواپیمابهسمتباالجمعمیشوند.

ماهیبادکنکیکهتخیلی
نیست!
«ماهی بادکنک» یا زشــت که حتما عکسش را با
توضیحاتعجیبوماوراءطبیعیدیدهاید،یکماهی
واقعی است که در آبهای عمیق سواحل استرالیا و

قورباغهایکه
نمیتواندچیزیرا
پنهانکند!

جمعوجور کردن و مرتب بودن اطرافتان
عالوه بر کاهش استرس و افزایش تمرکز،
احساس موفقیت هم به شما میدهد
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رمز و رازهای موفقیت
در امتحانات آنالین
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قصه و شعر و سرگرمی
برای کودکان شما
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حیواناتیکهوجودشان
ثابتنشدهاست!
به جز این حیوانات واقعی ،حیوانات عجیبی هم هستند که
حتما دربارهشان شنیدهاید ولی هنوز دانشمندان نتوانستهاند
وجودشان را ثابت کنند .در ادامه  5حیوان عجیب معروف را
که بحث بر سر واقعی یا غیرواقعی بودنشان زیاد است،معرفی
میکنیم.

پاگنده

تاسمانیازندگیمیکند.ماهیبادکنکدراعماقی
از دریا زندگی میکند که فشار آب بسیار بیشتر از
فشار سطح دریاست ،بهدلیل دسترسی نداشتن به
محلزندگیاینماهی،بهندرتتوسطانسانهادیده
میشودوبرایهمیندربارهاشداستانهایتخیلی
بسیاری ساختهاند .برای آنکه این ماهی بتواند در
آب شناور بماند ،گوشتی ژالتینی با چگالی کمتر از
چگالی آب دارد و همین موضوع موجب میشود تا
بدون صرف انرژی زیادی در سطح آب شناور بماند.
همین مواد ژالتینی هم باعث شده است تا صورت
اینماهیشبیهصورتانسانیبابینیبزرگشود.

قورباغههای شیشهای انــواع
بسیارمختلفیدارند،اماقورباغه
شــیــش ـهای «دایــانــکــه» کشف
جدیدی است که برای اولین بار در
کاستاریکا دیده شد .شاید رنگ سبز
روشناینقورباغهاولینچیزیباشد
ِ
که نظرتان را جلب میکند ،اما نکته
جالب این است که پوست بدن این
جانورآنقدرشفافاستکهمیتوان
اجزای داخل بدنش را هم دید! اگر
میخواهید این قورباغه را از نزدیک
ببینید ،باید حسابی چشمتان را تیز
کنید ،چون این جهندههای کوچک
کمتراز 3سانتیمترطولدارند.

حیوانیکهشبیه موجوداتفرازمینیاست!
«آی-آی»نامیکنوعمیمونپوزهداروترسناکاستکهدرجنگلهایماداگاسکارزندگیمیکند.
حتما شما هم قبول دارید که این میمون ترسناک شباهت زیادی به موجودات فرازمینی دارد!
صرفنظر از قیافه عجیبش ،نکته دیگری هم هست
که این جانور را خاص کرده است .این میمون انگشت
بسیاربلندیداردکهباآنبهتنهدرختهاضربهمیزند
و به این روش از وجود کرمها و حشرات در داخل آن
آگاه میشود .بعد با پنجههایش تنه درخت را میکند
وباهمینانگشتبلندوعجیبشحشرهنگونبخترا
بیرونمیکشدومیلمیکند.

پدرجد
پرندگان
بـــد نــیــســت از یک
حیوان عجیب که دیگر شبیهاش وجود
ندارد هم یادی کنیم .پرندهای که تا همین چند
سالپیشرویزمینمیزیسته،حدوداتا 2میلیون
سال پیش! «پرنده وحشت» با قد  3متری قدرت
پروازنداشتوبامنقارچنگکیخودشکارهایشرادنبال
میکرد .چندی پیش دانشمندان گونهای جدید از این پرنده را در سواحل شرقی
آرژانتین یافتند که  ۳٫۵میلیون سال قدمت داشته و از کاملترین فسیلهایی است که
تاکنون از این پرندگان به دست آمدهاست .جالبترین بخش اطالعات از سیتیاسکن
ت آمد که مشخصشد این پرنده میتوانسته بهسرعت سرش
گوش داخلی پرنده بهدس 
رابچرخاندکهاینقابلیت،احتماالدرمبارزهوشکاربسیاربهکمکشمیآمده.همچنین
مشخصشدمحدودهشنواییاینپرندهبسیارباالبودهواومیتوانستهکوچکترینصدای
حرکتشکارهایشرابشنود.

ایــن موجود شبهانسان
مـــــــــــودار احـــتـــمـــاال
دیدهشدهترین موجود
ناشناختهدرجهاناست.
آنها با اسامی مختلفی
شــنــاخــتــه مــیشــونــد و
در مــنــاطــق م ــن ــزوی و
کوهستانی تقریبا در هر
گوشه جهان دیده شدهاند .تعداد زیاد مشاهدات« ،یتی» را به یکی از
واقعیترین موجودات تخیلی جهان تبدیل کرده است که بعید نیست
دانشمندان این موجود را ب ـهزودی پیدا کنند .توصیفهایی که از
پاگندههاشدهبهاینصورتاست:بلندترازمردمعمولی(دوتاسهمتر)،
موهایبلندسفیدقهوهای،بویقویوزننده،پاهایبزرگکهازردپاها
پیداستونفرتزیادازانسان!

هیوالیدریاچه
بــــــا وجــــــود
تــجــهــیــزات
پ ــی ــچ ــی ــده،
ایــن هیوالها
کـــــــــــه در
دریاچههای
مــــتــــفــــاوت
جـــــــهـــــــان
گـــــــــــزارش
شدهاندهنوزازدستدانشمنداندورماندهاند.اینمشاهداتهمچنان
از گوشه و کنار جهان ادامه دارد .هیوالی «لخ نس» ( ِنسی) شناخته
شدهترینومرموزترینهیوالیدریاچهاست.شاهداناینموجوداترا
اینگونهتوصیفمیکنند:یکموجودبزرگباگردنبلند،سریشبیه
اسبوگوژپشتماننددایناسورها.

مکندهبز
اگرچه برخی از مشاهدات به دهه  ۱۹۷۰میرسند ،اما «چوپاکابرا»
(یا مکنده بز) اساسا یک پدیده دهه  ۱۹۹۰است و شهرت آن
تا حد زیادی مدیون اینترنت است .گزارشهایی از
پورتوریکو درباره موجودی عجیب و غریب دریافت
شــد کــه دامهـــای کــشــاورزان و گاهی صدها
حیوان را در یک شب میکشت .کشاورزان که با
شیوههایکشتارحیواناتشکارچیآشنابودند،
ادعاکردندروشهایاینجانورناشناختهمتفاوت
بــودهاســت .ایــن موجود قربانیان را با زخمهای
متعددی مجروح میکرد تا خون آنها بیشتر ریخته شود .در
توضیحات شاهدان عینی آمده است :اندازه شامپانزه است ،مانند
کانگورو میپرد ،دارای چشمهای درخشان و قرمز بزرگ ،پوست
خاکستری و بازوهای مودار ،زبان مارمانند ،زانوهای تیز و تیغهایی
رویستونفقراتاستکهبازوبستهمیشوندوبعضیمعتقدندکه
آنها حتی بال داشتهاند!
منابع این پرونده :ایسنا ،الیوساینس ،چطور ،همشهری ،باشگاهخبرنگاران

