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بیمهرهها
دانستنی هاي جانوران ايران و جهان

محمد کرامالدینی

تصـویرگر :اكبـرافشـار

«و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد»...
سهراب سپهری
ما از مگس و پشه گریزانیم ،عسل را دوست داریم
و از خوردن میگو لذت میبریم؛ از لباس ابریشمی
خوشمان میآید و از تماشای پروانه خوشحال
میشویم .زندگی این موجودات و بهطور
کلی همهي جانوران بیمهره آنقدر
بر زندگی ما تأثیر داردکه بدون
آنها نمیتوانیم زندگی کنیم.
یادمان باشد که آفریدگار هیچ یک
از موجودات زنده را بیهوده
نیافریده است؛ پس جانوران
بیمهره را دوست بداریم.
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بی مهره ها

بیمهره
چهنوعجانوریاست؟
ِ
ستون مهرهاند
بیمهرهها بیاستخوان ،بیغضروف و بی
و به گروههای بسیار زیادی تقسیم میشوند .کرمها،
حشرهها ،حلزونها ،خرچنگها ،عروس دریاییها و
اسفنجها همگی بیمهرهاند.

قدیمترین جانوران

بیمهرهها بدنی نرم دارند؛
ل آنها بسیار
بنابراین ،فسی 
کمیاب است .البته آثاری از
آنها بر سنگهای یک میلیارد
ساله به جا مانده است .نخستین
فسیلهای جانورانی که شبیه
اسفنجها ،عروسهای دریایی
و کرمهای حلقهدار هستند ،از
 600میلیون سال پیش به جا
ماندهاند.

فسیل جانوری به
این
ِ
نام «تریلوبیت» است که
حدود 500ميليون سال
پيش زندگي ميكرده
است و ج ّد حشرههای
امروزی بهشمار میرود.

ستارهی طبیعی  450میلیون ساله؛
این فسیل یک ستارهی دریایی است.
بيشترستارههای دریایی پنج بازو دارند.
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تقارن

بعضي از بيمهرهها،
مانند شقایق دریایی،
بدن دایرهای شکل
دارند.

ِ
بدن بعضي از
یک
طرف ِ
بيمهرهها ،مانند کرم
خاکی ،با طرف دیگر
قرینه است.

ترینها

تولیدمثل

کوچکترین جانور بیمهره
«روتیفر» نام دارد .طول
هر روتیفر حدود یک هزارم
میلیمتر است.

بزرگترین جانور بیمهره ،نوعی
نرمتن اسکوئید است که  18متر
طول و  900کیلوگرم وزن دارد.

بسیاری از جانوران بیمهره به کمک سلولهای نر و
مادهی خود تولید مثل میکنند .بسیاری از آنها تعداد
زیادی تخم میگذارند و تخمهايشان را بدون مراقبت
رها میکنند اما بعضی از آنها از تخمهایشان مواظبت
میکنند.

انواع
اسکلت بدن
بدن جانوران بیمهره نرم و
بیاستخوان است اما برخی از آنها در
بدن خود قسمتهای سخت هم دارند.

اسکلت درونی

درون بدن قرار دارد و آهکی
یاسیلیسی یا شاخی است؛ مانند
اسکلت اسفنجها و مرجانها.

اسکلت آبی

در بعضی از بیمهرهها فشار آب
داخل بدن شکل بدن را نگه
میدارد؛ مانند بسیاری از کرمها.

اسکلت بیرونی

اطراف بدن را میپوشاند؛
مانند صدف حلزونها و
پوشش سختپوستها.
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