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KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Tại sao nói cá voi là một ñộng vật thuộc lớp thú ? 

Cá voi xanh là loài cá voi to lớn nhất của ñại dương với chiều dài là 30 mét và nặng tới khoảng 150 tấn. 
Họ hàng của cá voi xanh là các loại cá voi xám, cá voi trắng, cá voi lưng gù… hay cá nhà táng, cá 
heo…  

Thực ra cá voi là một ñộng vật thuộc lớp thú. Chúng có ñầy ñủ ñặc tính của lớp thú ở trên cạn như hô 
hấp bằng phổi, ñẻ con và nuôi con bằng sữa. Cách ñây 65 triệu năm, khi loài khủng long tuyệt chủng 
thì những sinh vật khác trên hành tinh mới sinh sôi nảy nở và chính sự phát triển nhanh chóng này ñã 
dẫn ñến tình trạng khan hiếm thức ăn. Trong ñiều kiện sống như thế, tổ tiên của loài cá voi ñã phải di 
chuyển ñến vùng ven biển ñể kiếm ăn và trải qua một thời gian dài tiến hoá loài cá voi ñã thích nghi 
ñược với môi trường nước cho ñến tận ngày nay. Khi chuyển từ cuộc sống trên cạn sang sống môi 
trường nước, cá voi chia thành hai nhóm: nhóm có răng và nhóm không có răng. Nhóm cá voi không 
răng chuyên ăn các sinh vật phù du thì răng của chúng biến hoá hoàn toàn. Còn nhóm cá voi có răng 
thì chuyên ăn các loài cá hay nhuyễn thể thì răng của chúng rất phát triển. Cá voi có thân hình thon 
dài, da láng trơn và có khả năng chịu lạnh rất cao. Khả năng bơi của cá voi cũng rất tuyệt với, xương 
sống cá voi rất mềm dẻo, uốn lượn dễ dàng trong nước, ñuôi cá voi nằm ngang. Phổi của loài cá voi tuy 
bé nhưng lại hoạt ñộng rất hiệu quả, chỉ cần vài giây ngoi lên trên mặt nước, cá voi ñã có thể thay ñổi 
90% không khí trong phổi của chúng. Khả năng lặn sâu khoảng 2 giờ của cá voi là ñặc ñiểm kỳ diệu 
của loài sinh vật khổng lồ này.  

Trước ñây người ta ñã ñánh bắt ñược một con cá voi xanh có kích thước chiều dài là 33,17 mét và 
nặng tới 190 tấn, chỉ riêng bộ xương của con cá voi ñã nặng tới 29 tấn, trái tim nặng 700 kg, gan nặng 
980 kg và lưỡi của nó nặng 4,3 tấn. Trọng lượng của lưỡi không thôi ñã bằng trọng lượng của một con 
voi trên cạn.  

Cá voi xanh cũng di cư như những loài cá khác. Bình thường chúng sinh sống ở vùng cực Bắc lạnh giá, 
nhưng khi sinh sản chúng lại di cư về phương Nam ñể sinh sản trong những vùng nước ấm hơn. Nhờ 
lớp da dày tới 60 cm mà cá voi có khả năng chịu lạnh rất cao cũng như tránh ñược tổn thương khi va 
chạm.  

Thời gian mang thai của cá voi rất dài, khoảng 11 tháng. Khi mới sinh ra cá voi con ñã dài 7 – 8 mét, 
nặng 3 – 4 tấn. Sau một tháng thì trọng lượng của chúng ñã tăng gấp ñôi. Mỗi chú cá voi con cần ñến 
200 lít sữa mỗi ngày. Sữa cá voi có rất nhiều dinh dưỡng, trong thành phần sữa cá voi có tới 50% là 
Protein và chất béo.  

Các nhà khoa học cho rằng tuổi thọ của loài cá voi trong thiên nhiên dài khoảng 50 năm hoặc có thể là 
lâu hơn nữa. Những con cá voi có khả năng phát ra những âm thanh trầm bổng mà người ta thường 
bảo là cá voi ñang hát. Những âm thanh này có ý nghĩa rất quan trọng trong ñời sống của loài cá voi. 
Tiếng kêu giúp chúng tìm bạn, giúp chúng tìm ñường hoặc thông báo những nguy hiểm cho ñồng loại 
khi cần thiết. Cá voi là loài cá thông minh. Nó có thể bắt chước ñược một số hành vi của con người.  

Tại sao con người lại săn bắt cá voi ? 

Cá voi là loài ñộng vật khổng lồ to lớn nhất trên Trái ñất, nhưng chúng lại là loài ñộng vật hiền từ của 
biển cả. Trọng lượng của những con cá voi có thể ñạt tới 150 tấn. Nhưng hiện nay một số loài cá voi 
ñang ñứng trước ngưỡng cửa của sự tuyệt chủng bởi sự săn bắt có quy mô lớn của con người. Trường 
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hợp của những con cá voi bướu hay cá voi xanh ñã phản ánh rất rõ những hậu quả của sự săn bắt ráo 
riết: ở châu Nam Cực có rất nhiều loài cá voi lớn sinh sống. Các nhà khoa học nhận ñịnh rằng vào năm 
1950 số lượng cá voi ở ñây là 100.000 con. Người ta dùng mọi cách ñể săn bắt cá voi ñến nỗi mà chỉ 
mười lăm năm sau ở ñây chỉ còn có khoảng ba ngàn con.  

Số lượng cá voi hiện nay chỉ còn khoảng chừng 12.000 con. Riêng cá voi xanh chỉ còn chứng 700 con, 
một con số khá ít ỏi!  

Người ta kể rằng, cách ñây vài thế kỷ những người bản xứ ở ñảo Mexique của bang California ñã tiến 
hành săn bắt cá voi một cách tàn nhẫn và rất ly kỳ. Vào tháng giêng khi ñàn cá voi tới ñược bờ biển 
bắc thì họ tiếp cận cá voi trên những chiếc xuồng, một người can ñảm nhất trong số này liền nhẩy lên 
lưng của một con trong ñàn và cắm hai mảnh gỗ vào hai lỗ mũi khiến cho con vật phải chết ngạt.  

Từ khi con người phát minh ra những khẩu súng bắn những chiếc lao móc dùng ñể săn cá voi thì kỹ 
nghệ chế biến nó cùng trở nên phát triển. Sau khi bắt ñược cá voi người ta bơm không khí vào giữa 
khoảng da và thịt cá voi ñể tránh cho cá voi bị chìm và bị trôi. Những tầu săn cá voi sẽ móc con cá và 
kéo về xưởng chế biến. Thịt và mỡ cá voi là nguồn nguyên liệu chủ yếu ñầu tiên mà cá voi cung cấp. 
Một thời gian dài mỡ cá voi ñược dùng làm dầu thắp sáng và dùng ñể sản xuất ra xà phòng. Trước khi 
chất dẻo ñăng quang ñã có một thời tồn tại một thị trường rất sầm uất kinh doanh những chiếc yếm, 
những tấm sừng uốn dẻo treo những bộ hàm trên của cá voi. Những tên gọi ñơn giản “cá voi” là những 
thứ dùng ñể giữ cho các áo nịt ngực và áo lót của các bà ñược chắc chắn. Ngày nay chúng chỉ ñể làm 
chổi quét mà thôi.  

Hiện nay ñã có những luật cấm săn bắt loài vật ñang có nguy cơ tuyệt chủng. Những người trước kia 
sống bằng nghề ñánh bắt cá voi nay ñã chuyển sang nghề hướng dẫn viên du lịch, tham quan cá voi 
trên ñại dương. Ở nhiều nước châu Á, ngư dân gọi cá voi là cá Ông và họ tin rằng cá Ông ñã giúp họ 
rất nhiều khi hành nghề trên biển, nhất là giúp họ tránh ñược những tai nạn tàu thuyền trước những 
con sóng lớn. Vì vậy khi phát hiện xác cá voi người dân tập trung kéo cá voi lên bờ và chôn cất cá voi 
rất chu ñáo. Nhiều nơi người ta còn lập ñền thờ và tổ chức cúng lễ cho chúng.  

Tại sao nói rùa là loài vật già nhất thế giới ? 

Những con vật già nhất trên thế giới sống trên một vài hòn ñảo của Thái Bình Dương và Ấn ðộ 
Dương. ðó là những con rùa ñất khổng lồ mà giờ ñây chỉ còn tồn tại có hai loài, một loài ở Galapagos 
còn loài kia ở Aldabra nằm cách xa về phía Tây của bờ biển Tandani khoảng 640 cây số (thuộc ðông 
Phi). Cách ñây hai trăm năm có những loài rùa tương tự như vậy ñã ñược tìm thấy ở vùng 
Mandagascar, Rodriquez và những vùng khác nữa nhưng giờ ñây chúng ñã bị tiêu diệt. Những con già 
nhất trong số rùa này dài tới hơn 1,2 mét. Người ta cho là tuổi thọ xấp xỉ của chúng là 150 năm. Một 
con rùa tên là Marion bị bắt vào năm 1766 ñược ñưa lên ñảo Maurice cùng với bốn con khác. Năm 
1910 Marion bị mù rồi ngẫu nhiên bị giết chết vào năm 1918. Vậy là nó ñã sống trên ñảo Maurice ñược 
152 năm, nhưng thực tế tuổi ñời của nó phải là 180 năm bởi vì trước khi Marion ñược ñưa tới ñảo thì 
nó ñã có một thân thể to lớn. Một con khác ñược ñưa ñến ñảo Sri Lanca và Ceylan vào năm 1797 và nó 
sống mãi cho tới năm 1910, mai của nó ño ñược 1,36 mét. Nhiều kỷ lục khác về tuổi thọ ñã ñược ghi 
chép cho các loài rùa khác. Một con rùa gốc từ những ñảo Tongas ở cách xa hơn 300 km về phía ðông 
của Australia cũng ñã trao cho một nhà thám hiểm người Anh J. Cook năm 1777. Nó ñã chết ở tuổi 
189 vào năm 1966.  

Nhưng con rùa quái dị quả thật là loài vật sống lâu nhất. Theo các chuyên gia nhận ñịnh thì những ñối 
thủ trực tiếp nhất của chúng là những chú cá voi lớn có thể sống ñược một trăm năm. Người ta cũng 
khẳng ñịnh voi châu Phi cũng có thể sống ñược một thế kỷ nhưng cho ñến nay những khẳng ñịnh này 
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vẫn chưa ñược chứng thực. Những con rùa ñất khổng lồ chưa phải là loài lớn nhất vì loài rùa luýt, một 
loài rùa biển dài tới 2,4 mét, cách ñây hàng triệu năm ñã có con dài tới 4 mét sống ở châu Mỹ và một 
con khác ño ñược 6 mét cũng ñã tồn tại ở Ấn ðộ.  

Hải âu biển cũng là một loài sống rất thọ sau khi ñược theo dõi bằng phương pháp ñeo vòng cho nó. 
Con hải âu Leysan làm tổ trên một hòn ñảo nhỏ biệt tăm ở Thái Bình Dương trên thực tế ñã sống ñược 
tới 42 năm.  

Tại sao loài cá ép ñược gọi là cá quỷ ? 

Từ nhiều thế kỷ nay, tại các vùng biển mà xưa kia nhà ñi biển Simbat thường xuôi ngược vẫn tồn tại 
một phương pháp ñánh cá vô cùng ñộc ñáo của người Pashrum là săn cá bằng cá ép. Cá ép ñược con 
người yêu mến và tôn vinh như một vị thần thực sự, truyền thuyết kể rằng những con cá ép luôn bám 
theo những con cá lớn như cá mập ñể hút máu và làm kiệt sức những con cá ñó, chính vì vậy mà cá ép 
còn có một biệt danh là Cá Quỷ. 

Sống ở bờ biển phía Bắc ñất nước Kênya, trên một hòn ñảo nhỏ hoang vu Kioazu nằm bên bờ biển Ấn 
ðộ Dương là một bộ tộc chuyên sống bằng nghề ñánh bắt cá. Hiện nay, những thành viên của bộ tộc 
này vẫn giữ nếp sống và những tập quán mà cha ông họ từng sống ở ñây hàng ngàn năm trước, khi mà 
những người Ả Rập và Ba Tư ñặt chân ñến ñây, trong ñó có nghề ñi biển ñánh bắt cá và buôn bán. 

Trong những mẻ lưới, những ngư dân ở ñây thường hy vọng sẽ bắt ñược cá ñuối hay cá mập và nếu 
như bắt ñược cá kiếm thì càng tốt. Trước kia người Pashrum chỉ ñánh bắt cá bằng cá ép hay còn gọi là 
cá quỷ, còn ngày nay, họ cũng biết dùng ñến lưới ñể ñánh bắt ñược nhiều hơn. Trên thân những con cá 
mập bị ñánh bắt bằng lưới thường có những con cá ép bám vào và những người ngư dân này giữ lấy 
chúng ñể ñánh bắt cá một cách ñộc ñáo như cha ông họ cũng ñã từng làm trước ñây, việc ñánh bắt 
bằng cá ép hay cá quỷ rất ñơn giản, chỉ cần sỏ một sợi chỉ cước vào phần sụn ở ñuôi cá ép là có thể 
kiểm soát ñược con vật mà không làm chúng bị ñau. Những người ngư dân rất quý cá quỷ và huyền 
thoại về loài cá này ñược lưu truyền từ bao ñời nay. Cá quỷ theo tiếng ñịa phương là Paza, nó ñược 
xem là một thành viên trong gia ñình người Pashrum và họ thường ñặt chúng ở những nơi râm mát 
trong bồn nước. Trẻ con trên ñảo Kioazu ñùa giỡn với những con cá quỷ chẳng khác gì với những con 
vật nuôi trong nhà. Không chỉ là một con vật mang lại sự tốt lành mà cá quỷ còn là một con vật rất có 
ý nghĩa, tất cả mọi người dân trên ñảo ñều mong ước rằng một ngày nào ñó họ sẽ cùng cá quỷ ñánh 
bắt ñược một con cá ñuối thật lớn ñể lấy thịt về nuôi gia ñình. 

ðể thực hiện việc ñánh bắt cá bằng cá ép, những người ngư dân mang con cá theo và neo thuyền tại 
một vùng biển có nhiều cá lớn, nhất là vùng có nhiều cá ñuối và cá mập. Thông thường trong những 
lần ñánh bắt như thế, người ta dùng hai con cá quỷ ñể chúng phát hiện con mồi. Họ thả khoảng 300 
mét dây theo cá quỷ và kể từ ñó sợi dây là mối liên hệ duy nhất của họ với con cá quỷ. Họ rất chú ý ñể 
không bị ñứt dây làm mất con cá quỷ quý báu. Cuộc tìm kiếm sẽ kéo dài cho ñến khi nào những con cá 
quỷ tìm thấy con mồi. Những ngư dân chèo thuyền bám theo hướng di chuyển của con cá quỷ ñể cho 
nó ñỡ mệt vì phải kéo căng sợi dây. Những con cá quỷ có cấu tạo rất ñặc biệt, trên ñầu của nó là một 
màng giống như một cái ñĩa dẹt nhỏ nên nó có thể bám chặt vào những con cá ñuối, cá mập và hút 
máu của chúng như những con ñỉa. Theo lời kể của những người ngư dân thì ñôi khi những con cá quỷ 
này lại bám vào mạn thuyền ñể khỏi phải bơi cho mệt sức. 

Khi sợi dây rung lên báo hiệu con cá quỷ ñã bám vào con mồi thì những người ngư dân lặn xuống ñể 
xem ñó là cá ñuối hay cá mập. Tay họ cầm những cây lao nhọn và sẵn sàng ñâm vào con cá to lớn, họ 
cũng cẩn thận tránh ñâm phải những con cá quỷ của họ ñang bám chặt con mồi và hầu hết những cuộc 
săn bắt bằng cá quỷ ñều thành công như họ mong ñợi. 
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Tại sao voi con lại không dùng vòi ñể bú sữa ? 

Loài voi ñã sống trên Trái ñất từ rất lâu. Trước kia, chúng sống ở mọi nơi trên các châu lục, nhưng 
ngày nay, chúng chỉ sống ở châu Phi và châu Á. Có thể nói, loài voi là loài ñộng vật to lớn nhất ở trên 
cạn. Loài voi châu Phi to lớn hơn loài voi châu Á về mọi mặt.  

Cái vòi là mũi của voi trong quá trình tiến hoá, một bộ phận năng ñộng và giúp ích rất nhiều cho voi. 
Cái vòi giúp cho voi ngửi thấy mùi từ rất xa và từ mọi hướng. Nó dùng vòi ñưa thức ăn vào miệng một 
cách dễ dàng. Vòi voi rất nhạy cảm với môi trường xung quanh. Nó dùng vòi ñể gãi và vuốt ve nựng 
con cái. Dùng vòi ñể phun nước làm mát cơ thể và sạch bụi.  

Những con voi con biết ñi ngay sau khi lọt lòng mẹ và phải mất 4 – 5 tháng những chú voi con mới sử 
dụng thành thạo chiếc vòi của mình. Tuy năng ñộng như vậy, nhưng voi con không dùng vòi của mình 
ñể bú sữa vì chúng không thể bú sữa bằng mũi của mình. Những con voi dùng vòi ñể ñánh hơi tìm 
kiếm hơi nước thật xa, thậm chí ngay cả trong lòng ñất. Nhờ vào khả năng tìm nước tuyệt vời ñó mà 
loài voi có thể sống sót qua những cơn hạn hán. Voi có khứu giác rất nhạy ñể nhận biết mọi thứ. Loài 
voi có một trí nhớ tuyệt vời và ñiều ñó rất hữu dụng khi ñó là một con ñầu ñàn. Con voi ñầu ñàn rất 
tinh khôn và tích luỹ nhiều kinh nghiệm ñể có thể ñiều khiển bầy ñàn của mình. Nó phải biết lãnh ñịa 
của chúng là ở ñâu, nơi nào có thức ăn theo từng mùa trong năm, cách tránh nguy hiểm… Voi ñầu ñàn 
chỉ có thể là một con voi cái vì voi ñực khi trưởng thành lập tức sống riêng bầy và bầy voi chỉ còn lại 
những con cái và voi con. Khi một con voi cái qua ñời, con của nó sẽ ñược những con voi cái khác 
chăm sóc như con ruột.  

Tại sao hươu cao cổ có thể ñưa máu lên trên ñầu? Dapan  

Hươu cao cổ mang dáng vẻ lịch lãm, duyên dáng với một cái cổ dài, chiếc áo khoác ngoài ñẹp ñẽ lốm 
ñốm cùng với những hàng lông mi dài. Mặc dù vậy nét ñộc ñáo của một con hươu cao cổ lại là quả tim 
của nó. Nó hoàn thành nhiệm vụ bơm máu tới bộ não của hươu nằm ở ñầu chiếc cổ dài 2,5 mét dù 
rằng chỉ có 7 ñốt sống cổ như các loài ñộng vật có vú khác. Cuối thế chiến lần thứ hai các nhà y học 
Mỹ trong lĩnh vực hàng không ñã nghiên cứu quả tim của hươu cao cổ nhằm tìm ra những giải pháp 
trước những vấn ñề về tuần hoàn máu mà sự gia tăng gia tốc ñã dẫn tới phản ứng của các phi công.  

Quả tim của một con hươu cao cổ dài 60cm và nặng tới 12kg! ðó là một chiếc bơm rất khoẻ, có khả 
năng duy trì áp lực của máu không hề thay ñổi khi máu dồn lên não cho dù ñầu của hươu ở bất cứ tư 
thế nào. ðó là chuyện bình thường, không có gì quan trọng. ðúng vậy, khi hươu cúi xuống uống nước 
thì nó phải hạ thấp ñầu xuống gần tới 5 mét rồi lại ngẩng ñầu lên mà không kéo theo bất cứ một sự rối 
loạn nào. Còn con người chúng ta thì sao, nếu chỉ cần một thay ñổi nhỏ thôi chúng ta cũng sẽ ngã 
xuống và ngất xỉu. Nhưng ñối với con hươu cao cổ thì nó vẫn chịu ñựng ñược tốt.  

10 loài vật nguy hiểm nhất thế giới 

Chúng là những sinh vật nổi danh từ lâu như sư tử, cá mập trắng hay rắn mang bành, ñến những loài 
quá quen thuộc xung quanh mà thậm chí bạn quên mất ñộ nguy hại của chúng như muỗi… Dưới ñây 
là 10 loài kẻ thù ghê ghớm nhất của loài người.  

Muỗi: Hầu hết các cú muỗi ñốt ñều chỉ khiến bạn ngứa. Nhưng một số loài muỗi có thể mang và 
truyền ký sinh trùng sốt rét. Hậu quả là, những con côn trùng bé nhỏ này ñã gây ra hơn 2 triệu ca tử 
vong trên người mỗi năm.  
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Rắn mang bành châu Á: Mặc dù loài vật này không ñược nhận danh hiệu loài rắn ñộc nhất, nhưng nó 
lại gây hại nhiều nhất. Trong số 50.000 ca tử vong vì rắn cắn mỗi năm, rắn mang bành châu Á ñóng 
góp “cổ phần” lớn nhất.  

Sứa hộp Australia: Còn ñược gọi là ong biển, những con sứa to bằng cái bát này có thể có ñến 60 xúc 
tu trên mỗi 4 mét chiều dài. Mỗi xú tu có 5.000 tế bào ngòi và ñủ ñộc tố ñể giết chết 60 người.  

Cá mập trắng: Máu trong nước có thể lôi kéo những con vật này vào bữa ăn ñiên loạn, nơi chúng sử 
dụng tất cả 3.000 cái răng của mình ñể cắn bất cứ thứ gì chuyển ñộng.  

Sư tử châu Phi: Những chiếc răng nanh khổng lồ? Thử xem. Nhanh như tia chớp? Hơn cả ñiều ñó. Bộ 
vuốt sắc như dao cạo? Khỏi phải bàn. Chúng ñói? Tốt hơn hết bạn hãy hy vọng là không. Những con 
mèo lớn này gần như là các tay ñi săn hoàn hảo.  

Cá sấu nước mặn Australia: ðừng nhầm con vật này với một khúc gỗ! Nó có thể nằm im trong nước, 
chờ ñợi người ñi ngang qua. Sau ñó, trong chớp mắt, nó lao vào con mồi, kéo kẻ xấu số xuống nước ñể 
dìm chết và cắn nát.  

Voi: Không phải tất cả các con voi ñều thân thiện như Dumbo. Voi giết hơn 500 người mỗi năm trên 
toàn thế giới. Voi châu Phi thường nặng khoảng 8 tấn - ñủ ñể giày nát bạn mà chưa cần dùng ñến ñôi 
ngà nhọn hoắt.  

Gấu trắng: Chắc chắn trong vườn thú chúng có vẻ ngoài rất dễ thương, nhưng trong tự nhiên chúng 
coi hải cẩu voi là bữa sáng. Thử tham dự mà xem, bạn sẽ thấy chúng dễ dàng xé toạc ñầu con mồi bằng 
một cú ñánh với những chiếc móng khổng lồ.  

Bí quyết bám dính của côn trùng là gì ? 

Thế giới tự nhiên luôn tiềm ẩn những bí quyết ñôi khi rất giản ñơn nhưng lại rất hiệu quả của các loài 
sinh vật nhằm thích nghi với các ñiều kiện của môi trường sống. ðối với một số loài không thể tự ñảm 
bảo cho mình một cuộc sống ñộc lập hoàn toàn, chúng luôn biết tìm cách “nương nhờ” vào một ñối 
tượng khác một cách hết sức ñộc ñáo. Trong quá trình nghiên cứu tập tính của một số loài bướm ở 
Costa Rica và một loài giun biển sống ký sinh, Andrew Parker và Abigail Ingram thuộc Khoa ðộng 
vật học, ðại học Oxford (Anh) ñã tìm thấy cách thức mới cực kỳ hiệu quả ñể chúng bám dính vào con 
mồi.  

ðối tượng ñầu tiên là loài bướm với ñôi cánh gần như trong suốt ở Costa Rica có tên khoa học là Greta 
oto. Phần lớn thời gian trong chu kỳ sinh trưởng, loài bướm này sống trong một cái kén treo lơ lửng 
bên dưới các phiến lá. Ngay từ giai ñoạn còn là sâu, Greta oto luôn tìm một phiến lá rộng rồi tiến hành 
dệt một cái tổ kén dính ở mặt dưới lá ñể làm nơi trú ngụ. ðến thời ñiểm lột xác, lớp da của nó tách làm 
hai rồi nó chui ra khỏi kén và phát triển thành bướm. Nghiên cứu cấu trúc tổ kén, Parker và Ingram 
nhận thấy ở phần ñầu của cái kén này có vô số những cái móc nhỏ xíu có khả năng bám chặt vào phiến 
lá. ðộ bám dính của những cái móc chắc ñến mức các nhà khoa học không thể tách ñược cái kén ra 
khỏi phiến lá trừ trường hợp xé rách phần phiến lá có ñính tổ kén  

ðể tìm hiểu bí quyết của Greta oto, nhóm khoa học ñã dùng một máy ảnh kỹ thuật số ghi lại từng hoạt 
ñộng của con sâu trong giai ñoạn bắt ñầu tạo ra những cái móc ở ñầu kén ñể treo lên những phiến lá. 
Khi phóng to từng chi tiết trong mỗi bức ảnh, họ nhận ra phần chóp phía trên của các kén không phải 
có dạng thon nhọn mà là hình bán cầu và những cái móc nhỏ xíu phủ bên trên phần chóp ñó chĩa ra 
nhiều hướng khác nhau. Phần gốc của những cái móc này sau khi xuyên qua lớp vỏ kén lại ñan xen với 
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nhau tạo thành một cấu trúc vững chắc mà theo tính toán của các nhà khoa học thì có thể ñảm bảo ñỡ 
ñược một trọng lượng nặng gấp 40 lần cái kén. ðây có thể là một bí quyết giúp lý giải tại sao những cái 
kén của loài bướm này chỉ treo lơ lửng trên phiến lá mà có thể chịu ñược những trận bão cực mạnh 
của vùng Trung Mỹ.  

Khám phá này của Parker và Ingram ngay lập tức ñã ñược một ñơn vị nghiên cứu của Bộ Quốc Phòng 
Anh chú ý tới với mong muốn tìm ra một dạng vật liệu có ñộ bám dính cao và có thể sử dụng ñược 
dưới nước. Loại vật liệu ñó sẽ ñược dùng ñể gắn nhiều loại thiết bị nghiên cứu hải dương học ở dưới 
gầm những con tàu và chịu ñược tác ñộng của những dòng hải lưu.  

Vì sao nhện nước không chìm ? 

Thật dễ hiểu vì sao nhện nước có thể trôi nổi và lướt ñi trên bề mặt ao hồ và các con suối. Nhưng ñến 
tận giờ, người ta vẫn chưa rõ bằng cách nào loài côn trùng này không bị chìm, ngay cả trong mưa bão 
quăng quật hoặc khi nước cuốn.  

Khi nghiên cứu dưới kính hiển vi cực mạnh, các nhà khoa học Trung Quốc ñã phát hiện thấy quanh 
chân của chúng là hàng nghìn sợi lông tí hon, mỗi sợi chỉ dài khoảng 50 micromet. Các sợi lông này xù 
ra thành những chùm tơ cực nhỏ, “ bẫy” không khí vào bên trong và tạo ra lớp ñệm ngăn cách chân 
của nhện với mặt nước, ñống thời làm tăng sức nổi của con vật.  

“Tính kỵ nước của lớp bọt khí này có thể ñã hỗ trợ chúng ñứng vững trên mặt nước”, Lei Jiang, thuộc 
Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh, ñồng tác giả của nghiên cứu , nhận ñịnh.  

“Các ñụng chạm nhẹ hoặc nhiễu loạn có thể phá vỡ cân bằng này. Song, lớp ñệm khí ở chân của nhện 
nước có thể giúp chúng di chuyển nhanh chóng và lấy lại thăng bằng trên mặt nước, ngay cả trong 
mưa bão hoặc các biến ñộng khác”. 

Jiang lưu ý rằng những ñặc ñiểm tương tự mà các ñộng vật khác cũng có, như bộ lông trơn trên cơ thể 
vịt, ñều hoạt ñộng theo cùng một cách. Tuy nhiên, hầu hết chúng kém hiệu quả hơn.  

Nhện nước (Gerris remigis) sống chủ yếu trong các ao, hồ, sông , ngòi, là loài tiến bộ nhất trong tự 
nhiên về khả năng cư ngụ trên mặt nước. Hai cặp chân dài mảnh khảnh giúp chúng nổi và ñi lại trên 
ñó dễ dàng như ta ñi trên cạn. Chúng còn có một ñôi chân trước nhỏ hơn, sử dụng trong việc bắt mồi.  

ðôi chân của chúng có thể tạo ra chỗ trũng tới 4 milimét mà vẫn không phá vỡ mặt nước, và mang tới 
15 lần trọng lượng cơ thể mà không chìm. Khả năng nổi phi thường này cho phép con vật nhảy tưng 
tưng trên mặt nước, giống như quả bóng cao su trên ñường, giúp nó dễ dàng tiếp cận với con mồi cực 
nhanh. Nhện nước có thể lao vào bữa ăn với tốc ñộ bằng cả trăm lần chiều dài cơ thể chỉ trong một 
giây. Hãy hình dung ñể có thể làm ñược như thế, một người cao 1,8 mét sẽ phải bơi với tốc ñộ 644 
kilomét mỗi giờ!  

Vì sao ruồi muỗi… mất tích trong mùa ðông ? 

Mùa ðông, giá rét căm căm ñã khiến cho ruồi muỗi phải ñi tìm nơi trú ẩn, không còn thấy bóng dáng 
con nào nữa. Chúng “lánh nạn” ñi ñâu vậy nhỉ? Thật ra, chúng không ñi ñâu xa, mà chỉ bất ñộng ở 
góc nhà hay xó bếp ñể bảo tồn năng lượng.  
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Các loài ruồi sinh sống ở các miền khác nhau sống qua mùa ðông với phương thức khác nhau. Ở 
phương Bắc giá rét, ña số ruồi sống qua mùa ðông dưới hình thức nhộng, nhưng ở phương Nam ñỡ 
rét hơn, một số ruồi sống qua mùa ðông dưới dạng ấu trùng ñã trưởng thành.  

Trong mùa ðông, ấu trùng ruồi ñã trưởng thành thường ñậu yên ở những nơi kín gió có ánh nắng Mặt 
trời như dưới mái hiên, khe tường, chuồng súc vật, nhà xí…chúng không bay và cũng không ăn uống 
gì. Nhưng chúng không chết bởi lẽ trước mùa ðông chúng ñã dự trữ chất dinh dưỡng dưới dạng mỡ 
trong cơ thể. Lớp mỡ này ñược cơ thể ruồi sử dụng dần cho ñến mùa xuân ấm áp chúng mới bay ra và 
hoạt ñộng bình thường.  

Thích nghi với giá lạnh  

Nhộng do ấu trùng ruồi (dòi ) biến thành. Ở phương Bắc trời rất giá rét nhưng nhộng vẫn sống an 
toàn vì chúng có lớp vỏ dày giống như một ngôi nhà giữ nhiệt. Mặt khác nhộng không sống ngoài trời 
mà chui rúc trong các ñống phân, ñống rác hoặc dưới ñất có nhiệt ñộ ấm hơn ngoài trời. ðợi ñến mùa 
xuân ấm áp, nhộng mới phát triển thành ruồi ñội ñất chui lên mà bay ñi. Tại vùng này rất ít khi ruồi 
sống qua mùa ðông dưới dạng ấu trùng vì khí hậu rất lạnh mà cơ thể ấu trùng ruồi lại không có lông, 
chỉ có một lớp vỏ mỏng không chống ñỡ ñược nhiệt ñộ lạnh dưới không ñộ C.  

Ở phương Nam, khí hậu ấm áp hơn nên ruồi thường sống qua mùa ðông dưới dạng ấu trùng. Chúng 
chui rúc trong các ñống phân, rác… ñợi ñến mùa xuân mới hoá thành nhộng và sau ñó biến thành 
ruồi.  

Muỗi cũng có nhiều loài, mỗi loài có phương thức sống qua mùa ðông khác nhau. Có loài tồn tại trong 
mùa ðông dưới dạng trứng, ñến mùa xuân mới nở thành ấu trùng. Có loài sống qua mùa ðông bằng 
cách lẩn trốn vào những nơi kín gió như góc nhà, gậm giường, hốc cây… ñến mùa xuân mới bay ra ñẻ 
trứng. Cũng có loài muỗi sống qua mùa ðông dưới dạng bọ gậy, chúng có thể sống dưới ñáy hồ ñóng 
băng, ñợi mùa xuân ñến mới phát triển và lột xác thành muỗi.  

Vì sao ong mật chết sau khi ñốt ? 

Cũng tự vệ như các sinh vật khác, ong mật tấn công những kẻ lạ mặt xâm phạm lãnh thổ của chúng. 
Tuy vậy, chỉ trong trường hợp bất ñắc dĩ ong mật mới chống trả ñối phương bằng phương phát ñốt, vì 
khi ñó, chúng ñồng thời “ký” vào “bản án tử hình” của chính mình.  

Ong mật ñốt người bằng chiếc ngòi ở cuối phần bụng. Ngòi ong mật gồm một kim ở phía cuối lưng và 
hai kim ở cuối bụng. Các kim ñó thông với tuyến nọc ñộc và các cơ quan nội tạng trong bụng ong mật. 
Phần nhọn của kim cuối bụng có mấy chiếc ngạnh cong. Khi ngòi ong cắm vào da người rồi rút ra, 
những chiếc ngạnh cong mắc trong da thịt người kéo cả ngòi và một phần ruột ong tuột ra theo, sau ñó 
không lâu ong sẽ chết. Bởi thế, trong trường hợp bất ñắc dĩ, ong mới ñốt người. Nhưng nếu ong mật 
ñốt vào côn trùng có vỏ cứng, ngòi ong sẽ rút ra ñược (qua lỗ thủng trên vỏ côn trùng), nó sẽ thoát 
chết.  

Ong mật không thích màu ñen và mùi rượu, hành, tỏi. Bởi vậy bạn muốn an toàn khi ñến gần tổ ong, 
nhớ kiểm tra xem mình có vừa “ẩm thực” các món khá nặng mùi trên không và ñừng quên mặc quần 
áo sáng màu.  

Vì sao người và ñộng vật vùng nhiệt ñới lại nhỏ bé ? 
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Do tiếp thu nguồn thức ăn nghèo nàn về protein và vi chất, các nhóm người và ñộng vật sống trong 
vùng nhiệt ñới ẩm và xích ñạo ñã thích nghi theo hướng thu nhỏ tầm vóc lại ñể tồn tại ñược trong môi 
trường bất thuận lợi này.  

Theo các nhà ñịa hoá, trong ñiều kiện ánh sáng Mặt trời dồi dào như ở vùng xích ñạo, cộng thêm 
lượng mưa phong phú như trên những vùng nhiệt ñới ẩm, ñất ñai hai miền này có sự phong hoá mạnh 
mẽ và trở nên kém phì nhiêu, nghèo về ñạm và lân dễ tiêu. Chất kiềm, nhất là canxi và magie thiếu 
trầm trọng do mưa nhiều, ñất bị rửa trôi nhanh. Những nguyên tố vi lượng rất cần cho sự sống như 
iot, coban… cũng thiếu, nhất là ở miền núi. Từ các yếu tố này, sự kém phát triển của kích thích cơ thể 
người và ñộng vật có thể ñược lý giải như sau:  

- Thiếu canxi và magie sẽ gây ra các bệnh về xương. Xương không phát triển khiến chiều cao hạn chế.  

- Thiếu hụt sắt khiến con người mắc bệnh thiếu máu và gầy. Thực vật nhiệt ñới ẩm giàu sắt, song con 
người không hấp thụ sắt qua việc ăn thực vật mà nguồn sắt chủ yếu là ñược cung cấp thông qua ñộng 
vật (thịt, cá, trứng, sữa…). Tuy nhiên trong thực tế, thức ăn của người và ñộng vật sống ở vùng này 
chủ yếu là thực vật, ñộng vật chỉ chiếm khoảng từ 5% ñến 10%.  

- Trong ñiều kiện mưa nhiều, các chất kiềm cần thiết cho cuộc sống của các sinh vật bị rửa trôi trong 
khi lại có sự tích luỹ của các nguyên tố khác như sắt, nhôm, silic… Silic là nguyên tố làm cho lá cây của 
hai vùng này có màu xanh sẫm và cứng, sắc, có nhiều xơ và kém giá trị dinh dưỡng mà ñiển hình là cỏ 
tranh. Silic nhiều ñến nỗi bên trong các ống tre, nứa ta có thể gặp các tinh thể silic ngậm nước kết 
ñọng lại như những cục ñường. ðây là nguyên nhân giải thích vì sao những ñộng vật nuôi ở vùng nhiệt 
ñới ẩm và xích ñạo cho sản lượng thịt và sữa thua xa so với các loài ñộng vật ở xứ ôn ñới.  

Sự kết hợp những yếu tố trên ñã khiến các cư dân của vùng nhiệt ñới ẩm như Việt Nam, Malaysia, 
Thái Lan, Philippines, Indonesia, Angola, Ghine… ñều có vóc dáng nhỏ bé. Thậm chí ở vùng rừng xích 
ñạo châu Phi có bộ lạc người Pich mê còn ñược gọi là bộ lạc của những người “tí hon”. Nam giới ở ñây 
cao không quá 1,3 mét, còn phụ nữ chỉ cao trung bình khoảng 1 mét.  

Tình trạng tương tự như vậy cũng diễn ra ñối với ñộng vật. Theo tính toán của các nhà khoa học, các 
loại ñộng vật ở vùng nhiệt ñời ẩm và xích ñạo có kích thước thua thiệt so với ñồng loại của chúng ở 
vùng ôn ñới tới 1,5 mét. Ví dụ, lài hươu cao cổ sống ở các ñồng cỏ ôn ñới có chiều cao trung bình là 6 
mét trong khi ở vùng xích ñạo chúng chỉ cao có 2,5 mét mà thôi.  

Vì sao loài dúi có hai răng cửa vận ñộng ñộc lập nhau ? 

Không hy vọng giành ngôi vị trong các cuộc thi sắc ñẹp, nhưng dúi không lông có ñủ ñặc ñiểm ñể ñứng 
trong hàng ngũ các loài thú kỳ lạ nhất trên thế giới. Loài gặm nhấm này có những chiếc răng cửa rất 
lớn, với hai chiếc ở hàm dưới có thể vận ñộng ñộc lập với nhau: Sự khác biệt nằm ở trong não của 
chúng.  

Trong khi những người bà con có lông mao của dúi không lông sống theo kiểu cộng ñồng (như ở ong 
và các loài côn trùng xã hội khác), thì loài vật này lại sống rất ñơn ñộc. Vẻ ngoài trần trụi với vài cái 
lông thụ cảm thưa thớt còn sót lại, ñôi tai và mắt nhỏ, ñầy nếp nhăn, dúi không lông sống chui lủi 
trong những chiếc hang sâu dưới lòng ñất. Những ñặc ñiểm này giúp chúng thích nghi với cuộc sống 
ñào bới và tối tăm. Nhưng chưa hết, ñiểm kỳ lạ nhất của chúng là những chiếc răng cửa cực lớn, hai 
chiếc ở hàm dưới có thể vận ñộng ñộc lập với nhau, giúp chúng ñào hang và di chuyển các vật.  
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Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học Mỹ ñã chỉ ra rằng, các vùng não của dúi không lông có 
sự biệt hoá tương tự, quyết ñịnh ñến hoạt ñộng của cặp răng kỳ dị này. Kenneth Catania và các cộng 
sự tại ðại học Vanderbilt ñã sử dụng các thiết bị ñiện tử tí hon ñể ghi lại hoạt ñộng thần kinh trong 
não dúi. Họ nhận thấy gần 1/3 vùng vỏ não chi phối cảm giác xúc giác (somatosensory cortex), là dành 
cho việc thu và phát thông tin tới những chiếc răng cửa ngoại cỡ. Trong khi ñó, hai chân trước của dũi 
không lông chỉ nhận ñược khoảng 10% không gian tương ứng trên vỏ não của nó.  

Catania cũng thông báo rằng vùng vỏ não chi phối cảm giác xúc giác của dúi không lông dường như 
ñã lấn át hết vùng vỏ não mới (thông thường có vai trò chi phối thị giác). Có lẽ vì thế mà tầm nhìn của 
dúi rất dở, trong khi chúng lại làm việc khá nhanh nhẹn trong bóng tối. Kết quả này cũng chỉ ra rằng, 
“ñã có sự sắp xếp lại não bộ ở loài dúi không lông, song song với việc chuyên hoá các cấu trúc não và 
những hành vi có liên quan ñến ñời sống ñào bới”.  

Vì sao cua ñi ngang ? 

Hãy úp sấp bàn tay của bạn xuống mặt bàn và tưởng tượng rằng ñó là một nửa con cua. Mu bàn tay là 
mai cua, các ngón tay của bạn là chân cua. Di chuyển tay về phía trước. Bây giờ hẳn bạn ñã hình dung 
ra cách cua ñi ngang.  

Loài cua ñược bọc trong một bộ xương ngoài có tác dụng bảo vệ chúng trước kẻ thù. Tuy nhiên, cái giá 
phải trả là các chân trên của chúng bị hạn chế cử ñộng. Càng tiến hoá nhiều, xương ngoài của cua 
càng có tác dụng bảo vệ hơn và chân cử ñộng càng ít hơn. Trông thì buồn cười thật, nhưng có thế cua 
mới sống ñược.  

Cụ thể, chân cua gắn vào mình nó, cũng giống như ở con người chúng ta vậy. Song thật không may 
cho anh chàng “8 cẳng 2 càng” này là trong khi tay người có rất nhiều khớp (vai, khuỷu tay, cổ tay và 
ngón tay) cho phép chúng ta cử ñộng ñược thoải mái thì cua lại có rất ít khớp. Và các khớp chân ấy 
cũng không ñược linh hoạt lắm. Chúng chỉ hơi gập lại theo hướng trước – sau.  

ðể dễ hiểu, bạn cứ hình dung như thế này: Chân cua cũng tương tự như ngón tay người, chỉ có thể di 
chuyển dọc mà rất hạn chế theo chiều ngang. Như vậy, cua ñi ngang là do nó ñã chấp nhận hy sinh sự 
linh hoạt của chân, ñổi lại ñược bảo vệ khỏi kẻ thù.  

Vì sao cá voi mắc cạn ? 

Hiện tượng cả ñàn cá lớn giạt vào bờ ñã không còn là quá bí ẩn, ít nhất là ñối với các bãi biển thuộc 
vùng ðông Nam Australia. Một phân tích mới ñây dựa trên những số liệu trong hơn 30 năm ñã phát 
hiện thấy số loài ñộng vật biển có vú bị giạt lên bờ tăng ñột biến cứ sau 10 – 12 năm.  

Dường như những ñợt “tự tử” hàng loạt này là hậu quả của một hiện tượng thời tiết có tên gọi là gió 
Tây vùng. Hiện tượng các loài thú biển mắc cạn hàng loạt từng ñược xem là chuyện ngẫu nhiên hoặc 
nghi ngờ có liên quan ñến những biến ñộng thời tiết lớn như El Nino. Tasmania là một trong những 
ñiểm nóng trên thế giới thường xuyên bắt gặp hiện tượng này. Cá heo, cá nhà táng và cá voi hoa tiêu là 
ba loài hay bị mắc cạn nhất trên các bãi cát ở ñây.  

Các nhà khoa học ñã phân tích dữ liệu về những ñợt mắc cạn ở Tasmania từ năm 1920 ñến năm 2002. 
Trong những thời kỳ cao ñiểm nhất, mỗi năm vùng biển này ñón khoảng 10 lần các loài thú biển giạt 
vào. Còn giai ñoạn ñỉnh ñiểm gần ñây nhất – vào năm 1992 – có tới 29 lần. Tìm hiểu dữ liệu ở bang 
Victoria, thuộc vùng phía nam ñảo lớn Australia, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy quy luật tương tự.  
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Họ nhận thấy những ñợt mắc cạn này có liên quan tới sự thay ñổi nhiệt ñộ nước biển bề mặt trong 
mùa hè và áp suất không khí tại mặt biển ngoài khơi Tasmania – hai dấu hiệu chỉ thị cho sự ñổi chiều 
di chuyển của các ñợt gió Tây vùng băng qua lục ñịa Australia.  

Cứ khoảng 10 năm, những ñợt gió trên sẽ gây ra những trận bão lớn và làm mở rộng dòng nước lạnh 
ở vùng cận cực ñang di chuyển về phía Bắc tới bờ biển Tasmania. Nhiều loài cá heo ñã nương theo 
dòng nước này mà ñi tới ñó bởi ở ñó rất giàu dinh dưỡng. Khi dòng hải lưu lạnh tiến ñến gần bờ, cá 
heo và cá voi cũng không tránh khỏi giạt vào bờ và bị mắc lại tại ñó.  

Bên cạnh ñó ở chúng còn có một bộ phận có tính chất như nam châm trong não, kình ngư có thể phát 
hiện những ñường từ vô hình và sử dụng chúng như những ñường ray dẫn lối trong ñại dương bao la. 
Bình thường, những ñường từ ấy song song với biển. Nhưng rối loạn trong tai, giống như một vỉa sắt 
khổng lồ, khiến ñường ray dẫn lối ấy trở thành ñường thẳng góc với bờ biển. Nếu một con cá heo bất 
hạnh bơi theo ñường ray lạc hướng này, cá sẽ tiến vào bờ biển. Thật vậy, các nhà khoa học ñã chứng 
minh rằng ña số những bãi biển nơi cá mắc cạn thường có các ñường từ băng qua.  

Từ khi nào và vì sao cây mọc lá ? 

Các nghiên cứu về hoá thạch ñã chỉ ra rằng cây cối từ ñầu kỷ Devon trở về trước (cách ñây khoảng 
360 triệu năm) không ñược sum suê lá như bây giờ. ða số thực vật ñều trơ trụi trong một khoảng thời 
gian kéo dài ñến 40 triệu năm.  

Tại sao cây cối lại có lá và tại sao quá trình “triển khai” lá này lại kéo dài ñến như thế? Câu trả lời từ 
rất lâu ñã là chủ ñề của nhiều cuộc tranh luận khoa học. Mới ñây, các nhà nghiên cứu thuộc hai 
trường ñại học ở Anh ñã ñưa ra một giả thuyết, theo ñó, lá chỉ ñược hình thành khi có sự thay ñổi 
mạnh mẽ về lượng CO2 trong khí quyển.  

CO2 là khí mà cây cối sử dụng ñể quang hợp. Vào ñầu kỷ Devon, Trái ñất có quá nhiều khí này, nhiều 
ñến mức cây chẳng cần hoặc chỉ cần rất ít lỗ khí (nơi chúng hút CO2 vào và nhả oxy ra). Vì thế, hầu 
hết cây cối ñều không có lá. Cá biệt, một số thực vật mọc những bộ phận giống như gai vậy.  

Không có lỗ khí, nên nếu cây có lá, nhất là lá rộng, chúng sẽ phải chịu nhiệt ñộ rất cao của môi trường 
thời ñó.  

Nhưng rồi sau ñó, lượng nồng ñộ của khí CO2 trong bầu khí quyển của Trái ñất bắt ñầu giảm dần 
theo thời gian, cuối cùng chỉ còn lại khoảng 10% so với lượng ban ñầu. Do vậy, cây cối buộc phải tiến 
hoá sao cho có nhiều lỗ khí hơn ñể hút ñủ CO2, ñể giữ mát thân. Sự hình thành lá ở thực vật là một 
cách thức ñể thích nghi với môi trường. Nhờ có những chiếc lá chi chít lỗ khí, cây quang hợp ñược 
nhiều hơn và không bị nhiệt ñộ quá cao làm hại.  

Tại sao có loại hoa thơm, có loại hoa không thơm ? 

Thông thường, hoa của ña số các loại thực vật ñều có mùi thơm nhưng không phải tất cả các loài hoa 
ñều có. Tại sao có một số hoa có mùi thơm, một số lại không có? Trước tiên chúng ta hãy xem xét 
nguồn gốc của mùi thơm này.  

Hoa có mùi thơm là bởi vì bên trong hoa có một nhà máy chế tạo hương thơm - tế bào dầu. Sản phẩm 
của nhà máy này chính là dầu hương thơm có mùi thơm, nó có thể tiết ra liên tục thông qua ống dẫn 
dầu, hơn nữa còn có thể bốc hơi cùng với nước ở nhiệt ñộ thông thường, từ ñó biến thành thể khí toả 
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ra hương thơm mê hoặc người, cho nên còn gọi nó là dầu bốc hơi. Bởi vì dầu bốc hơi có chứa trong các 
loài hoa khác nhau nên mùi thơm nó toả ra cũng khác nhau. Chúng ta vốn có thể ngửi ñược hương 
hoa là do các phân tử khí trong dầu bốc hơi thoát ra rồi bay ñến lỗ mũi chúng ta. Nếu dầu thơm bị 
Mặt trời chiếu vào, nó sẽ bay hơi rất nhanh, vì vậy mà khi có nhiều ánh sáng Mặt trời, hương hoa càng 
ñậm hơn, hoa toả ra mùi thơm xa hơn. Ngoài ra trong một số loài hoa tuy có các tế bào dầu nhưng tế 
bào của nó trong quá trình ñổi mới cũng lại sẽ tiếp tục sản sinh ra một số dầu thơm khác. Bên trong tế 
bào của một số hoa còn có thể tạo ra dầu thơm và chứa một loại dịch thể chứa ñường, bản thân thể 
chứa ñường này tuy không có hương thơm nhưng khi nó bị chất lên men phân giải, nó cũng có thể toả 
ra hương thơm.  

Tại sao có một số loài hoa lại không thơm? Nói một cách ñơn giản như sau, trong những loài hoa này 
không có tế bào dầu và cũng không có thể chứa ñường. Một nhà máy không có nguyên liệu thơm chắc 
chắn sẽ không thể sản xuất ra ñược những sản phẩm có mùi thơm. Vì vậy mà có một số loài hoa không 
thơm.  

Tế bào dầu trong hoa không phải ñều có mùi thơm, cũng có một số loại có mùi thối, hơn nữa hoa của 
một số thực vật rất thối như Xà cô, Mã ñâu linh, hoa ñại vương… khi nở ñều toả ra mùi thối rất khó 
ngửi. ðối với những loại hoa này, không chỉ con người ghét chúng mà ngay cả ong mật và bướm cũng 
ñều phải tránh xa. Còn loại nhặng lại thấy mùi thối mà sà ñến chứ không muốn bỏ ñi.  

Nói tóm lại, hoa thơm và không thơm quan trọng là ở chỗ trong tế bào có dầu bốc hơi hay không. Còn 
mùi thơm và thối lại do các chất khác nhau chứa trong dầu bốc hơi của các loại thực vật khác nhau 
nên mùi toả ra cũng khác nhau.  

Vậy thì dầu bốc hơi ñược hình thành trong cơ thể thực vật như thế nào? Ý nghĩa sinh lý ñối với thể 
thực vật như thế nào? Những câu hỏi này hiện nay giới khoa học vẫn chưa tìm ra ñáp án hoàn chỉnh. 
Thông thường, mọi người ñều cho rằng dầu bốc hơi chứ trong cơ thể thực vật là sản phẩm cuối cùng 
do tác dụng trao ñổi của bản thân thể thực vật. Cũng có người nói rằng ñó là sản phẩm ñược bài tiết 
ra trong thể thực vật, là chất thải công nghiệp của quá trình sinh lý. ða số các nhà khoa học ñều cho 
rằng, dầu bốc hơi ñược sản sinh ra khi chất diệp lục ñang tiến hành quá trình quang hợp. Khi mới 
sinh ra, chúng phân bố trên khắp cơ thể thực vật rồi lớn lên cùng thể thực vật dựa vào ñặc tính sinh lý 
của các loài thực vật, có loại tập trung trong thân cây và lá như Bạc hà, Rau cần, Hương thảo…, có 
loại lại chứa trong thân cây, có loại chứa trong vỏ cây như Nguyệt quế, Hậu phắc…, có loại chứa ở bộ 
phận dưới ñất như Giang tươi; Có loại chứa trong quả như Quýt, Hồi hương, Chanh… Thông thường, 
phần lớn dầu bay hơi ñều chứa trong hoa của thực vật.  

Sự tồn tại của dầu thực vật trong thể thực vật trên thực tế cũng có những tác dụng nhất ñịnh của nó. 
Tác dụng rõ ràng nhất là nó là chất hấp dẫn các loại côn trùng, giúp truyền phấn hoa ñể sinh sôi ñời 
sau tốt hơn. Mặt khác, dầu bốc hơi có thể làm giảm sự bốc hơi của nước hoặc dùng hương thơm ñể gây 
ñộc cho các thực vật gần nó nhằm mục ñích bảo vệ mình.  

Bí ẩn của cây tầm gửi 

Vào những ngày mùa này trong năm, những chùm cây tầm gửi với quả trắng mọng và lá xanh mướt 
thường ñược treo lên cửa ra vào các ngôi nhà, gợi cảm hứng cho những ñôi bạn trẻ trao nhau những 
nụ hôn. Nhưng không phải ai cũng biết rằng ñó là một trong những loài cỏ dại ñộc hại nhất.  

Có khoảng hơn 1.300 loài tầm gửi, bao gồm hai loài phổ biến nhất luôn ñược treo trên cửa nhà trong 
ngày lễ mùa ðông, như một biểu hiện của sự thiện chí và tình bằng hữu. Nhưng thực tế, tất cả bọn 
chúng lại là những kẻ ăn bám trên các cành cây và cây bụi, ăn cắp thức ăn và nước của “ chủ nhà”.  
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“Qua thời gian, chúng làm tổn hại tới sự phát triển của cây và thậm chí giết chết cây ñó”. Hầu hết các 
loài tầm gửi có lá xanh giúp chúng tự tạo năng lượng nhờ quá trình quang hợp. Vì thế các nhà khoa 
học gọi nó là loài bán ký sinh.  

Từ Mistletoe (cây tầm gửi) bắt nguồn từ thực tế rằng loài cây này thường xuất hiện ở những nơi chim 
muông ñể lại chất thải của mình. Theo tiếng Anglo - Saxon, mistel có nghĩa là phân, và tan có nghĩa là 
cành cây. Vì vậy tên thông thường của nó có nghĩa là “phân trên cành cây”. Tên khoa học của tầm gửi 
cũng không hay ho gì hơn. Trong tiếng Hy Lạp, phoradendron có nghĩa là “ kẻ trộm trên cành cây”.  

Hạt của tầm gửi ñược phát tán qua mỏ, chân và cơ quan tiêu hoá của loài chim. ðó là mối quan hệ ñôi 
bên cùng có lợi: Nhiều loài chim sử dụng tầm gửi ñể làm tổ.  

Trong các loài tầm gửi, tầm gửi lùn là một kẻ nguy hiểm cho ngành lâm nghiệp. Chỉ riêng ở Colorado 
(Mỹ), nó có thể làm giảm một nữa sản phẩm gỗ hàng năm. Loài thực vật này bám rễ vào những cây to 
trưởng thành, làm suy yếu chúng bằng cách hút chất dinh dưỡng và nước. Khi quả của tầm gửi lùn 
chín, chúng sẽ nổ tung và bắn các hạt ñi xa tới 15m. Những hạt ñó lại ñọng trên cành cây non và sau 
khi nảy mầm lại tiếp tục ñánh cắp chất dinh dưỡng từ những nạn nhân mới.  

Các nhà lâm nghiệp và các công ty lấy gỗ ñã phải vật lộn nhiều năm ñể ngăn chặn sự phát tán của loài 
cây bé nhỏ mà nguy hiểm này. “Việc ngăn cản nó khó hơn cả ngăn côn trùng”.  

Bất chấp nỗi kinh hoàng do tầm gửi gây ra, loài thực vật này ñã ñưa con người xích lại gần nhau hơn 
theo truyền thống lâu ñời. Do cây tầm gửi ra quả vào mùa ðông, các nền văn hoá thường coi nó là biểu 
hiện của sự phì nhiêu, màu mỡ. Việc trao nhau nụ hôn dưới cây tầm gửi có nguồn gốc từ thời cổ ñại 
của người Druid. Khi kẻ thù chạm trán nhau dưói cây tầm gửi trong rừng, họ phải hạ vũ khí và ngừng 
bắn cho tới ngày hôm sau. Từ truyền thống này mà dẫn tới việc cho cây tầm gửi lên cửa nhà và hôn 
nhau dưới tán lá xanh”. Cây tầm gửi ñã xuất hiện từ nghìn năm nay, chúng là một phần không thể 
thiếu của khu rừng.  

Tại sao gọi cây xương rồng Saguaros là “ người khổng lồ” của sa mạc 

Với chiều cao trung bình 9,1 ñến 13,3 mét, có cây cao vọt lên tới 15,5 mét, xương rồng Saguaros nổi bật 
trên sa mạc hoang vắng với những thân cây cao dạng cột, ñôi khi ñường kính thân ñạt tới 76 cm. Trên 
thân nó chỉ có vài nhánh lớn, còn gọi là tay, uốn cong lên trời…  

Saguaros phân bố ở Arizona, ðông Nam California và Sonora ở Mexico. Phải mất tới 30 năm loài cây 
này mới ñạt chiều cao 1 mét, nhưng tuổi thọ của chúng có thể kéo dài hơn 200 năm.  

Giống như các loài xương rồng khác, Saguaros sống trong sa mạc nhờ những cơn mưa xối xả thường 
chỉ xảy ra khoảng một lần trong năm. Chúng hút nước nhiều hết mức có thể và dự trữ. Saguaros có 
thể sử dụng một tấn nước mỗi ngày bằng cách nở rộng hết cỡ kích thước thân cây. Lượng nước này 
sau ñó dần dần ñược sử dụng ñể xây dựng nên các mô mới, nhưng với một tốc ñộ chậm ñến mức quá 
trình này kéo dài cho ñến cơn mưa sau.  

Tự bảo vệ  

Loài Saguaros ñược bao bọc bằng vô số những chiếc gai nhỏ (dạng biến ñổi của lá). Những chiếc gai 
này làm chệch hướng các dòng khí bao quanh thân cây, hạn chế tối ña sự thoát hơi nước bề mặt. 
Những chiếc gai nhọn cũng giúp xua ñuổi những con thú chuyên ñi kiếm xương rồng Saguaros làm 
thức ăn. Chất ñộc trong nhựa xương rồng góp phần ngăn cản sự phá hoại của các loài ñộng vật khác.  
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Quả chín ngay trước khi mùa mưa tới  

Nhiều loài ñộng vật, trong ñó có con người, sử dụng quả của cây Saguaros làm thứ ăn. Chim gõ kiến 
làm tổ trên cây bằng cách khoét các hốc vào trong chiếc thân ñồ sộ ñó. Hoa của cây, những bông hoa 
sang trọng của vùng Arizona, màu trắng ngà và có ñường kính tới 12,5 cm. Chúng toả ra mùi thơm 
nồng nàn, thu hút nhiều loài côn trùng cũng như những con chim bồ câu cánh trắng và dơi mũi dài. 
Những loài ñộng vật này sẽ vô tình thu gom và phân tán phấn hoa dính và cánh và người chúng khi 
chúng tìm tới các bầu mật thơm ngon.  

Loài hoa nhanh nhất trong tự nhiên 

Danh hiệu loài thực vật nhanh nhất Trái ñất giờ thuộc về cây sơn thù du ở Canada (Bunchberry 
Dogwood ), cá nhà thực vật học tuyên bố.  

Những bông hoa sơn thù du nhỏ xíu có thời gian, mở ra chưa tới 0,5 phần nghìn giây, phóng ñi cơ 
quan sinh sản ñực (phấn hoa) dưới một áp lực gần 800 lần lực mà các nhà du hành ñã phải chịu khi 
tên lửa ñược phóng.  

“Video tốc ñộ cao ñã cho thấy bông hoa nở ra trong vòng chưa tới 0,5 phần nghìn giây, nhanh nhất 
từng ñược ghi nhận ở một loài thực vật”, Joan Edwards tại ðại học Williams ở Williamstown, Mỹ, cho 
biết.  

Cây sơn thù du (Cornus canadensis) ñã vượt qua các loài thực vật nổi tiếng nhanh như chớp khác, như 
quả Impatiens pallida nổ tung trong 2,8 - 5,8 phần nghìn giây, và cú khép chặt của hoa bẫy mồi Venus 
trong 100 phần nghìn giây.  

Loài cây này thậm chí còn nhanh hơn cả bọ chét có cú nhảy với tốc ñộ 0,5 - 1,0 phần nghìn giây và tôm 
bọ ngựa với pha tấn công chớp nhoáng trong 2,7 phần nghìn giây.  

“ Nhị hoa sơn thù du ñược cấu tạo giống như máy bắn ñá thời trung cổ thu nhỏ”, Edwards cho biết . 
Cỗ máy này cho phép bông hoa bắn phấn ñi xa hơn cả một chiếc máy lăng ñá ñơn giản.  

Thông thường, kẻ khởi ñộng cho chiếc máy bắn ñá này thường là những con côn trùng lớn như ong 
bắp cày, hoặc ñôi khi chẳng có gì cả. Khi một con côn trùng ñậu vào bông hoa, phấn hoa dính lên thân 
thể chúng và ñược truyền sang những bông hoa khác. Cũng có khi bông hoa tự nở ra, phấn hoa ñược 
mang ñi trong gió và hội ngộ với cơ quan sinh sản cái của những bông hoa khác.  

Tuy vậy, những phấn hoa ñủ dính ñể bám lại trên thân thể côn trùng thường không có ñủ bột ñể mang 
ñi trong gió. Vì vậy, có thể cây sơn phù du ñã phát triển máy bắn ñạn nhỏ xiu làm phương án dự 
phòng, khi mà những kẻ thụ phấn không xuất hiện, các nhà khoa học phỏng ñoán.  

Cây sơn thù du là loài thực vật phổ biến tạo nên những thảm cỏ dưới rừng taiga và vân sam Canada.  

Vì sao khó ñập ruồi ? 

Bắt một con ruồi ñang bay có lẽ là một trong những việc khiến bạn nản lòng nhất. Các nhà khoa học 
ñã biết vì sao nó lẩn tránh bạn dễ dàng như vậy.  

Bí mật của ruồi là : Nó nhảy chứ không chỉ là bay  
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Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học ñã tập trung tìm hiểu bằng cách nào não bộ của ruồi thi 
hành những cử ñộng thoát chết lẹ làng ñến vậy, Gwyneth Card từ Viện Công nghệ California ñã lần 
lượt thả những cái ñĩa ñen từ các góc khác nhau, ñể ñè bẹp một chú ruồi. Bà quay phim lại hình ảnh 
này.  

Băng video cho thấy con ruồi nhảy ra xa vật thể ñang rơi xuống, bằng cả cân và cánh. ðiều này chứng 
tỏ não bộ của nó thực hiên một cách trình tự cất cánh liên quan ñến kết nối thần kinh giữa cánh và 
chân.  

“ Kiểu ra quyết ñịnh năng lượng thấp này có thể là ý tưởng hay ñổi với những người ñang thiết kế các 
robot ñịnh vệ tự ñộng”, Card nói.  

Nghiên cứu sẽ ñược trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội sinh học thực nghiệm ở 
Barcelona, Tây Ban Nha.  

Tại sao nhiều loài hoa ñẹp lại có ñộc ? 

Hoa của rất nhiều thực vật có màu sắc tươi ñẹp, ñược mọi người yêu thích nhưng lại có ñộc. Ví dụ như 
hoa trúc ñào có màu ñỏ tươi, dường như quanh năm ñều thấy hoa nở, nhưng lá, vỏ, rễ của nó ñều có 
ñộc, chỉ có ñiều ñộc tính hơi nhẹ mà thôi. Chỉ cần con người ăn một chút vỏ cây trúc ñào sẽ bị trúng 
ñộc ngay; Ban ñầu có cảm giác tức ngực, buồn nôn, ñau bụng, rồi tim ñập mạnh, mạch ñập nhiều; 
Người bị nặng thì con ngươi mở lớn, ñại tiểu tiện ra máu, thậm chí có người còn bị co giật rồi chết. ðó 
là vì trong cây trúc ñào có chứa nhiều loại chất trợ tim có ñộc tính mạnh ñối với tim người.  

Chúng ta thường nhìn thấy trong các vườn hoa hay trên các ban công có một bồn hoa màu ñỏ tím, ñó 
là hoa thường xuân, cũng thuộc vào nhóm trúc ñào. Lá và rễ của nó có chứa chất kiềm sinh vật 
C8H7N như kiềm trong cây thường xuân, có thể ức chế khả năng tạo máu của con người, ñặc biệt là 
mức ñộ ức chế ñối với xương tuỷ là rất lớn, làm giảm các tế bào bạch cầu. Nhưng nếu áp dụng biện 
pháp lấy ñộc trị ñộc, kiềm thường xuân cũng có hiệu quả chữa trị nhất ñịnh trong việc chữa bệnh máu 
trắng, ung thư vú…  

Hoa thuỷ tiên là loại hoa ñược mọi người yêu thích nhất của mùa ñông, nó có thể nở hoa ñẹp trong 
mùa ñông lạnh, ñặc biệt là lá thì có mầu xanh biếc sáng bóng, làm cho trong phòng tràn ñầy ý nghĩa 
của mùa xuân. Nhưng thuỷ tiên cũng có ñộc, ñộc ở cây, ñặc biệt là ở thân củ giống như củ tỏi của nó 
thì ñộc tính càng nhiều. Nếu ăn nhầm thân củ thì có thể xuất hiện triệu chứng nôn, ñau bụng, mạch 
ñập yếu, kiết lị, thở gấp, nhiệt ñộ cơ thể tăng và bị choáng váng, thậm chí có thể còn dẫn ñến co giật, tê 
liệt mà chết. Thành phần có ñộc của thuỷ tiên là tính kiềm sinh vật, hàm lượng trong thân củ là 1%.  

Hoa của Thạch toán mặc dù có màu ñỏ tươi rất ñẹp, nhưng cả cây có ñộc, ñộc tính của hoa càng nhiều. 
Nếu ăn nhầm hoa Thạch toán thì có thể xuất hiện triệu chứng như nói năng khó khăn, những người bị 
nặng thì có thể chết. Thạch toán cũng bao hàm nhiều loại kiềm sinh vật, như kiềm thạch toán, kiềm 
của nhiều hoa thuỷ tiên. Ngoài ra, các loại thực vật của nhóm thạch toán như Hốt ñịa tiếu và Văn tàn 
lan, thân củ của chúng khá to và chứa nhiều tinh bột, nhưng có ñộc, phải tránh không ñược ăn nhầm 
phải chúng.  

Cây nhài tía là một loại hoa thường gặp, thường ñược trồng trong chậu hoa hoặc trên các khoảng 
trống ở các khu cao tầng. Hạt và rễ của loại thực vật này ñều có ñộc. Do rễ của cây nhài tía to, giống 
như cây Thiên Ma trong vị thuốc ðông y của Trung Quốc, thế là một số thương nhân bất chính liền 
dùng rễ cây nhài tía ñể chế thành Thiên Ma giả. Nếu ai ăn phải loại “Thiên Ma” giả này có thể bị 
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trúng ñộc, triệu chứng của nó là môi bị tê liệt, da thì tê dại, và ñi kèm theo là các triệu chứng ñau ñầu, 
ù tai. Rễ của loài cây nhài tía này có các thành phần hoá học như nhựa cây, axit hữu cơ, axit amin.  

Còn một số thực vật khác, như hoa bìm bìm, người ăn phải hạt và gốc cây của nó thì có thể bị ỉa chảy, 
ñau bụng, ñi ngoài ra máu, còn có trường hợp có thể ñi tiểu ra máu, thậm chí còn có khả năng gây tổn 
hại thần kinh não bộ và thần kinh dưới lưỡi, làm cho người không thể nói ñược và bị rơi vào trạng thái 
hôn mê. Rất nhiều loại hoa trong họ hoa ñỗ quyên cũng có ñộc như hoa Dương trịch trục (còn gọi là 
Nao dương hoa) khi nở có màu vàng thì cả cây có ñộc, ñộc tính của hoa và quả càng nhiều. Nghe nói, 
trong “Mông hãn dược” thời cổ có bao hàm cả thành phần của loại hoa này, có thể làm tê liệt thần 
kinh của con người, làm cho con người có thể mất ñi tri giác.  

Tổng hợp những ñiều ñã nói ở trên, rất nhiều loài hoa, mặc dù rất ñẹp nhưng chỉ có thể thưởng thức 
bằng mắt, tránh không ñược ăn. Không chỉ có vậy, có loại phấn hoa cũng có hại cho con người, nếu hít 
vào trong mũi (dùng mũi ñể ngửi hương của hoa) thì sẽ sinh ra dị ứng, ñây chính là một loại phản ứng 
với ñộc tính.  

Giới tính của lươn : “Hai trong một” 

Ở loài lươn, người ta nhận thấy hiện tượng những con lươn to, dài ñều không có trứng, trong khi ñó 
buồng trứng lại chỉ có mặt trong những con lươn nhỏ hơn, vì sao lại có chuyện ngược ñời vậy nhỉ  

ðó là vì tính ñực và cái của giống lươn hoàn toàn khác với các loài cá.  

ða số các loài cá khi mổ ra nếu không có buồng trứng (cái) thì phải có tinh hoàn (ñực), dù là cá nhỏ 
hay cá lớn. Sự khác biệt giữa giống cái và giống ñực ở các loài cá rất rõ ràng và vĩnh cửu.  

ðối với lươn thì khác hẳn. Từ khi trứng lươn nở thành lươn con, con nào cũng có buồng trứng. Nói 
một cách khác, tất cả lươn con là lươn cái. Nhưng khi các con lươn con lớn lên phát dục và ñẻ trứng 
xong, buồng trứng lươn bắt ñầu có thay ñổi. Các mô trước ñây sản sinh ra tế bào trứng sẽ chuyển hoá 
thành túi sinh tinh trùng. Hiện tượng này trong khoa học gọi là “chuyển ngược giới tính”. Vì nguyên 
nhân ñó nên những con lươn lớn ñều là lươn ñực.  

Lươn cái ñều biến thành lươn ñực, vậy lấy gì ñể duy trì nòi giống của chúng?  

Xin trả lời: Lươn nhỏ khi mới nở (ñều là lươn cái) sau khi trưởng thành chỉ ñẻ trứng một lần rồi biến 
thành lươn ñực. Số lươn ñực này sẽ gia phối với số luơn cái ra ñời sau một thế hệ. Xét cả họ nhà lươn 
thì năm nào cũng có một lứa lươn ñẻ trứng và mỗi năm ñều có một thế hệ lươn cái nở từ trứng ra. Nhờ 
ñó nòi giống lươn mới ñược duy trì.  

Hiếm có nhưng không phải là duy nhất 

Ở các ñộng vật khác, hiện tượng thay ñổi giới tính rất hiếm xảy ra. Trong giới ñộng vật tuy cũng có 
hiện tượng này, nhưng chỉ xảy ra ở cá biệt một vài con vật.  

Trong các loài cá, ngoài lươn có hiện tượng “chuyển ngược giới tính” còn có một vài loài cá tồn tại cả 
hai giới tính ñực, cái trong một cơ thể như cá thu, cá bướm. Cơ thể chúng có hai cơ quan sinh dục ñực 
và cái. Loại cá này có thể tự thụ tinh và ñẻ trứng. Ngay cả cá mè, ñôi khi người ta cũng thấy có hiện 
tượng trong một con cá có cả một buồng trứng nằm trong túi tinh trùng. Hiện tượng lưỡng tính kiểu 
này rất phổ biến trong các loài ñộng vật bậc thấp.  
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Bí mật của vẻ ñẹp công ñực là gì ? 

Các nhà khoa học từ lâu ñã biết màu sắc rực rỡ huyền ảo trên ñuôi các chàng công là kết quả của hiện 
tượng pha màu cấu trúc - sự tương tác giữa ánh sáng với cấu trúc lông ñuôi - chứ không phải bởi 
chính các sắc tố của nó. Song, mãi ñến nay, cơ chế chính xác của việc tạo màu này mới ñược khoa học 
làm sáng tỏ.  

Các nhà nghiên cứu ñã kiểm tra những chiếc lông ñuôi công ñực bằng cả kính hiển vi quang học và 
kính hiển vi ñiện tử quét. Họ xác nhận rằng mỗi chiếc lông có một gân trung tâm với các gân nhánh 
nằm về hai bên. ðến lượt mình, các gân này lại phân chia nhỏ hơn thành những cấu trúc phẳng gọi là 
lông tơ. Ảnh chụp dưới dưới kính hiển vi cho thấy, bất kể lông có màu gì, tất cả lông tơ ñều có những 
tấm rèm phẳng cấu tạo từ nhiều sợi sắc tố (melanin) . Tuy nhiên, số lượng các sợi melanin và khoảng 
cách giữa chúng không ñồng nhất. Chính sự khác biệt này là nguyên nhân gây nên màu sắc kỳ ảo của 
ñuôi công.  

Khi ánh sáng xuyên qua lông công, những kiểu sắp xếp khác nhau trên tấm rèm sợi sắc tố ñã làm phân 
tán ánh sáng, tạo ra ñủ sắc màu rực rỡ như xanh dương, xanh lục, vàng và nâu. Mô hình số cũng cho 
ra kết quả tương tự. Nhóm nghiên cứu ñã ñưa ra kết luận, “chiếc lược tạo màu nằm ở trong những 
chiếc ñuôi lông vũ của công, rất tài tình và khá là ñơn giản”.  

Chúa tể của các loài hoa 

Một ngày nào ñó, lang thang trong rừng mưa nhiệt ñới của Malaysia và Indonesia, bạn có thể sẽ sửng 
sốt khi ñập vào mắt bạn là một bông hoa chói lọi, khổng lồ với ñường kính tới gần… 1 mét. ðó là 
Rafflesia, một dạng hoa loa kèn lớn nhất thế giới. Thậy kỳ lạ, từ “báu vật của tạo hoá” này, có thứ mùi 
kinh khủng không ngừng bốc ra – mùi thịt thối.  

Dân ñịa phương do vậy gọi nó là hoa xác chết. Tuy vậy, thứ mùi ñó lại có vai trò sống còn ñối với hoa 
rafflesia, chúng hấp dẫn ruồi nhặng ñến làm chức năng thụ phấn.  

Tên ñầy ñủ của loài hoa này là Rafflesia arnoldi. Hoa mọc ngay trên mặt ñất, ñường kính tới 1 mét, 
màu ñỏ chói lọi. Cây Rafflesia là một loại cây ký sinh, dạng sợi, ñường kính thân bé như sợi chỉ. Thật 
ngược ñời, hoa của cây to bao nhiêu thì thân cây là bé bấy nhiêu.  

Rafflesia chui vào các mô rễ của một cây chủ có dạng thân leo và hút chất dinh dưỡng từ ñó. Nó không 
có lá, không có cuống, không có rễ. Cuối cùng, cái vi thể ăn bám nhỏ bé ñó sẽ tạo ra một cái nướu, to 
dần lên thành hình một chiếc bắp cải. Chính cái “bắp cải” này về sau sẽ nở ra bông hoa khổng lồ 
Rafflesia arnoldi, mọc ngay trên mặt ñất.  

Các hạt của cây Rafflesia rất nhỏ, ñược bọc trong một lớp vỏ cứng. Các nhà khoa học cho rằng chính 
các ñộng vật ñã truyền hạt này ñi xa khi ñi lang thang trong rừng. Hạt giắt vào móng chân của chúng 
và thế là ñược tha ñi khắp nơi.  

Loài Rafflesia ñầu tiên và lớn nhất ñược phát hiện ở ñảo Sumatra. Các nhà khoa học ñã lấy tên người 
phát hiện ra nó, một người châu Âu có tên là Thomas Stamford Rafflesia, cũng là người ñã thành lập 
nước Singapore ngày nay, ñặt cho cây. Từ ñó ñến nay, người ta ñã ñặt tên cho hơn 12 loài Rafflesia 
khác.  
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Không phải mọi loài Rafflesia ñều có mùi thối rữa của thịt thối. Ở Indonesia cũng có loài cây này, 
người dân gọi là bunga patma, có nghĩa là hoa sen.  

Tại sao chim ruồi lại có thể bay lơ lửng ? 

Không lớn hơn con ong mật, song chú chim ruồi tí hon có thể lơ lửng trên một bông hoa trong nhiều 
phút liền, nhờ vào khả năng vỗ cánh nửa giống côn trùng, nửa giống các loài chim khác.  

Chim ruồi có thể xem là dải phân cách giữa một bên là các loại chim (thu ñược lực nâng từ việc ñập 
cánh xuống) với các loài côn trùng (bay lên nhờ một nửa quá trình ñập cánh xuống và nửa còn lại từ 
quá trình vỗ cánh lên.  

Các nhà nghiên cứu ñã sử dụng công nghệ phức tạp ñể phân tích chuyển ñộng của không khí xung 
quang cánh của chim ruồi và cung cấp thông tin chi tiết về hiện tượng bay của nó, từng bị giới hạn ở 
việc phỏng ñoán trong suốt nhiều thập kỷ qua.  

Theo ñó, chim ruồi nhận 75% lực nâng từ hiện tượng vỗ cánh xuống, 25% còn lại cung cấp từ quá 
trình vỗ cánh lên.  

Ở tất cả các loài chim, lực nâng có ñược 100% nhờ vỗ cánh xuống, trong khi tỷ lệ này ở côn trùng là 50 
– 50.  

ðây là bằng chứng mạnh mẽ về hiện tượng hội tụ sinh học - những loài không có họ hàng với nhau tiến 
hoá những ñặc ñiểm giống nhau ñể khai thác lợi thế của chúng.  

Các nhà khoa học ñã ñặt những con chim háu ăn vào một kênh gió ñược thiết kế ñặc biệt, trang bị một 
thiết bị laser kết nối với máy tính, làm nhiệm vụ ño sự chuyển ñộng của các hạt dầu tí hon xoáy tít 
trong không khí. Thiết bị này cho phép chụp ñược những khoảnh khắc rất ngắn trong cử ñộng cánh 
của chim ruồi, khoảng 250 micro giây (một micro giây bằng một phần triệu giây).  

Tại sao có một số thực vật lại có ñộc ? 

Thực vật khác loài, do kết quả hoạt ñộng sinh lý của chúng không giống nhau, tạo thành vật chất có 
tính chất khác nhau tích luỹ trong thân của chúng. Ví dụ như lá của rau cần, rau chân vịt và rau thơm 
có mùi vị khác nhau chính là nguyên nhân này. Những tích luỹ của một số thực vật là vật chất ñộc, ñi 
vào bên trong cơ thể con người và gia súc thì có thể phát sinh tác dụng của ñộc tính, làm tổn hại ñến tổ 
chức tế bào, dẫn ñến trở ngại về cơ năng, bệnh tật hoặc tử vong, do ñó chúng ñược gọi là thực vật có 
ñộc.  

Chủng loại và tính chất của vật chất có ñộc trong thực vật rất phức tạp, ở ñây chỉ nói ñến một số loại 
quan trọng . Nói từ tính chất hoá học, vật chất có ñộc của thực vật chủ yếu có : Kiềm thực vật, 
glucoxit, saponin, protein và những ñộc tố khác vẫn chưa rõ. Kiềm thực vật là có hợp chất hữu cơ có 
chứa nitơ trong thân thực vật, như kiềm cây thuốc lá chứa trong lá và hạt giống của cây thuốc lá, ñộc 
tố của cây nấm ñộc chưa trong cây nấm. Glucoxit là sản vật của sự kết hợp giữ ñường và gốc hiñroxit 
(-OH), như glucoxit khổ hạnh nhân chứa trong hạt bạch quả và khổ hạnh nhân. Saponin là hợp chất 
rất phức tạp, sau khi hoà tan trong nước, lắc một chút là có thể tạo thành bọt, như saponin cù mạch 
chứa trong hạt cù mạch. Protein là chỉ vật chất có ñộc có tính chất protein, như protein thầu dầu trong 
hạt giống của thầu dầu, chất ba ñậu trong hạt giống ba ñậu. Vật chất có ñộc không chỉ tính chất khác 
nhau trong các thân thực vật mà vị trí phân bố cũng khác nhau, có loại ở những bộ phận khác nhau 
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của cây ñều có ñộc, có loại ở những bộ phận khác nhau ở cùng một cây thực vật có những vật chất có 
ñộc ở những mức ñộ khác nhau. Do sự khác nhau về kỹ thuật trồng trọt. ðất trồng và sự thay ñổi về 
năm, giai ñoạn phát dục, vị trí và thời tiết nên hàm lượng ñộc tính của thực vật có ñộc cũng khác nhau.  

Gluxit hạnh nhân chứa trong hạt giống của bạch quả và hạnh nhân hoà tan trong nước có thể sinh axit 
cyanogen có ñộc tính rất cao, trẻ em nuốt một lượng nhỏ thì sẽ mất ñi tri giác, trúng ñộc mà chết. 
Khoai tây sau khi ñưa ra ánh sáng chuyển sang mầu xanh hoặc nảy mầm, ở phần này sinh ra một loại 
ñộc tố có tên là “ Long quỳ tinh”. Người ăn vào sẽ dẫn ñến bị trúng ñộc, sinh ra các triệu chứng như 
nôn, ỉa chảy. Các loại hạt khác như ñào nhân, thầu dầu sau khi ăn sẽ bị trúng ñộc. Hiểu ñược những 
quy tắc này thì có thể phòng chống trúng ñộc và áp dụng các biện pháp cứu chữa kịp thời. Có một số 
thực vật có ñộc sau khi bỏ ñộc tố thì có thể tiếp tục dùng ñược, nói một cách thông thường, rau dại sau 
khi ngâm và rửa qua nước hoặc nấu chín rồi lại ngâm, làm cho hết vị chát và ñắng thì có thể khử hết 
ñộc tính; ðương nhiên cũng có một số thực vật như nấm ñộc thì cho dù có ngâm rửa, nấu chín như thế 
nào ñều không thể khử ñược ñộc tính. Do vậy, những thức vật không biết thì cần phải tìm hiểu xong 
mới có thể sử dụng, ñể tránh sau khi ăn nhầm rồi bị trúng ñộc.  

Một số thực vật có chứa vật chất có ñộc, ñặc biệt là thuộc những thực vật có tính kiềm thực vật, có thể 
dùng ñể chế tạo ra thuốc. Ví dụ, như lá và rễ của cây cà dược và cà ñộc dược có chứa kiềm lương ñang 
và atropin, có ñộc, có thể làm cho con người hưng phấn, hôn mê, nhưng khi dùng một lượng nhỏ trong 
y học lại trở thành bài thuộc trị bệnh phong thấp, thở dốc, bụng ñau quặn; Hoa của cà ñộc dược là hoa 
dương kim mà ðông y cổ ñại dùng ñể làm thuốc gây mê; Khi bị trúng ñộc moócphin trong quả thuốc 
phiện có thể dẫn tới liệt hô hấp, nhưng trong y học khi sử dụng với liều lượng thích hợp thì lại trở 
thành bài thuốc dừng ñau nhanh. Do ñó hiểu ñược loại thực vật nào có ñộc và trong chúng có chứa loại 
ñộc tố nào có ý nghĩa rất quan trọng.  

Vì sao chim chấp nhận trứng cúc cu gửi nhờ ? 

Một số loài chim thà ñể lại những quả trứng mà cúc cu ñẻ nhờ vào tổ của chúng, còn hơn là lỡ vứt ñi 
trứng của chính mình. Các nhà nghiên cứu ñã kiểm tra hành vi vứt trứng của 18 loài chim Australia 
và 23 loài ở châu Âu. Trong phần nghiên cứu tại xứ sở chuột túi, họ ñặt những quả trứng nhựa màu 
xanh dương vào tổ và quan sát xem lũ chim chủ nhà sẽ hất bỏ hay ñập vỡ quả trứng có màu kỳ lạ này  

Ánh sáng và tầm nhìn trong tổ dường như là những nhân tố chính ñể nó quyết ñịnh có hất bỏ quả 
trứng ngoại ñạo hay không. Những loài chim xây tổ nhỏ, tối, hình mái vòm hoặc hình cái chén, thì ñều 
chấp nhận quả trứng lạ, nhưng các con chủ nhà có tổ tràn ñầy ánh sáng thì có thể phân biệt giữa các 
quả trứng, và tỷ lệ vứt bỏ cao hơn.  

Một số loài chim chủ nhà chấp nhận trứng của cúc cu thay vì hứng chịu nguy cơ vứt con của mình.  

Những loài chim nhỏ hơn xây tổ nhỏ khép kín hơn sẽ có lợi thế bảo vệ, vì những con cúc cu to lớn 
không thể chui vào tổ của chúng ñẻ ñược. Song ñiều ñó ñồng thời cũng khiến chúng khó nhận ra trứng 
cúc cu hơn vì tổ tối hơn và chúng không muốn mắc sai lầm nếu vứt bỏ con của chính mình.  

Một số loài chim chủ nhà chấp nhận ñứa con rơi của cúc cu vì chi phí ñể nuôi dưỡng nó là thấp. Song, 
những gì chúng tôi tìm thấy là ñiều ñó không quan trọng chút nào.  

Loài chim hồng tước bản ñịa tuyệt ñẹp ở Australia là một ví dụ tốt về một loài chim không thể phân 
biệt ñược ñâu là trứng của mình, ñâu là trứng cúc cu, vì thế chúng không hất trứng lạ khỏi tổ. Song, 
nó cũng là loài vật chủ duy nhất trên thế giới có thể phân biệt những ñưa con giả trong tổ và loại bỏ 
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chúng. “Dường như chúng thua thiệt trong cuộc chạy ñua tiến hoá ở giai ñoạn trứng, song bù lại, 
chúng lại tiến hoá ñể có thể nhận ra những ñứa con rơi của cúc cu trong tổ của mình. 

Cá ngủ thế nào ? 

Giống như các loài ñộng vật khác, cá cũng cần phải ngủ, nhưng lại không hề nhắm mắt, ña số chúng 
chỉ chợp mắt chốc lát mà thôi. Chính vì vậy chúng ta có cảm giác rằng cá không bao giờ ngủ.  

Ở ðịa Trung Hải có nhiều loài cá vùi mình trong cát khi ngủ. ðáng nể nhất là loài cá vẹt, ban ñêm tiết 
chất nhầy thành cái “túi ngủ” ñể che mắt kẻ thù. Nó phải mất 30 phút ñể tạo ra cái “túi ngủ” này và 
ngần ấy thời gian ñể ra khỏi “giường”.  

Các loài cá trích, cá bạc má hay cá chảy ngủ thường thành từng ñàn có lính canh dưới ñáy biển. Nhiều 
loài ngủ trong ñám rong rêu phía trên mặt nước, số khác lại nằm im trên cát nhờ tài hoá trang lẫn vào 
môi trường xung quanh như cá ñuối. Còn loài cá sòng ngủ giữa những hòn cuội nhỏ.  

Tại sao cá heo lại có thể bơi nhanh ? 

Các nhà vật lý ñã khám phá ra cách thức giúp cá heo lao ñi nhanh hơn: liên tục lột da. Phát hiện này 
ñã bổ sung vào danh mục những ñặc ñiểm tiến hoá kỳ diệu hỗ trợ việc bơi trong nước, như thuôn nhọn 
cơ thể theo dạng khí ñộng học, nhằm giảm áp lực của nước lên da và giảm ma sát.  

Nếu ta quan sát kỹ sẽ thấy lớp da cá heo tróc vảy liên tục, và cứ sau khoảng 2 giờ con vật lại khoác một 
bộ da hoàn toàn mới. Quá trình này làm giảm ñáng kể hai loại lực cản nói trên và giúp chúng lao ñi 
nhanh hơn. Sự gợn sóng của lớp da làm giảm lực ma sát. Ngoài ra, những mảng da khi bị lột xuống sẽ 
phá huỷ các xoáy nước vốn xuất hiện xung quanh bề mặt cá heo và cản ñường bơi của nó.  

Nghiên cứu khả năng này của cá heo sẽ mở ra hy vọng sẽ giúp chế tạo các con thuyền, tàu biển và tàu 
ngầm có tốc ñộ cao hơn, sử dụng công nghệ dựa trên các giải pháp tự nhiên.  

Cá Hà Lan nhẹ hơn cá xích ñạo ? 

Chuyện kể rằng có một nhà buôn mua 5.000 tấn cá chép từ Hà Lan, ñem xếp lên tàu rồi chở tới thủ ñô 
Mogadisu của nước Somali gần xích ñạo. ðến ñó dùng cân lò xo cân lại, nhà buôn nọ trợn mắt lên vì 
thấy thiếu mất… 30 tấn cá. Lạ thật, chúng chạy ñi ñâu? Không có khả năng mất trộm vì trên ñường ñi 
tàu không ñỗ ở ñâu cả.  

Hư hao trong khi bốc xếp cũng không thể lên lớn ñến như vậy. Mọi người bàn luận xôn xao nhưng 
chẳng ai giải thích ñược ñiều bí mật ñó. Mãi ñến sau này người ta mới hiểu rõ ñược vấn ñề. Cá chẳng 
hề bị mất trộm mà cũng không phải bốc xếp gây tổn hao, ñó chỉ là trò ñùa của sự tự quay của Trái ñất 
và lực hút của nó.  

Trọng lượng có thể thay ñổi  

Ta biết trọng lượng của một vật là trọng lực tác dụng lên ñó, tức là sức hút của Trái ñất ñối với vật ñó. 
Nhưng Trái ñất tự quay không ngừng sản sinh ra một loại lực ly tâm do quay. Vì thế trọng lực tác 
dụng lên vật bằng hợp lực của lực hút của Trái ñất (lực ñịa tâm) và lực ly tâm ñó. Lại vì Trái ñất là 
một hình elip hơi dẹt, càng gần xích ñạo, khoảng cách giữa mặt ñất và tâm Trái ñất càng lớn, nên sức 
hút của ñịa tâm cũng nhỏ ñi một chút. Vì thế trọng lực thực tế của vật thể phải là lực hút ñịa tâm trừ 
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ñi lực ly tâm do quay theo phương thẳng ñứng. Khi 5.000 tấn cá chép ñen, từ Hà Lan ở vĩ ñộ trung 
bình của Trái ñất vận chuyển ñến Somali ở gần xích ñạo tất nhiên là trọng lượng giảm dần, không lạ gì 
khi cân lại giảm mất những hơn 30 tấn cá.  

Nếu như các vận ñộng viên leo núi mang một hòn ñá từ ñỉnh núi Chumunglay về ñến Bắc Kinh thì lúc 
ñó nó sẽ trở nên nặng hơn một chút, còn nếu nhờ các nhà du hành vũ trụ mang nó lên không trung nơi 
lực hút của Trái ñất không còn nữa thì nó sẽ trở thành không trọng lượng. Ở ñây nguyên tắc ñều giống 
nhau.  

Nhưng khối lượng thì không  

Thế nhưng, bất kể trọng lượng của vật thay ñổi như thế nào thì khối lượng của chúng vẫn không thay 
ñổi. Chúng ta nên chú ý rằng sự thay ñổi trọng lượng của vật thể chỉ có thể dùng cân lò xo mới thấy 
ñược, nếu dùng cân thiên bình hoặc cân ñòn gánh thì sẽ không thể thấy ñược ñiều ñó.  

ðâu là bí quyết siêu dính của trai, hàu ? 

Thành phần quyết ñịnh trong chất nhớt của các loài trai, hàu giúp chúng bám ñược vào ñá, thuyền và 
các cầu tàu là sắt, các nhà khoa học Mỹ vừa cho biết. Phát hiện ñã mở ra một hướng sử dụng sinh học 
mới cho thứ kim loại này.  

Jonathan Wilker thuộc ðại học Purdue bắt ñầu ñiều tra chất nhớt của những con trai và hàu sau một 
chuyến lặn thám hiểm. Họ nhận ñịnh trai nước mặn bám lấy các vật thể bằng những sợi keo tí hon. 
Trong một công trình mới ñây, Wilker và cộng sự ñã xác ñịnh sắt là thành phần thiết yếu trong chất 
dính này.  

“Thứ hỗn hợp chúng tôi thu ñược từ những con trai có ñộ bền chắc không kém gì gelatin” – Wilker 
nói. “Khi bổ sung sắt, các protein của trai liên kết chép với nhau, hay còn gọi là “bị lưu hoá” và vật 
liệu trở nên rắn chắc”. Các ion kim loại có ñặc tính sinh học khác dường như không có khả năng liên 
kết chéo này.  

Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn biết rằng ion kim loại thường có vai trò gắn kết các protein và tạo 
ra sự ổn ñịnh cho phức hợp ñó, nhưng ñây là lần ñầu tiên họ tìm thấy một ion kim loại tham gia trực 
tiếp vào thành phần của một loại vật liệu sinh học.  

Keo của trai dính ñược với hầu hết các loại vật liệu, kể cả với Teflon TM - thường ñược sử dụng như 
chất chống dính. Phân tích khả năng ñặc biệt này sẽ cho phép các nhà nghiên cứu tạo ra những chất 
keo siêu dính khác, cũng như giúp họ tìm ra biện pháp bảo vệ các con tàu khỏi những vị khách không 
mời mà ñến.  

Bí mật sự hồi sinh của ve sầu 

Người Trung Quốc cổ cho rằng ve sầu là con vật biểu tượng của sự hồi sinh do chu kỳ sống có một 
không hai của chúng: nằm lặng lẽ dưới mặt ñất trong nhiều năm liền, sau ñó trồi lên khỏi mặt ñất ñi 
tìm bạn ñời giao phối, ñẻ trứng rồi… chết! Ngày nay, người ta vẫn tự hỏi về khả năng kỳ lạ của ve sầu 
khi chúng luôn xuất hiện trong thiên nhiên vào một thời ñiểm chính xác trong năm.  

Người ta ñào những con nhộng thuộc loài ve sầu Magicicada ñã… thọ dưới mặt ñất 15 năm. Loài ve 
sầu này thường chỉ ngoi lên khỏi mặt ñất sau 17 năm “tu luyện”. Khi ñưa những con nhộng ve sầu vào 
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một căn phòng ñược ñiều khiển khí hậu nhân tạo. Tại ñây những con nhộng ñược gắn vào bộ rễ của 
những cây ñào (peach) ñã ñược “ñiều chỉnh” ñể có thể ra hoa hai lần mỗi năm. Kết quả những con ve 
sầu thoát kiếp nhộng sớm hơn một năm. Loài côn trùng này ñã “ñếm” thời gian bằng cách theo dõi 
những tin hiệu sinh lý của cây.  

Cứ vào mùa xuân, khi nhiều loại cây bắt ñầu ra hoa, những giọt mật và protein từ hoa sẽ chảy ra, rơi 
xuống và thấm vào bộ rễ của cây. Ve sầu ở trong lòng ñất hút lấy thức ăn từ rễ cây và ñó chính là lúc 
chiếc ñồng hồ sinh học của loài côn trùng này ñược “kích hoạt”. Lúc này ve sầu sẽ hồi sinh, bò lên khỏi 
lòng ñất và bắt ñầu một chu kỳ sống mới…  

Ánh sáng ñom ñóm có từ ñâu ? 

Thử di nát trên ñất một con ñom ñóm phát sáng, bạn sẽ thấy ñể lại trên mặt ñất là một vệt dài, vẫn 
tiếp tục nhấp nháy, sau ñó mới mờ dần rồi mất hẳn. Như vậy, ánh sáng do ñom ñóm phát ra là sản 
phẩm của một quá trình hoá học, chứ không phải là một quá trình sinh học như ban ñầu chúng ta 
nghĩ.  

Bởi vì, sau khi con côn trùng ñã chết mà ánh sáng vẫn còn, thì rõ ràng là con vật chỉ làm nhiệm vụ liên 
tục sinh ra loại chất phát sáng mà thôi.  

ðom ñóm có hai nhóm là ñom ñóm bay và ñom ñóm bò dưới ñất. Cả hai nhóm này ñều có thể phát ra 
cùng một thứ ánh sáng lạnh khá ñặc biệt, không toả nhiệt như ánh sáng nhân tạo. ðó là vì trong quá 
trình phát sáng, hầu như toàn bộ năng lượng ñược sinh vật chuyển thành quang năng, chứ không tiêu 
hao thành nhiệt năng như ở những nguồn sáng nhân tạo khác.  

Ánh sáng của ñom ñóm ñược phát ra từ một vài ñốt cuối bụng. Ban ngày, các ñốt này chỉ có màu trắng 
xám, về ñêm mới phát ra ánh sáng huyền ảo qua lớp da trong suốt. Bên trong lớp da bụng là dãy các tế 
bào phát quang, trong cùng là lớp tế bào phản quang, có chức năng như mặt gương giúp phản chiếu 
ánh sáng ra ngoài.  

Các tế bào phát quang có chứa hai loại chất là luciferin và luciferaza. Khi tách rời nhau, chúng chỉ là 
những hoá chất bình thường, không có khả năng phát sáng. Nhưng khi ở cạnh nhau, men luciferaza sẽ 
xúc tác, thúc ñẩy quá trình oxy hoá luciferin (quá trình dùng oxy ñốt cháyluciferin). Quá trình oxy hoá 
này tạo ra quang năng.  

ðom ñóm chỉ có thể phát sáng lập loè mà không liên tục, bởi vì chúng tự khống chế việc cung cấp oxy, 
sao cho phản ứng phát sáng thực hiện ñược lâu dài.  

Bí quyết leo giàn của cây xanh 

Bí, mướp, dưa chuột, dây trường xuân, nho… rất có tài leo trèo. Chỉ cần móc ñược vào một thân cây, 
que củi hay thậm chí cột ñiện, chúng sẽ thoăn thoắt “bò lên”. Nhưng nếu không có ñiểm tựa nào, 
chúng ngả ra rồi ñuội dần và chết. Chúng leo kiểu gì?  

Darwin từ lâu ñã chú ý ñến một loài cây leo gọi là hublon hay hoa bia. Ông ñặt nó trong nhà, suốt ngày 
ñêm không ngủ theo dõi nó. Lúc ñầu, một ñoạn dây cuốn của ngọn hublon vươn ra khoảng không. 
Darwin buộc dây cuốn vào một cành cây, chỉ ñể một ñoạn ngắn ñầu cùng không buộc. ðoạn ngắn 
không buộc ñó vốn ñang thẳng ñứng, một lát sau bỗng thay ñổi, chỗ uốn vồng lên tự nhiên cong xuống, 
sau ñó bắt ñầu chuyển ñộng xoay tròn.  
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Thì ra, trong cơ thể của thực vật có một loại chất kích thích sinh trưởng có thể làm tăng nhanh sự phát 
triển của các tế bào, nhưng một khi nồng ñộ quá cao, nó lại kìm hãm thực vật sinh trưởng. Vì vậy, sự 
phân bố nhiều hay ít của chất kích thích sẽ quyết ñịnh tốc ñộ phát triển của thân nhanh hay chậm. Có 
lúc bên trái sinh trưởng nhanh hơn bên phải, có lúc bên phải nhanh hơn, thế là bắt ñầu sự phát triển 
xoay tròn, khả năng bò leo cũng xuất hiện.  

Phương thức leo của mướp, dưa chuột khác với bìm bìm, hublon. Chúng mọc rất nhiều tay cuốn. Tay 
cuốn hết sức nhạy chảm, hễ gặp những thứ như cành tre hoặc sợi dây là lập tức cuốn chặt. Dưa chuột 
ñã leo lên giàn bằng tay cuốn như thế, chẳng khác gì người leo cột bằng hai tay vậy.  

Darwin ñã từng ñùa với loại cây leo này. Ông cọ xát vào tay cuốn, nó tưởng ñụng vào một vật như 
cành cây hoặc sợi dây, liền cuộn cong lại. Sau mấy phút dây cuốn phát hiện mình bị lừa, trên thực tế 
không có gì bám, nó lại vươn thẳng ra. Tay cuốn của dây leo không tiếp xúc ñược với cột chống hoặc 
cành cây, nó sẽ có hình xoáy ốc, cuối cùng thì chết khô, chỉ khi nào cuốn vào vật gì nhờ cậy ñược thì 
lúc ấy nó mới bám chắc không rời.  

Tại sao một số thực vật có thể phát sáng ? 

Mùa hè, trong rừng cây hoặc trong bụi cỏ, những con ñom ñóm bay lập loè phát ra ánh sáng ñẹp và 
tôn lên ánh sao, ñây là hiện tượng sinh vật phát sáng mà mọi người ñều biết. Nhưng, thực vật cũng có 
thể phát sáng, bạn ñã thấy hiện tượng ñó chưa?  

Như năm trước, ở huyện ðan ðồ của tỉnh Giang Tô có nhiều người ñã nhìn thấy mấy cây liễu có thể 
phát sáng. Ban ngày, những cây này ñứng ủ rũ bên bờ ruộng, không hề thu hút sự chú ý của mọi 
người, nhưng ñến ñêm nó lại toả ra ánh sáng le lói thần bí và có màu xanh nhạt, cho dù mưa to gió lớn 
hay những ngày nắng gay gắt cũng kéo dài không nghỉ. Những cây liễu thông thường này sao lại có thể 
phát sáng ñược? Qua nghiên cứu, cuối cùng cũng giải ñáp ñược hoài nghi. Hoá ra, cái phát sáng không 
phải là bản thân cây liễu mà là một loại nấm sống ký sinh trên thân cây liễu, bản thân các sợi nấm của 
nấm Jiamihuan phát ra ánh sáng, do ñó loại nấm này có thể phát sáng, mọi người gọi nó là “Nấm 
sáng”. Loại nấm này phân bố phổ biến ở một dải Tô Châu, Triết Giang, An Huy, nó chuyên ñi tìm và 
sống ký sinh ở một số cây, lớn lên thành thể sợi nấm có mầu trắng giống như sợi bông, hút chất dinh 
dưỡng của thực vật, ăn no rồi thì lại phát sáng, chỉ vì ban ngày nhìn không ra, chúng ta luôn luôn nhìn 
chúng mà không nhận ra mà thôi. Hôm nay, bạn nhìn thấy “Miếng nấm sáng” và “ðơn thuốc nấm 
sáng” ở trong phòng thuốc chính là loại thuốc ñược làm từ loại nấm phát sáng này, là phương thuốc 
chữa trị tương ñối hiệu quả ñối với bệnh viêm túi mật và viêm gan.  

Nếu bạn là một người sống gần biển, trong những ñêm tối như mực, có lúc có thể nhìn thấy trên mặt 
biển những luồng ánh sáng màu trắng như sữa hoặc màu xanh lam, thông thường ñược gọi là lửa biển, 
thợ lặn dưới ñáy biển có thể gặp những luống sáng mê người như ánh sáng các vì sao trên bầu trời ở 
dưới ñáy biển, thật chẳng khác nào ñộng tiên! Hoá ra ñây là một số loại sinh vật phát sáng thuộc loại 
tảo, tế bào nấm và những ñộng vật nhỏ tập hợp thành ñám phát sáng.  

Nghe nói, trong một triển lãm quốc tế ở Pari Pháp năm 1900, phòng quang học có một gian triển lãm 
sáng tạo ra một hình thức mới, trong ñó không có một bóng ñèn nào nhưng lại rất sáng, thì ra là trong 
một bình thuỷ tinh có nuôi tế bào nấm phát sáng, làm cho mọi người không ngớt kinh ngạc.  

Thực vật tại sao lại phát sáng ñược? ðó là bởi vì trong thân của những thực vật này có một loại vật 
chất phát sáng ñặc biệt - chất huỳnh quang và chất xúc tác huỳnh quang. Trong quá trình hoạt ñộng 
sống cần phải tiến hành oxy hoá sinh vật, chất huỳnh quang này bị oxy hoá dưới tác dụng của chất xúc 
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tác, ñồng thời giải phóng ra năng lượng, loại năng lượng này ñược biểu hiện ra dưới hình thức phát 
sáng, ñó là những ánh sáng của sinh vật mà chúng ta nhìn thấy.  

Ánh sáng của sinh vật là một loại ánh sáng lạnh, hiệu suất phát sáng của nó rất cao, có tới 95% có khả 
năng chuyển thành ánh sáng, hơn nữa ánh sáng màu sắc êm dịu và thích hợp. Các nhà khoa học có 
ñược gợi ý của ánh sáng lạnh, mô phỏng nguyên lý phát sáng của sinh vật ñể chế tạo ra rất nhiều 
nguồn ánh sáng có hiệu quả cao và mới.  

Tại sao hoa trên cùng một cây bông có màu khác nhau ? 

Nói chung hoa cây bông thường nở vào buổi sáng, sau khi hoa nở, chúng sẽ thay ñổi thành mấy loại 
màu sắc. Hoa vừa mới nở thì màu trắng, ít lâu sau biến thành màu vàng nhạt, buổi chiều có màu hồng 
phần hoặc hồng, có khi thành màu hoa hồng.  

ðến ngày thứ hai thì thành màu hồng sẫm, có khi thành màu tím, cuối cùng tất cả các bông hoa biến 
thành màu nâu rồi rơi khỏi bầu nhuỵ. Lúc ñó nhuỵ bắt ñầu phát dục, dần dần nở to ra, rồi biến thành 
những quả bông.  

Hiện tượng những cánh hoa bông ñổi màu là do tập tính ñặc hữu của cây bông. Bởi vì trong cánh hoa 
của chúng có rất nhiều sắc tố, tuỳ theo nhiệt ñộ thay ñổi và chiếu xạ của Mặt trời, sắc tố cũng phát 
sinh biến hoá.  

Trên cùng một cây bông, các bộ phận của hoa nở ra có trước có sau, bông hoa này màu trắng, bông 
kia màu vàng hoặc màu hồng rồi. Cho nên nhìn vào một cây bông mà lại thấy hình như có mấy loại 
hoa khác nhau.  

Cá có bị sét ñánh ? 

Khi bị sét ñánh, cá nước ngọt không gặp nguy hiểm nhiều vì nước ngọt không phải là chất dẫn ñiện 
tốt. Nhưng nước biển thì ñáng ngại hơn nhiều vì ñó là một biển các ion. Tuy vậy, cá ñại dương vẫn an 
toàn.  

Khi sét ñánh vào mặt nước, sẽ xuất hiện một dòng ñiện cao thế ngay tại ñiểm sét ñánh, nhưng dòng 
ñiện này lại tự do di chuyển theo mọi hướng và nó lan toả nhanh chóng do thể tích khổng lồ của chất 
dẫn ñiện - biển cả. Do vậy, tuỳ thuộc vào quy mô của sét, cường ñộ dòng ñiện ở một ñiểm bất kỳ ñều 
không cao.  

Nếu một con cá hoàn toàn ở dưới mặt nước, dòng ñiện có thể chạy quanh và ở cách xa ñiểm sét ñánh 
xuống vài mét, con vật có thể hoàn toàn bình yên vô sự. Nhưng nếu nó ở quá gần hoặc ñang nhô lên 
mặt nước, tất nhiên nó sẽ bị sét ñánh.  

Cá nóc phình hơi làm gì ? 

Khi bắt cá nóc lên khoang thuyền, bạn sẽ thấy chúng dần phình to như quả bóng căng hơi, những con 
có gai sẽ chìa hết gai ra ngoài giống như con nhím cuộn tròn.  

Vì sao chúng lại làm như vậy? ðó là do cơ thể của cá nóc có một cấu tạo khá ñặc biệt. ðoạn ruột phía 
trên của cá nóc có một khúc phình rộng ñể chứa không khí. Khi bị kẻ ñịch tấn công, cá nóc sẽ bơi vọt 
lên mặt nước há miệng hít ñầy không khí vào túi khí trong ruột. Vì vị trí túi khí nằm ở ñoạn ruột phía 



KHO TÀNG KIẾN THỨC                                                                                                   GIÁO VIÊN SƯU TẦM  :  PHƯƠNG KỶ ðÔNG 24 
trên và da bụng chùng hơn da lưng, nên phần ñầu cá và bụng cá phình to hơn phần lưng cá. Cũng do 
phần bụng chứa nhiều không khí nên bụng cá nổi lên mặt nước, phần lưng chìm xuống. Túi khí cũng 
có thể hút và chứa nước, nhưng khi gặp kẻ ñịch, cá nóc thường hút khí vào túi này. Sau khi kẻ ñịch ñi 
xa, nó sẽ từ từ nhả khí ñể lấy lại thăng bằng rồi bơi ñi.  

Hiện tượng phình hơi chính là một giải pháp tự vệ của cá nóc ñể tránh bị kẻ ñịch nuốt chửng hay cắn 
nát.  

Tại sao cá rô có thể trườn trên cỏ hoặc leo cây bắt mồi ? 

Phần lớn cá sống dưới nước hô hấp ñược là nhờ bộ mang. Tách khỏi môi trường nước, mang không 
hoạt ñộng thì cá chết ngạt. Thế nhưng, cũng có một số loài cá như lươn, chạch hoặc cá lóc…, thỉnh 
thoảng rúc sâu dưới lớp bùn ñặc quánh. Riêng cá rô thậm chí có thể phóng ñược lên cây.  

ðấy là tập tính ñược hình thành tự bao ñời nhằm thích nghi với môi trường sống. Những loài vừa kể 
ngoài bộ mang ñể thở dưới nước, còn có thêm cơ quan hô hấp phụ ñể thở dưới bùn sâu hoặc thở trên 
cạn. Tuỳ từng loại, cơ quan hô hấp phụ có cấu trúc khác nhau và tất nhiên không so sánh ñược với cơ 
quan hô hấp chính là mang. Ở lươn, bộ phận này nằm ở thành khoang miệng và họng, ở chạch là ruột 
và lớp da bọc ngoài cơ thể. Nhờ phần hô hấp phụ này, lươn lẫn chạch có thể sống dưới bùn sâu hàng 
tháng. Cơ quan hô hấp phụ của cá lóc và cá rô nằm trong khoang mang. Trong bộ mang của chúng có 
những mảnh sụn nhỏ chứa nhiều mạch máu li ti hấp thụ ñược oxy từ không khí. Nhờ vậy, chúng có thể 
leo ñược cả lên cây mà không hề hấn gì.  

Tại sao hai mắt cá thờn bơn cùng mọc ở một bên ? 

Thờn bơn có tướng mạo kỳ quái so với các loại cá thông thường: mắt của nó không nằm ñối xứng ở hai 
ñầu, mà mọc ở cùng một phía của cơ thể. Thêm vào ñó thân của nó rất dẹt, hai bên cũng không ñối 
xứng, do vậy trước kia có người ngộ nhận rằng ñây là hai con sống dính chặt vào nhau.  

Thực ra, cá thờn bơn giống như các loại cá khác ñều là sống một mình. Còn hiện tượng hai mắt mọc 
cùng một bên là kết quả của quá trình thích nghi lâu dài với môi trường. Khi trứng thờn bơn nở thành 
cá nhỏ, hai mắt vẫn mọc ñối xứng ở hai bên ñầu. Lúc ñó nó khá “sôi nổi”, luôn muốn nổi lên mặt nước 
ñể chơi ñùa. Tuy nhiên, sau khoảng 20 ngày, thân dài ñến 1 cm, do các bộ phận cơ thể phát triển 
không cân bằng, khi bơi cũng dần nghiêng thân sang một bên, vậy là nó bắt ñầu nằm nghiêng và sống 
hẳn ở ñáy biển. ðồng thời, với mắt phía dưới, do sợi dây mềm dưới mắt không ngừng căng lên, làm 
cho mắt chuyển ñộng về phía trên, qua sống lưng tới vị trí song song với con mắt vốn có ở ñó. Khi ñã 
ñến chỗ thích hợp, mắt không di chuyển nữa mà cố ñịnh lại.  

Do thờn bơn sống thời gian dài dưới ñáy biển, hai mắt hoàn toàn ở phía trên, rất có lợi cho nó phát 
hiện ra kẻ ñịch và ñể bắt mồi. Ngoài ñôi mắt lạ lùng, màu sắc da thờn bơn cũng thay ñổi rất ñặc biệt. 
Ở phần thân dưới, do hướng xuống ñáy biển trong thời gian dài nên sắc tố cũng tương ñối nhạt, còn 
phần trên có màu nâu, gần với màu của ñất dưới ñáy biển, nên vừa tránh ñược tầm mắt của kẻ ñịch, 
vừa có thể kiếm ñược thức ăn một cách thuận tiện.  

Cá thờn bơn có rất nhiều loại, trong ñó có 4 loại lớn. Hai loại có ñuôi, nếu hai mắt nằm bên trái cơ thể 
gọi là “cá bình”, nằm bên phải gọi là cá bơn.  
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Hai loại khác còn lại không có ñuôi. Vây ñuôi và vây lưng liền thành một mảng, bề ngoài giống như cái 
lưỡi. Ở nhóm này, nếu mắt ñều nằm ở bên trái thân gọi là “cá tháp hình lưỡi”, nằm ở bên phải gọi là 
“cá tháp”.  

Cá heo và các loài thú biển uống gì ? 

Các loài ñộng vật có vú sống ở biển chủ yếu dựa vào lượng nước có trong thực phẩm mà chúng ăn, chứ 
không phải uống.Ví dụ thức ăn chủ yếu của cá heo là cá và các loài tôm. Một tỷ lệ rất lớn mô cơ thể 
của tôm và cá là nước.  

Cá voi có răng thường ăn mực và các loài cá lớn, trong khi cá voi sừng tấm nuốt một lượng lớn nước 
biển, chắt lại thức ăn thông qua cấu tạo tấm sừng ở miệng, một bộ phận giống như một thiết bị lọc 
nước rất hữu hiệu.  

ðối với những loài cá thực sự, chúng hấp thụ nước thông qua bề mặt của cơ thể. Mang và các lớp mô 
cho phép chuyển nước vào trong theo cách thẩm thấu. Vì nước biển có hàm lượng muối cao hơn hàm 
lượng muối trong cơ thể cá, nên lớp mô bán thấm này sẽ cho phép nước ñi qua mà giữ phần lớn muối 
ở lại bên ngoài. Sau ñó cá phải dự trữ lượng nước “ngọt” ñã xử lý, vì vậy chúng thải rất ít nước tiểu, 
dùng rất ít nước cho quá trình dị hoá.  

Vì sao cây xấu hổ cụp lá khi có vật ñụng vào ? 

Cây xấu hổ còn ñược gọi là cây trinh nữ. Khi bị ñụng nhẹ, nó lập tức thể hiện ngay sự “e lệ” của mình 
bằng cách khép những cành lá lại. Nếu bạn nặng tay, nó sẽ phản ứng cực kỳ mau lẹ. Chừng 10 giây, tất 
cả các lá ñều cụp xuống.  

ðiều này có liên quan tới “tác dụng sức căng” của lá xấu hổ. Ở cuối cuống lá có một mô tế bào mỏng 
gọi là bọng lá, bên trong chứa ñầy nước. Khi bạn ñụng tay vào, lá bị chấn ñộng, nước trong tế bào 
bọng lá lập tức dồn lên hai bên phía trên. Thế là phần dưới bọng lá xẹp xuống như quả bóng xì hơi, 
còn phía trên lại như quả bóng bơm căng. ðiều ñó làm cho cuống lá sụp xuống, khép lại.  

Khi một lá khép lại, nó sẽ ñưa tín hiệu kích thích lan rộng ñến các lá khác, khiến chúng cũng lần lượt 
khép lại. Nhưng chỉ ít phút sau, bộ phận dưới bọng lá lại dần ñầy nước, lá lại xoè ra nguyên dạng như 
lúc ban ñầu.  

ðặc tính này rất có lợi cho sự sinh trưởng của cây, thích nghi với ñiều kiện tự nhiên. Ở phương Nam 
thường gặp phải những trận mưa bão lớn, khi ñó cây xấu hổ thu lá lại khi gặp mưa gió sẽ giúp nó cứu 
ñược các lá non.  

Tại sao một cây ña có thể thành rừng ? 

Cây ña là một loại cây cao to lá xanh quanh năm, to rộng, thích những vùng nhiệt ñộ cao mưa nhiều, 
không khí ẩm ướt, nó phân bố phổ biến ở những vùng nhiệt ñới và á nhiệt ñới của Trung Quốc, 
thường gặp ở những vùng thấp và ẩm ướt như trong rừng nhiệt ñới, bờ biển duyên hải và ñồng bằng 
thấp hơn so với mặt nước biển. Do quả của cây ña có vị ngọt, chim rất thích ăn, do hạt rất cứng không 
thể tiêu hoá ñược nên theo phân chim gieo vãi khắp nơi, trên ñỉnh tháp cổ, trên tường thành cổ và trên 
ñỉnh những ngôi nhà cổ kính của vùng nhiệt ñới và á nhiệt ñới ñều có thể nhìn thấy những cây ña nhỏ 
do chim gieo hạt. Những cây ña nhỏ ñược sinh trưởng trên cây lớn của vùng nhiệt ñới cũng ña số là do 
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chim gieo hạt. Hiện tượng kỳ lạ cây mọc trên cây ñã trở thành một cảnh quan lớn của các khu rừng 
nhiệt ñới.  

Những cây ña có tuổi thọ cao, sinh trưởng nhanh, hệ thống cành và rễ phụ rất phát triển. Trên thân 
chính và cành của nó có rất nhiều lỗ vỏ, tới ñâu cũng có thể sinh ra nhiều rễ khí sinh, rủ xuống dưới 
giống như những chòm râu dài, những rễ khí sinh này sau khi sinh trưởng ñến mặt ñất thì không 
ngừng to lên và trở thành rễ cái, rễ cái không phân cành không sinh lá. Chức năng của các rễ khí sinh 
của cây ña giống như bộ rễ khác, có tác dụng hút nước và chất dinh dưỡng, ñộng thời còn chống ñỡ 
những cành cây liên tục vươn rộng ra ngoài, làm cho tán cây không ngừng to lớn. Theo thống kê, một 
bộ rễ cái của cây ña già có thể ñạt tới hơn 1.000 cành. Thôn Hoàn thành huyện Tân Hợi tỉnh Quảng 
ðông có một cây ña to mọc gần bờ hồ, tán của cây ña rộng tới hơn 6.000 m2, dưới tán cây có hàng 
ngàn rễ cái và các rễ phụ, giống như một “khu rừng” rậm rạp. Do “Khu rừng” này cách biển không xa 
nên ñã trở thành nơi cư trú sớm tối của các loài chim như hạc và cò lấy cá làm thức ăn, hình thành 
“Thiên ñường của các loài chim” nổi tiếng.  

Những người làm công tác vườn rừng lấy gợi ý từ ñặc tính sinh trưởng của cây ña, ñã tài tình tiến 
hành dẫn, chỉnh hình rễ khí sinh và tán của cây ña làm cho nó trở thành một cảnh sắc ñặc biệt làm 
xanh hoá sân vườn và là chậu cảnh giàu ñặc sắc của Lĩnh Nam.  

Ngoài cây ña ra còn có các loại cây khác như cây cọ thuộc họ cọ, cây quả trần, cây dâu Công Gô thuộc 
họ dâu, cây ñay gỗ dẻo Sumata thuộc họ ñay thân gỗ và các loại cây ñào ñia rôn cũng có thể mọc ñược 
rễ cái.  

Tại sao trong trai, sò có trân châu (ngọc) ? 

Cái nôi sinh ra hạt trân châu là loài ñộng vật nhuyễn thể như con sò, trai ngọc biển và trai nước ngọt. 
Có nhiều người nghĩ trai, sò càng lớn thì hạt trân châu bên trong chúng càng to. Thực tế thì không 
phải vậy. Chỉ khi nào có ký sinh trùng sống ký sinh hoặc có vật bên ngoài xâm nhập vào trong cơ thể 
những con sò, con trai thì mới tạo ra ñược các hạt trân châu.  

Thử tách một vỏ trai hoặc là vỏ sò ra thì thấy tầng trong cùng của vỏ có ánh sáng rực rỡ nhất, nhấp 
nhánh màu sắc như hạt trân châu, ñây ñược gọi là “tầng trân châu”, nó là chất trân châu do màng 
ngoài tiết ra cấu thành.  

Khi ký sinh trùng chui vào vỏ sò, vỏ trai cứng, ñể bảo vệ cơ thể, màng ngoài của con sò, con trai sẽ 
nhanh chóng tiết ra chất trân châu bao quanh ký sinh trùng này. Như vậy, thời gian lâu dần sẽ hình 
thành ra hạt trân châu.  

Có lúc khi một số hạt cát rơi vào trong con sò, con trai làm cho chúng nhất thời không có cách nào ñẩy 
nó ra ñược, sau khi chịu nhiều sự kích thích ñau ñớn thì chúng ñã nhanh chóng từ màng ngoài tiết ra 
chất trân châu ñể dần dần bao vây lấy nó. Thời gian lâu dần, bên ngoài hạt cát ñược bao bọc bởi chất 
trân châu rất dày, và cũng ñã biến thành một hạt trân châu tròn vo.  

Khoảng 20 – 30 loài ñộng vật nhuyễn thể có thể sản sinh ra hạt trân châu. Hiện nay, người ta ñã xây 
dựng nơi nuôi trồng nhân tạo, sau khi nuôi lớn một số ñộng vật nhuyễn thể (chủ yếu là trai ngọc), 
trong tổ chức kết ñế màng ngoài cắm nhân vào vỏ trai, và trên nhân phủ một tấm màng ngoài nhỏ, 
qua một thời gian nhất ñịnh thì sẽ sinh ra hạt trân châu nuôi nhân tạo. Trong các khu vực duyên hải 
và hồ lục ñịa ở Trung Quốc ñều dùng biện pháp này ñể nuôi trồng trân châu, ngoài ra từ nuôi trồng 
hạt trân châu bình thường ñã phát triển mở rộng ra nuôi trồng hạt màu và hạt hình tượng.  
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Chất nhớt trên mình cá có tác dụng gì ? 

Với một con cá trôi hay một chú cá chép ñang tràn trề sức lực thì dù nó ở trong chậu, bạn cũng phải 
tốn khá nhiều calo mới bắt ñược nó. Lớp áo nhờn bao quanh mình cá ñã phát huy ñược phần nào tác 
dụng lợi hại của mình.  

Khi cá còn sống, trên da của nó có một lớp tế bào hình thoi luôn luôn tiết ra một loại chất nhờn rất 
trơn. Chất nhờn này bao phủ khắp mình cá giúp chúng bơi lội ñược dễ dàng hơn ở trong nước, ñồng 
thời giúp cá không bị các loài ñộng vật ký sinh, vi khuẩn và các sinh vật nhỏ dưới nước xâm nhập qua 
da. Chất nhờn cũng giúp cho da cá có khả năng thẩm thấu bình thường và ngăn các chất bẩn trong 
nước thấm vào mình, ảnh hưởng tới sức khoẻ.  

Ngoài ra, thứ chất trơn nhẫy này còn có tác dụng kết tụ và lắng trong chất bùn trong nước, làm cho 
nước thêm trong, kéo dài tuổi thọ của những loài thường xuyên phải sống trong môi trường nước ñục. 
Lũ cá sống ở môi trường nước trong, mỗi khi có nước lũ hoặc mưa to làm ñục nước, chất nhờn tiết từ 
da ñể tạo nên những bong bóng nổi trên mặt nước, trứng cá cái sẽ dính vào dưới những bong bóng ñó.  

Sau khi cá cái chết, do da cá vẫn còn lớp chất nhờn bao bọc ngăn vi khuẩn thâm nhập nên cá không 
thối rữa ngay. Chỉ khi nào vi khuẩn phân huỷ hết lớp chất nhờn trên mình cá (khoảng vài giờ) cá mới 
ươn và thối rữa.  

Chim bay trong mưa chịu nước mưa như thế nào ? 

Chim có một mí mắt cực mỏng gọi là màng nháy, dùng ñể bảo vệ mắt và bảo vệ cả khi nó bay trong 
mưa. Màng nháy này không hoàn toàn trong suốt, vì vậy chim có thể không nhìn thấy rõ nhưng chúng 
vẫn phân biệt ñược sáng tối.  

Giống như ở mèo, chó và một số loài ñộng vật khác, màng này có thể nháy qua mắt rất nhanh ñể bảo 
vệ mắt. Nó giúp tránh khỏi sự va chạm khi chim bay qua bụi rậm. Ở chim săn mồi, như chim ưng 
chẳng hạn, chúng nhắm mắt lại ngay lập tức trước khi va chạm với nạn nhân, che mắt lại khi bắt con 
mồi.  

Tại sao nói san hô là ñộng vật ? 

Mọi người thường cho rằng san hô là ñá quý và hình dung nó là một khoáng vật. Do rất nhiều san hô 
thiên nhiên chưa ñược gia công ñều có hình cành cây nên từ xưa ñến nay rất nhiều người lại cho rằng 
san hô là thực vật. ðến thế kỷ XVIII, còn có người xem tua cảm của san hô là một loài hoa và tự cho 
rằng ñó là phát hiện lớn. Ngày nay, những người ñã từng học ñộng vật học ñều biết rằng san hô là 
ñộng vật bậc thấp, nó thuộc ñộng vật ruột rỗng chỉ có hai lớp phôi trong và ngoài, giống như một chiếc 
túi có hai lớp. Nó có một miệng nhưng không có hậu môn. Thức ăn ñược ñưa vào từ ñây. Xung quanh 
miệng có mọc nhiều tua cảm, ñây chính là thứ mà người xưa gọi là hoa. Tua cảm có thể bắt thức ăn 
hoặc khuấy ñộng ñể dòng nước chảy vào miệng và xoang tràng, giúp tiêu hoá các sinh vật nhỏ trong 
nước, cho nên nó là ñộng vật.  

San hô có rất nhiều loài, chúng ñều sống rất vững chắc, hơn nữa lại có những ñặc tính chung là sống 
trong biển nông, ñặc biệt là thích sinh trưởng ở những vùng nước biển ấm có dòng nước chảy nhanh, 
nhiệt ñộ cao, và trong sạch. Do phần lớn san hô ñều có thể nảy mầm sinh trưởng, mà những mầm này 
không thể tách khỏi thể mẹ. Như vậy cuối cùng sẽ hình thành một quần thể liên kết và chung sống với 
nhau, ñây chính là nguyên nhân chủ yếu mà san hô có hình cành cây.  
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Mỗi ñơn thể của san hô ñược gọi là “trùng san hô”. Loài san hô mà chúng ta thường thấy chính là bộ 
xương của quần thể sót lại do thịt của trùng san hô này ñã bị thối nát. Có bộ xương rất thô ráp, có thể 
dùng làm nguyên liệu ñốt ñá vôi, ñá nhân tạo, loài tốt hơn có thể dùng làm nguyên liệu xây dựng. Loài 
ñá san hô thường thấy dưới biển phần lớn ñều do những bộ xương này chất ñống thành. Có một số bộ 
xương rất cứng, màu sắc tươi sáng, ñặc biệt là loại có màu ñỏ, con người thường mài dũa nó thành các 
loại ñồ trang sức.  

Vì sao chim cánh cụt có thể sống ở Nam cực ? 

Môi trường cực kỳ khắc nghiệt ở Nam cực ñã buộc các sinh vật bậc cao rút lui khỏi lãnh ñịa của nó. 
Ngay cả các ñộng vật lớn có thể chịu ñược cái rét – 80 ñộ C của Bắc cực như gấu trắng, voi biển… 
cũng không hề có mặt ở cực Nam. Vậy mà chim cánh cụt lại có thể làm ñược ñiều ñó.  

ðể hiểu vì sao, chúng ta phải xem lại “gia phả” của chúng. Trước hết, cánh cụt là một loài chim bơi ở 
dưới nước cổ xưa nhất. Có thể nó ñã ñến ñây ñịnh cư từ trước khi châu Nam cực mặc “áo giáp băng”. 
Do diện tích ñất liền hẹp, mặt biển rộng, nên nơi ñây có thể coi là khu vực phồn thịnh nhất trong các 
thuỷ vực, với nguồn thức ăn phong phú, trở thành vùng ñất tốt cho cánh cụt trú ngụ.  

Sau nữa, do kết quả tôi luyện trong gió và bão tuyết qua hàng ngàn vạn năm, lông trên toàn thân của 
cánh cụt ñã biến thành lớp lớp dạng vảy gắn chặt. Với loại “chăn lông” ñặc biệt này, nước biển không 
những khó thẩm thấu, mà dù cho nhiệt ñộ có xuống tới – 100 ñộ C, chim cũng không hề hấn gì. ðồng 
thời, lớp mỡ dưới da của nó rất dày, nên càng ñảm bảo giữ nhiệt cho cơ thể.  

Thêm nữa, châu Nam cực không có thú ăn thịt, thế là cánh cụt ñã có ñược một mảnh ñất khá an toàn. 
Chẳng thế mà khi các nhà nghiên cứu ñặt chân lên mảnh ñất tận cùng của thế giới này, chim cánh cụt 
không những không bỏ chạy, mà còn ñón tiếp họ với thái ñộ rất thân mật (và tò mò).  

Vì sao chó ngủ giấu mõm, mèo ngủ cài tai ? 

Tư thế ngủ của chó và mèo hoàn toàn khác nhau. Nếu chó thích dấu mõm xuống dưới chân trước, thì 
mèo ta lại bận bịu cài tai xuống chi trước. ðiều này có ích gì với chúng?  

ðộng vật dùng các cơ quan cảm giác như mắt, tai, mũi ñể nhận biết sự thay ñổi của môi trường xung 
quanh. ðối với sự thay ñổi khác nhau, chúng sinh ra các phản ứng khác nhau.  

Khứu giác của chó vô cùng nhạy cảm. Trong cuộc sống hàng ngày, chó dùng mũi ñể phân biệt một số 
ñồ vật, phán ñoán tình hình của kẻ ñịch và phân biệt ñường ñi. ðối với nó, cái mũi hay cơ quan khứu 
giác là ñặc biệt quý giá, nên lúc ngủ nó giấu mõm và mũi ñể cảnh giới ñộng tĩnh chung quanh, một khi 
có tình huống gì ñó, dùng ngay mũi ñể phân biệt hoặc sủa dữ dội ñể thị uy.  

Mèo lại có thính giác ñặc biệt nhạy cảm. Hàng ngày, nó dùng tai ñể nhận biết sự thay ñổi ở môi trường 
xung quanh. Khi bắt chuột, mèo cần ñến ñôi tai ñể thăm dò nơi ở của con mồi. ðối với nó, tai lại là vật 
quý giá nhất. Cho nên lúc ngủ, nó mới giữ tai như “giữ ấn tín” vậy. Tai cài vào chân trước, một mặt 
gìn giữ tai, mặt khác tai dán trên mặt ñất, khi có âm thanh gì ñó, nó có biện pháp hành ñộng ngay.  

Tuy nhiên, lúc thời tiết nắng ấm hay trong môi trường quá quen thuộc, mèo và chó cũng chẳng cảnh 
giác cho lắm, chúng ngủ khi trong tư thế duỗi dài thoải mái như thường.  

Tại sao những nơi mà loài ốc sên bò qua thường ñể lại một ñường chất nhờn ? 
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Ốc sên là một thành viên trong ñại gia tộc ñộng vật thân mềm, khi nó bò, nó thường dùng chân bám 
chặt lên các vật thể khác và bò quằn quại hình sóng nhờ các cơ thịt ở phần chân, vì thế nó có thể bò 
chậm rãi về phía trước. Trên chân ốc sên có một tuyến gọi là tuyến chân. Tuyến chân có thể tiết ra một 
chất dịch rất dính giúp ốc sên bò ñi ñược, vì vậy những nơi mà nó bò qua ñều ñể lại dấu vết của chất 
dịch do tuyến chân tiết ra. Sau khi chất dịch này khô ñi, nó sẽ hình thành nên một ñường phát ra ánh 
sáng lấp lánh.  

Khi ngủ ñông hoặc ngủ hè, dịch dính ñược tiết ra từ tuyến chân này sau khi khô sẽ hình thành một lớp 
màng mỏng ở miệng vỏ, giúp cho cơ thể ñóng chặt lại, ñợi ñến khi môi trường bên ngoài thích hợp sẽ 
thoát ra khỏi lớp màng. Tiêu bản ốc sên ñược cất trữ trong phòng lưu giữ tiêu bản do ñược lớp màng 
này bảo vệ nên ốc sên có thể sống nhiều năm mà không chết.  

Ngoài ra còn có một loài ốc sên tương tự nhưng không có vỏ và cũng ñược gọi là con sên. Những nơi 
mà nó bò qua cũng ñể lại một ñường phát ra ánh sáng màu trắng, chỉ có ñiều là dịch dính mà sên 
không vỏ tiết ra có tính chất khác một chút so với dịch dính mà ốc sên bình thường tiết ra. Vết bò mà 
ốc sên không vỏ ñể lại trên giấy hoặc vải sẽ làm cho chất giấy hoặc vải trở nên cứng hơn, còn vết bò mà 
ốc sên thông thường ñể lại trên giấy hoặc vải lại làm cho giấy hoặc vải bị biến chất.  

Chồn Bắc Mỹ diệt rắn chuông như thế nào ? 

Rắn chuông (rắn ñuôi kêu) rất thích ăn thịt chồn. Tuy nhiên, chồn không bao giờ ñể bị ăn thịt một 
cách dễ dàng. Ngược lại, chúng còn tấn công và tiêu diệt hàng loạt những con rắn ñộc dài gần 2 mét 
này. Chồn có vũ khí gì lợi hại như vậy?  

Nhóm nghiên cứu thuộc ðại học California ñã bỏ ra gần một năm ñể quan sát sinh hoạt của loài chồn 
“spermiphilus variegatus” ở các sa mạc Bắc Mỹ. Chúng sống trong những hang ñộng sâu dưới lòng 
ñất, vì vậy thường bị rắn chuông lẻn ào ăn thịt.  

ðể tự vệ, họ hàng nhà chồn bắt buộc phải tổ chức các cuộc tấn công trả ñũa. Thường khoảng 3 hoặc 4 
con chồn quây lại ñánh rắn. Một con liên tục tấn công vào chiếc ñuôi khiến kẻ thù phải co lại, không có 
ñà ñể bổ những chiếc răng cực ñộc vào người chồn. Trong khi ñó, những con khác cặn trộm từng nhát 
vào người rắn.  

Khi tấn công, chồn luôn tránh ñầu rắn, vì chỉ dính một vết ñợp, chúng sẽ bị chết ngay sau ñó vài giây. 
Trong nhiều cuộc chiến, ñể giết chết rắn hoặc ñuổi nó ra khỏi ñịa phận, nhà chồn phải hy sinh tới vài 
thành viên.  

ðể tránh thiệt hại, chồn còn tổ chức các cuộc săn lùng quy mô hơn: Chúng mò vào tận hang ổ của rắn 
chuông. Trong khi con mẹ vắng mặt, chúng giết chết hàng loạt con non, hoặc ñập vỡ trứng.  

Nhưng nói chung, chồn vẫn rất sợ rắn ñuôi kêu. Nếu rắn xuất hiện bất ngờ, chồn thường bỏ chạy tán 
loạn. Loài rắn ăn thịt chồn lớn nhất dài tới gần 2 mét, có tên là kim cương (crotalus atrox), vì chúng có 
màu da như những viên ñá. Chúng có thể nuốt gọn một con chồn non, rồi nằm nghỉ khoảng 2 - 3 ngày 
ñể tiêu hoá.  

Chồn sóc bắt nhím kiểu gì ? 
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Nhím là ñộng vật cỡ nhỏ, khắp mình tua tủa dây gai. Khi bị săn ñuổi, nó rụt ñầu co chân lại, cuộn tròn 
mình vào bụng hình thành một quả cầu gai vũ trang, khiến cho các ñộng vật ăn thịt khác phải tiếc rẻ 
mà bỏ ñi. Chỉ có chồn sóc là ngoại lệ.  

ðể ñối phó với những chiếc gai nhọn trên mình nhím, chồn sóc sử dụng ñến tuyến hôi trong hậu môn 
của chúng. Bất cứ lúc nào tuyến này cũng có thể tiết ra một lượng lớn dịch thối. Loại dịch này có uy 
lực rất lớn. Khi gặp kẻ ñịch truy ñuổi, chồn có thể phun dịch vào mặt kẻ ñịch, ngăn chặn ñường tiến 
công của nó.  

Gặp sự tấn công của chồn sóc, theo thói quen, nhím sẽ thu mình lại thành hình cầu. Khi ấy, chồn sóc sẽ 
tìm một chút khe hở của khối cầu gai ñó, ñặt hậu môn vào và phun dịch thối. Chẳng bao lâu, con nhím 
bị dịch thối làm cho mê man, thân thể duỗi thẳng lại… Lúc này chồn sóc có thể ung dung ăn thịt.  

Vì sao chuột chũi sợ ánh Mặt trời ? 

Chuột chũi là loài vật ăn côn trùng sống trong ñất. Chúng thường ñào hang trong lớp ñất tơi xốp, ẩm 
ướt và ñẻ con ở ñó. Chuột chũi con khi ñã lớn vẫn sống ở trong ñường hầm ñào dưới ñất…  

Chuột chũi rất ít khi ñào hang, làm tổ dưới lớp ñất sét hoặc ñất cát. Chung quanh tổ của chúng có 
ñường hầm, 4 bề liền nhau. Do trong hang luôn ẩm ướt nên giun ñất, nhện, rết, sên dễ dàng sinh sôi, 
trở thành món ăn sẵn sàng cho chuột chũi.  

Chuột chũi lúc nhỏ mắt hãy còn mở rất to, ñến khi cơ thể lớn dần lên, mắt bé ñi, cuối cùng thì lặn sâu 
vào dưới lớp da, thị lực thoái hoá hẳn. Lúc ñó nó chỉ có thể phân biệt rất ít về sự sáng tối. Những ñặc 
ñiểm cấu tạo này ñược hình thành do sự thích nghi sống lâu dài với môi trường thiếu ánh sáng trong 
lòng ñất.  

Vì chuột chũi qua một năm không lên mặt ñất, cái chính là không tiếp xúc với ánh sáng, cho nên 
không quen với sự chiếu sáng của Mặt trời. Thân nhiệt của chuột chũi cao hơn thân nhiệt của người 2 
- 3 ñộ C. Trong cơ thể nó không có cấu tạo thích nghi với sự toả nhiệt, nếu bị ánh sáng Mặt trời chiếu 
thẳng vào cơ thể, làm nhiệt ñộ cơ thể biến ñổi lớn, tần số hô hấp của nó sẽ tăng lên. Nếu bị lộ sáng hơi 
lâu, nó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê nóng, và có thể chết.  

Con mực bơi như thế nào ? 

Hẳn bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói: Với nhiều sinh vật thì phương pháp hoang ñường “tự 
túm tóc ñể nâng mình lên trên” lại chính là cách di chuyển thông thường của chúng ở trong nước. Mực 
cũng thế.  

Con mực và nói chung, ña số các ñộng vật nhuyễn thể lớp ñầu túc ñều di chuyển trong nước theo cách: 
lấy nước vào lỗ máng qua khe hở bên và cái phễu ñặc biệt ở ñằng trước thân, sau ñó chúng dùng sức 
tống tia nước qua cái phễu ñó. Như thế, theo ñịnh luật phản tác dụng, chúng nhận ñược một sức ñẩy 
ngược lại ñủ ñể thân chúng bơi khá nhanh về phía trước. Ngoài ra con mực còn có thể xoay ống phễu 
về một bên hoặc về ñằng sau và khi ép mình ñể ñẩy nước ra khỏi phễu thì nó có thể chuyển ñộng theo 
bất kỳ hướng nào cũng ñược.  

Chuyển ñộng của con sứa cũng tương tự như thế: nó co các cơ lại ñể ñẩy nước từ dưới cái thân hình 
chuông của nó ra và như thế nó bị ñẩy về phía ngược lại. Chuyển ñộng của bọ nước, của các ấu trùng 
chuồn chuồn và nhiều loại ñộng vật dưới nước khác cũng theo phương pháp tương tự.  
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Cơ quan cảm giác của hà mã mọc ở ñâu ? 

Quan sát kỹ hình dạng của hà mã bạn sẽ thấy một hiện tượng thú vị, ñó chính là mắt, mũi và tai của 
nó hầu như ñều mọc trên ñỉnh ñầu, khác với dã thú thông thường.  

Hà mã tuy là ñộng vật cạn, nhưng lại rất thích ngâm mình trong nước, thường ñợi ñến ñêm khuya mới 
bò lên bờ kiếm ăn. ðể phù hợp với thói quen sống trong nước, cơ quan cảm giác của nó ñã chuyển dần 
lên trên ñỉnh ñầu. Bởi vì khi toàn bộ thân hình to lớn ngâm trong nước, chỉ cần hơi nhô ñầu lên, các 
giác quan sẽ vừa vặn vượt ra khỏi nước một chút. Như vậy, hà mã vừa có thể ẩn mình rất tốt, vừa có 
thể thông qua mắt, mũi, tai ñể hít thở không khí trong lành, nghe ñược tiếng ñộng xung quanh.  

Cá sấu, cá trắm ñen sống ở dưới nước cũng có ñiểm tương tự với hà mã về phương diện này.  

Côn trùng có mũi và tai hay không ? 

Côn trùng thực sự có mũi. Nếu bạn bắt ñược các loại côn trùng, quan sát tỷ mỷ một chút thì sẽ phát 
hiện ra trên ñầu chúng ñều có một ñôi xúc tu. Tuy những ñôi xúc tu của các loại côn trùng không 
giống nhau, nhưng ñều ñóng vai trò làm cơ quan khứu giác.  

Ngoài ra, phía dưới miệng của côn trùng còn có hai ñôi râu ngắn nhỏ. Tuy bề ngoài của xúc tu và râu 
hoàn toàn khác so với mũi của ñộng vật bậc cao, nhưng chúng lại giống mũi ở chỗ có thể ngửi mùi. 
Mặt ngoài của xúc tu và râu có rất nhiều lỗ thủng nhỏ, trong mỗi lỗ thủng ñó có một số tế bào có thể 
cảm thụ mùi trong không khí.  

ðối với nhiều côn trùng, chiếc “mũi” ñặc biệt này rất quan trọng. Ngoài ong và bướm, còn có không ít 
loài côn trùng khác cũng lợi dụng cơ quan khứu giác ñó ñể tìm thức ăn hoặc tìm bạn ñời, chẳng hạn 
loài kiến. Nếu thả vài con kiến ở tổ kiến này vào trong một tổ kiến khác, do mùi của chúng không 
giống nhau nên những con kiến ngoại lai này sẽ lập tức bị cắn chết.  

Côn trùng không những có thể ngửi mùi, mà còn có thể phân biệt ñược âm thanh. Bởi vì trên cơ thể 
của chúng có một số bộ phận có tác dụng như ñôi tai. Kiểu “tai” này rất kỳ lạ và cũng mọc ở những 
chỗ rất khác thường. Tai của muỗi mọc ở trên hai xúc tu của phần ñầu, trong ñoạn thứ hai của mỗi 
xúc tu ẩn giấu một cơ quan nghe âm thanh. Tai của dế lại mọc ở ñoạn thứ hai của ñôi chân chi trước. 
Còn tai của thiêu thân, con cái thì ở phần ngực, còn với con ñực thì mọc ở phần bụng.  

Khả năng thính giác của côn trùng rất ñặc biệt. Chúng có thể phân biệt ñược nhịp ñiệu và quy luật của 
âm thanh cực kỳ hiệu quả. Nếu như số lần ñứt nối của âm thanh trong mỗi giây ñồng hồ tương ñối 
nhiều, thì tai người nghe không ra chỗ ñứt nối, chỉ cảm nhận thấy ñược là một vùng âm thanh liên tục. 
Nhưng với nhiều côn trùng, chúng có thể nhận rõ sự ngắt quãng này. Không những vậy, nhiều loài còn 
có thể nghe ñược siêu âm, thậm chí là siêu âm dao ñộng 200.000 lần mỗi giây.  

“Tai” của côn trùng chủ yếu là dùng ñể tìm “bạn ñời”. Tai cũng phát huy tác dụng rất lớn trong việc 
bảo vệ an toàn. Chẳng hạn nhiều con thiêu thân có thể nghe ñược âm thanh của dơi (loại sóng siêu âm 
tai người không nghe ñược), nhờ ñó mà chúng có thể nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm mà 
không rơi vào miệng của kẻ thù.  

Làm thế nào mà loài nhện có thể giăng lưới giữa hai cây có khoảng cách khá xa ? 
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Khi bạn nhìn thấy giữa những cây hai bên bờ suối hoặc giữa hai góc nhà cách nhau rất xa có chăng 
ñầy mạng nhện, bạn sẽ nghĩ ñến một câu hỏi sau: Nhện không biết bơi, cũng không biết bay, vậy làm 
thế nào mà nó có thể chăng chiếc “võng lưới không trung” này.  

Thực ra, các ñầu nhỏ trong bụng nhện có vài chiếc “máy dệt”, tơ nhện ñược nhả ra từ chính những lỗ 
nhỏ của chiếc máy dệt này. Thành phần của tơ nhện là protein, giống với tơ tằm, khi vừa mới nhả ra, 
tơ này vẫn còn là “nhựa cao su” dính. Khi nó tiếp xúc với không khí sẽ lập tức trở nên cứng hơn và 
thành sợi tơ.  

Cũng giống như con người phải ñi qua cầu ñể sang bờ sông bên kia, nếu loài nhện muốn sang bờ bên 
kia, nó sẽ bắc một “sợi dây trời” ñể bò qua.  

Việc bắc dây trời rất thú vị. Bắt ñầu từ ñiểm ñặt chân, nhện sẽ nhả ra rất nhiều sợi tơ dài ñủ ñể sang 
bờ bên kia, thế là những sợi tơ này sẽ bay ñi trong gió, dường như có vài sợi nhỏ trong suốt bay vào 
không trung, sau ñó nó liên tục dùng chân ñể sờ vào ñiểm cố ñịnh của tơ nhện.  

Bất ngờ nó phát hiện trong ñó có một sợi không kéo ñược, thực ra một ñầu sợi tơ ñã ñược gió thổi sang 
bên kia, hơn nữa lại dính vào một cành cây hay các vật khác, thế là dây trời ñã ñược chăng như vậy.  

Một cách khác ñể chăng dây trời là: trước tiên nhện cố ñịnh sợi tơ ở một ñiểm, rồi tự mình ñu theo sợi 
tơ xuống ñất, sau ñó các ñầu nhỏ ở bụng vừa nhả tơ vừa ñu ñến góc nhà ñối diện hoặc cành cây, ñợi 
ñến khi ñã tới ñích, nó lại dùng chân thu các sợi tơ lại, khi thu ñến ñộ dài thích hợp nó sẽ cố ñịnh các 
sợi tơ về một ñiểm mới, như vậy dây trời cũng có thể ñược giăng ra.  

Nếu cốt nhà lớn hơn một chút, nhện sẽ tạo ra một dây chống trong mạng nhện rồi quấn ñi quấn lại vài 
vòng tơ. Tiếp theo sẽ giăng thêm một dây chống mới, khi ñã xong xuôi, nhện sẽ giăng mạng giữa hai 
dây chống to này.  

ðộng vật khác loài có hiểu nhau không ? 

Trong một số trường hợp thì có. Khi nghiên cứu những dấu hiệu phức tạp mà chim hải âu gửi cho 
nhau trong các giống cùng một loài, người ta nhận thấy chim trong các ñàn lẫn lộn có thể ñáp lại tiếng 
kêu cứu của nhau.  

Hươu có thể nhận ra lời cảnh báo trong tiếng kêu của chim trong các cuộc ñối thoại liên loài trong 
rừng.  

Thông thường, cách ứng xử này chỉ dừng lại ở mức ñộ những tín hiệu ñơn giản về mối nguy hiểm hoặc 
diễn tả nỗi sợ hãi. Chẳng hạn, khi một con sói tru lên khi bị dồn vào chân tường, tiếng tru của nó 
chuyển ñi một nỗi sợ hãi phòng thủ và tín hiệu này có thể lây lan khắp các chủng loại cùng loài.  

Có trường hợp các loài khác nhau sử dụng thông tin một cách lừa lọc. Ví dụ, những con ñom ñóm cái 
ñang bị ñói của một loài có thể bắt chước các tín hiệu lập loè mà con cái của một loài khác thường phát 
ra khi ñáp lại tín hiệu tình yêu. Bằng cách ñó, chúng có thể lừa con ñực của loài khác cùng họ, tấn 
công và ăn thịt.  

ðộng vật sa mạc tồn tại như thế nào ? 
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ðộng vật muốn tồn tại trong sa mạc thì phải có ít nhất hai khả năng. Một là khả năng ñi lại, bởi vì ñất 
cát bất cứ lúc nào cũng có thể chôn vùi chúng; hai là khả năng trữ nước, vì khi rời khỏi nước thì bất 
kỳ sinh vật nào cũng chỉ còn con ñường chết.  

Về cả hai phương diện trên thì loài thằn lằn có thể coi là một ñiển hình sống mãnh liệt: Phần trước tứ 
chi của chúng mở ra thành màng lớn, chống ñỡ cho cơ thể ñi lại thoải mái trên cát. Khi màn ñếm 
buông xuống, lớp sương mù bao phủ, cơ thể và mắt của thằn lằn liền dùng khả năng tối ña ñể tập hợp 
những giọt sương. Ngoài ra cái lưỡi dài của nó còn có thể liếm sương trước mắt rất linh hoạt và khéo 
léo, giống như cái gạt nước trên ôtô vậy.  

Về phương thức vận ñộng, rắn lao “nhập gia tuỳ tục” bằng một kiểu di chuyển không giống ai: ðể 
ngăn chặn bị các hạt cát chôn vùi bất cứ lúc nào, nó cong người sang trái, phải hết mức ñể tăng diện 
tích tiếp xúc với ñất cát, và hình thành nên thói quen vận ñộng nghiêng.  

Về khả năng trữ nước, thằn lằn ñuôi vểnh có những ñặc ñiểm ñể thu gom các giọt nước tối ña. Mỗi khi 
sương xuống, nó lại bò lên ñỉnh cồn cát, quay lưng về phía có sương từ biển thổi tới, ñuôi của nó vểnh 
lên cao, làm cho thân của nó nghiêng sang một bên, khi sương mù gặp cơ thể lạnh buốt của con vật thì 
sẽ ngưng tụ thành những giọt nước, chạy men theo lưng trượt vào miệng thằn lằn.  

Không chỉ dừng lại ở những ñặc ñiểm này, ñộng vật sa mạc mỗi con ñều có một phương pháp tồn tại 
riêng, chẳng hạn có loài chuyên sống phụ thuộc vào thực vật. Một số thường ngày giấu mình trong các 
hang cát, khi mưa sương xuống thì lập tức bò lên mặt ñất, sử dụng toàn thân ñể hứng sương.  

Có ñộng vật nào một mắt không ? 

Không có loài nào trong số các ñộng vật có vú, chim, ñộng vật lưỡng cư hoặc bò sát tự nhiên có một 
mắt. Những loài cá dẹt như cá bơn ñược cho là chỉ có một bên mắt, kỳ thực có hai. Một mắt nhập vào 
mắt kia, bên trái hoặc bên phải.  

Tuy vậy, vẫn có một vài loài ñộc nhãn trong thế giới ñộng vật không xương sống. Trong số ñó có một 
số loài “bọ nước” mà thực chất là các loài tôm cua.  

Một loài bọ nước một mắt, ñược ñặt một cái tên rất phù hợp là cyclops, là cư dân quen thuộc ở lớp cặn 
ao hồ nơi nước tù ñọng. Nó có những cái mắt kép, giống như ở ruồi, nhưng mỗi con chỉ có một con mắt 
mà thôi.  

Vì sao ếch nuốt mồi lại chớp mắt ? 

Mỗi lần nuốt mồi, ít nhất ếch phải chớp mắt một lần. Nếu côn trùng mà nó chén tương ñối lớn thì số 
lần chớp mắt càng nhiều hơn cho ñến khi thức ăn nuốt vào trong mới thôi.  

Tại sao vậy? Khi bắt mổi, lưỡi ếch thò ra khỏi miệng và dính chặt vào con vật, sau ñó nó cuộn miếng 
mồi ñưa vào trong và nuốt chửng. Do con mồi không ñược nhai nên khi vào ñến cổ họng rất khó trôi 
xuống bụng. Phải có một lực ñẩy vào trong mới làm miếng mồi trượt xuống ñược và lực ñẩy ñó là ñộng 
tác chớp mắt của ếch.  

Phía dưới khoang mắt của ếch không có xương, tròng mắt gần giống hình tròn, phía ngoài có mí trên 
và mí dưới cùng lớp màng nháy có thể hoạt ñộng ñược. Tròng mắt và cổ họng của chúng chỉ cách nhau 
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một lớp màng nên khi cơ mắt co lại, mắt hơi nhô vào phía trong họng làm nảy sinh áp lực giúp cổ họng 
nuốt trôi thức ăn. Do vậy mới sinh ra hiện tượng chớp mắt khi nuốt mồi của ếch.  

Tại sao thỉnh thoảng mình hà mã lại “chảy máu” ? 

Hà mã tuy là ñộng vật cạn, nhưng ñại bộ phận thời gian của nó ngâm mình dưới nước, chỉ thỉnh 
thoảng mới lên cạn tìm thức ăn mà thôi. ðiều kỳ lạ là khi ñó, trên lớp da nhẵn bóng của nó, ñôi khi 
xuất hiện “máu” ñỏ, thậm chí có lúc toàn thân trở nên ñỏ thẫm.  

Thì ra, da của hà mã rất dày, rất sáng, nhưng không có tuyến mồ hôi – khác với loài người thông qua 
việc toát mồ hôi ñể hạ thấp thân nhiệt và làm cho da ẩm ướt, mát mẻ. Khi hà mã ngâm trong nước, 
việc thiếu tuyến mồ hôi không gây ảnh hưởng gì với nó. Nhưng khi lên cạn, lớp da thiếu nước bị khô 
ñi, và có nguy cơ nứt ra. Lúc này hà mã phải sử dụng ñến biện pháp tự tiết “máu” ñể làm ướt cơ thể.  

Thực tế chất màu ñỏ này không phải là máu mà là một loại thể dịch ñặc biệt màu ñỏ, ñược da tiết ra. 
Tác dụng của nó giống như sơn bôi lên bề mặt dụng cụ trong nhà, có thể bảo vệ ñược da, ngăn chặn sự 
khô nứt trên cơ thể.  

Vì sao hoa huệ chỉ ngát hương về ñêm ? 

Chỉ ñêm xuống hoặc những hôm trời mưa, hoa huệ mới toả hương ngào ngạt. ðó là do ñặc tính nó toả 
mùi thơm theo ñộ ẩm không khí.  

Với các loài hoa nở ban ngày, khi ánh nắng chiếu xuống, nhiệt ñộ trên cánh hoa sẽ tăng lên, khiến tinh 
dầu thơm trong cánh hoa thoát ra nhiều.  

Hoa huệ thì khác, cấu tạo cánh hoa của nó khá ñặc biệt: nếu trời càng nắng to và hanh khô, bạn sẽ 
chẳng ngửi thấy mùi gì cả trừ phi gí sát mũi vào bông hoa. Ngược lại, nếu không khí có ñộ ẩm càng 
cao, những lỗ trao ñổi khí trên cánh hoa tự ñộng mở to ñể tinh dầu thơm thoát ra ngoài. Ban ñêm, 
không còn ánh Mặt trời, ñộ ẩm không khí tăng cao hơn ban ngày nhờ vậy hoa huệ bắt ñầu mở các túi 
thơm của mình. ðêm càng về khuya, mùi hoa càng ñậm.  

Những hôm trời mưa, ñộ ẩm không khí cũng cao hơn lúc bình thường, khi ñó hoa cũng rất thơm. Có lẽ 
vì ña phần chúng ta cảm nhận ñược mùi thơm của nó về ñêm và lúc trời mưa, nên còn gọi nó là dạ lai 
hương hoặc vũ lai hương.  

Tại sao có loài thực vật thích ánh sáng Mặt trời, có loại thực vật thì thích bóng râm ? 

Không biết các bạn có chú ý ñến không, một mặt hướng nam và một mặt hướng bắc của nhà, sườn 
phía Nam và sườn phía Bắc của núi cao nhận ñược lượng ánh sáng Mặt trời khác nhau. Ánh sáng Mặt 
trời ở sườn nam ñược chiếu trực tiếp, hơn nữa chiếu cả ngày tới tối, do ñó thực vật sống trên phần núi 
này sẽ nhận ñược nhiều ánh sáng và nhiệt ñộ cao; ánh sáng Mặt trời ở sườn bắc ñược chiếu xiên, 
những thực vật sống trên phần núi này sẽ nhận ñược ít ánh sáng và nhiệt lượng. Ngoài ra, lượng nước, 
ñộ ẩm, nhiệt ñộ, hướng gió, gió theo mùa và ñiều kiện hoàn cảnh khác của hai sườn nam và bắc cũng 
không hoàn toàn giống nhau.  

Do ánh sáng, lượng nước, hướng gió, nhiệt ñộ khác nhau, làm cho sự sinh trưởng lâu dầi của thực vật 
ở sườn nam và sườn bắc cũng có tính cách không giống nhau. Nói một cách ñơn giản, loài thực vật 
sinh trưởng ở sườn nam thích ánh sáng Mặt trời, nhà thực vật học gọi ñó là thực vật dương sinh như 
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tùng, sam, dương, liễu, hoè. Loài thực vật sinh trưởng lâu dài ở sườn bắc thì thích bóng râm, do ñó 
người ta gọi chúng là thực vật âm sinh, như vân sam, lãnh sam, ngọc châm. ðây là kết quả do thực vật 
sống lâu dài trong môi trường khác nhau. Tính cách ñặc thù thích dương thích âm này vốn không thể 
hình thành ñược trong một thời gian ngắn. Nhưng cho dù hình thành nên tính cách như thế này hoặc 
như thế kia cũng không thể thay ñổi một cách tuỳ tiện ñược. Bởi vì ñể chúng càng thích hợp hơn với 
ñiều kiện sống ở sườn nam và sườn bắc, trong hình thái phần ngoài và cấu tạo sinh lý bên trong ñều có 
sự biến ñổi. Vậy thì, hình thái bên ngoài và cấu tạo sinh lý bên trong của thực vật thích dương và thực 
vật thích âm có sự khác biệt gì? Sự khác biệt rõ ràng nhất là phần lá. Chất là của thực vật thích ánh 
sáng là hơi dày và thô ráp, trên mặt lá có lớp chất sừng hoặc chất sáp có thể chống chọi với ánh sáng 
Mặt trời, lỗ khí thường nhỏ và dày, chất diệp lục tương ñối ít nhưng số lượng tương ñối nhiều. ðặc 
trưng cấu tạo lá của thực vật thích dương có thể ñảm bảo cho lá có thể lợi dụng tốt năng lượng Mặt 
trời dưới sức chiếu của Mặt trời, trong trường hợp thiếu ánh sáng Mặt trời, cũng có thể tiến hành tác 
dụng quang hợp nhất ñịnh. Cấu tạo lá của thực vật thích âm và thực vật thích dương hoàn toàn tương 
phản nhau, lá thường to mà mỏng, chất sừng không phát triển, tế bào thân lá và lỗ khí tương ñối ít, có 
khe hở tế bào tương ñối phát triển. Số lượng diệp lục của lá ít hơn một nửa so với thực vật thích 
dương, nhưng hình dáng của lá hơi to. Như thế có lợi trong môi trường ẩm ướt, tối tăm cũng có thể 
hấp thụ và lợi dụng ánh sáng Mặt trời yếu ớt.  

Ảnh hưởng của ánh sáng Mặt trời ñối với sự sinh trưởng và phát dục của thực vật thực ra là rất lớn, 
do tác dụng của ánh sáng, không chỉ hình thái và sinh lý phần lá của thực vật thích ánh sáng và thực 
vật thích bóng râm có sự khác biệt rõ ràng, mà chính là cùng một loại thực vật, sinh trưởng trong môi 
trường ñầy ánh sáng Mặt trời và môi trường râm mát thì biến hoá sinh thái của lá cũng rất lớn. Ví dụ, 
cây sinh trưởng trên mặt ñất trống trải thì tán cây rộng lớn và phát triển; Sinh trưởng trong rừng rậm 
thì tán cây nhỏ hẹp và cao chót vót. Thậm chí có lúc lá trên cùng một cây do nhận ñược ánh sáng khác 
nhau mà tính cách biểu hiện ra của chúng cũng khác nhau, như lá trên ngọn cây hoặc mặt ngoài cây 
do nhận ñược nhiều ánh sáng chiếu, phần lá này liền biểu hiện ra ñặc trưng của lá thích ánh sáng, còn 
lá phần dưới tán hoặc ở bên trong do thiếu sự chiếu sáng của ánh sáng, do ñó chúng mới biểu hiện ra 
ñặc trưng của lá thích bóng râm. Ví dụ như cây ñinh hương, hoè tây, trên cùng một cây có thể xuất 
hiện lá thích ánh sáng và lá thích bóng râm.  

Trong thực vật có loài thích ánh sáng, có loài thích bóng râm, chủ yếu ñược tạo thành do sự chiếu 
thẳng và chiếu xiên của ánh sáng Mặt trời, do ñiều kiện hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau. Nhưng, có 
thể khẳng ñịnh một ñiểm, bất luận thực vật có hình dạng như thế nào, nếu không có một tia sáng thì 
dù cho là thực vật thích ánh sáng hay thực vật thích bóng râm thì ñều không sống ñược.  

Lá cây màu ñỏ quang hợp bằng cách nào ? 

Với nhiều người, hễ là thực vật thì hiển nhiên là có lá xanh. Vì lá xanh tức là có chất diệp lục, nhờ ñó 
chúng mới quang hợp, tạo ra chất hữu cơ ñể sống chứ! Ấy thế mà có kẻ lại chơi trội. Như rau dền ñỏ, 
gỗ thích… chẳng hạn. Lá của chúng ñỏ tía lai. Chúng sống bằng gì, khí trời chắc?  

ðương nhiên là chúng cũng dùng rễ hút dinh dưỡng và dùng lá ñể quang hợp rồi. Tạo hoá màu mè 
chút thôi. Bởi vì những lá này tuy màu ñỏ, nhưng trong lá vẫn có chất diệp lục. Còn sở dĩ có màu ñỏ là 
vì nó có chứa chất antocyan màu ñỏ. Tỷ lệ chất này trong lá so với diệp lục nhiều ñến nỗi nó át cả màu 
xanh của diệp lục. ðể chứng minh hiện tượng này, người ta chỉ cần nhúng những chiếc lá ñỏ vào nước 
nóng, nó sẽ bộc lộ chân tướng ngay lập tức.  

Khác với chất diệp lục, antocyan rất dễ bị hoà tan trong nước nóng. Vì vậy, khi bị luộc, chất antocyan 
sẽ tan dần và lá cây chuyển từ ñỏ thành xanh. Vậy là, tuy lá cây có màu ñỏ, nhưng nó vẫn chứa chất 
diệp lục như thường.  
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Tại sao những loài thực vật sinh trưởng ở bãi biển và ñầm lầy ñều có rễ hô hấp ? 

Chúng ta biết rằng cuộc sống và sự sinh trưởng của thực vật không tách rời khỏi nước. Không có 
nước, thực vật dễ úa tàn, thậm chí là chết. Nhưng khi nước trong ñất quá nhiều hoặc ngâm mình trong 
nước thì không khí trong lỗ hở của ñất sẽ bị nước ñẩy ra, làm cho ñất trở thành thiếu oxy, cũng sẽ ñe 
doạ ñến cuộc sống của thực vật. Có người ñã ño ñạc, khi oxy trong ñất giảm xuống 10% thì cơ năng bộ 
rễ của ñại ña số các loài thực vật sẽ có thể bị thoái hoá. Khi giảm xuống 2% thì hệ rễ phải ñối diện với 
cái chết. Bãi biển và ñầm lầy là thuộc về môi trường sinh thái thiếu oxy, thường xuyên ngập nước.  

Nhưng thực vật trong quá trình tiến hoá cũng tạo ra ñược một loạt chủng loại ñể thích ứng sinh 
trưởng trong môi trường thiếu oxy, ñược gọi là thực vật ñầm lầy hoặc thực vật bãi biển. Những thực 
vật này có một ñặc ñiểm chung ñó là có bộ rễ tiến hành hô hấp từ trong ñất tới khi lộ dần ra trong 
không khí, ñược gọi là rễ hô hấp. Rễ hô hấp có các lỗ ngoài to lớn, bên trong có các khe hở tế bào rất 
phát triển, có thể dự trữ không khí. ðây là tổ chức thông khí rất ñặc biệt của thực vật bãi biển và thực 
vật ñầm lầy, chúng có thể làm cho thực vật ñầm lầy và thực vật bãi biển có thể sinh trưởng trong môi 
trường thiếu oxy. ðương nhiên, những bộ rễ hô hấp của các thực vật bãi biển và thực vật ñầm lầy 
khác nhau thì hình dạng của chúng cũng khác nhau, như dạng quỳ gối, dạng vòng, dạng ngón tay và 
dạng gậy.  

Có rất nhiều thực vật có rễ hô hấp như các thực vật sinh trưởng ở bãi biển như cây vẹt thuộc họ vẹt và 
cây hải ñiệp thuộc họ cỏ roi ngựa, cây dây biển thuộc họ dâu biển.  

Trung Quốc còn sống sót một loại thực vật ñó là Tùng nước, là thực vật ñầm lầy nước ngọt của vùng 
duyên hải ñông nam Trung Quốc, phần gốc của cây mọc lên bộ rễ hô hấp dạng quỳ gối cao thấp không 
giống nhau rất ñộc ñáo. Cây Lạc Vũ Sam còn sót lại có nguồn gốc từ phía ñông nam Bắc Mỹ, từ thế kỷ 
20 ñã du nhập vào trồng ở Trung Quốc trên vùng mạng lưới hồ ở phía nam, phần gốc của cây cũng 
giống như tùng nước, mọc ra bộ rễ hô hấp có dạng quỳ gối ñặc biệt.  

Ở vùng ñầm lầy nước ngọt của khu vực nhiệt ñới cũng thường nhìn thấy thực vật có rễ hô hấp, như 
cây Tử ðàn dùng làm thuốc ở châu Mỹ, cây Hoàng Ngưu và Hồng Giao ở Kalimanjaro, gỗ Maomalu ở 
Nigiêria, cây cọ ñằng ở ñảo Ilian, cây ñằng hoàng ở Guyana.  

Rễ hô hấp của thực vật ngoài dùng ñể hô hấp ra còn có thể có tác dụng bảo vệ ñê và chống sóng.  

Tại sao tính kháng bệnh của thực vật hoang dã lại rất mạnh ? 

Chúng ta ñã nhìn thấy thực vật hoang dã ở ruộng hoang và ñất hoang, không ít cây trên to dưới nhỏ, 
cành lá yếu ớt, có một số quả rất nhỏ mà chua. Nhìn bên ngoài chúng cũng tương ñương với thực vật 
ñược trồng. Nhưng những người làm công tác khoa học lại có cảm tình sâu sắc với chúng. Họ xem 
trọng ñiểm nào của thực vật hoang dã? Thực vật hoang dã có một ưu ñiểm vô cùng quý báu, ưu ñiểm 
này ñược các nhà thực vật học gọi là “Tính kháng chọi mạnh”. Cái gọi là tính kháng chọi là chỉ khả 
năng chống lại những bất lợi trong môi trường sống của chúng. Trong giới tự nhiên, thực vật ñang tồn 
tại khi gặp phải những ñiều có hại cho sự sống của chúng thì chúng luôn muốn tìm cách ñể chống lại. 
Trong những thực vật khác loài, ñặc biệt là giữa những loài thực vật ñược trồng và những loài thực 
vật mọc hoang thì khả năng ñối kháng ñược biểu hiện ra không giống nhau.  

Có người ñã từng làm một số thử nghiệm, trong cùng một ñiều kiện, khả năng kháng bệnh ñậu ñen 
giữa nho mọc hoang và cây nho trồng rõ ràng là khác nhau. Khi lá nho hương hoa hồng ñược trồng ñã 
ñầy vết ban ñen của bệnh ñậu ñen thì gai nho và lông nho mọc hoang gần như không có vết ban ñen. 
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ðây là do nguyên nhân nào? ðó là vì thực vật mọc hoang từ một hạt mọc thành một cây, từ trước tới 
giờ không ai vun trồng và quản lý nhưng lại có rất nhiều kẻ thù tấn công, như mưa, gió, tuyết lạnh, 
hạn hán lũ lụt, bệnh tật và sâu hại luôn muốn tìm cách bóp chết sinh mạng của chúng. ðể tiếp tục sinh 
tồn, bắt ñầu từ thời tổ tiên, từ thế hệ này ñến thế hệ khác luôn luôn phải ñấu tranh với kẻ thù vô tình, 
dần dần hình thành khả năng kháng bệnh cực mạnh ñể thích ứng với môi trường chúng thường phải 
ñưa ra nhiều kiểu biến ñổi về cấu tạo hình thái bên ngoài và cơ năng sinh lý bên trong của chính mình 
ñể thích ứng. Ví dụ nhiều loại thực vật mọc hoang hoặc là toàn thân hoặc là lá ñầy lông, có loại thì ñầy 
gai, có loại thì chứa ñộc. Toàn bộ những thứ này ñều giúp cho chúng có thể ñấu tranh tốt hơn ñể chống 
lại kẻ thù. Những ưu ñiểm này của thực vật mọc hoang ñã nói rõ sức sống và sức chiến ñấu của chúng 
ñều rất mạnh mẽ. Nhưng những thực vật trồng thì lại không như vậy, chúng từ nhỏ ñến lớn ñều ñược 
sự chăm sóc, quan tâm của con người, thiếu sự rèn luyện cho tính ñối kháng, một khi nguy hiểm ñến 
thì không chịu ñược, thậm chí bị chết.  

Những người làm công tác nuôi trồng thực vật cực kỳ coi trọng ưu ñiểm có tính kháng cự cực mạnh 
của thực vật mọc hoang. Họ thường thông qua con ñường lai giữa loại ñược nuôi trồng và loại mọc 
hoang ñể tạo ra những chủng loại tốt và ñược nhiều người hoan nghênh, những thực vật có tính kháng 
cự kém ñược cải tạo thành những loại mới có chất lượng tốt và tính kháng cự mạnh. Do ñó, tất cả 
những loại thực vật mọc hoang trên ñất cằn cỗi trên núi không chịu ñựng gió mưa, mà là chúng ñược 
lớn lên trong khí hậu khắc nghiệt. Chúng ta phải ñặc biệt coi trọng vốn quý báu của tài nguyên phong 
phú, lợi dụng triệt ñể ưu ñiểm là tính kháng bệnh mạnh này của chúng, tạo ra giống lai ñể ñưa ra 
nhiều loại mới, giúp ích cho nhân loại.  

Vì sao la không ñẻ con ? 

Thông thường, khi cho mẹ ngựa giao phối với bố lừa, ñẻ ra la. Nếu ñem mẹ lừa giao phối với bố ngựa, 
con lai thu ñược gọi là “lừa la”, là một loại tuấn mã. Hầu như tất cả chúng ñều không có khả năng sinh 
sản. Nhưng hãn hữu, vẫn có trường hợp la mẹ tạo ra thế hệ sau. Còn la bố thì không.  

ðộng vật cấp cao ñều do trứng thụ tinh phát triển mà có thế hệ con. Tế bào trứng sinh ra từ buồng 
trứng của ñộng vật giống cái, tinh trùng ñược sản sinh ra từ tinh hoàn của ñộng vật giống ñực. Còn la, 
bất kể là ñực hay cái, ñều có hệ sinh dục phát triển không hoàn chỉnh, vì thế chức năng sinh lý có thể 
chưa bình thường. Cơ quan sinh dục của những con la ñực không thể sản sinh ra loại hoóc môn ñộng 
dục, ñồng thời không thể sản sinh ra tinh trùng thành thục, vì thế không thể thụ tinh. ðó là lý do la chỉ 
có một ñời.  

Song cũng có một vài trường hợp hiếm hoi la mẹ ñẻ. Hơn 1.000 năm trước, trong sách nông học cổ ñại 
“Tề dân yếu thuật” của Trung Quốc ñã có một vài ghi chép về trường hợp này. Năm 1953 ở thôn ðông 
Tĩnh, Cam Túc, một con la mẹ giao phối với một con lừa ñực ñẻ ñược một con lừa con. Năm 1954 ở 
tổng Giao - ðạo, huyện Hương Lương, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một con la mẹ giao phối với một con 
ngựa ñực, ñẻ ra một con la cái.  

Sự việc này tuy hiếm gặp, nhưng là ñể nói rằng một số ít la mẹ vẫn có thể sản sinh ra các tế bào trứng 
thành thục có khả năng thụ tinh. ðiều ñáng nói là ñến giờ vẫn chưa thấy la ñực sản sinh ra tinh trùng 
thành thục.  

Vì sao hai bên lườn cá thường hằn rõ ñường bên ? 
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Bên dưới những ñợt sóng cuồn cuộn của ñại dương có những mỏm ñá ngầm rất nguy hiểm cho tàu bè. 
Nhưng cá không bao giờ va chạm vào ñá ngầm như tàu bè thường va phải, ñó là nhờ cơ quan ñường 
bên ở hai mình cá.  

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy hầu hết các con cá ñều có một vệt dài như hoa văn chạy dọc theo hai lườn 
cá từ ñầu tới ñuôi. Thông thường, mỗi con cá có một ñôi vạch như vật và gọi là ñường bên. Cũng có 
loại cá có 2 hoặc 3 ñôi ñường bên (như cá lưỡi); ñặc biệt có loài cá có tới 5 ñôi ñường biên (như cá lục 
tuyến). ðường bên là cơ quan cảm giác quan trọng giúp cá thích nghi với cuộc sống dưới nước. Nếu 
không có cơ quan này, chúng khó mà sống ñược.  

Khi gặp ñá ngầm, sóng biển va ñập vào các mỏm ñá ngầm làm thay ñổi dòng chảy và tần số dao ñộng 
của sóng trước, cơ quan ñường bên của cá sẽ kịp thời phát hiện ra thay ñổi này và chuyển ñổi hướng 
bơi rất chính xác ñể vượt qua vùng biển hung dữ ñó.  

Cơ quan ñường bên của cá còn cảm nhận ñược những chấn ñộng nhỏ trong nước mà tai cá không 
nghe thấy, ñiều ñó có tác dụng rất quan trọng cho cá trong việc tìm kiếm mồi. Cá sống trong nước 
thường ăn các sinh vật nổi trên mặt nước hoặc tôm cá con. Chuyển ñộng của tôm cá con, dù rất nhẹ 
nhàng, hoặc gió thổi gợn nhẹ mặt nước ñều ñược cá sống dưới tầng nước sâu cảm nhận và bơi ñến 
ñúng mục tiêu cần tìm. Các nhà khoa học ñã thí nghiệm làm mù mắt của một số loài cá khác nhau và 
thấy chúng vẫn bắt ñược mồi như bình thường, nhưng nếu cắt bỏ ñường bên, chúng sẽ hoàn toàn mất 
khả năng tìm thức ăn.  

Khi bơi, cơ quan ñường bên còn giúp cá nhận biết ñược ñộng tác và hướng bơi của ñồng loại ñể duy trì 
sự liên lạc cần thiết. Mỗi khi các ngư dân quây lưới ñánh bắt cá, nếu có một góc lưới quây không kín 
hoặc lưới có lỗ thủng thì cả ñàn cá trong vòng vây lưới sẽ kéo nhau trốn thoát qua kẽ hở ñó.  

Cơ quan ñường bên còn bù ñắp cho thị lực của cá. Cá có mắt như các ñộng vật có xương sống khác, 
nhưng cường ñộ ánh sáng mạnh hay yếu ảnh hưởng rất lớn ñến cấu tạo mắt. Có loài sống ở ñáy biển 
tối mò, mắt cá hầu như không còn tác dụng, hoặc có loài sống ở vực sâu, hai mắt thoái hoá hoặc tiêu 
biến hoàn toàn. Khi ñó cơ quan ñường bên của chúng lại rất phát triển và phát huy tác dụng lớn trong 
việc chạy trốn kẻ thù và tìm bắt mồi.  

Sở dĩ cơ quan ñường bên của cá có tác dụng như vậy là vì nó có liên quan tới hệ thần kinh rất hoàn 
hảo của cá.  

Tại sao mũi chó thường xuyên ướt ? 

Chó có khứu giác rất nhạy cảm. Cấu tạo mũi chó phức tạp hơn nhiều so với mũi những loài ñộng vật 
khác. Bộ phận ñể phân biệt các mùi vị của nó cũng ñặc biệt lớn.  

Trong các loài ñộng vật cấp ca, xoang mũi có nhiều nếp nhăn, bên trên có một màng nhầy, niêm mạc 
trên thường xuyên tiết ra chất dịch nhầy làm ướt các tế bào khứu giác này. Nhờ ñó, chúng có thể ñưa 
các loại mùi vị từ thần kinh khứu giác lên ñại não.  

ðầu mũi con chó có một tổ chức niêm mạc không có lông, phía trên có rất nhiều nốt nổi lên. ðó là một 
bộ phận chủ yếu của khí quan khứu giác. Trên tổ chức niêm mạc ñầu mũi này thường xuyên tiết ra rất 
nhiều dịch nhờn ñể làm ướt mũi, khiến cho khứu giác của loài chó ñặc biệt nhạy cảm.  

Mùi hôi của ñộng vật có tác dụng gì ? 
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Trong lịch sử tiến hoá dài mấy tỷ năm của sinh vật, giới ñộng vật không chỉ phát triển thành hàng vạn 
chủng loài khác nhau, mà còn hình thành các kết cấu tổ chức, những khả năng khác nhau. Thải mùi 
hôi chính là một trong những phương thức ñộc ñáo trong những khả năng diệu kỳ này.  

Côn trùng hình gáo là một ví dụ ñiển hình. ðiểm mạnh của chúng là trong cơ thể có giấu một tuyến 
hôi. Khi kẻ thù xuất hiện tuyến hôi lập tức tiết ra chất lỏng hơi màu vàng, có mùi vô cùng khó chịu, 
làm cho kẻ ñịch ngửi thấy phải chạy mất. ðối với bọ xít, ñược mệnh danh là “Hoàng hậu hôi”, miệng 
tuyến hôi của nó nằm ở bụng bình thường dùng ñể phòng chống kẻ ñịch. Khi chúng sinh con thì mùi 
hôi này có thể hình thành một “vòng hôi” xung quanh ấu trùng, như một bức tường bảo vệ con cái 
khỏi sự xâm hại của kẻ thù.  

Chim chào mào (chim ñầu rìu) cũng có khả năng tiết ra mùi hôi. Khả năng này bình thường ñược giữ 
kín, nhưng ñến lúc sinh ñẻ, nhằm giúp cho con cái ra ñời bình an, chim mẹ ñã thông qua tuyến hôi ở 
ñuôi tiết ra một dịch lỏng màu nâu ñen có mùi khó ngửi. Trong một khoảng thời gian, tổ chim có mùi 
khó thở. Dù rằng có một số ñộng vật chuyên ăn trộm trứng chim, nhưng khi ñối mặt với hoàn cảnh tồi 
tệ như vậy cũng phải rút lui.  

Ở một số loài ñộng vật như chồn hôi, chồn sóc, cáo lông ñỏ, mùi hôi không những có tác dụng tự vệ 
hiệu quả, mà còn là một biểu hiện cá tính. Tính chất khác nhau của mùi hôi có thể là yếu tố quyết ñịnh 
ñể tìm kiếm bạn ñời.  

Vì sao lá trên ngọn rụng cuối cùng ? 

Ở miền ôn ñới, mỗi khi mùa thu ñến, cây thay màu lá từ xanh sang vàng, cuối cùng trút nốt chiếc áo 
này, trần trụi ñón mùa ðông tới. Nếu chú ý một chút, nạm sẽ thấy lá trên cành chính ñổi màu trước 
tiên, sau ñó lan dần ñến ngọn cây, ngọn cành. Rụng lá cũng vậy, rụng ở dưới trước, càng lên trên ngọn, 
lá càng rụng chậm.  

Có thể bạn sẽ nói, ñó là hiện tượng tự nhiên của giới sinh vật, già trước chết trước. Lá phía dưới ra 
trước lá ñầu cành nên rụng sớm hơn. ðây cũng là một cách giải thích, nhưng còn có cách hiểu sâu hơn.  

Trong quá trình sinh trưởng, mọi cây cối ñều vươn tới sự phát triển ñầy ñủ nhất, cho nên nó luôn ñưa 
nhiều thức ăn lên ngọn ñể tăng nhanh sự sinh trưởng. Ngọn cành do ñược cung cấp nhiều chất dinh 
dưỡng. Khi ngọn cây lớn ñến một mức ñộ nhất ñịnh, sinh trưởng sẽ chậm dần lại. Lúc này cây rụng lá 
là do hai ñiều kiện: Bên trong, việc cung cấp dinh dưỡng bị hạn chế và bên ngoài, ñiều kiện thời tiết 
thay ñổi theo chiều hướng không có lợi, chức năng tổng hợp thức ăn của lá kém dần, lá không tồn tại 
ñược nữa, rơi lả tả.  

Nhưng mặc dù vậy, bộ phận ngọn cây vẫn ñược ưu tiên chăm sóc, thức ăn ñược cung cấp nhiều nhất, 
nên dù cây ngừng ñưa thức ăn lên ngọn, nhờ vào lượng dự trữ nó vẫn sinh tồn thêm một thời gian. 
ðồng thời trong lúc ñó, chất diệp lục trong lá cây chưa bị phá huỷ, vẫn tổng hợp ñược một số chất 
dinh dưỡng. Như vậy, lá trên ngọn cây sẽ rụng muộn hơn ở các bộ phận khác trên cây.  

Tại sao nói rùa là loài vật già nhất thế giới ? 

Những con vật già nhất trên thế giới sống trên một vài hòn ñảo của Thái Bình Dương và Ấn ðộ 
Dương. ðó là những con rùa ñất khổng lồ mà giờ ñây chỉ còn tồn tại có hai loài, một loài ở Galapagos 
còn loài kia ở Aldabra nằm cách xa về phía Tây của bờ biển Tandani khoảng 640 cây số (thuộc ðông 
Phi). Cách ñây hai trăm năm có những loài rùa tương tự như vậy ñã ñược tìm thấy ở vùng 
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Mandagascar, Rodriquez và những vùng khác nữa nhưng giờ ñây chúng ñã bị tiêu diệt. Những con già 
nhất trong số rùa này dài tới hơn 1,2 mét. Người ta cho là tuổi thọ xấp xỉ của chúng là 150 năm. Một 
con rùa tên là Marion bị bắt vào năm 1766 ñược ñưa lên ñảo Maurice cùng với bốn con khác. Năm 
1910 Marion bị mù rồi ngẫu nhiên bị giết chết vào năm 1918. Vậy là nó ñã sống trên ñảo Maurice ñược 
152 năm, nhưng thực tế tuổi ñời của nó phải là 180 năm bởi vì trước khi Marion ñược ñưa tới ñảo thì 
nó ñã có một thân thể to lớn. Một con khác ñược ñưa ñến ñảo Sri Lanca và Ceylan vào năm 1797 và nó 
sống mãi cho tới năm 1910, mai của nó ño ñược 1,36 mét. Nhiều kỷ lục khác về tuổi thọ ñã ñược ghi 
chép cho các loài rùa khác. Một con rùa gốc từ những ñảo Tongas ở cách xa hơn 300 km về phía ðông 
của Australia cũng ñã trao cho một nhà thám hiểm người Anh J. Cook năm 1777. Nó ñã chết ở tuổi 
189 vào năm 1966.  

Nhưng con rùa quái dị quả thật là loài vật sống lâu nhất. Theo các chuyên gia nhận ñịnh thì những ñối 
thủ trực tiếp nhất của chúng là những chú cá voi lớn có thể sống ñược một trăm năm. Người ta cũng 
khẳng ñịnh voi châu Phi cũng có thể sống ñược một thế kỷ nhưng cho ñến nay những khẳng ñịnh này 
vẫn chưa ñược chứng thực. Những con rùa ñất khổng lồ chưa phải là loài lớn nhất vì loài rùa luýt, một 
loài rùa biển dài tới 2,4 mét, cách ñây hàng triệu năm ñã có con dài tới 4 mét sống ở châu Mỹ và một 
con khác ño ñược 6 mét cũng ñã tồn tại ở Ấn ðộ.  

Hải âu biển cũng là một loài sống rất thọ sau khi ñược theo dõi bằng phương pháp ñeo vòng cho nó. 
Con hải âu Leysan làm tổ trên một hòn ñảo nhỏ biệt tăm ở Thái Bình Dương trên thực tế ñã sống ñược 
tới 42 năm.  

Vì sao nhện nước không chìm ? 

Thật dễ hiểu vì sao nhện nước có thể trôi nổi và lướt ñi trên bề mặt ao hồ và các con suối. Nhưng ñến 
tận giờ, người ta vẫn chưa rõ bằng cách nào loài côn trùng này không bị chìm, ngay cả trong mưa bão 
quăng quật hoặc khi nước cuốn.  

Khi nghiên cứu dưới kính hiển vi cực mạnh, các nhà khoa học Trung Quốc ñã phát hiện thấy quanh 
chân của chúng là hàng nghìn sợi lông tí hon, mỗi sợi chỉ dài khoảng 50 micromet. Các sợi lông này xù 
ra thành những chùm tơ cực nhỏ, “ bẫy” không khí vào bên trong và tạo ra lớp ñệm ngăn cách chân 
của nhện với mặt nước, ñống thời làm tăng sức nổi của con vật.  

“Tính kỵ nước của lớp bọt khí này có thể ñã hỗ trợ chúng ñứng vững trên mặt nước”, Lei Jiang, thuộc 
Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh, ñồng tác giả của nghiên cứu , nhận ñịnh.  

“Các ñụng chạm nhẹ hoặc nhiễu loạn có thể phá vỡ cân bằng này. Song, lớp ñệm khí ở chân của nhện 
nước có thể giúp chúng di chuyển nhanh chóng và lấy lại thăng bằng trên mặt nước, ngay cả trong 
mưa bão hoặc các biến ñộng khác”. 

Jiang lưu ý rằng những ñặc ñiểm tương tự mà các ñộng vật khác cũng có, như bộ lông trơn trên cơ thể 
vịt, ñều hoạt ñộng theo cùng một cách. Tuy nhiên, hầu hết chúng kém hiệu quả hơn.  

Nhện nước (Gerris remigis) sống chủ yếu trong các ao, hồ, sông , ngòi, là loài tiến bộ nhất trong tự 
nhiên về khả năng cư ngụ trên mặt nước. Hai cặp chân dài mảnh khảnh giúp chúng nổi và ñi lại trên 
ñó dễ dàng như ta ñi trên cạn. Chúng còn có một ñôi chân trước nhỏ hơn, sử dụng trong việc bắt mồi.  

ðôi chân của chúng có thể tạo ra chỗ trũng tới 4 milimét mà vẫn không phá vỡ mặt nước, và mang tới 
15 lần trọng lượng cơ thể mà không chìm. Khả năng nổi phi thường này cho phép con vật nhảy tưng 
tưng trên mặt nước, giống như quả bóng cao su trên ñường, giúp nó dễ dàng tiếp cận với con mồi cực 
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nhanh. Nhện nước có thể lao vào bữa ăn với tốc ñộ bằng cả trăm lần chiều dài cơ thể chỉ trong một 
giây. Hãy hình dung ñể có thể làm ñược như thế, một người cao 1,8 mét sẽ phải bơi với tốc ñộ 644 
kilomét mỗi giờ!  

Vì sao có ñộng vật ngủ ñông, có ñộng vật không ngủ ñông ? 

Hàng năm cứ vào ñầu mùa ñông rất nhiều con vật biến mất khỏi mắt chúng ta. Một số con di cư, một 
số con khác thì chìm vào giấc ngủ sâu. Các nhà khoa học ñặt tên cho giấc ngủ mùa ñông là “sự ngủ 
ñông”. Thế nhưng vẫn có một số loài như: chuột ñồng, chim sẻ… lại ñi kiếm ăn khắp nơi như không hề 
hay biết mùa ñông?  

Người ta chia ñộng vật làm hai loại: máu lạnh và máu nóng. Loài máu lạnh là ñộng vật có nhiệt ñộ 
thay ñổi, là các ñộng vật ngủ ñông. Theo như tên gọi, loài ñộng vật có nhiệt ñộ thay ñổi có ñặc tính là 
thân nhiệt của chúng thay ñổi theo nhiệt ñộ bên ngoài. Khi nhiệt ñộ bên ngoài cao, nhiệt ñộ cơ thể của 
chúng cũng cao, các hoạt ñộng sinh lý do ñó cũng mạnh và biểu hiện khá sôi ñộng. Vào mùa thu khi 
nhiệt ñộ hạ thấp, các hoạt ñộng sinh lý của chúng yếu dần, thậm chí không cần hoạt ñộng. Do vậy 
chúng trốn ñi ngủ. ðối với loài gấu thì một sự nghỉ ngơi kéo dài không tương ñương như một trạng 
thái thực sự của một giấc ngủ lịm mà nói ñúng hơn ñó chỉ là sự nghỉ ngơi lười biếng trong mùa ñông 
mà thôi. Suốt trong thời gian này nói ñúng hơn là con vật ñã thiu thiu ngủ nhưng không hề giảm bớt 
bất cứ một chức năng trọng yếu nào và nó cũng chẳng từ bỏ việc khuấy ñộng ñôi chân, ñôi tay của nó 
ñể khỏi bị chết cóng hoặc thực hiện cả những việc làm còn quan trọng hơn ñó là ñẻ con. Cả con mac-
mot cũng vậy, trong trường hợp nó ñang ngủ thực sự, vẫn thỉnh thoảng ñộng ñậy cơ thể. Ngược lại con 
sóc phải ngủ liên tục không ngừng từ bảy ñến tám tháng. Phải nói kỷ lục ngủ thế giới thuộc về loài sóc 
bé nhỏ ở châu Á – nó là con sóc túi má ngủ trong bảy tháng mùa ñông cộng với hai tháng hè ñể sống 
qua những mùa hạn hán.  

ðối với loài vật có nhiệt ñộ cơ thể không thay ñổi, ñể giữ nhiệt ñộ cơ thể không ñổi, chúng phải hoạt 
ñộng liên tục trong mùa ñông hoặc di cư ñến những vùng có nhiệt ñộ ấm áp ñể trú qua mùa ñông, ñể 
giảm sự tổn thất nhiệt lượng do sự lạnh lẽo của mùa ñông. Vì vậy có những con vật như chó chẳng 
hạn, một giống ở vùng ñồng cỏ Bắc Mỹ chỉ ngủ một tuần lễ.  

Tại sao chim bay ñược ? 

Con người chúng ta luôn luôn mơ ước ñược bay trong không trung. Trong nhiều thế kỷ qua, nhiều 
phát minh ñã phối hợp chế tạo ra những máy móc mô phỏng theo sự quan sát của con người về các 
loài chim. Nhưng tất cả các cỗ máy này ñều thất bại vì không có ñược các cánh như chim ñể rời khỏi 
mặt ñất. Thân chim hoàn toàn phù hợp với khả năng bay ñược của nó, xương chim lại nhẹ nhàng còn 
ñầu chim có một cấu tạo khoang chứa ñầy không khí tạo cho chim giảm ñược trọng lượng. Sự hô hấp 
nhanh ñảm bảo cung cấp một lượng ôxy cho những cơ bắp ở lồng ngực chim tác ñộng ñến hoạt ñộng 
của ñôi cánh, có ñược như vậy thì chúng mới có thể cung cấp ñược nhiều năng lượng hơn. Nếu các cơ 
bắp và các lá phổi của chúng ta cũng hoạt ñộng như vậy thì chúng ta sẽ mạnh lên hàng chục lần.  

Những lông cánh sơ ñẳng: - ðó là những chiếc lông lớn ở ñầu cánh chim, ở chim bồ câu là những chiếc 
lông dài nhất, chúng bảo ñảm tạo ra ñược sức ñẩy và hướng bay cho chim.  

Những chiếc lông cánh thứ yếu: - Phần sau cánh chim tạo nên bởi những chiếc lông này. Những lông 
cánh thứ yếu lại ñược bao phủ bởi những lông mình.  
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Những chiếc lông làm bánh lái: - Chim sử dụng lông dưới ñể ñiều khiển ñường bay của chúng cũng 
như ñể hãm lại. Khi một con chim bồ câu bay qua bay ngang qua một vùng nhiều cây cối nó sẽ xoè 
lông ñuôi ra ñể bay ngoằn nghèo giữa những cây cối ñó. Trên vùng cây thưa, chúng sẽ gập những chiếc 
lông ñuôi lại.  

Lông chim và xương chim: Nói cho ñúng, mỗi chiếc lông chim là một chiếc ống trung tâm với hàng 
trăm những sợi tơ. Những sợi tơ này liên kết lại với nhau trên các lông cánh nhờ những chiếc móc tạo 
nên một mặt nhẵn. Trên mình chim là lông chim và những sợi tơ rời móc lại với nhau trông bù xù có 
tác dụng chống rét cho chim.  

Những loài chim bay xa nhất cũng là những con có trọng lượng của cơ thể nhẹ nhất. Xương của cánh 
một con chim rất nhẹ nên cũng giảm ñược trọng lượng cơ thể. Những xương này lại ñược tăng cường 
bởi một mạng xương ngang khiến cho ñộ cứng chắc của chim càng ñược tăng cường. Những loại chim 
lặn chân viền và những loài chim lặn khác ñều có bộ xương ñặc nên chúng có thể chìm sâu dưới nước 
một cách dễ dàng, những con không có khả năng bay cũng vì thế mà không thể cất cánh ñược.  

Tại sao mỏ chim lại cong ? 

Cánh chim chỉ dùng ñể bay còn ñôi cẳng chân cũng ít khi ñược dùng ñể cắp thức ăn. Vậy mỏ chim là 
một bộ phận ñể bắt, giữ thức ăn. Mỏ chim khá cứng chắc ñể làm tròn ñược nhiệm vụ này và là vũ khí 
ñể tự vệ, chiến ñấu ñẩy lui những con vật khác ñến xâm lược, ñồng thời nó cũng phải tinh tế ñể ñánh 
bóng bộ lông hay xây dựng một cái tổ. Mỏ chim thực ra là một cái xương ñược bọc bởi nhiều lớp 
keratin - một chất tạo ra cả lông và móng như tóc và móng tay của con người. Keratin là một chất sống 
phát triển liên tục mà mỏ chim không dùng ñến. Hàm trên của mỏ chim ñược gắn cố ñịnh vào xương 
sọ của ñầu chim, hàm dưới của nó thì chuyển ñộng ñược.  

Hình dáng mỏ chim cho chúng ta biết về cách sống của nó. Nhiều loài chim ăn thịt có mỏ ngắn và dày, 
trong khi những loài chim nuôi sống bằng các loài sâu bọ có mỏ dài và mảnh giống như hình cái kẹp. 
Thường các loài chim ăn thịt ñược trời phú cho cái mỏ cong cong ñể xé ñược thịt con mồi.  

Mỏ của loài chim hồng hạc màu hồng lại có hình dạng khá lạ thường, mỏ chim ñược phủ một lớp diềm 
ñể lọc các thức ăn. Chim hồng hạc ăn thức ăn bằng cách dốc ngược mỏ của mình lên, phần thức ăn 
ñược ñưa lên cao, ñẩy nước ra ngoài mỏ. Diềm hàm trên có tác dụng ñể lọc tảo và tôm, cá…  

Mỏ của chim tu căng rất to và cồng kềnh là câu ñố khó hiểu ñối với các nhà chuyên gia. Một cái mỏ 
nhỏ hơn thế ñối với nó cũng ñủ ñể bóc ñược vỏ những hoa quả ñể nuôi sống nó rồi. Mỏ con ñực lớn 
hơn của con cái rất nhiều, có lẽ nó dùng mỏ ñể quyến rũ con chim cái. Có những loài chim có mỏ như 
hình cái kéo với những hàm dài không ñều nhau. Sau khi chim từ trên không trung lao xuống nó bay 
sát mặt nước, khi mỏ mở ra hàm dưới của nó sẽ rẽ nước. Gặp con cá nào mỏ của nó lập tức khép lại 
như một chiếc bàn kẹp.  

Con chim cổ thìa hông Trung Mỹ và Nam Mỹ lại sử dụng chiếc mỏ dài hình cái thìa ñể dò tìm thức ăn 
ñựng trong bình. Trong lúc nó lắc cái bình ñó từ phải sang trái, xúc giác nhạy của nó sẽ dò tìm con mồi 
trước khi ñớp.  

ðối với loài hải âu Funma thì cái mỏ cong của nó thật là lý tưởng ñể chộp lấy những con cá da trơn. 
Hải âu Funma thuộc dòng những loài hải âu nhỏ, mỏ của nó có những lỗ mũi hình ống. Lỗ mũi của 
những con chim khác lại mở ở ñằng sau mỏ.  
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Loài vật có thể nhịn ăn bao lâu ? 

Trong những trường hợp ñặc biệt loài vật không thể tìm ñược thức ăn cho chúng. Vậy chúng sẽ nhịn 
ñói ñược bao lâu?  

Ta ñã biết ñến loài rệp giường và hải quỳ. Loài rệp giường nhiều khi ñể cái bụng rỗng của chúng tới 
nửa năm hoặc hơn thế nữa. Nhưng các con của nó, những ấu trùng rệp (khi sống trong nhà thường 
gây cho con người ta khó chịu cũng không kém gì rệp trưởng thành) khi cần thiết, tức là nhà không có 
ai ở, có thể nhịn ăn tới một năm rưỡi.  

Hải quỳ không giống rệp nhưng cũng có thể nhịn ñói lâu ñược tới ba năm. Người ta ñã nhiều lần thấy 
ñược ñiều ñó trong các bể nuôi. Trong trường hợp như vậy hải quỳ “gầy ñi” rất nhanh; trọng lượng 
giảm xuống tới mười lần. Nhưng chỉ cần cho nó ăn là lập tức nó tham lam nuốt vội vàng ngay. Chỉ sau 
mấy ngày là hải quỳ béo lên rất nhanh, ñến mức có thể trông thấy ñược. Ta khó có thể tin ñược là nó 
có thể nhịn ăn lâu ñến như vậy ñược.  

Khi hải quỳ thèm ăn, nó nuốt bất kỳ thứ gì, thậm chí cả những thứ không ăn ñược hoặc sẽ hại ñối với 
nó. Một con hải quỳ bị ñói có lần ñã nuốt cả một cái vỏ chai lớn. Cái vỏ chai bị nuốt vào bụng nằm 
ngang chia dạ dày thành hai phần trên và dưới. Thức ăn ở miệng vào không xuống ñược phần dưới dạ 
dày. Người ta nghĩ rằng hải quỳ sẽ chết. Nhưng nó ñã tìm ra lối thoát: ở cái ñế ñúng chỗ “bông hoa” 
biển bám trên ñá mở ra một cái họng không răng, một cái mồm mới - một cái lỗ ở bên hông con hải 
quỳ. Nhưng chẳng bao lâu sau chung quanh cái lỗ ñó ñã mọc lên các xúc tu. Thế là con hải quỳ ñó có 
hai mồm, hai dạ dày.  

Khó có loài ñộng vật phàm ăn nào sánh kịp ñược với loài bét. Chúng hút máu ñủ các loài ñộng vật 
khác nhau, hút nhiều ñến nỗi to phình ra không biết bao nhiêu mà kể.  

Con bét chó sau khi hút máu no nặng hơn lúc nó còn ñói tới hai trăm hai mươi lần. Còn con bét bò 
trong ba tuần, kể từ khi phát triển từ ấu trùng ñến bét trưởng thành ñã tăng ñến một vạn lần.  

Nhưng cũng rất lạ là sau khi ăn uống phàm phu ñến mức ñộ như vậy mà các con bét có thể nhịn ñói 
tới hàng năm trời. ðể kiểm tra xem chúng có thể không ăn ñược bao nhiêu lâu: các nhà bác học ñã 
ñem cắt các vòi miệng của nó ñi; triệt ñiều kiện hút máu. Nhưng con bét bò sau khi qua phẫu thuật ñã 
sống tại phòng thí nghiệm một năm, hai năm, ba năm… Người ta quên mất ñi không buồn chờ thêm 
bao giờ chúng mới chết. Nhưng chúng vẫn chưa chịu chết. Vẫn sống sang năm thứ năm, rồi năm thứ 
sáu và thứ bảy… Thậm chí còn hơn thế nữa…  

Vậy là người ta biết ñến tổ tiên nhỏ bé của các chú bét nhỏ phá kỷ lục thế giới.  

Loài Khủng long có thật hay không ? 

Những con Khủng long sống trên Trái ñất cách ñây tới hai trăm triệu năm và ñã biến mất khỏi Trái 
ñất của chúng ta khoảng chừng sáu mươi lăm triệu năm.  

Con người chỉ xuất hiện sau ñó một vài nghìn thế kỷ cho nên cũng chưa bao giờ có thể tận mắt nhìn 
thấy một con khủng long sống. Tuy vậy những con thằn lằn to lớn khủng khiếp vẫn luôn luôn là một 
phần của trí tưởng tượng của chúng ta nếu như xét ñoán qua hàng nghìn loài sinh vật Rồng sinh sống 
ở những miền khí hậu khác nhau và cũng là thế giới về những câu truyện thần thoại, truyền thuyết.  
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Vậy tại sao loài khủng long này không còn tồn tại nữa? Có rất nhiều giả thuyết. Một số người cho rằng 
ngày xưa trên Trái ñất ñã xảy ra sự lạnh lẽo ghê ghớm, ngược lại một số khác lại cho rằng sự biến mất 
của loài khủng long là hậu quả của sự va chạm giữa Trái ñất với một tiểu hành tinh lớn gây ra một 
ñám cháy khổng lồ trên mặt ñất.  

Tuy vậy cũng có nhiều thông tin có giá trị của các nhà khoa học cho chúng ta những hiểu biết nhất 
ñịnh về chúng. Như phát hiện về một mảnh xương sọ của một con khủng long khổng lồ ăn thịt ở phía 
Tây Nam Maroc của nhà cổ sinh vật học Paul Sereno thuộc trường ðại học Chicago. ðây là một hoá 
thạch của loài khủng long lớn nhất sống ở châu Phi cách ñây chín mươi triệu năm khi ở miền này nằm 
rải tác những cây tùng bách và bị chia cắt bởi nhiều dòng sông. Ông ñã thông báo về kích thước bộ 
xương sọ là 152,4 cm, chiều dài 101,6 cm về con Carcharo dontosaurus saharicus, loài khủng long có 
cấu tạo bộ răng ăn thịt ở sa mạc Sahara. Con này có ñầu to bằng hoặc to hơn ñầu con Tyranosaurus 
gần ñây ñược công nhận là con khủng long chúa tể ăn thịt trên Trái ñất thuộc họ thằn lằn rất to lớn và 
nguy hiểm sống ở ðịa Trung Hải giữa ðại Tây Dương và Thái Bình Dương. (Khủng long Carcharo 
dontosaurus saharicus nặng chừng 8 tấn, dài 13,71 m).  

Các nhà khoa học cổ sinh vật học Tây Ban Nha và Pháp thuộc Viện Khoa học tiến hoá Montfellier 
ñồng thời cũng tìm thấy 300 quả trứng ở tỉnh Lerida của Tây Ban Nha. ðây là nơi thằn lằn cái thường 
tìm ñến ñẻ trứng, một trong những phát hiện quan trọng nhất tìm thấy trên thế giới nằm trên bờ biển 
kề liền với ñại dương. Trên một lớp sành rất nông màu ñỏ có 19 tổ trứng, mỗi tổ cách nhau khoảng 2,5 
m cách ñây khoảng 70 triệu năm. Trong mỗi tổ có từ 1 ñến 7 quả trứng chỉ có một quả còn nguyên vẹn, 
những quả khác ñã vỡ thành nhiều mảnh. Một số quả có dạng hình cầu kích thước 20 cm. Trong tình 
trạng bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ thì không còn quả trứng nào còn giữ ñược phôi nữa, theo dòng thời 
gian phần bên trong ñã bị tiêu tan.  

Tại sao nói cá heo là loài cá thông minh ? 

Tháng Mười năm 1987 cuộc chiến tranh Iran - Irắc ñang diễn ra rất gay go. ðúng lúc ñó năm con cá 
heo, gọi là năm con cá heo mõm dài ñã ñược một ñơn vị hải quân Mỹ thả ở eo biển Ormuz ñể tham gia 
vào một chiến dịch gỡ mìn. Con cá heo lớn (Tursiops trucatus) là con cá heo ñã phát hiện ñược rất 
nhiều các loại mìn. Như vậy năm con cá heo ñó ñã ñược huấn luyện ñể làm nhiệm vụ phát hiện những 
quả mìn mà người Iran ñã thả xuống nhằm gây trở ngại cho những tàu chở dầu hoạt ñộng ở vùng vịnh 
Persique.  

ðây không phải là lần ñầu tiên những con cá heo ñược sử dụng vào những mục ñích quân sự vì trong 
cuộc chiến tranh Việt Nam, “con cá heo hàng hải” ñã ñược sử dụng rồi. Nhưng các nhiệm vụ của 
chúng ñều “tối mật” cho nên người ta không thể biết ñược ñích xác ñó là những nhiệm vụ gì ñược.  

Trái lại, một ñiều chắc chắn mà ai cũng biết là sự thông minh của những con vật biển có vú này. Giống 
như những con dơi, chúng ñược trời phú cho một cơ quan ñịnh vị bằng sóng âm, cá heo sẽ phát ra các 
âm thanh, khi gặp một vật cản những âm thanh ñó sẽ phản hồi lại, lúc này bộ nhớ của chúng “ñã vẽ” 
lên ñược tấm bản ñồ ghi lại những gì mà chúng phát hiện ở xung quanh ñấy, ñồng thời cũng báo cho 
chúng biết tình hình chuyển ñộng của ñối tượng.  

ðể tìm ñược khoảng cách: Như trường hợp tìm ra những quả mìn thả ở eo biển Ormuz - người ta cho 
rằng con cá heo ñã sử dụng tới một cái máy thu phát tín hiệu nằm ở ñáy bộ não và nó sẽ ghi lại những 
sóng âm thanh phát ñi và so sánh với sóng phản hồi.  
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Nhưng cá heo có thể phát ñi các kiểu âm thanh khác nữa: ñó là những âm thanh chúng dùng ñể thông 
tin cho nhau biết. Theo ñánh giá của các chuyên gia thì kho từ vựng của cá heo có khoảng 400 tín hiệu 
phát ra khác nhau.  

Cá heo là một loài vật rất thông minh chúng có thể bắt chước và hiểu ñược những ñộng tác của con 
người. Con người ñã biết ñược ñặc ñiểm và khả năng của cá heo nên ñã huấn luyện và sử dụng cá heo 
vào những mục ñích khác nhau như mục ñích quân sự, huấn luyện cá heo làm xiếc…  

Bí ẩn của cây tầm gửi 

Vào những ngày mùa này trong năm, những chùm cây tầm gửi với quả trắng mọng và lá xanh mướt 
thường ñược treo lên cửa ra vào các ngôi nhà, gợi cảm hứng cho những ñôi bạn trẻ trao nhau những 
nụ hôn. Nhưng không phải ai cũng biết rằng ñó là một trong những loài cỏ dại ñộc hại nhất.  

Có khoảng hơn 1.300 loài tầm gửi, bao gồm hai loài phổ biến nhất luôn ñược treo trên cửa nhà trong 
ngày lễ mùa ðông, như một biểu hiện của sự thiện chí và tình bằng hữu. Nhưng thực tế, tất cả bọn 
chúng lại là những kẻ ăn bám trên các cành cây và cây bụi, ăn cắp thức ăn và nước của “ chủ nhà”.  

“Qua thời gian, chúng làm tổn hại tới sự phát triển của cây và thậm chí giết chết cây ñó”. Hầu hết các 
loài tầm gửi có lá xanh giúp chúng tự tạo năng lượng nhờ quá trình quang hợp. Vì thế các nhà khoa 
học gọi nó là loài bán ký sinh.  

Từ Mistletoe (cây tầm gửi) bắt nguồn từ thực tế rằng loài cây này thường xuất hiện ở những nơi chim 
muông ñể lại chất thải của mình. Theo tiếng Anglo - Saxon, mistel có nghĩa là phân, và tan có nghĩa là 
cành cây. Vì vậy tên thông thường của nó có nghĩa là “phân trên cành cây”. Tên khoa học của tầm gửi 
cũng không hay ho gì hơn. Trong tiếng Hy Lạp, phoradendron có nghĩa là “ kẻ trộm trên cành cây”.  

Hạt của tầm gửi ñược phát tán qua mỏ, chân và cơ quan tiêu hoá của loài chim. ðó là mối quan hệ ñôi 
bên cùng có lợi: Nhiều loài chim sử dụng tầm gửi ñể làm tổ.  

Trong các loài tầm gửi, tầm gửi lùn là một kẻ nguy hiểm cho ngành lâm nghiệp. Chỉ riêng ở Colorado 
(Mỹ), nó có thể làm giảm một nữa sản phẩm gỗ hàng năm. Loài thực vật này bám rễ vào những cây to 
trưởng thành, làm suy yếu chúng bằng cách hút chất dinh dưỡng và nước. Khi quả của tầm gửi lùn 
chín, chúng sẽ nổ tung và bắn các hạt ñi xa tới 15m. Những hạt ñó lại ñọng trên cành cây non và sau 
khi nảy mầm lại tiếp tục ñánh cắp chất dinh dưỡng từ những nạn nhân mới.  

Các nhà lâm nghiệp và các công ty lấy gỗ ñã phải vật lộn nhiều năm ñể ngăn chặn sự phát tán của loài 
cây bé nhỏ mà nguy hiểm này. “Việc ngăn cản nó khó hơn cả ngăn côn trùng”.  

Bất chấp nỗi kinh hoàng do tầm gửi gây ra, loài thực vật này ñã ñưa con người xích lại gần nhau hơn 
theo truyền thống lâu ñời. Do cây tầm gửi ra quả vào mùa ðông, các nền văn hoá thường coi nó là biểu 
hiện của sự phì nhiêu, màu mỡ. Việc trao nhau nụ hôn dưới cây tầm gửi có nguồn gốc từ thời cổ ñại 
của người Druid. Khi kẻ thù chạm trán nhau dưói cây tầm gửi trong rừng, họ phải hạ vũ khí và ngừng 
bắn cho tới ngày hôm sau. Từ truyền thống này mà dẫn tới việc cho cây tầm gửi lên cửa nhà và hôn 
nhau dưới tán lá xanh”. Cây tầm gửi ñã xuất hiện từ nghìn năm nay, chúng là một phần không thể 
thiếu của khu rừng.  

Loài hoa nhanh nhất trong tự nhiên 
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Danh hiệu loài thực vật nhanh nhất Trái ñất giờ thuộc về cây sơn thù du ở Canada (Bunchberry 
Dogwood ), cá nhà thực vật học tuyên bố.  

Những bông hoa sơn thù du nhỏ xíu có thời gian, mở ra chưa tới 0,5 phần nghìn giây, phóng ñi cơ 
quan sinh sản ñực (phấn hoa) dưới một áp lực gần 800 lần lực mà các nhà du hành ñã phải chịu khi 
tên lửa ñược phóng.  

“Video tốc ñộ cao ñã cho thấy bông hoa nở ra trong vòng chưa tới 0,5 phần nghìn giây, nhanh nhất 
từng ñược ghi nhận ở một loài thực vật”, Joan Edwards tại ðại học Williams ở Williamstown, Mỹ, cho 
biết.  

Cây sơn thù du (Cornus canadensis) ñã vượt qua các loài thực vật nổi tiếng nhanh như chớp khác, như 
quả Impatiens pallida nổ tung trong 2,8 - 5,8 phần nghìn giây, và cú khép chặt của hoa bẫy mồi Venus 
trong 100 phần nghìn giây.  

Loài cây này thậm chí còn nhanh hơn cả bọ chét có cú nhảy với tốc ñộ 0,5 - 1,0 phần nghìn giây và tôm 
bọ ngựa với pha tấn công chớp nhoáng trong 2,7 phần nghìn giây.  

“ Nhị hoa sơn thù du ñược cấu tạo giống như máy bắn ñá thời trung cổ thu nhỏ”, Edwards cho biết . 
Cỗ máy này cho phép bông hoa bắn phấn ñi xa hơn cả một chiếc máy lăng ñá ñơn giản.  

Thông thường, kẻ khởi ñộng cho chiếc máy bắn ñá này thường là những con côn trùng lớn như ong 
bắp cày, hoặc ñôi khi chẳng có gì cả. Khi một con côn trùng ñậu vào bông hoa, phấn hoa dính lên thân 
thể chúng và ñược truyền sang những bông hoa khác. Cũng có khi bông hoa tự nở ra, phấn hoa ñược 
mang ñi trong gió và hội ngộ với cơ quan sinh sản cái của những bông hoa khác.  

Tuy vậy, những phấn hoa ñủ dính ñể bám lại trên thân thể côn trùng thường không có ñủ bột ñể mang 
ñi trong gió. Vì vậy, có thể cây sơn phù du ñã phát triển máy bắn ñạn nhỏ xiu làm phương án dự 
phòng, khi mà những kẻ thụ phấn không xuất hiện, các nhà khoa học phỏng ñoán.  

Cây sơn thù du là loài thực vật phổ biến tạo nên những thảm cỏ dưới rừng taiga và vân sam Canada.  

Tại sao chim ruồi lại có thể bay lơ lửng ? 

Không lớn hơn con ong mật, song chú chim ruồi tí hon có thể lơ lửng trên một bông hoa trong nhiều 
phút liền, nhờ vào khả năng vỗ cánh nửa giống côn trùng, nửa giống các loài chim khác.  

Chim ruồi có thể xem là dải phân cách giữa một bên là các loại chim (thu ñược lực nâng từ việc ñập 
cánh xuống) với các loài côn trùng (bay lên nhờ một nửa quá trình ñập cánh xuống và nửa còn lại từ 
quá trình vỗ cánh lên.  

Các nhà nghiên cứu ñã sử dụng công nghệ phức tạp ñể phân tích chuyển ñộng của không khí xung 
quang cánh của chim ruồi và cung cấp thông tin chi tiết về hiện tượng bay của nó, từng bị giới hạn ở 
việc phỏng ñoán trong suốt nhiều thập kỷ qua.  

Theo ñó, chim ruồi nhận 75% lực nâng từ hiện tượng vỗ cánh xuống, 25% còn lại cung cấp từ quá 
trình vỗ cánh lên.  

Ở tất cả các loài chim, lực nâng có ñược 100% nhờ vỗ cánh xuống, trong khi tỷ lệ này ở côn trùng là 50 
– 50.  
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ðây là bằng chứng mạnh mẽ về hiện tượng hội tụ sinh học - những loài không có họ hàng với nhau tiến 
hoá những ñặc ñiểm giống nhau ñể khai thác lợi thế của chúng.  

Các nhà khoa học ñã ñặt những con chim háu ăn vào một kênh gió ñược thiết kế ñặc biệt, trang bị một 
thiết bị laser kết nối với máy tính, làm nhiệm vụ ño sự chuyển ñộng của các hạt dầu tí hon xoáy tít 
trong không khí. Thiết bị này cho phép chụp ñược những khoảnh khắc rất ngắn trong cử ñộng cánh 
của chim ruồi, khoảng 250 micro giây (một micro giây bằng một phần triệu giây).  

Vì sao mỗi tổ ong chỉ có một ong chúa ? 

Khi mùa ñông lạnh lẽo ñã qua, mùa xuân ñã ñến, ong chúa của các loài ong vò vẽ, ong vằn… tự mình 
xây một tổ con rồi ở trong ñó ñẻ trứng, nuôi một số ong con. Tại giai ñoạn này, không kể là việc làm tổ 
hoặc nuôi dưỡng thế hệ sau, mọi việc ñều do một mình ong chúa hoàn thành.  

Cho dù các con ong mà ong chúa sinh ra và nuôi dưỡng có cả ong cái, nhưng ong chúa ñã tiết ra một 
chất ñặc biệt ñể nhằm chế ngự sự phát dục, về giống cái của các con ong này, ñể biến chúng thành ong 
thợ. Sau khi ñời ong non thứ nhất ñã trưởng thành, chúng có thể tiếp nhận ñược công việc mở rộng tổ, 
chăm sóc ong non, ong chúa lại chuyển sang giai ñoạn ñẻ trứng. Lâu dần tổ ong ngày càng lớn, ong thợ 
ngày càng nhiều.  

Nên nói rằng tổ ong chỉ có một ong chúa vì cả bầy ong là ñời sau của ong chúa. Nhưng cũng có một số 
loài ong, trong tổ ñồng thời tồn tại vài ong chúa. Các ong chúa là một nhóm “nữ vương”, tạo thành 
một ñại “gia ñình” trong một tổ ong. Nhưng gia tộc loài ong không cho phép có sự nhầm lẫn, nên ong 
chúa có tiết ra một chất ñặc biệt ñể phân biệt với dòng họ khác, còn chất ñặc biệt ñó là gì thì cho ñến 
nay người ta vẫn chưa khám phá phát hiện ñược.  

Ong ký sinh là gì ? 

Ong ký sinh thuộc bộ cánh mỏng, vòi trứng của chúng rất dài, chúng thường ñẻ trứng vào ấu trùng 
của các côn trùng, có hại như ấu trùng của bướm trắng, bướm ngũ sắc, sâu keo, sâu bông… Vì thế ong 
ký sinh là kẻ thù tự nhiên của các côn trùng có hại.  

Côn trùng có hại có nhiều kẻ thù tự nhiên. Ngoài ong ký sinh còn có chim, chuồn chuồn, bọ ngựa, cùng 
các loại bắt côn trùng làm mồi cũng như một số vi sinh vật, vi khuẩn gây bệnh. Nhưng ñối với chúng 
ta, chỉ có loại ong ký sinh là hết sức cần thiết.  

Có người bắt mấy con ấu trùng của ngài và bướm về nuôi cho lớn, chuẩn bị xem cách côn trùng nở. 
Nhưng người ta thấy làm lạ là từ các ấu trùng nở ra không phải là ngài mà là ong. Nguyên là do ong 
ký sinh ñã ñẻ trứng vào các ấu trùng của bướm và ngài. Ong con nở ra là do các trứng ñã trưởng 
thành sẽ phá vỏ nhộng và chui ra.  

Ngoài ra có người còn bắt mấy con ấu trùng của sâu bông hoặc ấu trùng của sâu róm, ñem nuôi ñể 
quan sát sâu nở, thì lại thấy ñiều rất lạ là chúng ñẻ trứng. Thực ra không phải là trứng sâu bông mà là 
ong non của loài ong ký sinh bò lên trên bề mặt chủ thể là ấu trùng của sâu bông, chúng kết thành 
ñám, vì các ong non của loại ong ký sinh này không lớn hơn 1 mm.  

Có không ít loại ong ký sinh ñẻ trứng vào ấu trùng của côn trùng và trở nên là kẻ thù tự nhiên của côn 
trùng có hại vì ñã hạn chế sự sinh ñẻ của côn trùng; có tác dụng hơn hẳn các thuốc diệt trùng.  
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Các loại ong ký sinh có thể giúp hạn chế sự sinh sản của những loài côn trùng có hại nghĩa là chúng 
còn có hiệu quả hơn các thuốc diệt trùng nên có ý nghĩa lớn trong việc phòng chống các loại côn trùng 
có hại.  

Chuồn chuồn thời xa xưa rất lớn phải không ? 

Từ những khảo chứng hoá thạch chúng ta ñược biết, ở ñại Cổ sinh cách ñây 300 triệu năm, trong giai 
ñoạn Tứ kỷ thạch nham ñến kỷ Nhị ðiệp (kỷ cuối cùng của ñại Cổ sinh), trên Trái ñất có một loại 
chuồn chuồn rất lớn sinh sống. Cánh chuồn chuồn, theo phát hiện hoá thạch của kỷ Thạch nham ở 
Pháp và hoá thạch ở kỷ Nhị ðiệp ở châu Mỹ, ñều có ñộ dài trên 30 cm. Khi hai cánh giương ra, chiều 
rộng lớn tới 65 – 70 cm, là một loại chuồn chuồn cỡ lớn.  

Trên Trái ñất trong thời ñại kỷ Thạch nham vẫn chưa có thực vật nở hoa. Lúc bây giờ ñâu ñâu cũng là 
rừng rậm do thực vật dương xỉ to lớn mọc thành cụm rậm rạp hình thành nên. Bên cạnh ñầm lầy, loại 
chuồn chuồn to lớn bay lượn, cảnh tượng ấy rất hùng tráng, rực rỡ. Côn trùng trong thời kỳ ấy có một 
số loại cánh dọc (châu chấu…) con phù du, tổ tiên của loài sâu kiến và con gián, v.v… vẫn chưa xuất 
hiện côn trùng cánh cứng, bươm bướm và ong mật hút nhuỵ hoa. Vả lại, kẻ thù bên ngoài của côn 
trùng cũng rất ít, chỉ có côn trùng bay lượn trên không chưa có chim chóc, chưa có ñộng vật bò sát 
biết bay. Cho nên ñất trời lúc bấy giờ là thế giới của loại chuồn chuồn to lớn. Nhưng do chuồn chuồn 
lớn quá mức, ñến cả thân thể của mình cũng không sao kham nổi. Lại thêm lượng ñồ ăn phải rất 
nhiều, cho nên chúng dần dần bị tuyệt chủng.  

Bươm bướm có cái tên gọi là sò hến ? 

Bươm bướm có rất nhiều giống loài. Trên thế giới có khoảng 3000 loài. Bất kể loài nào cũng ñều nhỏ 
bé. Nói chung, khi cánh giương ra rồi, ñộ dài của thân mình khoảng chừng 3 cm, màu sắc của cánh 
ñẹp ñẽ, ñặc biệt là trên cánh của nó, lấp lánh các màu rực rỡ: tím, xanh, lục, da cam… trông như 
những viên ñá quý, trong ñó hay gặp nhất là màu lam pha tím.  

Sở dĩ loài này có tên là sò hến vì nó hết sức tương tự về kích thước, màu sắc mặt trong của vỏ sò hến. 
Có khi ñộng vật cũng có tên gọi giống nhau, như “ñỗ quyên”, là tên gọi của một loài hoa ñẹp và cũng là 
tên của một loài chim có giọng hót rất hay.  

Tại sao nói Bọ chó là nhà vô ñịch về nhảy cao ? 

Chân sau của bọ chó vô cùng phát triển, khoảng cách nhảy vọt có thể ñạt tới 200 lần ñộ dài của thân 
nó. Chúng ta hãy nghiên cứu về bí mật của sức nhảy bật kinh người của nó nhé.  

Hiện nay bọ chó không có cánh, nhưng tổ tiên rất lâu ñời của chúng thì lại có cánh. Tổ tiên của bọ chó 
là côn trùng có cánh nguyên thuỷ. Chúng vốn ăn các loại ñộng vật thối rữa ở cạnh các chuồng súc vật 
và tổ chim. Hiện nay, bọ chó ñã hình thành côn trùng hút máu trên cơ thể nhiều súc vật, chim chóc. 
Nhưng khi còn là ấu trùn thì chúng lại kiếm ăn trong rác rưởi, ở trong hoặc bên cạnh như tổ tiên của 
chúng ngày trước. ðồ ăn của ấu trùng là chỗ bẩn, vật thối rữa hoặc phân bố mẹ của chúng.  

Thời xa xưa, loài bọ chó có cánh ñã trưởng thành, khi nhảy vọt, cơ ñiều khiển của cánh chúng rất 
vững mạnh, có thể từ trên lưng con chó chuyển sang chỗ mặt bên, nhờ ñó mà năng lực nhảy bật ñược 
tăng cường. Cơ quan nằm ở ngực có tên gọi là “cái cung mặt bên” có prôtêin ñàn tính rất mạnh giống 
hệt như dây cao su kéo căng rồi lại co lại. Nhờ ñó, nó có thể phóng ra 97% năng lượng dành dụm 
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ñược, sinh ra sức nhảy bật cao 33 cm, xa 30 cm, nói chung có thể coi những con bọ chó là quán quân về 
nhảy cao nhảy xa.  

Có phải sâu róm làm da người bị viêm ? 

Sâu róm là ấu trùng có nhiều lông của các loại ngài hoặc bướm cảnh vẩy. Nếu không cẩn thận chạm 
vào ấu trùng của ngài ñộc (như ngài sâu chè) chỗ da bị chạm sẽ viêm ñỏ rất khó chịu. Thực ra làm da 
người bị viêm chủ yếu không phải do các lông dài của con sâu róm châm phải là chính là một loại lông 
mọc ở gốc của các sợi lông, các sợi lông ñộc này mắt thường không nhìn thấy ñược.  

Loại lông ñộc dài khoảng 0,1 mm, ấu trùng hai tuổi bắt ñầu mọc lông ñộc, sau khi thành nhộng, ở tuổi 
nằm trong kén trên thân ấu trùng vẫn còn nhiều lông ñộc. Sau khi nở thành sâu trưởng thành vẫn còn 
nhiều lông ñộc, da người bị chạm vào các con ngài ñộc sẽ bị viêm tấy. Trong sâu ñộc có chứa dung dịch 
prôtêin ñộc. Khi người bị lông ñộc chích vào da, sẽ ñưa chất ñộc vào cơ thể.  

Ngoài ra, các kim bọc ở bụng của con ngài ñực cũng có nhiều lông ñộc che phủ lên mặt ngoài của ñám 
trứng. Khi ta chạm vào ñám trứng, da sẽ bị viêm tấy, ấu trùng sau khi nở một tuổi ñã có mọc lông ñộc, 
có thể nói với các loại ngài ñộc luôn có lông ñộc.  

Với ñại ña số các loại sâu róm, chúng không hề chủ ñộng chích người. Nhưng với loại sâu róm của ngài 
ong vàng có kim ñộc, khi bạn chạm vào nó, nó sẽ chích bạn, mà chích rất ñau. Ngoài ra trên thân loại 
sâu róm của ngài lá khô có kim ñộc, khi cạm phải nó cũng làm cho bạn khốn khổ.  

Cá ra ñời như thế nào và từ bao giờ ? 

Ý kiến cho rằng sinh vật sinh ra từ trong lòng biển. Trước ñây vài tỷ năm, núi lửa trên Trái ñất phun 
vật chất lên, trong ñó có nước, vùng trời bên trên núi lửa vì vậy mà hình thành một lớp dày ñặc hơi 
nước.Về sau hơi nước ñó từ từ biến thành mây, che kín bầu trời. Và không bao lâu sau mưa như trút 
nước xuống mặt ñất. Các vùng trũng chứa nước này, qua năm tháng dần dần hình thành biển lớn. 
Nước biển hoà tan khoáng chất trên mặt ñất và trở nên mặn.  

Thời xa xưa cách ñây 3,5 tỷ năm trong biển sinh ra prôtêin, chúng là một số sinh vật nhỏ. ðó là loại 
tảo nhờ có hoá thạch mà ñược biết ñến. Từ ñó về sau liền sản sinh ra sinh vật tế bào, xuất hiện ra các 
ñộng vật nhỏ dạng amíp, trùng roi…  

ðó là chuyện của một tỷ năm trước. ðến khoảng 450 triệu năm trước ñây, xuất hiện loài ñộng vật lớn 
hơn, 400 triệu năm trước ñây, sâu ba lá sinh sôi tràn lan. Xuất hiện loại mực ẩn náu trong lớp vỏ dài.  

Qua hoá thạch mà chúng ta tìm hiểu ñược, trong thời kỳ kỷ Sulua (kỷ thứ ba của ñại Cổ sinh) trong 
con ñài tiên, san hô, cấp bách hợp biển, ñộng vật xốp nhiều lỗ, xuất hiện loài ốc. Biển dần dần trở nên 
sôi ñộng khác trước. Tiếp ñến xuất hiện bò cạp biển dài 2 cm, bắt ñầu xuất hiện tổ tiên của loài cá có 
vẩy và tổ tiên của cá có xương sống.  

Vì sao khi kéo cá mắc câu lên bụng nó lại lật ngửa ? 

Khi chúng ta lặn xuống biển hoặc hồ nước, nếu lặn hơi sâu thì tai cảm thấy ñau nhức hoặc ù tai. ðó là 
do chúng ta quen sống trong không khí có áp suất bằng 1 apmôtphe. Sau khi lặn xuống nước, ta phải 
chịu ñựng một áp suất lớn hơn, ñó là áp lực của nước nên ta cảm thấy rất khó chịu. Khi chúng ta lặn 
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xuống biển ở ñộ sâu 10 m thì sẽ chịu một áp suất bằng 2 apmôtphe, còn khi ñến ñộ sâu 100m, áp lực 
phải chịu sẽ lên tới 11 apmôtphe.  

Loài cá thuộc về ñộng vật biển chia nhau sống tại những tầng nước khác nhau. Có loại ở tầng trên gần 
mặt biển, có loại ở ñộ sâu vài trăm mét, lại cũng có loại sống ở chỗ sâu nhất của biển cả. Những loại cá 
này, trong thế giới ñáy biển có áp lực rất cao vẫn sống cuộc sống nhộn nhịp ñầy sinh khí. Ngồi thuyền 
ñi câu trên biển là chuyện vô cùng thú vị. Thả dây câu xuống mức ñộ 50 m, tại ñó sinh sống loài cá 
chịu ñược áp lực 6 apmôtphe. Khi chúng ta cảm thấy dây câu rung ñộng, cá ñã mắc vào lưỡi câu rồi, 
từ từ kéo dây. Theo ñà thay ñổi dần dần của áp lực không ngừng ñiều chỉnh, nhưng cơ thể rất khó giữ 
thăng bằng, bụng cá có nhiều không khí giảm áp suất và làm tăng thời tiết nên bụng cá lật ngược lên 
một cách không cưỡng ñược.  

Vì sao mùa xuân và mùa thu lại thích hợp với việc câu cá ? 

Ở các thuỷ vực gần bờ biển Nhật Bản có rất nhiều loại cá thích sống ở vùng nước ấm 16 – 25 ñộ C  

Vào mùa xuân nước ở gần bờ biển ấm dần, các loài cá ưa nước ấm thích ñiều ñó, trong khoảng từ mùa 
hè ñến mùa thu ñối với các loại cá này rõ ràng là thời gian sống lý tưởng.  

Sau khi trời chuyển lạnh, các loài cá như cá ñục, cá bơn, cá hoạt, cá hàm tìm ñến vùng biển sâu ñể 
tránh lạnh. Sau khi biển ấm trở lại chúng lại tìm quay về vùng biển cạn. Khi mùa ñông lạnh lẽo ñến, 
cá lần hồi ñi kiếm ăn ở khắp mọi nơi, vừa ñi vừa tìm kiếm vùng biển ấm thích hợp với cuộc sống của 
chúng hơn.  

Vì các lý do vừa kể trên, ñại ña số các loài cá từ mùa xuân ñến mùa thu hay bơi gần bờ, vì ñó là lúc ñại 
ña số các loài cá ñang ñi kiếm ăn nên ñi câu thì sẽ ñược nhiều cá. Còn nếu muốn câu ñược nhiều cá ñục 
vào mùa ñông, nên ñi thuyền câu ở vùng biển nước sâu. Còn vào lúc trời ấm, tốt nhất nên ñi câu gần 
bờ, vì thường lúc này, cá thường quay về vùng bờ biển cạn ñể kiếm ăn và sinh ñẻ. Cho nên khi ñi câu 
thì phải tuỳ tình hình mà dùng các phương pháp khác nhau.  

Tại sao mèo thích thịt hơn ? 

Chúng ta, ñặc biệt là những người nuôi mèo ñều biết, những chú mèo bé nhỏ chỉ thích săn bắt chuột và 
ăn thịt chuột sống hơn là những ñồ ăn ngọt như sôcôla chẳng hạn. Và các nhà khoa học ñã giúp chúng 
ta hiểu rõ nguyên nhân của hành vi ăn uống này của loài mèo.  

Một cuộc kiểm tra gene của các loài thú thuộc họ mèo cho thấy một khiếm khuyết ñáng kể của một 
trong những gene có chức năng mã hoá một phần cơ quan nhận cảm vị ngọt ở mèo. Việc “loại bỏ” tới 
247 gặp gene cơ sở trong gene có chức năng mã hoá protein T1P2 - một trong hai cơ sở protein tạo 
thành cơ quan cảm nhận vị ngọt ở ñộng vật có vú – ñã khiến loài mèo không thể nhận ra các chất có vị 
ngọt như ñường và carbohydrates.  

ðiều ñó giải thích sự thờ ơ mà mèo, sư tử, hổ, báo và báo ñốm Mỹ ñối với ñồ ngọt. Và phát hiện này 
cũng giải thích tại sao loài mèo ñể hết tâm trí vào việc ñi săn, Joseph Brand, Giáo sư khoa lý sinh tại 
Monell Chemical Senses Center, Philadelphia, US, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết.  

Nhìn vào sơ ñồ gia hệ của loài mèo cũng có thể cung cấp những manh mối. Brand cũng ñã phát hiện 
gene ñột biến ở loài báo gêpa, hổ và một người bà con họ xa với mèo – linh cẩu. Do ñó, mặc dù rõ ràng 
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tổ tiên của loài thú họ mèo và linh cẩu sở hữu gene lỗi, Brand không biết tại nhánh nào trong cây tiến 
hoá của loài thú họ mèo, gene khiếm khuyết này xuất hiện.  

“Mất cơ quan cảm nhận ñồ ngọt lại khiến cho các ñộng vật thuộc họ mèo có một khả năng tìm mồi mà 
các ñộng vật khác không có - hầu hết các ñộng vật khác, khi ñi săn phải ñi theo ñàn, nhưng loài mèo 
hoang có khả năng săn mồi một mình” – Brand nói với New Scientist.  

Mồm không phải là nơi duy nhất ñể loài mèo nếm các vị, chúng còn có khả năng mếm mùi vị qua bộ 
máy tiêu hoá và tuyến tuỵ, nhưng tại hai bộ phận này, cơ quan cảm nhận vị ngọt cũng bị khiếm 
khuyết.  

Nhưng bù lại việc không cảm nhận ñược vị ngọt, loài mèo lại có rất nhiều cơ quan cảm nhận axit amin 
phức tạp. Chúng có những cơn quan cảm nhận mùi vị tinh vi bởi những kích thích vị giác mà chúng ta 
không biết ñược – Brand cho biết. 

Vì sao rắn không có tai lại nghe ñược tiếng sáo ? 

Qua ñiện ảnh và truyền hình ta ñược biết rằng: ở Ấn ðộ thường xuất hiện những con rắn ngóc ñầu, 
ñung ñưa theo tiếng sáo của người chủ.  

Qua quá trình nghiên cứu, người ta ñã phát hiện ra rằng thị giác của rắn rất kém nhưng lại rất nhạy 
cảm với những rung ñộng. Mũi rắn có nối với một khí quan rất ñặc thù, nên rắn có khứu giác hết sức 
nhạy. ðầu lưỡi rắn chẽ ra, rắn có thể nhanh chóng co giãn ñầu lưỡi ñưa mùi vị chuyển ñến cơ quan 
cảm giác ñặc thù. Vì vậy, mũi rắn hết sức nhạy cảm với các chấn ñộng. Còn tai của rắn ñã bị thoái hoá 
và tai ngoài thì hoàn toàn biến mất, tai trong chỉ còn là một mẩu xương, vì vậy có thể nói là loài rắn 
không có tai.  

Thế tại sao rắn không có thính giác lại có thể nghe ñược và múa theo tiếng sáo? Sự thật người làm xiếc 
rắn, khi thổi sáo thì chân của họ cũng ñập nhịp trên mặt ñất. Vì ñối với chấn ñộng của nhịp ñập của 
chân người làm xiếc rắn, rắn hết sức nhạy cảm nên rắn sẽ múa theo tiêt tấu của nhịp ñập chân. Vì vậy 
có thể cho rằng việc thổi sáo của người làm xiếc rắn chẳng qua chỉ là ñộng tác bề ngoài nhằm loè tai 
mắt mọi người, còn nhịp chân mới chính là tín hiệu ngầm mà người làm xiếc ñã truyền cho con rắn ñể 
múa.  

Có nhiều loại ñộng vật có thể tiến hành những tiết mục hết sức ñặc thù là do giữa người dạy thú và thú 
có một tín hiệu ngầm riêng biệt nào ñó.  

Có phải loài bò bị kích thích khi nhìn thấy màu ñỏ ? 

Tây Ban Nha là ñất nước nổi tiếng trên thế giới về môn ñấu bò tót. Ta biết ñấu bò tót là người ta thả 
bò vào ñấu trường, lúc võ sĩ ñấu bò giương tấm vải ñỏ về phía trước, trong ñấu trường vang dậy tiếng 
reo hò. Bị kích thích, các chú bò hung hãn lao vào húc các ñấu sĩ. Người võ sĩ vừa tránh vừa vẫy tấm 
vải ñỏ, con bò càng tức giận và hung hãn lao vào ñấu sĩ.  

Một nhà ñộng vật học khi xem trận ñấu bò sẽ có câu hỏi giả sử người ñấu sĩ không cầm tấm vải ñỏ thì 
tình hình sẽ ra sao? Vì vậy ông ñề nghị người ñấu sĩ thay tấm vải ñỏ bằng tấm vải màu lam hoặc màu 
xanh ñể vẫy trước mặt con bò. Bấy giờ con bò cũng vẫn tiếp tục giận dữ húc về người võ sĩ như trước. 
Vì vậy ta có thể thấy rằng bất kỳ tấm vải có màu gì, chỉ cần vẫy trước con bò, bò cũng xem ñó là vật uy 



KHO TÀNG KIẾN THỨC                                                                                                   GIÁO VIÊN SƯU TẦM  :  PHƯƠNG KỶ ðÔNG 52 
hiếp nó. Thực ra khi thấy tấm vải màu ñỏ thì không phải là con bò mà là chính người xem bị kích 
ñộng.  

Mọi người ñều biết, ở lớp sâu nhất của nhãn cầu có võng mạc, trên ñó có lớp tế bào hình kim tiếp nhận 
ánh sáng mạnh. Loại tế bào hình que có nhiều sẽ làm cho con vật bị mù màu, nói chung ở loài bò thì 
loại tế bào hình que có nhiều hơn tế bào hình kim.  

Hắc tinh tinh và loài khỉ, loài nào thông minh hơn ? 

Hắc tinh tinh thuộc bộ ñộng vật linh trưởng mà bộ linh trưởng thuộc loại ñộng vật có vú phát triển 
cao. Trong bộ linh trưởng lại chia thành bộ khỉ cáo (bao gồm khỉ cáo, con lười, khỉ ñeo kính); bộ khỉ 
dạng người (bao gồm vượn, tinh tinh, người)… Trong ñó có hắc tinh tinh, tinh tinh lùn, ñại tinh tinh 
thuộc bộ khỉ dạng người, chúng có ñặc tính chủ yếu là không có ñuôi và không có bìu cổ. Trong ñộng 
vật học chúng thuộc loại vượn tay dài.  

Về dáng vẻ, sự thông minh và ñặc tính thì những con Hắc tinh tinh là ñộng vật giống người hơn cả. 
Những con khỉ to lớn này sống trong các khu rừng châu Phi, ở ñây nguồn thức ăn chủ yếu của chúng 
hầu hết là hoa quả và lá cây. Nhưng chúng cũng ăn cả sâu bọ và ñã có lúc cả ñàn cùng ñi săn ñã giết 
chết cả những con linh dương non hoặc những con khỉ ñầu chó nhỏ. Trên mặt ñất, tinh tinh có khả 
năng ñi lại bằng hai chân như người. Có những con tinh tinh ñã biết dùng gậy ñập vỡ những quả hạt 
dẻ ñể lấy hạt ăn.  

Hắc tinh tinh ñúng là những con vật thông minh, chúng có khả năng sử dụng những dụng cụ khá ñơn 
giản. Khi chúng muốn bắt mồi bằng một chiếc gậy chẳng hạn, tinh tinh chọn những cành cây, tuốt hết 
lá, bẻ thành một ñoạn có chiều dài thích hợp rồi nhấn sâu vào tổ mối hoặc khi nó muốn ñẩy lui sự tấn 
công của một con báo, sư tử thì tinh tinh nhặt ñá ñể ném chúng.  

Như vậy về trí năng, ñộng vật khỉ dạng người có trí năng tiến gần loài người, thực tiễn chứng minh trí 
lực của Hắc tinh tinh rất phát triển. Là ñộng vật tiếp cận với loài người. Hiện nay có không ít chuyên 
gia, học giả ra sức nghiên cứu về sinh thái học của khỉ dạng người. Các chuyên gia Nhật Bản còn ñến 
châu Phi nghiên cứu khỉ dạng người. Hiện nay, trên thế giới còn nhiều Hắc tinh tinh, chủ yếu ở châu 
Phi phân bố ở các nước Ghinê, Uganda, Côngô và Tanzania. Còn số lượng tinh tinh lùn còn rất ít, chỉ 
thấy ở miền Nam Côngô. Hắc tinh tinh và tinh tinh lùn là ñộng vật trọng ñiểm cần bảo vệ.  

Ngoài ra tinh tinh còn sản sinh ở các miền rừng sâu các vùng Gariandan và Sumandala, còn ñại tinh 
tinh thì ở vùng Côngô và Nigêria.  

Tại sao cú mèo nhìn rõ ñược mọi vật trong ñêm ? 

Nói chung loài chim không nhìn rõ ñược trong ñêm tối, nên xưa nay người ta cho rằng chim là loài 
ñộng vật “mù vào ban ñêm”. ðiều cần biết là không phải loài chim nào cũng mù vào ban ñêm. Cù nèo, 
vạc, nhan, vịt trời, cò ñêm là các con vật có thể nhìn rõ trong ñêm. Thế tại sao các loài chim này lại có 
thể nhìn rõ mọi vật vào ban ñêm?  

Phần sâu nhất bên trong nhãn cầu của loài chim và các ñộng vật cao cấp khác là võng mạc, ñó là nơi 
tiếp nhận sự kích thích của ánh sáng. Võng mạc nhận ánh sáng chiếu vào, sau ñó thông qua hệ thần 
kinh ñể truyền vào ñại não. Trong võng mạc của các loài vật này có loại tế bào hình kim tiếp nhận thứ 
ánh sáng yếu. Nói chung, loài chim mù vào ban ñêm như gà, trong võng mạc có nhiều tế bào hình kim 
hơn, còn tế bào hình que thì lại ít hơn. Cho nên chúng không nhìn rõ ñược vào ban ñêm. Các loài chim 
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có thể nhìn rõ trong ñêm thì trong võng mạc của mắt có rất nhiều tế bào hình que. Vào mùa thu, một 
số loài chim nhỏ bay từ Siberi nhờ vào ánh sáng yếu của các ngôi sao mà ñịnh hướng bay qua biển ñể 
ñến Nhật Bản. Có nghĩa là các con chim bay vào ban ñêm hoặc nhiều hoặc ít ñều có tế bào hình kim 
nên chúng có thể tiếp tục bay vào ban ngày ñược.  

Trong mắt loài chim cuốc, loại tế bào hình kim hơi nhiều hơn loại tế bào hình que một chút, vì vậy loài 
chim quốc có thể hoạt ñộng vào các ñêm có trăng sáng.  

Tiếng kêu của loài côn trùng có bản tình ca và chiến ca không ? 

Thường thì vào mùa thu, tiếng kêu của côn trùng ñực có hai mục ñích khác nhau: một là xác ñịnh 
phạm vi thế lực, hai là dẫn dụ con cái. Tuỳ từng lúc mà tiếng kêu của chúng có khác nhau. ðứng về 
phương diện này dế trũi là hết sức ñiển hình. Dế trũi có ba loại tiếng kêu, chỉ cần chú ý nghe là có thể 
phân biệt ñược.  

Loại tiếng kêu thức nhất của dế trũi là: “ri, ri, ri, tích, tích, tích” liên tục biểu hiện sự lo lắng. Một số 
người cho rằng loại tiếng kêu này có nghĩa chiếm cứ ñịa bàn. Loại tiếng kêu thứ hai là loại tình ca ñể 
quyến rũ con cái. Khi con cái nghe tiếng kêu và ñến thì con ñực lập tức ñổi giọng thành “tích, tích, 
tích”, tiếng kêu biến thành êm ái và quyến rũ. Loại tiếng kêu thứ ba có tính chiến ñấu, ñó là loại chiến 
ca. Khi con trống vào trận, cùng lúc chúng vừa ñánh vừa phát ra tiếng kêu gấp, chói tai, biểu hiện sự 
nổi giận không nén ñược.  

Ngoài ra tiếng kêu của dế trũi, dài, ngắn, cao, thấp khác nhau tuỳ thuộc nhiệt ñộ. Khi nhiệt ñộ thấp 
hơn 20 ñộ C, chúng phát ra tiếng “ri…ri…ri” gấp gáp. Khi nhiệt ñộ cao hơn 25 ñộ C tiếng kêu của 
chúng sẽ là “ri…tích”. Khi nhiệt ñộ cao hơn 30 ñộ C chúng kêu “ri…tích, ri…tích” không ngừng. Dế 
mèn và một số loại côn trùng khác khi nhiệt ñộ xuống thấp thì tần số tiếng kêu của con ñược dần dần 
thấp dần.  

Chồn sóc bắt nhím kiểu gì ? 

Nhím là ñộng vật cỡ nhỏ, khắp mình tua tủa dây gai. Khi bị săn ñuổi, nó rụt ñầu co chân lại, cuộn tròn 
mình vào bụng hình thành một quả cầu gai vũ trang, khiến cho các ñộng vật ăn thịt khác phải tiếc rẻ 
mà bỏ ñi. Chỉ có chồn sóc là ngoại lệ.  

ðể ñối phó với những chiếc gai nhọn trên mình nhím, chồn sóc sử dụng ñến tuyến hôi trong hậu môn 
của chúng. Bất cứ lúc nào tuyến này cũng có thể tiết ra một lượng lớn dịch thối. Loại dịch này có uy 
lực rất lớn. Khi gặp kẻ ñịch truy ñuổi, chồn có thể phun dịch vào mặt kẻ ñịch, ngăn chặn ñường tiến 
công của nó.  

Gặp sự tấn công của chồn sóc, theo thói quen, nhím sẽ thu mình lại thành hình cầu. Khi ấy, chồn sóc sẽ 
tìm một chút khe hở của khối cầu gai ñó, ñặt hậu môn vào và phun dịch thối. Chẳng bao lâu, con nhím 
bị dịch thối làm cho mê man, thân thể duỗi thẳng lại… Lúc này chồn sóc có thể ung dung ăn thịt.  

Vì sao chuột chũi sợ ánh Mặt trời ? 

Chuột chũi là loài vật ăn côn trùng sống trong ñất. Chúng thường ñào hang trong lớp ñất tơi xốp, ẩm 
ướt và ñẻ con ở ñó. Chuột chũi con khi ñã lớn vẫn sống ở trong ñường hầm ñào dưới ñất…  
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Chuột chũi rất ít khi ñào hang, làm tổ dưới lớp ñất sét hoặc ñất cát. Chung quanh tổ của chúng có 
ñường hầm, 4 bề liền nhau. Do trong hang luôn ẩm ướt nên giun ñất, nhện, rết, sên dễ dàng sinh sôi, 
trở thành món ăn sẵn sàng cho chuột chũi.  

Chuột chũi lúc nhỏ mắt hãy còn mở rất to, ñến khi cơ thể lớn dần lên, mắt bé ñi, cuối cùng thì lặn sâu 
vào dưới lớp da, thị lực thoái hoá hẳn. Lúc ñó nó chỉ có thể phân biệt rất ít về sự sáng tối. Những ñặc 
ñiểm cấu tạo này ñược hình thành do sự thích nghi sống lâu dài với môi trường thiếu ánh sáng trong 
lòng ñất.  

Vì chuột chũi qua một năm không lên mặt ñất, cái chính là không tiếp xúc với ánh sáng, cho nên 
không quen với sự chiếu sáng của Mặt trời. Thân nhiệt của chuột chũi cao hơn thân nhiệt của người 2 
- 3 ñộ C. Trong cơ thể nó không có cấu tạo thích nghi với sự toả nhiệt, nếu bị ánh sáng Mặt trời chiếu 
thẳng vào cơ thể, làm nhiệt ñộ cơ thể biến ñổi lớn, tần số hô hấp của nó sẽ tăng lên. Nếu bị lộ sáng hơi 
lâu, nó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê nóng, và có thể chết.  

Con mực bơi như thế nào ? 

Hẳn bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói: Với nhiều sinh vật thì phương pháp hoang ñường “tự 
túm tóc ñể nâng mình lên trên” lại chính là cách di chuyển thông thường của chúng ở trong nước. Mực 
cũng thế.  

Con mực và nói chung, ña số các ñộng vật nhuyễn thể lớp ñầu túc ñều di chuyển trong nước theo cách: 
lấy nước vào lỗ máng qua khe hở bên và cái phễu ñặc biệt ở ñằng trước thân, sau ñó chúng dùng sức 
tống tia nước qua cái phễu ñó. Như thế, theo ñịnh luật phản tác dụng, chúng nhận ñược một sức ñẩy 
ngược lại ñủ ñể thân chúng bơi khá nhanh về phía trước. Ngoài ra con mực còn có thể xoay ống phễu 
về một bên hoặc về ñằng sau và khi ép mình ñể ñẩy nước ra khỏi phễu thì nó có thể chuyển ñộng theo 
bất kỳ hướng nào cũng ñược.  

Chuyển ñộng của con sứa cũng tương tự như thế: nó co các cơ lại ñể ñẩy nước từ dưới cái thân hình 
chuông của nó ra và như thế nó bị ñẩy về phía ngược lại. Chuyển ñộng của bọ nước, của các ấu trùng 
chuồn chuồn và nhiều loại ñộng vật dưới nước khác cũng theo phương pháp tương tự.  

Vì sao chuồn chuồn chấm chót ñuôi lên mặt nước ? 

Chuồn chuồn thường hay chấm nhẹ chót ñuôi lên mặt nước hồ, ao, rạch nước, có người cho ñó là 
chuồn chuồn uống nước. Cần biết rằng ở chỗ ñầu nhọn của ñuôi chuồn chuồn không có vòi hút thì làm 
thề nào chúng uống nước ñược. Nguyên do là chuồn chuồn vừa bay vừa dùng ñầu nhọn ở ñuôi phóng 
trứng của chúng vào trong nước. ðó là cách ñẻ trứng hết sức ñiển hình ở chuồn chuồn, người ta 
thường gọi ñó là cách “chạm nước ñẻ trứng”.  

Nói chung chuồn chuồn liên tục chạm nước ñẻ trứng, nhưng cũng có loại chuồn chuồn vừa di ñộng vừa 
dừng từng chỗ ñể ñẻ trứng, lại có chuồn chuồn cả con ñực và con cái ñều ñồng thời chạm nước ñẻ 
trứng. Mặt ngoài của trứng chuồn chuồn có một lớp màng dính, khi trứng chìm vào nước, trứng sẽ 
bám vào mặt ñất hay cây cỏ?  

Ngoài ra còn có loại chuồn chuồn vừa bay vừa ñẻ trứng. Lúc này chuồn chuồn giống như chiếc máy 
bay lên thẳng dừng lại một chỗ trong không trung và ñẻ trứng. Cũng có loại ñậu trên ñất ñẻ trứng vào 
ñất bùn hoặc ñẻ trứng vào các bộ phận của cỏ cây. Có loại chuồn chuồn chui hẳn vào nước ñể ñẻ trứng 
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lên cây cỏ trong nước. Loại chuồn chuồn có thể chui vào nước sâu ñến 1 m ở lâu trong nước ñến 49 
phút.  

Sau khi muỗi hút máu, máu không bị ñông ở khoang miệng của muỗi ? 

Khoang miệng của muỗi trông như cái kim châm. Trên thực tế, kết cấu của nó vô cùng phức tạp. Môi 
dưới khoang miệng con muỗi hình thành cái vỏ bọc bao lấy phần ngoài của kim, bên trong có môi trên, 
mảng dưới miệng, vòm họng lớn, vòm họng nhỏ. Khi muỗi hút máu, trước hết nó dùng vòm họng nhỏ 
của ñầu khoang miệng chích vào da một cái lỗ nhỏ, rồi hút máu lên như một kiểu máy bơm nước. Dù 
cho hút xong máu, ống hút của khoang miệng con muỗi cũng không bị tắc nghẽn. ðó là vì khi nó hút 
máy, trong chất lỏng tiết ra từ nguyên nước bọt có chứa một loại chất ngừa ñông máu.  

Thường có người cho rằng khi hút máu trên người có nhóm máu A rồi muỗi lại hút tiếp máu của 
người có nhóm máu B, máu của hai nhóm khác nhau trộn lẫn có bị ñông hay không? Nhưng không sao 
cả. Nguyên do là trước hết vì mỗi lần hút máu muỗi ñều hút ñến no căng ra, nói chung, nó không ñốt 
người có nhóm máu A rồi lập tức sang ñốt người có nhóm máu B. Hai là khi con người truyền máu thì 
máu truyền vào trong huyết quản, còn muỗi ñốt máu thì máu ñi vào cơ quan tiêu hoá và tiêu hết dần 
tại ñó. Muỗi hút máu cũng giống như kiểu người ăn cơm vậy. Cho dù về sau muỗi có hút máu của 
người có nhóm máu khác thì máu nó hút lần trước cũng ñã tiêu hoá hết rồi. Cho nên chẳng việc gì phải 
lo lắng cả.  

Cá ra ñời như thế nào và từ bao giờ ? 

Ý kiến cho rằng sinh vật sinh ra từ trong lòng biển. Trước ñây vài tỷ năm, núi lửa trên Trái ñất phun 
vật chất lên, trong ñó có nước, vùng trời bên trên núi lửa vì vậy mà hình thành một lớp dày ñặc hơi 
nước.Về sau hơi nước ñó từ từ biến thành mây, che kín bầu trời. Và không bao lâu sau mưa như trút 
nước xuống mặt ñất. Các vùng trũng chứa nước này, qua năm tháng dần dần hình thành biển lớn. 
Nước biển hoà tan khoáng chất trên mặt ñất và trở nên mặn.  

Thời xa xưa cách ñây 3,5 tỷ năm trong biển sinh ra prôtêin, chúng là một số sinh vật nhỏ. ðó là loại 
tảo nhờ có hoá thạch mà ñược biết ñến. Từ ñó về sau liền sản sinh ra sinh vật tế bào, xuất hiện ra các 
ñộng vật nhỏ dạng amíp, trùng roi…  

ðó là chuyện của một tỷ năm trước. ðến khoảng 450 triệu năm trước ñây, xuất hiện loài ñộng vật lớn 
hơn, 400 triệu năm trước ñây, sâu ba lá sinh sôi tràn lan. Xuất hiện loại mực ẩn náu trong lớp vỏ dài.  

Qua hoá thạch mà chúng ta tìm hiểu ñược, trong thời kỳ kỷ Sulua (kỷ thứ ba của ñại Cổ sinh) trong 
con ñài tiên, san hô, cấp bách hợp biển, ñộng vật xốp nhiều lỗ, xuất hiện loài ốc. Biển dần dần trở nên 
sôi ñộng khác trước. Tiếp ñến xuất hiện bò cạp biển dài 2 cm, bắt ñầu xuất hiện tổ tiên của loài cá có 
vẩy và tổ tiên của cá có xương sống.  

Tại sao nói hương hoa có thể trị bệnh ? 

Dùng hoa và cỏ ñể phòng bệnh và chữa bệnh, ñã ghi nhận vào sách cổ y học, hoa cỏ ñược ñề cập ñến có 
mấy chục loài nhưng phương pháp lấy hoa làm thuốc thời ñó chủ yếu là uống trong và bôi ngoài. Hiện 
nay ñã phát triển ñến bước dùng hương hoa ñể ñến ñược hiệu quả nâng cao sức khoẻ và trị bệnh.  

Theo nghiên cứu, hương của hoa có thể nâng cao sự tập trung ý tưởng con người, thúc ñẩy hiệu lực 
công tác. Như hoa Nhài có tác dụng thư giãn, hoa Cúc lại có cảm giác mát mẻ. Trong phòng ăn nếu 
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ñược bầy thêm những bông hoa tươi rực rỡ, thì sẽ giúp cho sự tiết dịch vị, từ ñó mà ta ăn ngon miệng 
hơn.  

Tại Liên Xô (cũ), có một công viên “Khoẻ” trứ danh, ñấy là khu ñiều dưỡng ñầu tiên trên thế giới 
dùng hương hoa tươi ñể chữa bệnh. Bệnh nhân chỉ cần tản bộ có ñịnh lượng trước ñám hoa thơm cỏ 
dại, hoặc tập thể dục nhẹ nhàng trên các dụng cụ chuyên dụng bày trước hoa. Hãy ngửi hoa thơm 
nhiều lần, có thể giảm nhẹ hoặc chữa khỏi các bệnh tật, bao gồm những bệnh như: tâm phế, chứng hen 
xuyễn, cao huyết áp, gan rắn hoá, thần kinh suy nhược v.v… Công viên “Khoẻ” này ñã tiếp nhận hàng 
trăm vạn lượt người ñến thăm và ñã ñược các ñoàn ñại biểu bác sĩ, nhà khoa học của nhiều quốc gia 
khen ngợi.  

Người Mỹ thì có bệnh viện tinh thần tư nhân, phương pháp sử dụng tại bệnh viện này là phương pháp 
sử dụng là “Liệu pháp nghề vườn”, ñể người bệnh trồng cây, trồng cỏ, ngửi hương hoa, ngắm nghía 
cây xanh. Nó có thể thức tỉnh ñược những người có bệnh thần kinh kéo dài ñến trạng thái mê muội.  

Nước Pháp, hàng mấy trăm năm nay ñã lấy bông hoa Huân y thảo làm một vị thuốc quý trong gia 
ñình. Vì nó có thể chữa bệnh hồi hộp, trướng khí và bệnh ñau một nửa ñầu theo chu kỳ.  

Nguyên lý chữa ñược bệnh của hương hoa là ở chỗ: Hương hoa có thể giết chết mầm gây bệnh (vi 
khuẩn) có thể biến ñổi phản ứng sinh lý và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, ñể cuối cùng ñạt 
ñược hiệu quả chữa bệnh và tăng cường thể lực.  

Làm thế nào ñể xác ñịnh tuổi của cây ? 

Tại những vùng có khí hậu có tính biến hoá rõ ràng về mùa vụ, ở trong bộ mộc chất thứ sinh trong cây 
thực vật họ mộc bản sống lâu năm, mỗi năm ñều hình thành ñường viền hoa văn có biên giới rõ ràng, 
gọi là vòng ñời, cũng có tên là vòng sinh trưởng hay tầng sinh trưởng, là căn cứ ñể xác ñịnh tuổi của 
cây.  

Sự hình thành của bộ thứ sinh mộc chất, là kết quả của hoạt ñộng hình thành tầng mà hoạt ñộng của 
tầng hình thành lại chịu ảnh hưởng của khí hậu có tính mùa vụ, ñặc biệt là ở những vùng ôn ñới và 
nhiệt ñới có thời tiết khô, ẩm. Ví dụ như ở vùng ôn ñới, từ mùa xuân ñến mùa hạ, khí hậu lúc này rất 
thích nghi cho sự phát triển của cây cối, tế bào của tầng hình thành phân biệt rất nhanh chóng, sinh 
trưởng mau chóng, hình thành tế bào bộ mộc chất, rỗng xốp vách mỏng, sợi tơ ít, ống dẫn chuyên chở 
thuỷ phân rất nhiều, gọi là gỗ mùa xuân. ðến mùa thu, hoạt ñộng của tế bào bộ mộc chết, chặt chẽ 
vách dày, tơ sợi nhiều, ống dẫn ít, gọi là gỗ mùa thu hoặc là gỗ muộn.  

Chất gỗ mùa xuân xốp mềm, màu hơi nhạt, chất gỗ mùa thu chắc chắn, màu sắc ñậm hơn. Gỗ xuân và 
gỗ thu, ôm nhau thành một vòng tròn, ñấy chính là “vòng ñời” vòng của một năm tuổi của cây gỗ. Cứ 
mỗi một năm là một vòng, ñếm bao nhiêu vòng là biết ngay tuổi của chúng là bao nhiêu.  

Không phải tất cả các cây gỗ ñều có vòng ñời, như thực vật lá ñơn chẳng hạn, vì không hình thành 
tầng, nên không có vòng ñời. Ở các vùng nhiệt ñới do mùa vụ không ñủ nên tế bào sản sinh của tầng 
hình thành rất nhỏ, nên vòng ñời thường không rõ ràng, có lúc có nơi do ñịa tầng hoạt ñộng dữ dội. 
Tầng hình thành khác ñi, mỗi năm có thể sinh ra mấy vòng ñời, ñây gọi là vòng ñời giả, như cam quýt, 
mỗi năm có thể sinh ra ba vòng ñời, có những khi do khí hậu ñột biến, chịu ảnh hưởng của sâu hại, 
cũng có thêm các vòng ñời giả. Vậy thì nếu cứ tính vòng ñời mà ra tuổi của cây thì phải trừ ñi các vòng 
ñời giả và thế là chúng ta chỉ có ñược một con số gần ñúng về tuổi của cây.  
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Tại sao khi mỗi ñộ thu về thì lá cây xanh lại ngả màu vàng và rơi rụng ? 

Xưa nay vẫn cho rằng vì mùa thu khô ráo dẫn ñến lá bị mất nước. Nhưng các nhà khoa học mới ñây 
phát hiện ra rằng: sự biến màu của các lá cây có quan hệ ñến sự biến hoá của các kích thích tố nào ñó 
cùng với sự thay ñổi về vật chất hoá học. Vào ñầu mùa thu, kích thích tố tách rời chất A-xít và các chất 
khác tích tụ vào lá cây, lá bắt ñầu biến màu vàng, lá cây mang diệp lục tố, nước, ñạm, prôtit và các 
hợp chất hữu dụng về cho cành, cho rễ ñể rồi tự mình nhận sự khô héo và diệt vong. Cũng như vậy, tế 
bào ñặc thù của cuống lá cũng dần dần suy yếu, thế là mỗi khi có mưa, gió, chúng dễ dàng bị ñứt lìa.  

Các nhà thực vật học cho biết: màu sắc lá mùa thu có lúc nhạt, lúc ñậm, nó phụ thuộc vào lượng mưa 
và tuyết rơi. Nếu như gặp năm hạn hán, thì sự thay ñổi của lá không lớn lắm, lá sẽ rụng sớm hơn, ñó là 
do chúng muốn giữ nước cho cây, tích trữ chất dinh dưỡng cho cây, rụng lá có thể là nước cờ “thí tốt 
giữ xe” của loài cây. ðấy là một trong những thủ ñoạn giữ mình của các loài thực vật và ñấy cũng là 
một trong những ñặc ñiểm của tạo hoá.  

Có một số lá xanh lại biến thành màu ñỏ sau khi trời lạnh dần. Người Bắc Kinh (Trung Quốc) chỉ chờ 
những ngày thu tới ñể ñến Hương Sơn ngắm lá ñỏ, toàn bộ một vùng núi non trải một màu vàng ñỏ 
rực rỡ.  

Tại sao Trầm Hương là loại cây danh giá ? 

Trầm Hương là cây kiều mộc xanh quanh năm dòng Thuỵ hương, cũng có tên là “Già nam hương”, 
“Kỳ nam hương”, lá da thuộc, dạng trứng hình kim tẽ ra, nhẵn bóng, hoa mầu trắng, hoa xếp hình 
dù…  

Nguồn gốc của Trầm Hương là ở Ấn ðộ, Thái Lan, Việt Nam v.v… và một số vùng khác nữa, ruột gỗ 
là một trong những hương liệu ñậm ñà rất nổi tiếng. Học thuật ðông y dùng dầu rễ cây có màu cọ ñen 
hoặc cành sau khi gia công thành vị thuốc, tính ấm, vị ñắng, có công hiệu trị giáng khí chỉ ñau, chủ trị 
hen xuyễn, buồn nôn, ñay dạ dày v.v… và nhiều chứng bệnh khác.  

Xưa Trầm Hương có nhờ nhập khẩu, giá trị rất ñắt. Sau thời Tống, Nguyên, ở ðông Quản tỉnh Quảng 
ðông ñã xuất hiện một giống Trầm Hương khác gọi là Thổ Trầm Hương, vì nó chủ yếu sản xuất ở 
ðông Quản, nên cũng có tên là “Quản hương”. Người ta trồng cây này dùng ñể lấy trầm, phương pháp 
lấy trầm là cưa ñi một ñoạn cây thích hợp, chỉ còn ñể lại mặt cắt của phần rễ, ñể cho vài năm bắt ñầu 
khai thác trầm. Khi ñục trầm dùng cây ñục gỗ dài, chỉ ñục thành hoa văn như răng ngựa, sau ñó dùng 
ñất phủ lên, ñể cây tiếp tục lớn. Mỗi năm vào kỳ thu ñông lại ñục trầm một lần, cây càng già, hương 
càng tốt, hương tốt nhất là ở các mảnh vụn khi ñục. Quản hương từ Quảng Châu xuất khẩu ra nước 
ngoài qua cảng Cửu Long (Hồng Kông) nên cảng này có tên là Hương Cảng.  

Trầm Hương là giống cây nhiệt ñới, chỉ có ở một số vùng nhất ñịnh. Trầm Hương sản xuất ở ñảo Hải 
Nam có chất lượng tốt nhất.  

Tên Trầm Hương vì ñâu mà có? Nếu bỏ Trầm Hương xuống nước thì bị chìm ngay, khi ñốt cháy có 
mùi thơm nồng nàn, nên có tên này. Sáp gỗ thơm cất thành cao, mầu ñen, thơm ngát, cho vào nước bị 
chìm, nên gọi là Trầm Hương, có loại nửa nổi nửa chìm thì gọi là Hương.  

Trầm Hương còn có một tên khác là “Ưng mọc” do hoa của nó có hình giống chim ưng.  

Vào mùa ñộng khi rụng lá, cây có tổng hợp các chất hữu cơ không ? 
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Ngoài chim, thú, người, cá, các loài sinh vật khác khi sống trong ñiều kiện tự nhiên không thích hợp, 
chúng dùng hình thức ngủ hoặc nghỉ ñể chờ ñợi và hạn chế tiêu thụ năng lượng. Trong khi ngủ chúng 
thở rất yếu. Lúc bấy giờ, chúng chỉ cần một lượng rất ít chất dinh dưỡng ñể duy trì sự sống. Khi ñến 
mùa ñông, ñối với loài cây lá rụng, trong ñiều kiện tự nhiên khắc nghiệt thì cây chỉ cần một ít chất hữu 
cơ ñể tiếp tục tồn tại và sinh trưởng. Vì vậy, cây không cần tổng hợp nhiều chất hữu cơ vào mùa ñông.  

ðiều ñó không có nghĩa là cây cần rất ít chất hữu cơ vào mùa ñông và chỉ cần một lượng nhỏ ñể ñáp 
ứng cho sự sinh trưởng hàng ngày. Cây không chỉ chuẩn bị ñể chịu ñựng qua thời kỳ rụng lá vào mùa 
ñông mà còn chuẩn bị cho việc nảy lộc ñâm chồi vào mùa xuân. ðối với loại cây rụng lá, nhu cầu các 
chất hữu cơ trong một ngày xuân vượt xa nhu cầu cho cả mùa ñông.  

Người khác với sinh vật, lúc nào cũng cần tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng, nếu không như vậy thì sẽ 
không thể tiếp tục tồn tại ñược. Khi ngủ người ta cần hô hấp mạnh như khi thức, hiện tượng này hiếm 
thấy trong giới sinh vật.  

Tại sao hoa Tulip có tên gọi là Uất Kim Hương ? 

Hoa Tulip có vẻ ñẹp sang trọng và lịch sự, hoa nổi hình kim hoặc hình chén, bông to và rất ñẹp, hoa 
bọc sáu cánh, chia làm ra hai hàng trong ngoài; hoa có nhiều màu sắc khác nhau và hương thơm ngào 
ngạt, bên ngoài hoa giống như hoa sen, lại giống hoa Mẫu ñơn. Trong thế giới các loài hoa chắc không 
có loài hoa nào so bì ñược với màu sắc kỳ diệu của hoa Tulip.  

Hoa Tulip là hình ảnh tượng trưng cho ñất nước Hà Lan. Ngoài ra nó còn ñược trồng nhiều ở Thổ Nhĩ 
Kỳ, Hungari và Iran.  

Thật ra quê hương của hoa Tulip là ở cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc, nó ñược gọi là hoa Uất 
Kim Hương, ở ñó ñến nay vẫn sinh trưởng không ít loài hoa Uất Kim Hương hoang dã. Hơn 2000 năm 
về trước, Uất Kim Hương ñược truyền ñến từ vùng Trung Á và ñược trồng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tương 
truyền, vào thế kỷ XVI, một vị sứ giả người Áo tại Thổ Nhĩ Kỳ nhìn thấy hoa Uất Kim Hương có sắc 
màu diễm lệ, bèn lấy một số cây mang về Virana và từ trong cung ñình Virana một người thợ vườn Hà 
Lan lại lấy mang về Hà Lan.  

Hoa Uất Kim Hương ñẹp và có màu sắc diễm lệ, tao nhã và quý phái. Sau khi người Hà Lan phát hiện 
và say mê trước vẻ ñẹp của chúng, hoa Uất Kim Hương ñã rất ñược yêu thích và ưa chuộng và nó 
ñược nổi tiếng trên khắp ñất nước Hà Lan với tên gọi Tulip. Hoa Tulip trở thành loại hoa có giá trị rất 
cao. Có chuyện ở một ñường phố Amutstan, vào thời hoa ñắt nhất, giá ba cây hoa Tulip bằng một căn 
phòng ñẹp!  

Hiện nay, ñất nước Hà Lam ñã trở thành nước xuất khẩu hoa Tulip lớn nhất trên thế giới, nó ñược 
xuất tới những 125 quốc gia trên thế giới.  

Tại sao nói Huân Y Thảo là thứ hương liệu quý giá ? 

Huân Y Thảo là loại thảo mộc sống lâu năm, thân thẳng, phần nhiều cành, cao 40 – 80 cm, toàn thân 
phủ nhung mao dạng sao, màu xanh xám, lá ñối sinh.  

Nguồn gốc của Huân Y Thảo là ở sườn núi phía Nam núi Anpơ và bờ biển Bắc ðịa Trung Hải. Khí 
hậu ở ñây thích hợp nhất cho sự trưởng thành của Huân Y Thảo. Huân Y Thảo ñược trông ở bất cứ 
ñâu, ñất hoang, vườn, trong chậu hoa ñều trưởng thành rất tốt.  
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Huân Y Thảo sau ba năm trồng, là thời kỳ hoa nở rộ, khoảng bốn tuổi, một cây có thể vươn xa hơn 
1000 hoa tự. Hoa tự hình bông lúa mọc ñầy nơi ñầu cành, xếp hàng dạng bánh xe, do 5 – 10 vòng tạo 
thành. Hoa màu tím nhạt hoặc tím. Hình hoa nổi dạng dài ống. Cánh hoa có 13 ñường gân, mỗi năm 
nở hoa hai lần. Trong thời kỳ nở rộ, lượng tinh dầu trong Huân Y Thảo trong những ngày sáng sủa, 
trong khoảng ba tiếng giữa trưa, hàm lượng tinh dầu cao nhất. Nên việc hái hoa ñể cất tinh dầu phải 
lựa chọn giờ cho thích hợp.  

Dầu Huân Y Thảo là loại hương liệu có giá trị kinh tế tương ñối cao. Chúng có mùi hương ngan ngát 
và bền lâu, khiến cho tinh thần con người cảm thấy sảng khoái. Hiện nay nó ñược sử dụng rộng rãi 
trong các sản phẩm nước hoa, xà phòng thơm, dầu xoa bóp, chất làm sạch môi trường.  

Tinh dầu Huân Y Thảo có hơn 30 loại vật chất hoá học hữu cơ, trong chúng cũng có ñủ các hương 
thơm ñặc sắc. Cho nên hương thơm toả ra ñều rất riêng biệt, dễ nhận biết.  

Hiện nay trên thế giới trồng ba loại Huân Y Thảo trong ñó có Huân Y Thảo, Bông Huân Y Thảo và 
Tạp Huân Y Thảo. Vì tính thích nghi của Tạp Huân Y Thảo rất tốt cho nên ñược trồng nhiều nhất. 
Nước Pháp là nước sản xuất lượng tinh dầu nhiều nhất thế giới. Sản lượng hàng năm là trên 1000 tấn, 
chiếm 90% tổng sản lượng thế giới, trị giá 1,5 tỷ ñôla Mỹ, sau ñó ñến Nga, Bungari và Bồ ðào Nha.  

Trong y dược, tinh dầu Huân Y Thảo có tác dụng chữa nhiều bệnh như: bệnh hồi hộp thần kinh do 
yếu tim, ñầy hơi chướng khí, ñau ung thư.  

Hắc tinh tinh và loài khỉ, loài nào thông minh hơn ? 

Hắc tinh tinh thuộc bộ ñộng vật linh trưởng mà bộ linh trưởng thuộc loại ñộng vật có vú phát triển 
cao. Trong bộ linh trưởng lại chia thành bộ khỉ cáo (bao gồm khỉ cáo, con lười, khỉ ñeo kính); bộ khỉ 
dạng người (bao gồm vượn, tinh tinh, người)… Trong ñó có hắc tinh tinh, tinh tinh lùn, ñại tinh tinh 
thuộc bộ khỉ dạng người, chúng có ñặc tính chủ yếu là không có ñuôi và không có bìu cổ. Trong ñộng 
vật học chúng thuộc loại vượn tay dài.  

Về dáng vẻ, sự thông minh và ñặc tính thì những con Hắc tinh tinh là ñộng vật giống người hơn cả. 
Những con khỉ to lớn này sống trong các khu rừng châu Phi, ở ñây nguồn thức ăn chủ yếu của chúng 
hầu hết là hoa quả và lá cây. Nhưng chúng cũng ăn cả sâu bọ và ñã có lúc cả ñàn cùng ñi săn ñã giết 
chết cả những con linh dương non hoặc những con khỉ ñầu chó nhỏ. Trên mặt ñất, tinh tinh có khả 
năng ñi lại bằng hai chân như người. Có những con tinh tinh ñã biết dùng gậy ñập vỡ những quả hạt 
dẻ ñể lấy hạt ăn.  

Hắc tinh tinh ñúng là những con vật thông minh, chúng có khả năng sử dụng những dụng cụ khá ñơn 
giản. Khi chúng muốn bắt mồi bằng một chiếc gậy chẳng hạn, tinh tinh chọn những cành cây, tuốt hết 
lá, bẻ thành một ñoạn có chiều dài thích hợp rồi nhấn sâu vào tổ mối hoặc khi nó muốn ñẩy lui sự tấn 
công của một con báo, sư tử thì tinh tinh nhặt ñá ñể ném chúng.  

Như vậy về trí năng, ñộng vật khỉ dạng người có trí năng tiến gần loài người, thực tiễn chứng minh trí 
lực của Hắc tinh tinh rất phát triển. Là ñộng vật tiếp cận với loài người. Hiện nay có không ít chuyên 
gia, học giả ra sức nghiên cứu về sinh thái học của khỉ dạng người. Các chuyên gia Nhật Bản còn ñến 
châu Phi nghiên cứu khỉ dạng người. Hiện nay, trên thế giới còn nhiều Hắc tinh tinh, chủ yếu ở châu 
Phi phân bố ở các nước Ghinê, Uganda, Côngô và Tanzania. Còn số lượng tinh tinh lùn còn rất ít, chỉ 
thấy ở miền Nam Côngô. Hắc tinh tinh và tinh tinh lùn là ñộng vật trọng ñiểm cần bảo vệ. Ngoài ra 
tinh tinh còn sản sinh ở các miền rừng sâu các vùng Gariandan và Sumandala, còn ñại tinh tinh thì ở 
vùng Côngô và Nigêria.  
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KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Ai ñã nghĩ ra từ gas ? 

Van Helmont.  
Từ gas (tiếng Anh) thuộc về những khái niệm ñược nghĩ ra cùng lúc với các từ nhiệt kế 
(thermometer) và khí quyển (atmosphere). Tác giả là nhà khoa học người Hà Lan Jan 
Baptista van Helmont (1577-1644), sống cùng thời với Galileo. Ông ñã dựa vào chữ chaos 
của tiếng Hy Lạp cổ ñể ñặt ra chữ gas. 
 
Sau khi khám phá ra rằng không khí gồm hai thành phần, trong ñó một phần duy trì sự cháy 
(ôxy) và một thành phần khác không có tính chất như vậy, Helmont viết: "Chất khí duy trì sự 
cháy ñó tôi gọi là gas, vì nó hầu như không khác gì cái chaos của người Hy Lạp cổ (chữ 
chaos của người Hy Lạp cổ có nghĩa là khoảng không sáng chói lọi). 
 
Tuy vậy, sau ñó khá lâu, chữ gas vẫn không ñược sử dụng rộng rãi, và phải mãi ñến năm 
1789, nó mới ñược nhà hóa học Pháp nổi tiếng Lavoisier làm sống lại khi tìm ra các loại khí 
ñốt như hydro và methane. Danh từ ñó càng ñược phổ biến rộng rãi hơn khi người ta dùng 
khí nhẹ vận hành chiếc khinh khí cầu ñầu tiên năm 1790.  
 
Ngày nay, chữ gas ñược dùng khắp thế giới. Nó khá ña nghĩa, vì vừa có nghĩa là khí ñốt, vừa 
có nghĩa là hơi hoặc khí nhẹ nói chung. Trong tiếng Việt, chúng ta thường gọi gas là ga, ví dụ 
bếp ga, bật lửa ga... (Xin phân biệt chữ ga này với chữ ga trong nhà ga, vì nhà ga ñược phiên 
âm từ chữ gare của tiếng Pháp) 

Vì sao ñàn ông lấy vợ ? 

Tại sao và ñiều gì khiến cho một anh chàng tự do lông bông và vui thú, bỗng nhiên chui tọt 
“vào lồng”? Tại sao, tại sao thế?  

Theo sự lý giải của các nhà tâm lý hiện ñại, tạp chí “Woman” ñã tóm tắt thành ba ñiểm sau:  

1. Vì ñồng hồ sinh học của anh ta ñã gõ  

Theo các nhà tâm lý học thì trong mỗi người chúng ta có một nhịp sống ñi theo với trật tự 
thiên nhiên gọi là ñồng hồ sinh học. Nếu ñể tự do, không gò ép gì cả thì tự nhiên ñến một lúc 
nào ñó cái ñồng hồ sinh học ấy gõ nhịp liên tục báo cho anh chàng ñộc thân kia rằng ñã ñến 
lúc anh ta phải có vợ, một người ñàn bà, kết hợp với anh ta ñể giữ thăng bằng tâm sinh lý cho 
anh, nếu không thần kinh anh rất dễ bị “chập mạch”.  

Tiếng gõ báo hiệu này rất mạnh, nó thôi thúc triền miên khiến cho anh thanh niên kia ăn 
không ngon, ngủ không yên, tâm trí trở nên ngơ ngẩn, cho ñến khi anh ta gặp ñược một người 
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phụ nữ, và kết hơp với người ấy tạo nên một lứa ñôi thuận hợp thiên nhiên. Vậy là anh ta có 
một gia ñình hạnh phúc.  

Bởi thế, trử những người quá ñặc biệt, quá khiếm khuyết, còn người ñàn ông nào thì cũng sẽ 
có vợ, người ñàn bà nào rồi cũng sẽ có chồng. Lúc ấy chiếc ñồng hồ sinh học nơi mỗi người 
mới luôn thôi thúc người ấy phải lập gia ñình khi ñến giờ ñã ñịnh…  

Chiếc ñồng hồ này ở mỗi người mỗi khác nên có kẻ sớm lập gia ñình, có người thì muộn 
màng chậm trễ… Nhưng trước sau rồi cũng có gia ñình.  

2. Vì anh ta cảm thấy bình yên với người phụ nữ ấy?  

ðến khi bạn sẽ hỏi: tại sao anh thanh niên ấy chọn cô này mà không chọn cô kia? ðiều gì chi 
phối anh ta?  

Trước nay mọi người quen bảo: Vì duyên phận. Thực ra, mỗi chiếc ñồng hồ sinh học ở mỗi 
người ñều có tần số dao ñộng nhất ñịnh. Khi gặp một tần số giao thoa thích hợp hoà nhịp với 
nó, chiếc ñồng hồ ấy sẽ lên tiếng hoà âm, tạo cho hai người và nhất là anh chàng thanh niên 
kia có một cảm giác bình an hạnh phúc. Thế là anh ta chọn người phụ nữ mang chiếc ñồng hồ 
sinh học kia cũng gõ nhịp trọn ñời với anh!  

Khi ta ñối diện với một người mà ta có cảm giác an lòng, tin tưởng thì còn gì ngăn cản ta ngã 
vào vòng tay người ấy ñang dang rộng và ñón chờ ta! Bởi thế, khi một anh thanh niên bắt gặp 
hai, ba hay nhiều chiếc ñồng hồ sinh học hợp với anh ta, nhưng anh ta ngã ngay vào người 
nào may mắn dang tay ñón anh ta trước và anh ta cảm thấy bình an.  

3. Vì anh ta tìm thấy ở người phụ nữ ñiều mà anh ta thiếu?  

Không phải vấn ñề tiền bạc, của cải mà về tâm lý, tính tình hay cả trí tuệ nữa.  

Có anh yêu một phụ nữ vì thấy người ấy tế nhị, hiểu mình, tỏ ra rất sành tâm lý của mình, còn 
tự thấy bản thân mình thì cục mịch, vung về.  

Có anh yêu một phụ nữ vì thấy người phụ nữ ấy tính tình dịu dàng trong khi mình nóng như 
lửa, hoặc cô ấy vui vẻ hoạt bát trong khi mình mở miệng không ra hơi…  

Có anh yêu người bạn gái vì thấy cô ấy rất khôn ngoan, tính toán mọi việc rất khéo léo trong 
khi mình thì ngu ngơ dễ bị thiên hạ gạt gẫm nhiều chuyện.  

Nói chung là khi một anh chàng thanh niên lấy vợ như ñi tìm một sự bù trừ cho sự thiếu hụt 
tâm lý, tình cảm hay trí tuệ nơi anh ta.  

Cũng có anh ñi tìm sự bù trừ về tài chính, của cải… nhưng những anh chảng này trước sau gì 
cũng chuốc lấy bất hạnh!  
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Và thanh niên ngày nay phần lớn lấy vợ muộn vì một trong ba lý do sau:  

- Chiếc ñồng hồ sinh học ở họ chưa lên tiếng gõ nhịp thôi thúc.  

- Họ thấy không an toàn trước một số người phụ nữ mà họ gặp.  

- Họ không tìm thấy ở phụ nữ cái bù trừ cho những gì mà họ ñang thiếu.  

Thế thôi, thời buổi của tự do về chính trị, xã hội, tín ngưỡng, ñạo ñức… Ai ép ñược một 
thanh niên lấy vợ? Trừ khi, chính anh ta mong muốn mà thôi.  

Khi chớp mắt, thế giới ngừng trôi ? 

Thực tế là khi chớp mắt, con người bị tách ra khỏi thế giới xung quanh trong khoảnh khắc. 
Song hiếm khi ta nhận thức ñược ñiều này bởi vì những phần não ñiều khiển thị giác của 
chúng ta khi ñó tạm thời bị “ñóng”.  

“Con người sẽ nhận ra ngay lập tức khi thế giới xung quanh ñột nhiên tối om, ñặc biệt là khi 
nó chỉ xảy ra trong vài giây. Song ñối với cái chớp mắt thì rất hiếm khi nhận ra, mặc dù cử 
ñộng này cũng làm giảm cường ñộ ánh sáng tương ñương tới mắt”, tiến sĩ Davina Bristow, 
ðại học College London (Anh) cho biết. Có thể vì việc chớp mắt làm cho “cái nhìn vào thế 
giới bị gián ñoạn”.  

Thông thường, một cái chớp mắt kéo dài từ 100 tới 150 milli giây và con người thường chớp 
từ 10 tới 15 lần trong một phút ñể làm ẩm và cung cấp oxi cho giác mạc. Trong thời gian 
chớp mắt, thị giác sẽ không ghi hình và sẽ không thu nhận ánh sáng, khi ñó mọi thứ trong 
giây lát ñi vào bóng tối.  

Bristow và các cộng sự ñã phát hiện ra vì sao con người hiếm khi nhận thức ñược những 
“khoảnh khắc tắt ñèn” ñó. Nhóm ñã sử dụng một thiết bị chuyên dụng ñể ñánh giá ảnh hưởng 
của cử ñộng chớp mắt lên bộ não. Thiết bị này gồm các ñèn phát quang, ñược ñặt vào miệng 
của một số người tình nguyện. Trong khi ñó, họ phải ñeo kính bảo hộ chống chói mắt và nằm 
trong một máy quét cộng hưởng từ (FMRI).  

Ánh sáng từ ñèn quanh chiều lên võng mạc và nó không thay ñổi kể cả khi ñối tượng chớp 
mắt.  

Quan sát qua máy chụp não cho thấy, cử ñộng chớp mắt ñã kìm nén hoạt ñộng của vỏ não thị 
giác và những vùng ở ñỉnh ñầu và trước trán. ðây là những phần não thường ñược kích hoạt 
khi con người dùng mắt ñể nhận biết sự kiện hoặc vật thể ở thế giới bên ngoài.  

“Trong khoảnh khắc chớp mắt, những vùng não liên quan ñến thị giác bị vô hiệu hoá, ñây có 
thể chính là cơ chế thần kinh ngăn cản bộ não nhận thức rằng mí mắt ñã bao trùm ñồng tử 
trong thời gian chớp mắt và rằng thế giới bên ngoài ñã tối om”, Bristow kết luận.  
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Vì sao xương ñầu lại có các ñường nẻ ? 

ðúng là trên xương ñầu người có các vết nứt ngoằn nghèo. Do một sự va chạm mạnh nào ñó 
khiến cho xương sọ vỡ ra, những mảnh vỡ bị tách ra theo hình dạng nhất ñịnh, chúng vỡ theo 
một ñường ngoằn nghèo. Thực ra không chỉ có xương ñầu người mới như vậy. Mèo, chó, trâu, 
ngựa mà xương ñầu của các loài ñộng vật ñều có ñường nứt nẻ.  

Trong chuyên môn, người ta gọi ñường nứt nẻ này là các khe nối và các mảnh xương ñầu là bộ 
khung chủ yếu ñể bảo vệ ñại não. Trẻ con từ khi ở trong bụng mẹ cho ñến khi ra ñời, các 
ñường nứt nẻ trên xương ñầu của nó không ngừng thay ñổi, co dãn một cách linh hoạt ñể có 
thể dễ dàng ra khỏi sinh ñạo của người mẹ.  

Sau ñó, tuỳ theo sự phát triển từng ngày của ñại não, xương ñầu từng lúc to dần. Nhờ các 
ñường nứt nẻ ở xương ñầu mà việc ñó sẽ ñược tiến triển rất thuận lợi. Cho nên, các ñường nứt 
nẻ ở trên ñầu không phải là do vết thương gây nên mà chính là hiện tượng tự nhiên. Chỉ có 
ñiều là trên ñầu bạn có lớp thịt dày bao bọc, lại có ñầu tóc ñen che phủ nên không nhìn thấy, 
sờ thấy các ñường nứt nẻ ấy.  

Với nhiệt ñộ cao bao nhiêu thì gây bỏng ? 

Mọi người ñều biết, bỏng chỉ là loại vết thương cục bộ trên cơ thể con người do nhiệt ñộ gây 
ra. Có nhiều loại vết bỏng, mức ñộ của các vết thương cũng không giống nhau. Có ba loại 
nguyên nhân gây ra bỏng: một là vết bỏng do các chất khí bốc cháy gây ra; hai là vết bỏng do 
lửa than cháy; ba là vết bỏng do nước sôi hoặc một chất lỏng nóng nào ñó gây nên.  

Trong sinh hoạt hàng ngày người ta hay gặp vết bỏng do nước sôi gây nên. Cũng là bị thương 
do bỏng, nhưng có nhữngvết bỏng khi lành thì không ñể lại dấu vế, nhưng cũng có loại vết 
bỏng khi lành lại ñể lại dấu vết. ðiều ñó phụ thuộc vào nhiệt ñộ của nước và cách chữa chạy 
sau khi bị bỏng.  

Với nhiệt ñộ nước nhỏ hơn 60 ñộ C sau khi bị nhiễm da chỉ hơi bị ñỏ mà không gây nên vết 
phồng. Bị bỏng với nước sôi ñến 110 ñộ C, chỗ vết thương giống như thịt khi bị ñốt. Khi 
bỏng ở nhiệt ñộ cao hơn 120 ñộ C thì chỗ bị bỏng sẽ bị vết cháy ñen. Nói chung, khi bị phồng 
da hoặc khi bị bỏng nặng sẽ có thể ñể lại những vết sẹo trên da. Vì vậy, các bạn phải hết sức 
cẩn thận với nước sôi hoặc các loại dầu mỡ khi ñang nấu ở bếp.  

Nên rèn luyện tay trái ra sao ? 

Thực tế, hai bán cầu não vừa có sự phân công, hợp tác, bổ sung, vừa hạn chế và bù ñắp cho 
nhau. Thông thường, hai bán cầu não hợp tác với nhau cùng hoạt ñộng. Nhờ vậy, bạn mới có 
các cử ñộng chính xác. Bạn luyện tập tay trái, không có nghĩa là ñể biến mình thành người 
thuận tay trái, mà chỉ là ñể tăng cường hoạt ñộng phía bên trái, kích thích sự phát triển ñồng 
ñều của não bộ.  
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Bước thứ nhất, bạn có thể co duỗi ngón tay trái, lần lượt từng ngón một. Làm ñi làm lại cho 
ñến khi thành thạo. Bước thứ hai, làm một số việc khéo léo bằng tay trái, như xâu kim, vẽ 
tranh… Bước thứ ba, hãy làm bằng tay trái những việc trước kia chỉ có tay phải mới làm 
ñược cho ñến khi thành thạo. Hãy kiên trì, bạn sẽ dần thấy rằng không những bạn có ñôi tay 
khéo léo, mà cơ thể cũng sẽ nhanh nhẹn hơn, nghĩ ñược nhanh hơn. Trí thông minh phát triển 
rõ rệt!  

Sau cùng, thuận tay phải hay thuận tay trái ñều do bẩm sinh. Có người coi thuận tay trái là 
một tật xấu, ra sức sửa chữa. ðiều này là rất sai lầm. Các nhà khoa học ñã làm cuộc phỏng 
vấn ở hai nhóm trẻ em: Nhóm thứ nhất gồm các em thuận tay trái ñược “sửa chữa” thành 
thuận tay phải, và nhóm thứ hai gồm các em thuận tay trái tự nhiên. Kết quả, nhiều em ở 
nhóm thứ nhất nói năng không lưu loát, trí lực phát triển chậm. Nhóm thứ hai thì ngược lại: 
Các em trả lời lưu loát như mọi ñứa trẻ bình thường khác. Như vậy, việc cố công sửa chữa 
cho người thuận tay trái chỉ có hại mà thôi.  

Tập luyện tay trái sẽ thông minh hơn ? 

Người thuận tay trái nhanh nhẹn hơn hẳn người thuận tay phải. Theo thống kê, 15 em trong 
ñội ñấu kiếm Pháp thì có 8 em thuận tay trái. Một thời gian, già nửa các thành viên trong ñội 
tuyển bóng bàn Trung Quốc không thuận tay phải… Không những hoạt bát hơn, nếu chịu khó 
luyện tập tay trái, bạn sẽ thông minh hơn ñấy!  

Não bộ chia thành 2 bán cầu: bán cầu não trái và bán cầu não phải. Mỗi bên não bộ có chức 
năng thiên về các hoạt ñộng ở phía bên kia của cơ thể. Bán cầu não trái chi phối phần lớn 
hoạt ñộng của nửa phải cơ thể, có quan hệ ñặc biệt với sự phát triển ngôn ngữ, gọi là “bán cầu 
ưu thế ngôn ngữ”. Ở ñây, các xung cảm giác tập hợp ở mức cao nhất ñể hình thành tín hiệu 
ngôn ngữ và khái niệm trừu tượng. Do ñó, chức năng cảu bán cầu não trái thiên về giai ñoạn 
nhận thức lý tính, và hình thành tư duy trừu tượng của con người.  

Bán cầu não phải chi phối nửa bên trái cơ thể. Thông qua sự chỉnh hợp, các xung cảm giác 
tạo ra hình ảnh cụ thể về vạn vật, con người, không gian và thời gian. Do ñó, bán cầu não 
phải thiên về giai ñoạn nhận thức cảm tính, gọi là “bán cầu ưu thế không lời”.  

Bán cầu não trái ñiều khiển tay phải, bán cầu não phải ñiều khiển tay trái. Nếu ta vận ñộng 
tay (nhất là các ngón tay), ta có thể kích thích tế bào não ở khu vực nhất ñịnh, làm cho não 
phát triển. ðiều ñó có nghĩa là, nếu người nào thường dùng tay phải, não trái sẽ phát triển hơn 
và ngược lại.  

Quá trình từ thị giác tới phản ứng ở người thuận tay phải và tay trái có khác nhau. Ở người 
thuận tay phải, ñường nối thần kinh có dạng: “bán cầu não phải – bán cầu não trái – tay phải”. 
Ở người thuận tay trái: “bán cầu não phải – tay trái”. Rõ ràng, thông tin từ thị giác ñến ñộng 
tác ở người thuận tay trái bớt ñược một khâu, do ñó anh ta phản ứng nhanh hơn người thuận 
tay phải.  
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Người thuận tay phải, mỗi lần dùng tay trái ñều cảm thấy ngượng ngịu, thậm chí còn không 
làm nổi một việc nhỏ như cầm ñôi ñũa chẳng hạn.  

Tại sao thiếu niên có tính khí thất thường ? 

Nếu các cô, các cậu có ñộ tuổi 15 – 16 hay cáu gắt hoặc hay gây hấn với người lớn, thì ñó 
cũng là chuyện bình thường mà thôi, bởi vì ở ñộ tuổi ñó, não bộ của chúng có những thay ñổi 
ñặc biệt. Tại thuỳ thái dương, các tế bào não mọc ra nhanh chóng, làm thay ñổi tính khí của 
con người.  

ðó là kết luận của Tiến sĩ Robert McGiver và cộng sự thuộc ðại học Quốc gia San Diego 
(Mỹ).  

Nhóm nghiên cứu của McGiver ñã làm một thử nghiệm như sau: Họ cho mời một nhóm gồm 
20 ñứa trẻ trong ñộ tuổi 11 – 18 và 20 người lớn tới một phòng rộng, rồi cho những người 
này xem các bức chân dung khác nhau. ðó là các bức ảnh miêu tả nhiều trạng thái cảm xúc 
của con người: giận dữ, hạnh phúc, vô cảm. Sau ñó, những người tham gia thí nghiệm ñược 
yêu cầu miêu tả các khuôn mặt trong ảnh.  

Kết quả là, những ñứa trẻ vị thành niên thường mắc sai lầm khi ñưa ra kết luận về cảm xúc 
của các khuôn mặt, trong khi người lớn lại nhận xét khá chính xác. Theo các nhà nghiên cứu, 
chính sự thất thường về tính khí của trẻ vị thành niên khiến chúng khó có thể ước ñoàn ñược 
cảm xúc của người khác.  

McGiver cho rằng, toàn bộ sự thất thường này của trẻ vị thành niên có liên quan ñến sự phát 
triển của các tế bào não ở thuỳ thái dương (một số nhà nghiên cứu cho rằng, thuỳ thái dương 
chi phối các hành vi xã hội và ý thức ñạo ñức của con người). Khu vực não này bắt ñầu phình 
to ra khi trẻ bước vào lứa tuổi thiếu niên, từ năm 11 ñến năm 18 tuổi. Sau ñó, não bộ sẽ ñược 
ñịnh hình, dẫn tới sự ñịnh hình về tính cách của con người chúng ta.  

Có phải trẻ con ăn cá sẽ trở nên ngốc nghếch ? 

Có một số người già nhìn thấy trẻ con ăn cá thì ngăn cản và nói rằng: “ăn cá sẽ trở nên ngốc 
nghếch”. Kỳ thực cách nói này không có khoa học.  

Từ xưa ñến nay, cá chính là một loại thức ăn quan trọng của con người. Các loại thức ăn dùng 
cá không những có vị tươi ngon, dinh dưỡng phong phú, cung cấp hàm lượng dinh dưỡng 
nhiều. Nhìn từ tổng thể mà nói, hàm lượng protein trong cá có thể ñạt từ khoảng 15% ñến 
20%. Sau khi ăn vào trong bụng dễ ñược cơ thể người hấp thụ và những thành phần hoá học 
của cơ bắp con người cho nên có lợi ñối với cơ thể khoẻ mạnh.  

Trong cá còn có từ 5 ñến 10% lượng mỡ có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra cá 
còn chứa các vật chất: ñường vitamin, canxo, photpho… Lấy ví dụ trong 500g cá hoa vàng, 
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có chứa 81,5 gam protein, 44,5 gam mỡ, 15 gam ñường, 5 mg canxi, 15,3 mg photpho, gần 
10 mg các loại vitamin. Do vậy có thể thấy rằng: thành phần dinh dưỡng của cá là rất cao.  

Trẻ nhỏ ñang ở vào thời kỳ sinh trưởng phát triển, trong thức ăn cần chú ý bổ sung dinh 
dưỡng ñầy ñủ là vô cùng quan trọng, ăn một chút cá là có lợi ñối với cơ thể, không những 
không làm cho người ta ngốc ñi ngược lại còn có thể nâng cao sự phát triển của bộ não. Bởi 
vì protein, canxi, photpho, vitamin các loại ñều là vật chất cần thiết cho sự phát triển của bộ 
não.  

Cá ñược nấu chín rất ngon, nhưng khi ăn nhất ñịnh cần nhai kỹ, hơn nữa không nên ăn quá 
nhiều nếu không sẽ không tốt cho việc tiêu hoá.  

Mắt của trẻ sơ sinh có nhìn thấy ñược gì ? 

Cho ñến tận bây giờ hãy còn nhiều vấn ñề chưa làm rõ ñược về trẻ sơ sinh mới chào ñời. Mắt 
trẻ sơ sinh có thể nhìn ñược bao xa cũng là một trong những vấn ñề ñó. Phải chăng ñứa trẻ 
vừa lọt lòng có thể thấy rõ ngay những vật tí xíu như các bạn. Nhưng néu thử làm thí nghiệm 
với các loại thiết bị thì có thể biết nhiều ñiều rất thú vị. Trước hết, ñể sống ñược, trẻ sơ sinh 
cần phải bú sữa mẹ. Hãy tưởng tượng xem dáng vẻ của một trẻ sơ sinh ñược mẹ bế trong lòng 
ñang ngẩng ñầu lên nhìn vào mặt mẹ, mắt của con và mắt của mẹ cách nhau rất gần có vẻ như 
khoảng cách ñó vừa ñúng là khoảng cách mà trẻ sơ sinh có thể nhìn thấy ñược. ðó là khoảng 
cách quan trọng nhất.  

Nếu nói là quan trọng thì khuôn mặt của mẹ cũng quan trọng vì ñó là cái mà trẻ sơ sinh nhận 
biết trước hết. Người ta nói rằng khi người mẹ từ giường của bé bước ra ngoài phòng và khi 
trở lại gian phòng, da của trẻ sơ sinh liền xuất hiện sự khác biệt về nhiệt ñộ. Qua ñó có thể 
thấy rằng, con mắt của trẻ sơ sinh có thể nhận ra mẹ thì cũng có thể thấy ñược các ñồ vật.  

Tại sao phụ nữ luôn ẵm con bằng tay trái ? 

Các nhà tâm lý học ñã có ñược lời giải cho hiện tượng kỳ lạ này. Một nghiên cứu mới cho 
thấy, não phải của phữ (quyết ñịnh hoạt ñộng của nửa người bên trái) kiểm soát thông tin về 
khuôn mặt. Vì thế, khi bế con bên trái, họ sẽ theo dõi ñược tình trạng của trẻ tốt hơn.  

Brenda Todd và Victoria Bourne, hai nhà tâm lý học tại ðại học Sussex (Anh), ñã tìm hiểu 
thói quen ẵm trẻ của 32 người thuận tay phải (12 người trong số ñó là ñàn ông). Những người 
này cũng ñược kiểm tra xem họéd vùng não nào trong việc ñánh giá các khuôn mặt. Khi ñược 
yêu cầu giữ một ñứa trẻ hay một con búp bê, trong hai phần ba số trường hợp, người phụ nữ 
ñều ẵm nó ở bên trái. Ở số ñàn ông thì lại không cho thấy sự chênh lệch này.  

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy, những người phụ nữ ẵm trẻ bằng tay trái ñã sử dụng não 
phải trong việc xử lý thông tin về khuôn mặt. Trong khi ñó ở nam giới không hề tồn tại mối 
liên hệ này.  
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Các nhà khoa học cho rằng não phải của phụ nữ ñã chuyên hoá ñể nhận biết chỉ những thay 
ñổi trên khuôn mặt và tình cảm với trẻ nhỏ. ðiều ñó có nghĩa là, thông tin trong tầm nhìn bên 
trái của họ (chẳng hạn như khi phụ nữ ẵm trẻ ở bên trái) sẽ ñi thẳng vào bán cầu não phải. 
Như vậy, bế trẻ bên tay trái là vị trí tối ưu giúp người mẹ ñánh giá ñược tình trạng của con 
mình.  

Tại sao nhiều người thuận tay phải ? 

ða số nhân loại thuận tay phải. Chả trách có câu ví những người thân thiết nhất như “cánh tay 
phải”, có ai thấy ví như “cánh tay trái” bao giờ! Nhưng phải có lý do vì sao mà con người 
mới ít dùng tay trái ñến thế chứ?  

Nhân loại có cừng 95 – 98% người thuận tay phải. Sinh lý học gọi ñây là hiện tượng “hữu 
lợi” và giải thích: do ảnh hưởng từ quá trình lao ñộng, chiến ñấu của tổ tiên từ rất xa xưa 
truyền lại.  

Trong thời ñại ñồ ñá, con người sống thành bầy ñàn, khi ñánh nhau với thú dữ thì tay phải họ 
cầm lao hoặc rìu…, còn tay trái họ co gập lại theo bản năng của mình ñể bảo vệ một bộ phận 
quan trọng nhất của cơ thể là quả tim ở lồng ngực trái. Nhiều bức tranh cổ trên vách ñá trong 
các hang ñộng cổ xưa lưu lại từ hàng nghìn năm trước ñã minh hoạ ñiều này. Về sau, khi mà 
con người xung ñột với … con người, các chiến binh cũng sử dụng vũ khí bằng tay phải, còn 
tay trái lại cầm khiên hoặc thuẫn ñể che chắn. Quá trình chọn lọc tự nhiên diễn ra, cùng với 
phần ñào tạo, huấn luyện khiến hiện tượng “hữu lợi” dần trở nên phổ biến.  

Xưa nay, hầu hết dụng cụ của nhân loại ñều ñược thiết kế cho người thuận tay phải sử dụng. 
Do ñó, người thuận tay trái có thể gặp vài trở ngại trong sinh hoạt. Tuy nhiên, do thích nghi 
từ bé nên ñại ña số trường hợp người thuận tay trái vẫn thấy bình thường. Riêng trí thông 
minh, chưa có tài liệu khoa học nào quả quyết người thuận tay phải ưu việt hơn và ngược lại.  

Tại sao không biết ñau là ñáng sợ ? 

Bé gái Kinchen sau khi ñược 6 tháng tuổi bỗng mất cảm giác ñau. Khi tiêm, em không hề 
khóc. Bị bỏng, em cũng chẳng kêu. Một lần bị gãy tay, phải bó bột , Kinchen thấy vướng ñã 
tự tháo băng ra, ñùa nghịch với cánh tay, làm chỗ gãy không khớp lại ñược nữa…  

ðau là một loại cảm giác giúp con người phân biệt ñược những kích thích có thể gây hại cho 
cơ thể mình. Ví dụ chạm tay vào lửa, cảm giác ñau rát ở da làm người ta rụt tay lại, ñau bụng 
báo cho người ta biết dạ dày có vấn ñề, ñau ngực cho thấy tim phổi hoặc bộ phận gì ñó của cơ 
thể không ổn. Bởi thế cảm giác ñau có ý nghĩa tâm sinh lý ñặc biệt, giúp con người sinh tồn. 
Nó có ý nghĩa báo ñộng, giúp cơ thể sớm nhận biết và ñề phòng hiểm nguy. Nếu không có 
cảm giác ấy, chúng ta có thể gặp những hoàn cảnh chết người mà không nhận ra ñược.  

Hiện tượng mất cảm giác ñau thường chỉ xảy ra do một biến ñộng tâm sinh lý ñột ngột nào 
ñó. Rất hiếm khi có trường hợp mất cảm giác ñau kéo dài. Tuy vậy, trên thực tế, nếu tập trung 
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vào một việc nhất ñịnh, người ta có thể “quên” cảm giác ñau. Lúc ấy, các tín hiệu cảnh báo sự 
nguy hiểm trong não bộ tạm thời nhường chỗ cho các hoạt ñộng khác. Ví dụ, Quan Vũ ñã 
dùng ý chí tập trung vào việc ñánh cờ ñể Hoa ðà cạo xương tay mà không hề kêu ca gì. 
Nhưng thường chỉ sau khi hết tập trung, cảm giác ñau lại xuất hiện.  

Tại sao khi có gió lại thấy lạnh hơn ? 

Chắc hẳn ai cũng biết rằng trời rét mà im gió thì dễ chịu hơn so với lúc có gió. Nhưng, không 
phải tất cả mọi người ñều biết nguyên nhân của hiện tượng ấy. “Chỉ các sinh vật mới cảm 
thấy giá buốt khi có gió”, còn các vật vô sinh thì không.  

Chẳng hạn, nhiệt kế sẽ không hề tụt xuống khi ñể nó ra ngoài trời ñang có lốc. Trước hết, sở 
dĩ ta cảm thấy rét buốt trong những ngày ðông có gió là vì nhiệt từ mặt ta (và nói chung là từ 
toàn thân ta) toả ra lúc ấy nhiều hơn hẳn lúc trời im gió. Khi ñứng gió, lớp không khí bị thân 
thể ta làm nóng lên không ñược thay thế nhanh bởi lớp không khí mới, còn lạnh. Còn khi gió 
mạnh, thì trong một phút, càng có nhiều không khí ñến tiếp xúc với da thịt ta và do ñó thân 
thể ta càng bị lấy ñi nhiều nhiệt. Chỉ một ñiều ñó thôi cũng ñủ gây ra cảm giác lạnh.  

Nhưng, hãy còn một nguyên nhân khác nữa. Da chúng ta luôn luôn bốc hơi ẩm, ngay cả trong 
không khí lạnh cũng vậy. ðể bốc hơi cần phải có nhiệt lượng, nhiệt ấy lấy từ cơ thể chúng ta 
và từ lớp không khí dính sát vào cơ thể của chúng ta. Nếu không khí không lưu thông thì sự 
bốc hơi tiến hành rất chậm, bởi vì lớp không khí tiếp xúc với da sẽ rất chóng no hơi nước 
(bão hoà). Nhưng nếu không khí lưu thông và lớp khí tiếp xúc với da luôn luôn ñổi mới, thì 
sự bốc hơi lúc nào cũng tiến hành một cách mạnh mẽ, mà như vậy cơ thể sẽ tiêu hao rất nhiều 
nhiệt.  

Vậy tác dụng làm lạnh của gió lớn ñến mức nào? ðiều này phụ thuộc vào vận tốc của gió và 
nhiệt ñộ của không khí lúc ñó. Nói chung, tác dụng ấy vượt xa mức mà mọi người vẫn tưởng. 
Bạn hãy xem một ví dụ sau ñể có thể hình dung ñược nó: Giả sử nhiệt ñộ của không khí là +4 
ñộ C, nhưng không hề có gió. Trong ñiều kiện ấy, nhiệt ñộ của da chúng ta là 31 ñộ C. Nếu 
bây giờ có một luồng gió nhẹ thổi qua, vừa ñủ lay ñộng lá cờ nhưng chưa ñủ làm rung chuyển 
lá cây (khoảng 2 m/giây), thì nhiệt ñộ da chúng ta giảm ñi 7 ñộ C. Còn khi gió làm ngọn cờ 
phấp phới bay (vận tốc 6 m/giây) thì da chúng ta lạnh mất 22 ñộ , nhiệt ñộ của da chỉ xuống 
còn 9 ñộ C.  

Thói quen ngoáy tai tốt hay xấu ? 

Rất nhiều bạn nhỏ có thói quen ngoáy tai, có bạn thậm chí còn dùng que diêm hoặc các ñồ 
vậy vừa nhỏ vừa cứng khác, thò vào trong tai, ngoáy lấy ngoáy ñể, móc cho bằng hết ráy tai 
ra mới cảm thấy thoải mái ñược. Thực ra, ráy tai không có hại gì ñối với sức khoẻ của con 
người, có lúc còn có tác dụng bảo vệ tai nữa ñấy.  

Nói ñến ráy tai, thì nên hiểu nó ñược sinh ra như thế nào. Ai cũng biết, trong da của người có 
rất nhiều tuyến bã nhờn, thường tiết ra chất có tính dầu, cho nên trong ñường tai cũng có 
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tuyến bã nhờn, cũng sẽ tiết ra chất có tính dầu. Loại chất này có thể ñem những thứ bẩn lọt 
vào trong tai hoặc là những mảnh tế bào chết ở trong tai bị rơi ra dính lại với nhau, kết thành 
từng cục từng cục, tạo thành ráy tai.  

Những ghét bẩn trên người có thể bị kị bỏ hết thông qua việc tắm rửa, nhưng lỗ tai con người 
vừa nhỏ lại vừa sâu, không dễ gì mà rửa ñược, dần dần ngày càng tích càng nhiều. Nói như 
vậy, ngoáy ráy tai cũng giống như tắm rửa, một việc không thể thiếu, thực ra lại không phải 
như vậy. Vì những khi bình thường, ráy tai tích lại nhiều rồi sẽ tự rơi ra, ví dụ như thường 
ngày chúng ta ăn cơm hoặc nói chuyện, miệng của chúng ta sẽ ñóng mở liên tục, xương cằm 
kéo theo tai chuyển ñộng liên tục, sẽ từ từ giũ hết ráy tai ở trong tai ra.  

Số lượng vừa phải ráy tai ở trong tai, có khi còn ñem ñến những ñiều tốt không ngờ. Ví dụ, 
ngẫu nhiên có một con bọ chui vào tai, nếu như ñể cho nó tiến nhanh vào ñến tai giữa, có thể 
làm tổn hại ñến màng nhĩ, một khi màng nhĩ bị rách, còn có thể dẫn ñến viêm tai giữa, làm 
cho thính lực giảm sút. Nhưng trong tai có ráy tai lại có thể phòng ngừa ñược tình huống 
ngoài ý muốn này. Vì ráy tai vốn có vị ñắng ñặc biệt, con bọ gặp phải sẽ tự ñộng chui ra khỏi 
tai.  

Sự nguy hại lớn nhất mà việc ngoáy tai gây ra là nó rất dễ làm tổn thương tai của chúng ta. Vì 
da ở trong tai con người rất mềm, hễ sơ suất một chút là sẽ chạm vào làm rách, dễ làm cho tai 
nhiễm các loại vi khuẩn gây bệnh, sưng tấy chảy mủ. Tuy nhiên, nếu như ñâm thủng màng 
nhĩ thì vấn ñề lại càng nghiêm trọng hơn.  

Do ñó các chuyên gia nói rằng, ngoáy tai không phải là một thói quen tốt. Có lúc, ráy tai thực 
sự tích lại quá nhiều sẽ gây cho bạn cảm giác ngứa ngày khó chịu, tốt nhất là bạn nên dùng 
bông ngoáy tai, tuyệt ñối không ñược dùng que nhọn và cứng ñể ngoáy tai.  

Vì sao tuổi càng cao càng sợ lạnh? Dapan  

Vào mùa thu, trong khi thanh niên vẫn mặc áo mỏng, thì những người có tuổi lại sớm phải 
mặc áo len, áo ấm rồi. ðến mùa ñông, người có tuổi càng sợ lạnh hơn, mà trên thực tế, con 
người tuổi càng cao thì lại càng sợ lạnh.  

Vì sao tuổi càng cao lại càng sợ lạnh? Con người ñến khi về già, khả năng trao ñổi chất so với 
thanh niên trung niên có sự hạ thấp rõ rệt, khả năng sinh sản nhiệt của cơ thể cũng giảm sút. 
Ngoài ra, hoạt ñộng thân thể của người già cũng chậm, cùng với sự sút kém của việc tổ chức 
công năng của các khí quan của trung khu ñiều tiết nhiệt ñộ của não cũng giảm sút, khi gặp 
lúc thời tiết thay ñổi không kịp thời có phản ứng ñiều chỉnh nhiệt ñộ, nên nhiệt ñộ của người 
già tương ñối thấp. Có người từng tiến hành trắc nghiệm về sự hạ thấp nhiệt ñộ của 1025 
người già tuổi từ 60 ñến 90 tuổi, kết quả thấy nhiệt ñộ ở người già hơn những người thành 
niên 0,3 ñộ C. Chính là vì sự trao ñổi chất của cơ thể người già suy yếu ñi, nhiệt lượng sinh ra 
ít ñi và công năng của trung khu ñiều chỉnh nhiệt ñộ suy giảm, nên khi thời tiết hơi thay ñổi 
một chút là cơ thể khó có thể thích nghi ñược, cho nên họ cảm thấy sợ lạnh. Tuổi càng cao, 
khả năng thích nghi càng giảm, thì càng sợ lạnh.  
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Vì thế, việc phòng lạnh giữ ấm của người già là rất quan trọng. Khi thời tiết có luồng không 
khí lạnh sắp ñến, thì những người già nên kịp thời mặc thêm quần áo ấm.  

Vì sao tiếng mà máy ghi âm phát ra không giống như tiếng của mình? 

Chúng ta thường hay gặp phải tình huống lý thú như thế này: Thu tiếng nói hoặc tiếng hát của mình vào 
trong băng, dù chất lượng của chiếc máy ghi âm tốt ñến như thế nào, nhưng khi phát lại, nghe không giống 
với tiếng của mình, hình như là ñã thay ñổi giọng. Càng kỳ lạ hơn, sau khi người khác nghe xong, thì họ lại 
cảm thấy ñây chính là tiếng của bạn, so với tiếng nói và tiếng hát của chính bạn hàng ngày thì không có gì 
khác nhau cả.  

Vì sao lại như vậy? Vấn ñề mấu chốt là ở chỗ con ñường tiếp nhận âm thanh không giống nhau.  

Ai cũng biết, con người chúng ta dùng tai ñể tiếp nhận âm thanh bên ngoài. Nhưng nếu tự mình nói, âm 
thanh phát ra ngoài thông qua con ñường rung ñộng không khí truyền ñến tai ra, còn có một con ñường khác 
mà rất ít người biết ñến, ñó chính là thông qua xương sọ của mình, dùng tín hiệu âm thanh truyền ñến thần 
kinh thính giác. Trên thực tế, âm thanh tự mình nghe thấy, chính là âm thanh hỗn hợp ñược ñồng thời truyền 
ñến bởi hai con ñường: truyền qua không khí và truyền qua xương. Khi bạn dùng máy ghi âm phát ra tiếng 
của mình thì tiếng nói của bạn khi ñó chỉ thông qua không khí truyền vào tai bạn, mà không có truyền qua 
xương. Do ñó, dù tiếng của chúng ta không thay ñổi, nhưng bạn nghe thì cảm thấy không giống lắm.  

Vì sao tiếng mà máy ghi âm phát ra không giống như tiếng của mình ? 

Chúng ta thường hay gặp phải tình huống lý thú như thế này: Thu tiếng nói hoặc tiếng hát của 
mình vào trong băng, dù chất lượng của chiếc máy ghi âm tốt ñến như thế nào, nhưng khi 
phát lại, nghe không giống với tiếng của mình, hình như là ñã thay ñổi giọng. Càng kỳ lạ hơn, 
sau khi người khác nghe xong, thì họ lại cảm thấy ñây chính là tiếng của bạn, so với tiếng nói 
và tiếng hát của chính bạn hàng ngày thì không có gì khác nhau cả.  

Vì sao lại như vậy? Vấn ñề mấu chốt là ở chỗ con ñường tiếp nhận âm thanh không giống 
nhau.  

Ai cũng biết, con người chúng ta dùng tai ñể tiếp nhận âm thanh bên ngoài. Nhưng nếu tự 
mình nói, âm thanh phát ra ngoài thông qua con ñường rung ñộng không khí truyền ñến tai ra, 
còn có một con ñường khác mà rất ít người biết ñến, ñó chính là thông qua xương sọ của 
mình, dùng tín hiệu âm thanh truyền ñến thần kinh thính giác. Trên thực tế, âm thanh tự mình 
nghe thấy, chính là âm thanh hỗn hợp ñược ñồng thời truyền ñến bởi hai con ñường: truyền 
qua không khí và truyền qua xương. Khi bạn dùng máy ghi âm phát ra tiếng của mình thì 
tiếng nói của bạn khi ñó chỉ thông qua không khí truyền vào tai bạn, mà không có truyền qua 
xương. Do ñó, dù tiếng của chúng ta không thay ñổi, nhưng bạn nghe thì cảm thấy không 
giống lắm.  

Tại sao tai biết tiếng ñộng từ ñâu dội tới ? 
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Một người từ nhỏ ñã ñiếc một tai. Khi bạn gọi , người ñó phải ngó quanh ngó quẩn tứ phía 
xem bạn ở ñâu gọi tới. Tại sao người này lại mất khả năng xác ñịnh vị trí? Ấy là vì muốn xác 
ñịnh hướng của tiếng ñộng, bạn cần phải “thông” cả hai tai.  

Thí nghiệm tâm lý học cho thấy, nếu chỉ có một tai nhận ñược sự kích thích của hai nhóm 
sóng âm nối tiếp nhau, từ hai phía có cường ñộ như nhau, khoảng cách bằng nhau, nhưng 
khác hướng, thì hiệu ứng sóng âm của hai nhóm ñó với tai là như nhau. Như vậy, người ta 
không thể nào phân biệt ñược hướng của nguồn âm.  

Nếu cả hai tai ñều nhận ñược tín hiệu, tình hình lại khác. Một trong những căn cứ ñể ta nhận 
ra hướng tiếng ñộng là chênh lệch thời gian giữa hai tai.  

Nếu nguồn âm ở bên phải người nghe, sóng âm ñến tai phải nhanh hơn ñến tai trái một 
khoảnh khắc. Dùng ñồng hồ ño chính xác sẽ thấy, cho dù chênh lệch thời gian chỉ là 30% 
giây, người ta vẫn nhận ra ñược hướng tiếng ñộng.  

Căn cứ thứ hai là chênh lệch về cường ñộ âm thanh. Nguồn âm có thể ñập vào tai ở gần mạnh 
hơn tai kia một chút. Cường ñộ dù nhỏ cũng ñủ ñể chúng ta xác ñịnh ñược chính xác vị trí 
của tiếng ñộng ở bên trái hay bên phải.  

Còn một vấn ñề nữa: Nếu nguồn âm ở bất kỳ nơi nào trên mặt phẳng dọc giữa mặt, sóng âm 
ñến cùng một lúc, ñập vào màng nhĩ với cường ñộ như nhau, khi ñó liệu chúng ta có thể nói 
chính xác vị trí của nguồn âm không? Nó ở ñằng trước, ñằng sau, ở bên trên hay ở bên dưới? 
Rất ñơn giản, ta chỉ cần ngoảnh ñầu ñi là xong. Bình thường ta thực hiện ñộng tác này rất nhẹ 
nhàng nên hầu như không ñể ý tới. Trong thực tế, bao giờ ta cũng ngoảnh ñầu, ñồng thời 
dùng mắt ñể giúp tìm hướng có tiếng ñộng.  

Tại sao ñứng trên cao nhìn xuống lại thấy chóng mặt ? 

ðối với cơ thể, ñứng từ trên nóc nhà cao tầng nhìn xuống chính là một loại kích thích bất 
thường với cường ñộ mạnh. Nó gây ra phản ứng theo nhiều ñường khác nhau. Người ta cảm 
thấy chóng mặt là do những phản ứng ñó.  

1. Cảnh tượng từ trên cao khiến chúng ta căng thẳng: Sự căng thẳng này tạo ra hàng loạt phản 
xạ thần kinh, nhất là thần kinh giao cảm bỗng hưng phấn làm cho tim ñập nhanh, chân lông 
dựng lên, lỗ ñồng tử giãn ra, chân tay ñổ mồ hôi, thở gấp, quan trọng hơn cả là nó làm co 
mạch máu, huyết áp tăng ñột ngột. Hiện tượng này làm cho con người ta bị chóng mặt.  

2. Lên cao sẽ bị kích thích bởi áp lực không khí và tiếng gió, cùng với kích thích của thị giác 
khi nhìn xuống: Những nhân tố này sẽ ảnh hưởng ñến cấu trúc cân bằng trong tai. ðiều này 
làm ta nhất thời mất ñi cảm giác thăng bằng, gây chóng mặt, thậm chí còn có thể nôn mửa, 
giống như say tàu xe vậy.  
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3. Tiểu não cũng phụ trách ñộng tác cân bằng: Các kích thích khi tác ñộng mạnh vào lớp vỏ 
ñại não, “bộ tư lệnh” thần kinh cao cấp nhất của cơ thể người, sẽ thông qua thị giác, thính 
giác ñể tác ñộng vào tiểu não, gây ra hàng loạt hoạt ñộng ñiện sinh học, làm nhiễu chức năng 
tiểu não trong thời gian ngắn, khiến ta chóng mặt.  

Vậy tại sao lên tầng cao mới có hiện tượng này, còn lên núi cao lại không? Vấn ñề rất ñơn 
giản. Vì tầng cao là lên thẳng, tạo ra sự tương phản ñộ cao rõ rệt với cảnh vật xung quanh, do 
ñó kích thích mạnh mẽ hơn. Lên núi, dù cho núi cao gấp nhiều lần toà nhà, nhưng do ñộ cao 
của nó thoai thoải, tăng dần, khác biệt với chung quanh không rõ rệt, ñứng ở ngọn núi này 
vẫn thấy nhiều ngọn núi khác nhấp nhô, cho nên không tạo ra kích thích mạnh, ít ảnh hưởng 
ñến thần kinh con người.  

ðối với những người ít khi lên tầng cao, trước khi ñi lên cần chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng, tốt 
nhất nên ngắm nhìn phong cảnh ở xa trước, làm cho thị giác, thính giác và tinh thần quen 
dần, rồi mới thu gần lại và nhìn thẳng xuống. Như vậy, ta sẽ không bị chóng mặt.  

Khi lặn sâu, người ta có bị nước ép bẹp không ? 

Mọi vật chìm xuống nước ñều chịu áp suất của nước. Áp suất này tỷ lệ thuận với ñộ sâu: khi 
ñộ sâu tăng 10 m, áp suất sẽ tăng thêm 1 atm. Nghĩa là mỗi diện tích 1 cm2 sẽ tăng thêm áp 
lực là 1 kg. Nếu thợ lặn xuống ñộ sâu 30 m, trên thân người ñó sẽ phải chịu một áp lực lên tới 
45.000 kg! Dưới áp lực lớn như vậy, anh ta có “tan thành nước” không?  

Không. Bởi vì trong các cơ quan của người trưởng thanh có tới trên 60% là nước. Nước bên 
ngoài không thể ép lại ñược. ðồng thời, sau khi người thợ lặn ñã xuống nước sâu, không khí 
nén mà người ñó hít vào lại có áp suất bằng áp suât mà nước tác dụng vào người ñó, giúp ñối 
trọng lại sức ñè này.  

Áp ực của nước tuy không ép nổi thợ lặn, nhưng ñộ lặn sâu của con người là có giới hạn. ðó 
là vì làm việc trong môi trường cao áp, hít thở ñều là không khí cao áp. Khí ôxi trong ñó bị 
quá trình tuần hoàn của cơ thể con người tiêu hao hết, còn lại khí nitơ dễ tan vào máu, mô, 
chất béo của con người. Mà lượng hoà tan sẽ tăng lên theo sự gia tăng của áp suất khí và thời 
gian ở dưới nước.  

Nếu người thợ lặn nổi lên thật nhanh, do áp suất nước giảm, nitơ trong máu bị giãn nở nhanh 
tạo nên những bọt khí làm tắc mạch máu. Hiện tượng này giống như khi chúng ta vừa mở nắp 
một bình nước giải khát (loại có ga).  

Do các bọt khí làm tắc mạch máu hoặc ép vào các cơ quan trong cơ thể nên có thể sinh ra 
“bệnh do giảm áp”. Vì vậy những thợ lặn làm việc dưới biển sâu phải lựa chọn phương án 
chính xác, ñồng thời phải căn cứ vào các nhân tố như sức khoẻ bản thân, nhiệt ñộ nước… ñể 
ñiều chỉnh thời gian giảm áp, theo một tốc ñộ nhất ñịnh từ từ nổi lên ñể cho các bọt khí trong 
người có thể thuận lợi thoát ra ngoài.  
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Hiện nay, người ta cho thợ lặn hít thở bằng các loại khí hỗn hợp và theo ñộ lặn sâu mà tăng 
áp suất, do ñó các thợ lặn ñã có thể hoạt ñộng sâu dưới biển tới 300 mét.  

Chúng ta có thể chịu ñược nóng ñến mức nào ? 

Khả năng chịu nóng của con người khá hơn nhiều so với chúng ta vẫn tưởng. Tại miền trung 
Australia, nhiệt ñộ mùa hè ở chỗ râm thường là 46 ñộ C, cao ñiểm tới 56 ñộ C. Còn nếu tăng 
thật từ từ, cơ thể người thậm chí còn chịu ñược… nhiệt ñộ sôi của nước.  

Khi tàu bè ñi từ Hồng Hải ñến vịnh Ba Tư, mặc dù trong các phòng của tàu luôn luôn có quạt 
thông gió, nhiệt ñộ ở ñây vẫn tới 50 ñộ C hoặc hơn. Mức nóng nhất quan sát trong giới tự 
nhiên ở trên mặt ñấ không quá 57 ñộ C. Nhiệt ñộ này ñược xác ñịnh tại “thung lũng chết” 
thuộc California (Bắc Mỹ).  

Tuy nhiên, những nhiệt ñộ kể trên ñều ñược ño trong bóng râm. Tại sao các nhà khí tượng lại 
phải chọn vị trí như vậy? ðó là vì, chỉ khi nhiệt kế ñặt trong bóng râm mới ño ñược nhiệt ñộ 
của không khí. Nếu ñể nhiệt kế ngoài nắng, Mặt trời sẽ hun nó nhiều hơn hẳn so với không 
khí xung quanh, thành ra ñộ chỉ của nó không cho ta biết chút gì về trạng thái nhiệt của môi 
trường.  

ðã có người tiến hành thí nghiệm ñể xác ñịnh nhiệt ñộ cao nhất mà cơ thể người có thể chịu 
ñựng ñược. Họ nhận thấy trong không khí khô ráo, nếu tăng nhiệt ñộ thật từ từ thì cơ thể của 
chúng ta chẳng những có thể chịu ñựng ñược nhiệt ñộ sôi của nước (100 ñộ C), mà ñôi khi 
còn chịu ñược nhiệt ñộ cao hơn nữa, ñến 160 ñộ C. Hai nhà vật lý người Anh là Blagơden và 
Tsentơri ñã chứng minh ñiều này bằng cách ñứng hàng giờ trong lò nướng bánh mì nóng 
bỏng.  

Tại sao con người có năng lực chịu nóng cao ñến vậy? ðó là vì trên thực tế, cơ thể người 
không tiếp nhận nhiệt lượng ñó, mà vẫn giữ thân nhiệt gần với nhiệt ñộ tiêu chuẩn. Cơ thể 
chúng ta chống cự lại lượng nhiệt ñộ ñó bằng cách ñổ mồ hôi. Khi mồ hôi bay hơi, nó sẽ hút 
rất nhiều nhiệt ở lớp không khí dính sát với da, và làm cho nhiệt ñộ của lớp không khí ấy 
giảm ñi rất nhiều.  

ðiều kiện cần thiết duy nhất giúp cho cơ thể người có thể chịu ñựng ñược nhiệt ñộ cao là cơ 
thể người không tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt và không khí phải khô ráo. Ở Trung Á, 
trời nóng 37 ñộ mà vẫn tương ñối dễ chịu. Nhưng nếu ở Saint Peterburg nóng 24 ñộ thì chúng 
ta ñã cảm thấy khó chịu. Nguyên nhân ở ñây là do ñộ ẩm không khí ở Saint Peterburg cao, 
còn ñộ ẩm ở Trung Á thì thấp hơn do ở ñây rất ít mưa, khí hậu khô ráo hơn.  

 

Chỉ số IQ không phải là thước ño trí thông minh 
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Nhiều thiên tài toán học có thể nhanh chóng tìm ra mối liên hệ logic giữa các dãy số dài dằng 
dặc chỉ trong vòng vài giây nhưng lại loay hoay cả giờ ñồng hồ trước một cái vòi nước ñã vặn 
chặt mà vẫn rỉ nước…  

Anh ta cũng không thể cảm nhận ñược ý nghĩa thực thụ của một câu thơ thậm chí cũng không 
thể tìm ra ñược một lời nào ñể an ủi một người bạn trong cơn hoạn nạn. Nhưng anh ta vẫn là 
một thiên tài với trí thông minh khác thường.  

Do ñó, trí thông minh là một khái niệm vô cùng phức tạp, nó không thể chỉ ñược kiểm chứng 
thông qua một vài bộ câu hỏi phức tạp. Trên thực tế, những bài trắc nghiệm chỉ số IQ chỉ có 
tác dụng kiểm tra khả năng tư duy logic và óc phân tích của mỗi người chứ không thể cho 
phép ñánh giá một cách ñầy ñủ mức ñộ thông minh của người ñó ñược.  

Mỗi một con người là một thực thể kết hợp nhiều dạng biểu hiện khác nhau của trí thông 
minh mà tuỳ từng cá nhân sẽ có khả năng về mặt này nổi trội hơn mặt khác. Nói cách khác, 
trí thông minh của con người không chỉ là khả năng tư duy logic mà còn có thể là khả năng 
thể hiện những cử chỉ, ñộng tác ñiêu luyện của một vũ công, khả năng diễn ñạt ngôn ngữ xuất 
thần của một nhà văn, nhà thơ hay khả năng hiểu thấu ñược tâm tư hoặc nỗi lòng của một 
người nào ñó. Tương tự như vậy, một nhạc công ñiêu luyện cũng là một người rất thông minh 
trong việc cảm thụ âm nhạc hay một nhà hàng hải cũng ñược coi là một người có trí thông 
minh tuyệt với trong việc xác ñịnh phương hướng.  

Cũng giống như cơ bắp, trí óc cũng cần ñược nuôi dưỡng và rèn luyện thường xuyên ñể nâng 
cao hiệu quả. Tuy nhiên, rèn luyện và nâng cao trí thông minh không có nghĩa là cố gắng 
nhập tâm hàng mớ các dãy số hay ký tự phức tạp như các danh bạ ñiện thoại hay số biển ñăng 
ký của các xe qua lại trên ñường. ðó có thể ñơn giản là việc ñọc một cuốn sách, chơi một ván 
cờ hay thậm chí tham gia một số hoạt ñộng chân tay có ñòi hỏi óc quan sát. Nhưng tốt hơn 
hết là nên thử học cách chơi một thứ gì ñó hoàn toàn mới mẻ, chẳng hạn tập chơi một môn 
thể thao, học một ngoại ngữ, học vẽ hay tập chơi cờ. Những thử thách mới như vậy ñối với 
bộ não sẽ giúp chất xám tạo ra những mối liên kết mới giữa các nơron và tránh ñược hiện 
tượng xơ cứng.  

Giải mã hiện tượng ảo ảnh về thác nước 

ðó là một ảo giác ñã làm rối trí nhiều người từ khi Aristotle miên tả nó khoảng 2.000 năm 
trước ñây. Nếu bạn nhìn vào thác nước trong một thời gian ngắn rồi nhìn sang một bên, hình 
ảnh bên bờ ñó sẽ chảy ngược lên. Một thử nghiệm trên não khỉ ñã giải thích “hiệu ứng thác 
nước” này.  

Khi theo dõi một thác nước, các tế bào não nhằm vào sự chuyển ñộng ñi xuống sẽ trở nên mệt 
mỏi. Khi mắt chuyển hướng khác, tế bào hướng vào hành ñộng ñi lên sẽ hoạt ñộng tích cực 
hơn, và do vậy làm vật thể tĩnh dường như chảy ngược lên.  
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Các nhà khoa học thần kinh ñã sử dụng một mô hình tương tự ñể chứng minh ñiều này. Họ 
chiếu một loạt hình ảnh chuyển ñộng cho khỉ xem, và thu lại hoạt ñộng của hệ thần kinh não, 
trong trung tâm xử lý chuyển ñộng.  

Khi khỉ ñược xem hình ảnh các ñường thẳng chạy dọc xuống, các tế bào não tập trung vào 
chuyển ñộng ñi xuống trở nên phản ứng chậm dần hơn, trong khi tế bào nhằm vào hoạt ñộng 
ñi lên lại không bị ảnh hưởng.  

Sau ñó, các nhà nghiên cứu cho khỉ xem thêm hai hình ảnh chuyển ñộng nữa – một gồm các 
ñường thẳng ñi lên và một gồm các ñường thẳng ñi xuống. Hệ thần kinh phản ứng với sự ñi 
lên hoạt ñộng tích cực hơn, so với những tế bào hướng vào hoạt ñộng ñi xuống, do bây giờ ñã 
bị mỏi mệt. Sự mất cân bằng phản ứng này tạo ra ảo giác về sự chuyển ñộng ngược lên.  

Hiện tượng ảo ảnh này ñã minh chứng “hiệu ứng thác nước”. Nếu bạn nhìn vào một hình ảnh 
khác sau khi nhìn vào hình ảnh chuyển ñộng ñi xuống, những ñường ñi xuống biến mất và 
hình ảnh mới dường như trôi ngược lên.  

Kết quả tìm kiếm này cũng khẳng ñịnh một giả thuyết ñã ñược nhà tâm lý học người ðức 
Sigmund Exner ñưa ra vào thế kỷ XIX. Ông cho rằng ảo ảnh thác nước là do hệ thần kinh não 
bị ảnh hưởng bởi các hướng ñối lập của chuyển ñộng.  

Tại sao ñàn ông luôn bị cuốn hút bởi cùng một mẫu phụ nữ ? 

Trên thực tế, ñiều này không phải là do ngẫu nhiên. Bạn sẽ bị cuốn hút bởi những mẫu người 
có tính tương ñồng về di truyền với chính bạn. Trong sinh hoạt hằng ngày, trong giao tiếp, bộ 
não của bạn luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận rất nhiều thông tin phát ra từ nhiều người phụ nữ 
khác nhau ñể phân tích và “thẩm tra” về tính tình, cách sống, tình trạng sức khoẻ và cả về 
những ñặc ñiểm di truyền của họ… Và trong số các phụ nữ ñó, nếu may mắn có một người 
tương ñồng với bạn thì bạn sẽ bị cuốn hút ngay.  

Nói rõ hơn là não sẽ phân tích một chuỗi các dữ kiện, trong ñó một số do các pheromone 
cung cấp. Pheromone là chất hoá học thường ñược tìm thấy trên bề mặt da khi chúng ta bài 
tiết mồ hôi. Chúng có chức năng phát ra các thông tin báo hiệu ñể truy tìm một ñối tượng 
tương hợp. Nhưng ñể não của bạn có thể nhận ñược các tín hiệu tương hợp, bản thân người 
phụ nữ ñó cũng phải tiếp nhận ñược các tín hiện từ pheromone trên cơ thể của bạn. Do ñó, sự 
thu hút mang tính chất hai chiều. Nếu không, một trong hai người sẽ vẫn dửng dưng.  

Ngoài ra, các pheromone cũng góp phần làm thay ñổi thái ñộ của bạn. Chúng sẽ kích thích 
các vùng não bộ có chức năng ñiều khiển hành vi bản năng và khơi dậy các phản xạ có liên 
quan ñến việc sinh sản và duy trì nòi giống. Và quan trọng hơn cả là chỉ ý nghĩ vô thức của 
bạn mới tiếp nhận ñược các tín hiệu này. Chúng sẽ báo cho bạn biết rằng: “Cô ấy hợp với bạn 
ñấy!”, hoặc “Không có gì quan trọng cả!”. Nói tóm lại, bạn “biết” cô ấy, bởi vì bạn ñã trải 
qua nhiều ñặc ñiểm sinh lý và tâm lý của cô ấy, nhưng chỉ bằng vô thức mà thôi.  
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Thích ve vãn - bản năng của phái mạnh 

Một ngày nọ, khi bạn ñang dạo phố, bỗng bạn trông thấy một “bóng hồng” lướt qua: hấp dẫn 
quá! Một cảm giác khó tả mà bạn không sao có thể giải thích ñược. Vậy là tại sao? Lúc ñó 
bạn ñâu có ý ñịnh tán tỉnh ai?  

Chúng ta thường nghĩ rằng mình ñang không tìm kiếm gì cả. Nhưng thật ra bất cứ lúc nào 
trong cuộc sống, con người cũng ñang phát ra nhiều tín hiệu khác nhau và sẵn sàng ñón nhận 
lại những tín hiệu từ người khác.  

Dù phải mất một thời gian rất dài ñể tổ tiên chúng ta có thể tiến hoá thành người hiện ñại như 
ngỳ nay, các gene và bộ não của chúng ta rõ ràng vẫn hoạt ñộng và vẫn cảm nhận giống hệt 
như lúc còn sơ khai, khi con người ñang ở vào buổi bình minh của nhân loại. Hiện, khoa học 
ñã tiến bộ rất nhiều và phần nào giải mã ñược nhiều bí ẩn của tình yêu, làm thoả mãn nhiều 
câu hỏi mà con người luôn tự ñặt ra cho mình trong suốt cuộc ñời.  

Vì sao máu ở miệng các vết thương lại ñông ? 

Khi người ta bị thương, máu ở các vết thương nhanh chóng ñông cứng lại. Thử nghĩ nếu như 
máu không ñông thì tình hình sẽ ra sao? Máu chiếm tỉ lệ 8% trọng lượng cơ thể của con 
người. Nếu như bạn cân nặng 30 kg thì có 2,4 kg máu. Vì vậy nếu máu không ngừng chảy thì 
sẽ nguy hiểm ñến tính mạng của chúng ta. Khi người ta bị trọng thương hoặc trải qua một 
cuộc phẫu thuật lớn, nếu mất quá nhiều máu thì nhất ñịnh phải truyền bổ sung thêm máu.  

Trong cơ thể người có một loại tổ chức làm ngừng chảy máu một cách tự nhiên. ðó là một tổ 
chức làm ñông máu, cách làm ñông máu tự nhiên này như sau: Khi máu chảy ra ngoài huyết 
quản thì tổ chức làm cho ñông máu bắt ñầu hoạt ñộng, làm cho máu ở dạng dung dịch chuyển 
sang dạng keo, sợi (sợi huyết). Dạng keo sợi này là nhân tố lấp lại chỗ bị thủng của mạch 
máu làm cho máu không chảy ra nữa. Quá trình ñông máu rất phức tạp. Chúng ta cần lưu ý 
một ñiều ở ñây là nếu chỉ thiếu một chất trong 13 loại chất tham gia quá trình ñông máu tự 
nhiên này là 8(e) thì máu cũng không ñông hay là bệnh “máu không ñông” là bệnh rất nguy 
hiểm cho tính mạng con người.  

Có một ñiều cần lưu ý là: quá trình ñông máu tự nhiên này cần phải có một yếu tố hết sức 
quan trọng ñó là sự va chạm của dòng máu vào các vật.  

Tại sao mũi lại có thể ngửi ñược các loại mùi vị ? 

Mũi của con người có hai chức năng chính, thứ nhất là dùng ñể hít thở không khí, hai là cơ 
quan khứu giác của cơ thể. Trong cuộc sống hàng ngày, tác dụng của khứu giác là không thể 
thiếu ñược ñối với con người, ví như mắt và tai chưa nhìn và nghe thấy sự vật hiện tượng 
nhưng mũi ñã có thể ngửi thấy. Vì vậy phi phát hiện ra có hoả hoạn thì lập tức có thể chữa 
cháy kịp thời. Có một số ñồ vật mặc dù chúng ta ñặt trên tay, sờ vào nó, nhìn thấy nó, nghe 
ñược âm thanh của nó nhưng vẫn không thể nhận ra vật ñó là vật gì, ñiều này chứng tỏ khứu 
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giác có thể giúp phân biệt, nhận biết ñược các loại vật chất. Một số người ñã qua những lớp 
huấn luyện ñặc biệt về khứu giác vì vậy họ có một khả năng phân biệt mùi vị ñặc biệt, ví dụ 
như những kĩ sư làm việc trong ngành chế biến nước hoa, có thể nói họ chính là những 
chuyên gia về mùi vị, họ chỉ cần dùng mũi cũng có thể phân biệt ñược các loại mùi hương 
ñồng thời ñưa ra ñánh giá loại nước hoa ñó tốt hay dở… Hay những kỹ sư ñánh giá các sản 
phẩm chè, cà phê, rượu ngoài việc cần có một vị giác tốt ra thì cũng cần phải có một khứu 
giác mẫn cảm, có như vậy họ mới có thể phân biệt ñược chất lượng tốt xấu, có thể phân chia 
chủng loại của từng sản phẩm ñược. Ngoài ra khứu giác còn có thể tăng cảm giác muốn ăn, 
khi chúng ta ngửi thấy mùi thơm của một loại thức ăn nào ñó thì lập tức sẽ cảm thấy thèm ăn. 
Có lẽ ai cũng ñã từng trải qua những lần cảm cúm, bị ngạt mũi nên dù ăn thức ăn ngon ñến 
mấy chúng ta cũng không muốn ăn và ăn cũng không cảm thấy ngon ñược. Thực ra mùi vị 
thức ăn vẫn rất ngon nhưng do mũi của chúng ta bị ngạt nên không ngửi thấy ñược mùi vị 
thơm ngon của thức ăn vì vậy cảm giác thèm ăn không ñược kích thích.  

Mũi có thể ngửi ñược các loại mùi vị là trong thành khoang mũi có một lớp niêm mạc dầy 
khoảng 5 mm2, trên ñó phân bố khoảng hơn 10.000.000 tế bào khứu giác, những tế bào này 
có liên hệ rất mật thiết với ñại não. Như chúng ta ñều ñã biết khí là do tác dụng của các phân 
tử khí tạo thành. Khi con người hít thở không khí, những phân tử khí phát tán trong không 
trung sẽ dính vào niêm mạc khoang mũi, kết hợp với các tế bào khứu giác trong khoang mũi. 
Lúc này các tế bào khứu giác trong khoang mũi lập tức sẽ hưng phấn lên, chuyển những kích 
thích này thành những tín hiệu ñặc biệt và truyền ñến ñại não thông qua các dây thần kinh 
khứu giác, vì vậy tạo ra khứu giác giúp cho chúng ta có thể ngửi thấy các loại mùi vị bằng 
mũi.  

Con người mất khả năng ñánh hơi như thế nào ? 

Chó có thể ñược huấn luyện ñể tìm ra ñược thuốc phiện và các chất nổ, hoặc lần theo dấu vết 
của những kẻ tình nghi là tội phạm chỉ nhờ việc ngửi mùi. Vậy tại sao chúng ta không làm 
ñược ñiều ñó? Các nhà khoa học của Viện Weizmann và Viện nhân chủng học tiến hoá Max 
Planck (ðức) ñã có lời giải thích cho hiện tượng này.  

Tất cả các loài thú, trong ñó có cả con người, ñều có khoảng 1.000 gene chi phối những 
prôtêin phát hiện mùi, hay còn gọi là các thụ quan khứu giác. Những thụ quan này khu trú 
trong lớp màng nhầy của mũi, và nhận ra một mùi hương nào ñó bằng việc dính bám với các 
phân tử chất mùi ấy. Tuy nhiên, các gene khứu giác không phát huy hiệu quả trên tất cả các 
loài, mà chỉ ở một số thôi. Phần trăm số gene này hoạt ñộng sẽ quyết ñịnh ñộ nhạy bén với 
mùi của ñộng vật hoặc người ñó.  

Trong các nghiên cứu trước kia, giáo sư Doron Lancet của Viện Weizmann ñã khám phá ra 
rằng hơn một nửa số gene khứu giác ở người chứa ñột biến, khiến chúng không thể hoạt ñộng 
bình thường như ở các loài khác ñược.  
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Trong một nghiên cứu mới ñây, các nhà nghiên cứu ñã giải ñáp ñược câu hỏi thứ hai: liệu 
hiện tượng mất chức năng gene khứu giác có ảnh hưởng tới tất cả các loài linh trưởng, hay 
chỉ ảnh hưởng trên người mà thôi?  

Nhóm nghiên cứu ñã so sánh ADN của 50 gene khứu giác chung cho cả người, khỉ hình 
người và khỉ. Họ phát hiện thấy ở người, 54% số gene ñó bị suy yếu, so với 28 – 36% trên 
các loài còn lại. Quá trình suy giảm này kéo dài từ 3 ñến 5 triệu năm, và diễn ra trên người 
với tốc ñộ nhanh gấp 4 lần trên các nhánh linh trưởng khác, khiến con người trở nên thiếu 
nhạy cảm với mùi vị hơn.  

Tuy nhiên, sự suy giảm chức năng khứu giác là một ñắc ñiểm tiến hoá của homo sapiens. Nó 
có thể ñã nảy sinh do sự phát triển khả năng thị giác của não người – khả năng cho phép 
chúng ta phân biệt màu sắc và các thành viên khác cùng loài qua những ñặc ñiểm ngoại hình, 
chứ không chỉ bằng mùi vị.  

Con người có mắt thứ ba ? 

Vào thập niên 80, các nhà khoa học Anh và ðức ñã ñưa ra giả thuyết về sự tồn tại của những 
người có con mắt thứ ba, tương tự như ở bò sát nguyên thuỷ. Tuy nhiên, ở người, con mắt 
này dần dần chui sâu vào bên trong lớp xương sọ và ó thể ñã thu nhỏ lại, trở thành tuyến quả 
thông (epiphisis), nằm trước tiểu não.  

Các ý kiến nhận ñịnh về vấn ñề này khá khác biệt. Một luận ñiểm cho rằng những ñộng vật 
có con mắt thứ ba cũng không phải là hiếm, thường xuyên gặp hơn cả là những loài bò sát, 
ñặc biệt là rắn và thằn lằn. Chúng có một con mắt thóp ñặc biệt, nằm ngay dưới một lỗ nhỏ 
trên phần xương sọ. Ở loài bò sát, lỗ này ñược phủ một lớp da mỏng bán trong suốt khiến các 
nhà khoa học nhận ñịnh nó không chỉ làm việc trong dải ánh sáng nhìn thấy. Dự ñoán trên ñã 
ñược khẳng ñịnh, sau khi người ta phát hiện cơ quan này ñặc biệt nhạy cảm với dải sóng 
milimét cũng như ñối với từ trường. Họ còn ñặt giả thuyết, nó có thể thu nhận ñược các loại 
sóng siêu âm và hạ âm. Chính nhờ ñó, loài bò sát thường có khả năng cảm nhận trước những 
thảm hoạ thiên nhiên như ñộng ñất, núi lửa phun trào hay thậm chí cả bão từ.  

Còn ñối với một số người, chúng ta cũng có bằng chứng khá thuyết phục về “con mắt thứ 
ba”: Cơ quan kỳ lạ này ñôi khi nằm trên thóp hay gáy của một số người vẫn ñang sống bên 
cạnh chúng ta. ðó là trường hợp của Emi Hanson, một cô giáo 25 tuổi tại thành phố 
Columbus (Mỹ). Emi quả thật có tới 3 con mắt, trong khi mắt thứ ba nằm sau gáy lại nhìn rõ 
hơn hai con mắt thường vốn bị cận thị của cô. Ưu ñiểm của con mắt này khá rõ ràng, Emi có 
thể xem truyền hình bằng gáy hay quan sát ñược ñằng sau xe hơi của mình mà không cần 
kính chiếu hậu.  

Những huyền thoại của Ấn ðộ về “con mắt thứ ba” – con mắt của sự tưởng tượng và mơ ước 
ñã thuyết phục ñược các nhà khoa học Anh và ðức. Vào thập niên 80, họ ñưa ra giả thuyết về 
sự tồn tại của những người có con mắt thứ ba, tương tự như ở các loài bò sát nguyên thuỷ. 
Tuy nhiên ở con người, con mắt này dần dần chui sâu vào bên trong lớp xương sọ. Theo xu 
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hướng này, hiện có nhiều ý kiến cho rằng cơ quan bí ẩn trên không có gì khác mà chính là 
tuyến quả thông (epiphisis) - một bộ phận chỉ nhỏ cỡ hạt ñậu, có dạng hình giống hình quả lê 
và màu ñỏ nâu, nằm ngay phía trước tiểu não.  

Những nghiên cứu khoa học gần ñây cũng nói nhiều về cơ quan thần bí này. Người ta phát 
hiện trong epiphisis có chứa các thành phần gọi là “cát não” (acervulus cerebralis) - những 
mẩu khoáng chất hình cầu có kích thước khoảng 0,5 mm. Cho dù chúng có ở mọi người ngay 
từ lúc sinh ra, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa biết nó có tác dụng gì. Xung quanh ñó có 
khá nhiều giả thuyết. Phân tích bằng tia X ghi nhận trong những “hạt cát” có những cấu trúc 
dạng tinh thể silic. Dường như những vi tinh thể này là nơi chứa ñựng thông tin dạng ba 
chiều về toàn bộ cơ thể của con người chúng ta.  

Trong khi tìm hiểu tác dụng của epiphisis, một số người ñã chú ý tới một chuyển ñộng kỳ lạ 
của cơ quan này. Nó có khả năng tự xoay tương tự như ở mắt người. Người ta còn bàn về 
những ñiểm giống nhau khác nữa giữa epiphisis với nhãn cầu mắt do nó cũng có thấu kính và 
các thành phần cảm thụ màu sắc. Một ñiểm chú ý nữa là hoạt ñộng của tuyền quả thông ñược 
thúc ñẩy ñáng kể bởi tín hiệu sáng ñến từ mắt. Cũng có ý kiến nhận ñịnh, do kết quả của quá 
trình hàng nghìn năm không hoạt ñộng, epiphisis ñã thu nhỏ kích thước ñáng kể (trong quá 
khứ, nó lớn cỡ viên bi của trẻ em).  

Hiện vẫn chưa thể khẳng ñịnh chắc chắn rằng epiphisis có phải là con mắt thứ ba từng có thời 
nằm trên não, hay là một cơ quan ñộc lập nào ñó có những khả năng ñặc biệt. Tuy nhiên, 
người ta vẫn có ñược một bằng chứng, dù chỉ là gián tiếp, cho thấy epiphisis có liên quan ñến 
thị giác và những khả năng thông tin ñặc biệt của con người. Các nhà khoa học còn nhận thấy 
một quy luật khá thú vị : Ở những người thường xuyên rèn luyện về tinh thần và có ñược 
những khả năng thông tin – tâm lý ñặc biệt, phần xương trên chóp lại mỏng ñi ñến mức chỉ 
còn như là một lớp da – tương tự như con mắt của rắn.  

Thế nào là hiện tượng người tự bốc hoả ? 

Vị khách ñến gõ cửa nhà bà Reeser, một phụ nữ luống tuổi ñã về hưu sống tại bang Florida, 
Mỹ. Mãi không thấy ai ra, bà gọi thêm người phá cửa. Trong nhà, trên chiếc ghế bành, chủ 
nhân ñã cháy thành than, chỉ còn lại một bàn chân ñi giày vải, xung quanh, ñồ ñạc hầu như 
vẫn nguyên vẹn…  

Sự việc này xảy ra vào năm 1951. Bà Reeser chỉ là một trong nhiều trường hợp ñược lịch sử 
ghi nhận là nạn nhân của cái chết rất kỳ lạ: tự bốc hoả thành than. Vào năm 1660, dư luận 
Paris từng rộn lên với vụ cháy “tự nhiên” của một phụ nữ nghiện rượu nặng, chỉ còn lại vài 
ñốt ngón tay và chiếc sọ.  

ðiều lạ là trong mọi vụ cháy, các nạn nhân ñều ñể lại các dấu hiệu giống nhau: thân thể hoá 
than nhưng bao giờ cũng sót lại một bộ phận không cháy trụi, thường ñó là cẳng chân hay bàn 
chân và lại còn nguyên vẹn ñến kỳ lạ.  
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Người ta không hiểu lửa từ ñâu ra, vì xung quanh nạn nhân, thường ñược tìm thấy trong tư 
thế ngồi trên ghế, lửa hầu như không gây hư hại. Chính vì vậy, các nhà quan sát thời dó 
không chút nghi ngờ, một mực cho rằng lửa nhất thiết phải khởi phát từ phủ tạn của nạn 
nhân. Khởi phát từ một lý do… không rõ và bất ngờ. Vì thế, tên gọi là bấy lâu nay người ta 
vẫn gán cho hiện tượng bí ấn trên là “Vụ cháy người tự phát”.  

Vì sao người có thể tự bốc hoả? Dapan  

Các nhà khoa học ñã nghiên cứu và ñã ñưa ra ñược một ñáp án hợp lý hơn cả. ðó là hiện 
tượng “hiệu ứng ñèn cầy”, không có chút gì là siêu nhiên. Theo giả thuyết này, ngọn lửa dược 
truyền lan sang thân thể của nạn nhân qua một nguồn bên ngoài, cứ thế thiêu cháy dần dần 
thân thể người ñó như một ngọn sáp cháy vậy.  

ðại thể, kịch bản bao giờ cũng như nhau: Bị một sự cố gì về tim hay ngã, một người tắt thở. 
Lửa, từ một vật trung gian là thuốc lá, tẩu hay một cây ñèn cầy, cháy lan ra quần áo, rồi cháy 
ñến da và lớp mỡ nằm ngay dưới da. Tiếp xúc với lửa, mỡ này tan ra nước, chảy ra bên ngoài 
thân thể, thấm vào các lần vải tiếp xúc với nạn nhân. Trong phần lớn các trường hợp thì ñấy 
là quấn áo ñang bận trên người, ñồ phủ ghế tựa trên ñó nạn nhân ñang ngồi. ðồ vải thấm ướt 
mỡ sẽ cháy từ từ trong nhiều giờ. Sự cháy này tạo ra và duy trì một ngọn lửa cháy ñượm có 
nhiệt ñộ xấp xỉ 600 ñộ C, nó không làm hư hại ñược toàn bộ căn phòng mà chỉ thiêu huỷ 
ñược xác chết trên ñó nó ñược phát sinh ra.  

Sự cháy chậm kéo dài có thể làm hư hại một số bộ phận của thân thể, nhưng vẫn không làm 
chúng cháy thành tro và ñể lại một số bộ phận hoàn toàn lành lặn. Mark Benecke, bác sĩ pháp 
y tại ðại học Cologne (ðức) giải thích: lửa chỉ thiêu huỷ các mô của cơ thể người chết nằm 
phía bên trên ngọn lửa. Hai bàn chân và cẳng chân thường còn nguyên vẹn là do chúng nằm 
bên dưới ngọn lửa.  

Lửa thường cháy từ hai ñùi của một người ngồi, hầu hết là những người giá hay ñứng tuổi - 
lớp người dễ gặp tai biến về tim khiến họ phải ngồi lì một chỗ - hoặc những người ñang cơn 
say rượu khi thảm cảnh xảy ñến. Chính rượu tạo thuận lợi cho loại tai nạn ñó. Trước hết, một 
ai ñó khi say thì ít chú ý ñến loại lửa mà họ ñang cầm trong tay, sau nữa rượu góp phần làm 
hình thành mô béo, có nghĩa mỡ là chất ñốt chính trong các vụ cháy chậm này.  

Rõ ràng, hiện tượng người cháy “tự nhiên” hay “tự phát” lâu nay chỉ là huyền thoại hoặc 
huyễn hoặc, ñược nuôi dưỡng bởi trào lưu văn học kinh dị thế kỷ XIX và ñặc biệt là ở trong 
các cuốn truyện tranh vui của nước Mỹ sau này.  

Vì sao các nhà du hành hay mất ngủ ? 

Mất ngủ và ngủ không sâu là “chuyện thường ngày” của các nhà du hành, nhất là khi họ ở 
trên vũ trụ dài hạn trong ñiều kiện không trọn lượng. Việc thiếu ñi các tín hiệu ngày ñêm 
cũng làm cho ñồng hồ sinh học trong người họ biến mất.  
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Hiện tượng này khiến các nhà du hành kém tỉnh táo và giảm hiệu quả hoạt ñộng. Trong các 
ảnh hưởng tới ñồng hồ sinh họ, các nhà nghiên cứu tin rằng chính ánh sáng ñập vào võng mạc 
của mắt dã giúp cơ thể nhận biết ñược thời gian trong ngày. Mặt khác, tình trạng không trọng 
lượng trong vũ trụ cũng ñồng nghĩa với việc các nhà du hành tiêu tốn ít năng lượng hơn so 
với ở trên Trái ñất và vì thế, họ cũng thấy ít mệt mỏi hơn (mệt mỏi là cảm giác dễ khiến con 
người buồn ngủ).  

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy con người cần tìm cách kích hoạt ñồng hồ sinh học trong 
cơ thể, duy trì chu kỳ hai tư giờ mỗi ngày, nếu chúng ta muốn thành công với các chuyến bay 
dài hạn”, Timothy Monk, Giáo sư ðại học Pittsburgh kiêm Trưởng nhóm nghiên cứu, cho 
biết. Họ từng theo dõi giấc ngủ của Jerry Linenger, một nhà du hành vũ trụ hiện ñã nghỉ hưu, 
trong gần năm tháng ông ở trên trạm vũ trụ Mir của Nga vào năm 1997.  

Trong ba kỳ (mỗi kỳ gồm hai tuần), lần lượt ở những ngày ñầu tiên, ở giữa và cuối cuộc hành 
trình, các nhà nghiên cứu dưới mặt ñất ñã ghi chép lại lịch ngủ của Linenger như giờ ở trên 
giường, thời gian thức và thời gian ngủ. Trong khi ñó ở trên trạm, Linenger cũng tự ghi lại 
nhiệt ñộ cơ thể, lịch ngủ của bản thân, ñánh giá ñộ tỉnh táo năm lần mỗi ngày và thực hiện 
kiểm tra một lần vào giữa ngày.  

Kết quả cho thấy, trong những ngày ñầu tiên lên trạm, Linenger tuân thủ thời gian ñi ngủ và 
dậy ñều ñặn, nhưng sau 4 tháng, với việc mỗi ngày ñều có 15 lần Mặt trời mọc và 15 lần Mặt 
trời lặn, không ñã “mất cảm giác về ngày và ñêm”. Cứ 45 phút một lần trời lại tối, và vì thế, 
nhịp sinh học không còn nữa.  

Các nghiên cứu trước ñây cũng chỉ ra rằng những người bị mất chu kỳ sáng tối thông thường, 
trong ñó có người mù, ñều chịu ảnh hưởng của chứng mất ngủ, và thời gian ngủ ban ngày 
nhiều hơn hoặc việc thức giấc ban ñêm diễn ra thường xuyên hơn.  

Nhóm của Monk ñã thử nghiệm một loạt phương pháp khác nhau ñể ñiều trị chứng mất ngủ 
trong vũ trụ, trong ñó có việc dùng thuốc ngủ, dùng melatonin (một loại hoóc môn do tuyến 
yên tiết ra ñể ñiều khiển chu kỳ ngủ) và sử dụng ánh sáng nhân tạo ñể mô phỏng ánh sáng 
Mặt trời. Họ cũng ñề nghị ñiều chỉnh việc sử dụng ánh sáng trong tàu không gian và sử dụng 
các bài tập ñể chống lại ảnh hưởng của tình trạng không trọng lượng.  

 

Vì sao chúng ta có thể sống sót ? 

Một ngày, bạn có thể ñột ngột biến mất khỏi cõi ñời này mà chưa kịp hiểu gì cả. Nguyên 
nhân là bạn ñã gặp phải “phản vật chất” của mình. Sau 37 năm nghiên cứu, các nhà khoa học 
vừa tìm ra một bằng chứng cực kỳ quan trọng giải thích khả năng sống sót của bạn: vật chất 
có tính ổn ñịnh cao hơn phản vật chất.  
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ðây là kết quả nghiên cứu của hơn 600 nhà khoa học thuộc 75 học viện khác nhau trên thế 
giới (Canada, Trung Quốc, Pháp, ðức, Anh, Italia, Na Uy, Nga và Mỹ). Với sự giúp ñỡ của 
một máy dò hạt (detetor) tên là Babar, nặng 1.200 tấn ở Stanford, California, họ ñã chứng 
minh ñược rằng : hạt “B meson” (gồm một cặp quark và antiquark) có tính ổn ñịnh cao hơn 
phản hạt của nó.  

Vật chất và phản vật chất  

Trước vụ nổ Big Bang, vũ trụ của chúng ta chỉ là một ñiểm vô cùng nhỏ với một nguồn năng 
lượng vô cùng lớn. Chưa có không gian, thời gian, vật chất. Sau vụ nổ, năng lượng bung ra, 
hình thành các hạt (tạo nên vật chất) và các phản hạt (tạo nen phản vật chất)  

Theo lý thuyết thì:  

Lượng vật chất và phản vật chất bằng nhau.  

Vật chất và phản vật chất (dưới dạng các hạt) biến ñộng không ngừng. Chúng có thể xuất 
hiện hoặc biến mất liên tục. Xác suất ñể một hạt hay phản hạt tồn tại trong một thời gian nhất 
ñịnh gọi là “tính ổn ñịnh” của hạt hay phản hạt ñó.  

Nếu một hạt vật chất gặp phải phản hạt vật chất của nó, mà cả hai cùng có tính ổn ñịnh ngang 
nhau, chúng sẽ biến mất.  

Vì ba lý do trên nên vật chất phải có tính ổn ñịnh cao hơn phản vật chất một chút, nếu không 
toàn bộ vũ trụ sẽ biến mất. Năm 1964, lần ñầu tiên nhà vật lý thiên tài người Nga Andrei 
Sakhrov chứng minh ñược sự tồn tại của một hạt mà phản hạt của nó kém bền vững hơn: ñó 
là hạt “K meson”. Sau ñó ông ñã ñưa vào ngành vật lý một khái niệm mới ñể miêu tả hiện 
tượng này: “hiện tượng vi phạm CP”(charge-parity violation: vi phạm trạng thái cân bằng 
giữa vật chất và phản vật chất)  

37 năm liền, các nhà khoa học ñã tìm mọi cách ñể chứng minh rằng hiện tượng vi phạm CP 
cũng xuất hiện ở các hạt khác nữa, mà trước tiên là ở hạt “B meson”, song ñều không thu 
ñược kết quả.  

Các vấn ñề còn lại  

Với việc tìm ra bằng chứng “vi phạm CP” ở hạt “B meson”, các nhà vật lý ñã tìm ra hai loại 
hạt có ñộ ổn ñịnh lớn hơn phản hạt, góp phần chứng minh rõ hơn quá trình hình thành vật 
chất sau vụ nổ Big Bang. Tuy nhiên, lượng vật chất tồn tại trong vũ trụ hiện nay vẫn lớn hơn 
lượng phản vật chất rất nhiều. Có thể, “trong vũ trụ còn tồn tại một thứ gì ñấy mà chúng ta 
chứ biết”, Steward Smith, phát ngôn viên của nhóm khoa học nghiên cứu cho biết.  
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“Hoặc là trong vũ trụ còn tồn tại một số loại hạt khác, có thể quá nặng nên các máy gia tốc 
(dùng ñể sản xuất các hạt) không tạo ra ñược, hoặc trong vũ trụ ñang ngự trị những hiện 
tượng vật lý mà chúng ta còn chưa biết ñến.  

Vì sao nụ cười của Mona Lisa bí ẩn? Dapan  

Trong nhiều thế kỷ, các hoạ sĩ, sử gia và những khách du lịch bị hút hồn bởi nụ cười mỉm hư 
áo của nàng Mona Lisa. Giờ ñây, dường như sức mạnh thôi miên trong kiệt tác của Leonardo 
da Vinci lại nằm ở một ñiều mà không ai ngờ tới: những rối ngẫu nhiên trong hệ thống thị 
giác của con người.  

Các nhà nghiên cứu ñã ñiều chỉnh một bức ảnh kỹ thuật số ñược chụp lại từ bức tranh này, 
bằng cách bổ sung vào ñó các nhiễu loạn thị giác - giống như những vết nhiễu trên một kênh 
tivi kém. Sau ñó, họ yêu cầu 12 người quan sát ñánh giá cảm xúc của nhân vật trên tranh, 
phân theo 4 bậc, từ buồn rầu tới hạnh phúc.  

Các vết nhiễu làm rìa môi của Mona Lisa nhếch lên khiến nàng trông hạnh phúc hơn, còn 
những vết nhiễu kéo phẳng ñôi môi lại tạo cho nàng một vẻ buồn bã.  

Họ cho biết, hệ thống thị giác của con người chúng ta bị nhiễu bởi nhiều nguồn, như: số 
lượng photon ít nhiều ñập vào các tế bào cảm nhận ánh sáng trong mắt, hoạt ñộng sai lệch 
ngẫu nhiên của các sắc tố hấp thụ photon, và sự loé sáng ngẫu nhiên của các nơtron có nhiệm 
vụ mang tín hiệu thị giác tới não.  

Những nguồn nhiễu tự nhiên này khiến cho người quan sát tin rằng sắc thái tình cảm của 
nhân vật trên tranh ñang thay ñổi phảng phất, mà không nghĩ rằng thực sự cái mà họ nhìn 
thấy chỉ là một dạng biểu lộ song mơ hồ.  

Vì sao thấy thuốc hay tiếp xúc với bệnh nhân mà ít khi bị lây bệnh ? 

Các thầy thuốc thường khám bệnh cho các bệnh nhân, các hộ lý thì thường xuyên chăm sóc 
bệnh nhân nhưng họ ít khi bị lây bệnh. Khi bạn bị bệnh thì các bậc cha mẹ thường xuyên ở 
bên giường bệnh nhưng họ cũng không hề gì.  

Thực tế, có rất nhiều loại bệnh mà con người có thể gặp phải trong cuộc sống. Người bị 
nhiễm virus gây bệnh ñậu mùa, thuỷ ñậu, sau khi khỏi bệnh họ sẽ ñược miễn dịch ñối với các 
bệnh ñó. Khi chưa bị nhiễm các bệnh trên, nếu dùng biện pháp tiêm phòng là ñưa virus vào 
người, cũng có thể sinh ra khả năng miễn dịch với bệnh này.  

Con người ta từ lúc mới sinh ra cho ñến lúc trưởng thành, nhiều người nhất ñịnh ñã phải trải 
qua nhiều lần tiêm phòng, cũng như có nhiều lần bị cảm nhiễm virus, vì thế có thể ñược tác 
dụng miễn dịch với một số bệnh truyền nhiễm nào ñó. Các thấy thuốc, các hộ lý thường 
xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân nói chung ít bị lây bệnh vì cơ thể của họ ñã có tác dụng 
miễn dịch bảo vệ họ. Tính miễn dịch cũng là một ñặc ñiểm sinh lý của cơ thể người, giúp cơ 
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thể tiêu diệt, loại bỏ các chất kháng nguyên xâm nhập vào hoặc các chất lạ do chính cơ thể 
mình ra. Khi có thể ñã có sức ñề kháng thì khó bị lây bệnh; nếu mất sức ñề kháng thì cơ thể 
dễ dàng bị cảm, cúm, sốt, ỉa chảy và các bệnh khác.  

Ngoài sự miễn dịch nói ở trên, một ñiều cần chú ý nữa là các bác sỹ và các hộ lý khi làm việc 
luôn luôn có ý thức phòng bệnh tốt khi tiếp xúc với người bệnh như: ñeo khẩu trang, rửa tay 
sạch sẽ bằng xà phòng, bằng cồn sát trùng, vả lại có rất nhiều bệnh không lây qua tiếp xúc 
thông thường.  

Tại sao móng tay chỉ bị tước theo một chiều ? 

Các nhà khoa học ñã phát hiện thấy khi bạn cắn móng tay, nó chỉ bị xước theo chiều ngang, 
chứ không bao giờ xước theo chiều dọc. ðó là do lớp giữa của móng tay người ñược tạp bởi 
những tế bào mỏng, dài khống chế hướng xé, cho dù bạn có cố gắng tước theo kiểu nào.  

Nghiên cứu do các nhà khoa học thực hiện. Họ ñã thu thập những mẩu móng tay dài 3 mm, 
cố gắng tước chúng từ ñinh dọc xuống. Tuy vậy, họ không thể nào làm ñược ñiều này. Sau 
ñó, họ sử dụng một thiết bị cắt móng tay theo chiều dọc và theo chiều ngang, ñể kiểm tra ñộ 
dai của nó. Kết quả cho thấy cắt theo chiều dọc khó gấp ñôi cắt theo chiều ngang. Khi ñó, nó 
gần như khó bằng cắt móng ngựa.  

Khi soi thử móng tay người dưới kính hiển vi, nhóm khoa học nhận thấy rằng móng tay ñược 
tạo bởi ba lớp sừng có thớ gọi là keratin. Lớp trên cùng và lớp trong cùng của móng tay gồm 
những tấm mỏng chồng lên nhau, có thể xé theo chiều nào cũng ñược. Nhưng lớp ở giữa lại 
ñược tạo thành từ những tế bào keratin mỏng, dài, xếp song song tại nửa dưới của mỗi móng 
tay.  

Cách sắp xếp này khiến cho lớp giữa sẽ dai gấp 4 lần theo chiều dọc so với chiều ngang. Nó 
ñặc biệt chắc ñể ngăn không thể xé hoặc cắt xuống tận ñáy móng tay.  

Chính cấu trúc này ñã làm cho móng tay của chúng ta chắc và khoẻ, vì vậy mà bạn có thể 
dùng nó ñể tách, cậy, cào, nhưng vẫn ñảm bảo không bị gẫy móng tới tận ñáy , nếu không sẽ 
rất ñau. Thực tế, việc móng tay bị xé theo chiều ngang cũng là một cách ñể tỉa tót mà không 
cần tới dụng cụ.  

Tại sao chúng ta tin vào linh hồn ? 

Những cuộc nói chuyện với linh hồn người ñã khuất có thể chỉ là kết quả của sự sợ hãi hay 
ám ảnh, chứ chả phải là cuộc gặp gỡ tâm linh nào hết. Các nhà khoa học cho biết, gọi hồn chỉ 
là cách mà chúng ta giải toả mong ước của mình mà thôi.  

Giáo sư tâm lý người Anh, Richard Wiseman ñã tìm hiểu những thí nghiệm “gọi hồn” có 
kiểm soát. Từ ñó ông nhận thấy rằng có rất nhiều cách ñể con người có thể giải mã ñược 
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những lời phán của các bà ñồng và gán ghép cho bản thân mình, bất chấp tình tiết ñó có ñúng 
sự thực hay không.  

Wiseman cho rằng có thể có một vài chiến lược ñằng sau những lời ñoán mộng vốn ñược 
xem là “chính xác” của các bà ñồng.  

Trước hết, con người luôn luôn có xu hướng tin vào những lời bình luận, những tiên ñoán 
chung chung mà họ có thể vận vào mình bất cứ khi nào họ muốn. “Tôi cho rằng các bà ñồng 
khá thành thật, nhưng con người lại ñọc ñược rất nhiều thông tin từ những lời bình luận khá 
mơ hồ ñó của họ”.  

Người ta cũng thường ñến với bà ñồng là ñể tìm kiếm sự yên lòng hoặc sự trợ giúp cho một 
giai ñoạn căng thẳng trong cuộc ñời mình, như việc mới bị mất người thân. “Chúng ta muốn 
tin rằng những ñiều phán là sự thực, và nó ñúng với chúng ta, vì thế chúng ta sẽ có xu hướng 
sẵn lòng trả tiền cho những lời nói ñúng ý ñó”.  

Một ví dụ là nếu bà ñồng bảo rằng: “các linh hồn ñang nói chuyện về một phụ nữ trẻ ñã qua 
ñời”, thì ñó có thể là một bé gái, một thiếu nữ hoặc một ai ñó ñã chết ở ñộ tuổi 40, tuỳ theo 
nhân vật mà bạn muốn nghĩ ñến.  

Ngoài ra, người ta thường có xu hướng nhớ “những ñiều may mắn” - những lời phán của bà 
ñồng hợp với mong muốn của bạn – và bỏ qua những ñiều “không trúng ñích”.  

Không chỉ có tâm lý khách hàng ảnh hưởng ñến kết quả của cuộc lên ñồng. Các bà ñồng cũng 
tiếp nhận và phản ứng một cách một cách vô thức với những thông tin từ hoàn cảnh xung 
quanh. Chẳng hạn, bà ta có thể ñoán mò nhu cầu của bạn bằng cách ñể ý tới những chi tiết 
tinh tế như bộ ñồ mà bạn ñang mặc, hay cách mà bạn phản ứng với những câu hỏi của bà. Tất 
cả những ñiều ñó khiến cho cuộc lên ñồng hầu như lúc nào cũng “thành công”  

Giáo sư Wiseman ñã cho thực hiện một cuộc gọi hồn có kiểm soát với năm ñối tượng và các 
bà ñồng, nhưng không hề tìm thấy bằng chứng về khả năng tâm linh thật sự.  

Wiseman cho biết không nghĩ rằng hầu hết các ông ñồng bà cốt ñều là những kẻ lừa ñảo, 
nhưng vì con người tìm kiếm ở họ sự trợ giúp về tinh thần ñể vượt qua tình trạng mất người 
thân, nên ñiều này có thể là tốt cũng có thể là xấu.  

Khi mất người thân, người ta thường cảm thấy rất cô ñơn, bơ vơ, và nghi ngờ, do ñó họ sẽ tìm 
mọi cách ñể ñến ñược nơi mà họ nghĩ rằng sẽ tìm ra câu trả lời cho mình. ðiều quan trọng ñối 
với những người có tang là hãy cẩn trọng khi tìm kiếm sự giúp ñỡ, bởi có thể ñó chỉ là cú lừa 
ngoạn mục mà thôi.  

Ai có thể ñi trên than hồng ? 
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Bạn có thể vào phòng tắm hơi ở nhiệt ñộ 90 ñộ trong vòng mười phút nhưng lại không chịu 
ñược khi nhúng tay vào nước nóng hay kim loại ở nhiệt ñộ ấy. Những người ñi trên than hồng 
chẳng có bí quyết, kỹ thuật nào cả mà chỉ dựa vào vận tốc truyền nhiệt từ vật này sang vật 
khác mà thôi.  

Một vật ñược coi là nóng hay không nóng không chỉ phụ thuộc vào nhiệt ñộ của nó. Than 
hồng có thể ñạt ñến 700 ñộ C nhưng vẫn không nướng chín gan bàn chân người vì nó dẫn 
nhiệt rất kém. Phải mất hai giây tiếp xúc nó mới truyền sang bàn chân bạn 60 ñộ C và bắt ñầu 
nóng lên. Do ñó nếu bạn bước nhanh chân trên than củi ñỏ rực, sẽ chẳng có gì nguy hiểm cả.  

Nhưng bạn hãy nhớ, khi ñi trên than hồng phải hết sức bình tĩnh, không thì nguy hiểm lắm và 
ñặc biệt không nên thi gan bàn chân với than ñá vì nó dẫn nhiệt rất tốt.  

Tại sao cơ thể con người có thể thực hiện ñược những ñộng tác uốn dẻo khó ñến mức 
không thể tin ñược? 

ðể tìm câu trả lời cho vấn ñề này, các bác sỹ ở Anh ñã tiến hành chụp cắt lớp xương sống của 
Delia, một nghệ sỹ uốn dẻo trên sân khấu.  

Delia nhận lời mời của Tiến sỹ Richard Wiseman, phụ trách nhóm nghiên cứu, và biểu diễn 
trong một chiếc máy chụp cắt lớp cộng hưởng từ (MRI). Các nhà nghiên cứu không tìm thấy 
bất cứ dấu hiệu khác thường nào trong cấu trúc xương của Delia. ðiểm ñặc biệt duy nhất 
trong cơ thể cô chính là các dây chằng có khả năng co dãn cực tốt.  

Những hình ảnh thu ñược cho phép nhóm khoa học quan sát rõ xương sống của Delia, từ ñấy 
tìm ra những ñiểm khác biệt giữa cô và người bình thường. Tiến sĩ Wiseman cho biết: “Khi 
xem một nghệ sĩ uốn dẻo biểu diễn, mọi người luôn muốn biết tại sao một người bình thường 
lại thực hiện ñược những việc “phi thường” ñến thế. Chúng tôi cũng không hiểu rõ nguyên 
nhân tại sao, vì thế chúng tôi quyết ñịnh tìm hiểu bằng cách quan sát bộ xương và các dây 
chằng”.  

Trước khi chụp cắt lớp, một chuyên gia về xương phỏng ñoán rằng, có thể một số xương của 
Delia có cấu trúc ñặc biệt nên cô mới có thể uốn ñược người dẻo như thế. Nhưng thực tế 
không phải như vậy. Tiến sĩ phẫu thuật chỉnh hình Carol Phillips, thành viên của nhóm 
nghiên cứu nói: “Cô ấy (Delia) có thể thực hiện ñược những tư thế mà 99% dân số không bao 
giờ thực hiện nổi. Dường như cô ấy có “khớp kép” nên mới mềm dẻo ñược ñến vậy. Tuy 
nhiên, kết quả nghiên cứu ñã cho chúng ta thấy rằng, cô có khả năng như vậy một phần là 
nhờ gene, và một phần là nhờ việc khổ luyện”.  

Trong cơ thể con người, mô có chức năng nối các khớp lại với nhau ñược gọi là dây chằng. 
Thông thường, các dây chằng này co giãn nhẹ, giúp cho các khớp vận ñộng bình thường. 
Nhưng ở một số ít người như Delia, dây chằng của cô có khả năng co giãn rất tốt, nhờ thế cơ 
thể cô rất mềm dẻo. Nhờ lợi thế tự nhiên này, cô tập luyện thêm và ñạt ñược kết quả như 
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ngày hôm nay. ðây cũng chính là bí quyết ñể ñi ñến thành công: Năng khiếu + Khổ luyện = 
Tài năng.  

Vì sao thời gian trôi nhanh hơn khi người ta vui ? 

Các nhà khoa học ñã giải thích ñược hiện tượng thời gian trôi mau khi tâm trạng con người 
ñang hưng phấn, và kéo dài lê thê những lúc bạn u sầu.  

Việc chụp ảnh não ñã cho thấy những hình thái hoạt ñộng khác nhau của não, phụ thuộc vào 
mức ñộ tập trung cho công việc. Nếu cứ chú ý mãi vào việc thời gian sẽ trôi ñi như thế nào – 
như chúng ta vẫn làm khi buồn rầu – não sẽ kích hoạt một dạng hoạt ñộng khiến ta tưởng như 
chiếc kim ñồng hồ tích tắc chậm hơn.  

Kết quả cho thấy một mạng lưới các vùng trên não ñược gọi là vùng vân vỏ não (cortico – 
striatal loop) hoạt ñộng mạnh hơn khi người tham gia tập trung sự chú ý vào thời gian.  

Theo các nhà nghiên cứu, nếu não bận quan tâm tới nhiều khía cạnh khác nhau của công việc, 
nó sẽ phải dàn trải nguồn tài nguyên ít ỏi của mình, và dành sự chú ý khiêm tốn cho thời gian. 
Vì thế những giờ phút qua ñi mà chúng ta gần như không nhận thấy, và cảm giác dường như 
nó trôi nhanh hơn.  

Tuy nhiên, nếu não không bị kích thích theo cách này, nó sẽ tập trung toàn bộ tinh lực vào 
việc theo dõi diễn tiến của thời gian. ðiều ñó khiển ta cảm thấy như thời gian lê chậm chạp, 
trong khi có thể ñây mới chính là sự nhận thức chính xác.  

Sự giống nhau của nhiều vùng trên não cùng tham gia ước lượng thời gian là ở chỗ, chúng 
ñều ñóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chuyển ñộng, và chuẩn bị cho những hoạt 
ñộng mới, giống như khi một nhạc sỹ giậm chân, hoặc một vận ñộng viên ñoán ñợi tiếng còi 
của trọng tài.  

Vì sao càng thua bạc, người ta càng cay cú ? 

Quan sát các “con bạc”, người ta thấy rằng càng thua, họ càng liều lĩnh hơn, ñặt nhiều tiền 
hơn, và liên tục mắc sai lầm… ðiều này có liên quan mật thiết ñến hoạt ñộng của một khu 
vực nhỏ trong thuỳ thái dương của não bộ mỗi khi người ñánh bạc.  

Các nhà nghiên cứu ñã thuyết phục ñược những người ñánh bài cứ việc chơi bình thường, 
trong khi hai ông dùng kỹ thuật cộng hưởng từ (MRI) ñể chụp não bộ của họ. Số người này 
chơi một kiểu bài khá phổ biến: bài Black Jack (Xi-dách). ðặc thù của nó là người chơi có 
thể biết kết quả thắng – thua ngay sau khi lấy bài. Và chỉ sau ñó vài giây, người chơi phải 
quyết ñịnh ñặt số tiền cho vòng chơi mới. Mỗi vòng thường kéo dài không quá một phút.  
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Theo quan sát của các nhà khoa học, việc thắng – thua tác ñộng cực mạnh ñến tâm – sinh lý 
của người chơi. Thực tế, cứ khi thua vài lần liên tục, các “con bạc” liền tăng tiền ñặt lên gấp 
nhiều lần ñể gỡ lại. Càng thua họ càng mạo hiểm.  

Các bức ảnh MRI cho thấy có những chớp sáng xuất hiện ở một khu vực nhỏ trong thuỳ thái 
dương, ¼ giây sau khi con bạc biết kết quả. ðiều kỳ lạ là chớp sáng càng mạnh hơn khi con 
bạc thua, nhưng khi thắng thì hầu như không thấy gì.  

Có lẽ não bộ của con người có chiều hướng thích mạo hiểm lớn sau các ñợt thua liên tục. Vì 
thế, khi ngồi vào sòng bạc, tay chơi luôn có ảo tưởng rằng sau một “dây ñen” sẽ ñến “vận 
ñỏ”, và ngày càng “dốc túi” mạnh hơn. Có ñiều, những cú mạo hiểm ấy thường khiến các tay 
chơi cháy túi nhiều hơn là thắng lợi, vì vốn của họ chỉ có hạn, còn các ông chủ sòng bạc lại 
“tiền nhiều như nước”  

Cơ thể người ta có lên mốc không ? 

Với câu hỏi trên có thể trả lời là có. Trên thực tế cơ thể người ta có thể nổi mốc. Từ trẻ em 
cho ñến người già, ở các loại tuổi ñều có xuất hiện vấn ñề này, xin bắt ñầu từ ñôi chân.  

Bệnh nấm kẽ chân, hay còn gọi là nước ăn chân là một bệnh ngoài da hay gặp. Nó thường 
phát sinh ở kẽ ngón chân hay bàn chân. Bệnh bắt ñầu bằng việc sinh ra các nốt phồng nước, 
ngứa, bong da, sau khi gãi rách da sẽ chảy ra nước vàng. Nước ăn chân là do nấm tóc gây 
nên, nấm tóc là một loại nấm mốc. Loại nấm mốc này thường sinh ra trong các chất prôtêin ở 
lớp chất sừng trên mặt da, nhất là ở lớp da dày, ẩm xâm nhập qua tóc người, móng tay, móng 
chân là loại chất sừng trên mặt da, vi khuẩn nấm tóc thường gây bệnh trên tóc và móng tay 
chân. Có một số trường hợp ñặc thù, khi da bị bệnh có thể dẫn ñến bệnh nội tạng, thậm chí 
gây nguy hiểm cho tính mạng. Vì vậy tuy nấm chân không phải là loại bệnh nặng nhưng chớ 
có coi thường nó. Do ñó chúng ta phải thường xuyên tắm rửa sạch sẽ.  

Vì sao giọng nữ dễ “vào” hơn ? 

Não người xử lý giọng nam và nữ khác nhau, ñó là lý do vì sao hầu hết chúng ta nghe giọng 
nữ rõ ràng hơn. Phát hiện cũng giải thích vì sao cánh mày râu mệt mỏi khi nghe phái ñẹp nói: 
Tính “rối rắm” trong giọng nữ khiến não phải hoạt ñộng vất vả hơn.  

“Phái ñẹp sử dụng nhiều vần ñiệu hơn, khiến cho giọng nói của họ trở nên phức tạp”, Michael 
Hunter, thuộc Phòng thí nghiệm ảnh hưởng thần kinh và Nhận thức, ðại học Sheffield, ñồng 
tác giả của nghiên cứu cho biết.  

Trong thử nghiệm, Hunter và các cộng sự phát băng ghi âm giọng nam và giọng nữ cho 12 
người ñàn ông nghe, ñồng thời chụp ảnh cộng hưởng từ não của họ. Người tham gia sẽ gắn 
giới tính cho giọng nói mà họ nghe thấy, và việc phân biệt này chính xác tới 98-99%.  
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Nhóm nghiên cứu nhận thấy giọng nữ làm kích hoạt vùng thính giác trên não. Trong khi ñó 
giọng nam làm loé sáng vùng lưng não, còn ñược gọi là “con mắt tinh thần” – nơi chúng ta so 
sánh người và vật khác với chính mình.  

Vì con người xử lý giọng nữ trong vùng não chuyên ñảm trách về âm thanh, nên chúng ta có 
xu hướng nghe phái ñẹp nói rõ ràng hơn. Và dù giọng nữ là phức tạp, Hunter cho biết một khi 
chúng ñược xử lý trong vùng thính giác, chúng sẽ ñược giải mã ñầy ñủ và dễ dàng hơn.  

Nghiên cứu cũng mở ra ánh sáng mới về hiện tượng ảo giác thính giác. Hiện tượng này xảy ra 
khi nào hoạt ñộng vô thức, khiến ta thường xuyên có cảm giác như nghe thấy ai ñang nói. 
Hunter và các cộng sự cho rằng những người bị ảo giác thính giác thường nghe thấy giọng 
ñàn ông, vì não dễ tạo ra giọng nói ảo trong “con mắt tinh thần” hơn là trong vùng thính giác 
phức tạp.  

Khi chúng ta không thể phân biệt ñược giới tính của người nói, chúng ta có xu hướng phân 
loại giọng, và tương ứng với người, là một dạng “bất thường”. Não sau ñó sẽ tiếp tục làm 
việc ñể giải mã bí ẩn này, vì giọng nói cho phép chúng ta xác ñịnh ñược không chỉ giới tính, 
mà còn cả kích thước, tuổi tác và những yếu tố khác nữa của người nói.  

Vì sao con người không có vảy ? 

ðúng là trên mình cá có vảy mọc, mà cơ thể người lại không có. Vì sao vậy?  

Trước hết chúng ta phải thấy rằng môi trường sống của cá và của con người là khác nhau; cá 
sống ở trong nước, còn người sống trong không khí. Vảy cá mọc trên bề mặt của thân cá. Vì 
bề mặt ñó luôn tiếp xúc với nước, vảy có thể bảo vệ cho chúng ngâm mình lâu dài trong nước 
mà không bị thương tổn. Có ñược lớp vảy, cá có thể bơi lượn trong nước một cách tự do.  

Vậy thì, thứ bảo vệ bề mặt cơ thể con người như kiểu vảy cá là gì? Ở tận cùng bên ngoài lớp 
da của con người có một lớp chất sừng rất mỏng, ñó là một loại prôtêin ñặc biệt ñược gọi là 
anbumin sừng, là một thứ vật chất giống tóc, móng tay. Do nó vô cùng bền chắc, nên chúng 
ta dù sống trong không khí khô ráo cũng sẽ không bị khô như kiểu xác ướp.  

Tuy cũng có những người gọi một loại bệnh sùi lớp chất sừng ở một số người là “vảy nến”, 
nhưng ñó lại là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn.  

Có phải là người có xoáy tóc trái là ñần ñộn không ? 

Ở ñây không phải nói về gió xoáy trong bản tin báo cáo của cơ quan khí tượng thuỷ văn, mà 
là nói ñến các xoáy tóc ở trên ñỉnh ñầu của bạn. Người có xoáy tóc trái là chiều xoáy ngược 
chiều kim ñồng hồ, còn người có tóc xoáy phải là chiều xoay theo chiều kim ñồng hồ.  

Bạn hãy nhờ người khác xem hộ xoáy tóc trên ñỉnh ñầu mình thuộc loại gì? Giả sử mà lai 
không tìm thấy xoáy thì không sao. Thường thì cứ 100 – 300 người thì có một người không 
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có xoáy trên ñỉnh ñầu. ða số người có một xoáy, nhưng cũng có người có 2 ñến 3 xoáy. 
Người có nhiều xoáy có thể có ñến 7 xoáy. Người mà trên ñầu có 7 xoáy tóc khiển người ta 
nhìn vào hoa cả mắt. Nói chung người có xoáy thuận nhiều hơn có xoáy trái. Nếu có người 
trên ñầu vừa có xoáy tóc trái lại vừa có xoáy tóc phải thì theo bạn họ là người thông minh hay 
ñần ñộn? ðiều này không thể nói trước ñược. Vì vậy, nói người ở trên ñầu có xoáy tóc trái là 
ñầu óc không phát triển là nói không có căn cứ khoa học.  

Người Trung Quốc có câu “có một xoáy thì tốt lành, 2 xoáy thì ương bướng, 3 xoáy thì hay 
ñánh nhau, 4 xoáy thì ñánh nhau ñiên cuồng”. Thực ra câu nói ñó không có chút cơ sở khoa 
học nào cả. Còn hầu hết những người bị bênh ñao là những người có xoáy tóc bình thường và 
ñần ñộn.  

Vì sao chúng ta sợ ? 

Anna-Li Yaron sẽ không bao giờ quên ñược lần ñầu tiên cô nghe tiếng bom nổ. Nó xảy ra 
vào ñầu tháng 1 năm 2003 khi cô ñang ngồi học ở trường trung học Charles Smith tại 
Jerusalem. Giáo viên ñã báo trước cho cả lớp biết cuộc diễn tập nhưng khi tiếng còi hú kéo 
dài, cô bé Yaron 16 tuổi vẫn run lên vì sợ.  

Cả lớp cười chế nhạo cô. Chính cô cũng thấy buồn cười vì sự nhút nhát của mình. ðó là một 
phần tâm lý của Yaron và cả thế giới xung quanh. Gia ñình cô ñã chuẩn bị mọi thứ cần thiết 
ñể ñề phòng chiến tranh Iraq. Nhà trường cũng diễn tập sơ tán các học sinh ñến nơi trú ẩn. Họ 
luôn căng thẳng về những diễn biến xảy ra trên thế giới. Ở Nhật Bản, người ta lo sợ khủng bố 
kiểu 11/9. Và ở ñâu cũng có những nỗi lo sợ…  

Những nỗi sợ như thế làm suy giảm tính miễn dịch, khiến ta kém ăn, mất ngủ, nổi mụn hoặc 
có khối u… Tình trạng tâm lý ảnh hưởng tới sinh học của con người. Những người lo lắng dễ 
gặp tai nạn, dễ cảm lạnh hoặc dễ bị bệnh tim… Kỳ lạ là càng sợ người ta lại càng ăn nhiều. 
ðó là nghịch lý của nỗi sợ. ðó là phản ứng cơ bản với sự sinh tồn của con người. Chúng có 
hại ñối với chúng ta, làm giảm tuổi thọ, thậm chí có thể là giết chết con người.  

Trước ñây không ai biết não nảy sinh cảm giác sợ hãi hoặc lo lắng bằng cách nào. Cuối thập 
niên 1970, nhà khoa học gia về thần kinh Joseph LeDoux thuộc ðại học New York, Mỹ, ñã 
nghiên cứu về nỗi sợ. Và rồi nó ñược làm sáng tỏ hơn bất kỳ lĩnh vực nào của tâm lý.  

Cảm giác sợ hãi mơ hồ khác với cảm giác sợ hãi khi ở trong ngôi nhà ñang cháy hoặc ở trên 
máy bay bị cướp. Nhưng chúng lại không tách biệt với nhau. Nỗi sợ và nỗi lo xuất hiện theo 
dây chuyền bắt nguồn từ sinh lý và có hệ quả tượng tự.  

Não bộ không chỉ là một “cỗ máy suy nghĩ”, nó còn là sự phỏng tạo sinh học, ñược thiết kế 
ñể thúc ñẩy sự sinh tồn trong môi trường. Cấu trúc não xử lý công việc trước hoạt ñộng nhận 
thức. LeDoux gọi “não cảm xúc” là “mạng lưới mạch” ñược ñiều chỉnh theo các tín hiệu của 
sự nguy hiểm cực ñộ.  
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Nỗi sợ càng kéo dài thì càng nguy hiểm cho sức khoẻ của con người. Nó khởi nguồn từ vùng 
phản ứng tới gần vùng hạ ñồi trong khi sản sinh ra chất CRF (corticotropin releasing factor). 
Nó luân phiên phát tín hiệu cho các tuyến nhờn và tuyến thượng thận ñể ñưa các chất 
epinephrine (adrenaline), norepinephrine và cortisol vào mạch máu. Các hormone gây căng 
thẳng này “ñóng” các hoạt ñộng “không khẩn cấp” như tiêu hoá và miễn dịch ñể “trực chiến” 
hoặc “trốn chạy”. Tim ñập, phổi bơm và cơ bắp nhận glucose.  

Norepinephrine ñộc hại ñối với các mô, nhất là tim. Israel thống kê ñược gần 100 ca tử vong 
trong cuộc tấn công bằng tên lửa Scud của Iraq trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần I, họ 
không chết vì bom mà là vì ñau tim, do quá sợ hãi và quá căng thẳng. Sau vụ 11/09, số bệnh 
nhân tim quanh vùng New York ñã tăng gấp ñôi. Chất adrenaline làm hại tim, và chất cortisol 
làm hại hệ miễn nhiễm, do vậy mà người ta dễ bị nhiễm trùng, dễ bị bệnh truyền nhiễm và 
ung thư. Các hormone gây căng thẳng làm tổn thương não, làm suy yếu liên kết neuron. Cả ở 
người lẫn ñộng vật, càng căng thẳng thì não càng suy yếu.  

Trẻ em rất nhạy bén với nỗi sợ và nỗi lo, vì não của chúng ñang phát triển, ảnh hưởng ñến 
tính khí. Hàng triệu người bị ám ảnh, nhất là phụ nữ. Ít nhất có khoảng hơn 300 chứng sợ hãi. 
Càng ngày con người càng có thêm nhiều nỗi lo sợ khác.  

Vì sao chỉ có con người biết nói ? 

Trong khi khỉ có thể hiểu ñược những quy luật cơ bản về từ, chúng lại không thể nắm ñược 
các quy luật phức tạp hơn trong các cấu trúc ngữ pháp. Chỉ có loài người là vượt qua ñược cái 
“nút cổ chai kiến thức” này trên con ñường xây dựng và sử dụng những ngôn ngữ mà thôi.  

Chẳng hạn, khi có thể nắm vững những cấu trúc từ ñơn giản tương tự như việc nhận ra “the” 
và “a” luôn ñược theo sau bởi những từ khác. Nhưng chúng không thể hiểu ñược các cấu trúc 
ñiều kiện phức tạp hơn như: “if…then…” (nếu… thì…). Nấc thang ngữ pháp này, mà tất cả 
các ngôn ngữ của loài người ñều phụ thuộc, có thể là “nút cổ chai kiến thức quyết ñịnh mà 
chúng ta phải ñi qua trong quá trình phát triển và sử dụng ngôn ngữ”.  

Các nhà nghiên cứu ñã thực hiện hai thử nghiệm bằng tai trên những con khỉ tamarin ñầu 
trắng, trong ñó người ta sẽ ñọc lên một chuỗi các từ một âm tiết.  

Trong thử nghiệm ñầu tiên, các từ ngẫu nhiên ñược gọi ra theo một chuỗi sắp xếp nghiêm 
ngặt: giọng nam trước, giọng nữ sau. Những con khỉ ñáp ứng với sự thay ñổi ñột ngột trong 
quy luật nam - nữ này bằng cách nhìn vào miệng người ñọc. ðiều này cho thấy chúng có thể 
nhận ra những quy luật ñơn giản.  

Trong thử nghiệm tiếp theo, quy luật ngữ pháp ñược thiết lập theo kiểu giọng nam có thể ñọc 
ra một, hai hoặc ba từ, rồi ñến giọng nữ cũng tương tự như vậy. Loại thử nghiệm này phức 
tạp hơn một chút, ñược gọi là sự lồng diễn, vì nó liên quan tới việc tồn tại một quy luật trong 
một quy luật khác.  
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Lúc này, những con khỉ không thể nhận ra bất kỳ sự thay ñổi nào trong chuỗi từ. Tuy nhiên, 
khi con người ñược thử nghiệm tương tự lại không gặp khó khăn như vậy, mặc dù hầu hết họ 
không thể giải thích thực sự quy luật ñó là gì.  

“Khả năng nhận biết sự lồng diễn là ñộc nhất ở người và ảnh hưởng không chỉ tới ngôn ngữ 
mà còn tới hầu hết các hành vi của chúng ta”, các chuyên gia ngôn ngữ linh trưởng cho biết. 
“Chẳng hạn, trong lớp học, chúng ta thường nhìn thấy em A nhìn em B, em B nhìn em C, và 
em C nhìn thầy giáo. Nhưng trong họ nhà tinh tinh, chúng ta thấy khỉ A nhìn mẹ nó, khỉ B 
nhìn mẹ nó, khỉ C nhìn mẹ nó…”  

Khả năng lồng diễn không hoàn toàn cần thiết cho ngôn ngữ - bởi vì chúng ta còn nói cả 
những câu ñơn nghĩa – nhưng khả năng hiểu ñược những câu nói ẩn ý có thể là một trở ngại 
khiến cho khỉ không thể phát triển ñược tiếng nói.  

“Khỉ không những không thể nói ñược, chúng còn không thể bắt chước ñúng các hành ñộng 
và không thể dạy lại – là những kỹ năng cần thiết cho ngôn ngữ”.  

Khả năng nắm vững các quy luật ẩn ngữ là chìa khoá cho sự linh ñộng của loài người, cho 
phép con người tư duy trừu tượng, sử dụng phép ẩn dụ và những khái niệm bao hàm như thời 
gian.  

Có phải loài người và loài khỉ có cùng “dòng họ” ? 

Xét về hình dáng bên ngoài thì loài khỉ có rất nhiều nét giống với con người. Chỉ cần xét ñôi 
bàn tay của khỉ cũng ñủ thấy rõ – nó chẳng khác tay người chút nào. Cũng năm ngón, trên các 
ngón tay cũng có ñầy ñủ móng. Về khuôn mặt cũng có nhiều nét tương ñồng: cũng biết buồn 
vui như con người.  

Còn về khối óc và trí tuệ của khỉ nữa. Có lẽ ñây mới là những bằng chứng cơ bản về việc nó 
có phải là họ hàng, bà con với loài người. Thực ra thì bộ óc của loài Hắc tinh tinh nhỏ hơn óc 
của con người tới ba lần (bộ óc to nhất của chúng là 700 cm2), nhưng các rãnh và các nếp 
nhăn trong ñó thì lại không phải là ít. Chẳng có ñiều gì ñáng ngạc nhiên hết: khỉ cũng có trí 
tuệ. Nó cũng phải “ñộng não” luôn. Thử hỏi có loài vật nào ñoán ra ñược là muốn với ñược 
quả chuối trên cao thì phải lấy mấy cái hộp xây thành bục mà trèo lên.  

Song nói cho cùng thì tất cả mọi ñiều ño mới chỉ là những bằng chứng “gián tiếp” về quan hệ 
họ hàng của loài người và loài khỉ mà thôi. Chúng ta ñang còn có những ñiểm trực tiếp khác 
nữa. Có lần người ta ñã ñem máu của con người thử tiếp cho con chim bồ câu. Con chim bồ 
câu chết. Tiếp cho thỏ, thỏ lăn ra ốm. Nhưng khi ñem máu của con người tiếp cho Hắc tinh 
tinh thì thấy nó không việc gì cả. Như vậy các nhà khoa học ñã ñúng khi liệt con người và 
những con vượn hình người vào nhóm ñộng vật thuộc họ Linh trưởng. Bởi việc tiếp máu chỉ 
có kết quả tốt ñẹp chi người hiến máu và người ñược tiếp máu có cùng nhóm máu.  
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Cách ñây chưa lâu người ta ñã mạo hiểm ñem máu vượn tiếp cho người nữa. Hàng chục cuộc 
tiếp máu như vậy ñã ñược tiến hành và ñều thành công cả.  

Ngay cả ñến ký sinh trùng của cả hai giống cũng như nhau. Cả bệnh tật cũng giống nhau: ho 
lao, ung thư, tụ huyết, lỵ, tăng huyết áp, xơ ñộng mạch… tất cả ñều là những căn bệnh chung 
và phổ biến; và ở người lẫn khỉ ñều có  

Nhưng sẽ là sai lầm nếu ta cho rằng những con vượn hình người hiện nay chính là tổ tiên của 
chúng ta.  

Không phải như vậy ñâu. Vấn ñề tổ tiên nhân loại hiện nay ñang còn nhiều ñiểm chưa sáng 
tỏ. Tuy vậy có một ñiểm mà hầu hết các nhà khoa học ñều nhất trí là không nên tìm tổ tiên 
của chúng ta trong những con khỉ hiện thời. Chúng ta và loài vượn hình người chỉ cùng chung 
một số tổ tiên cổ lai hy mà thôi.  

TRÁI ðẤT – MÔI TRƯỜNG SINH THÁI 

Chúng ta phải làm sao ñể bảo vệ môi trường ? 

Khí hậu nóng lên, tầng ozon bị thủng, những cơn mưa axit, các chất thải có hại, những sinh 
vật sống hoang dã ñã bị huỷ diệt cũng như bầu khí quyển, nguồn nước, ñất ñai bị ô nhiễm… 
Những vấn ñề kể trên ñều là hàng loạt những vấn ñề về ô nhiễm môi trường toàn cầu mà hiện 
nay chúng ta ñang phải ñối mặt. ðứng trước những vấn ñề trên, chúng ta phải làm gì?  

Bảo vệ môi trường, mọi người ñều có trách nhiệm, mỗi một người ñều có rất nhiều việc ñể 
làm, chẳng hạn như: tôn trọng mọi quy ñịnh về việc nghiêm cấm vứt lung tung các loại chất 
thải, ñổ chất thải vào nơi chỉ ñịnh hoặc thùng chứa, trong học tập và làm việc hết sức tiết 
kiệm ñồ dùng văn phòng và các loại văn phòng phẩm, chống sử dụng lãng phí; phải nắm bắt 
ñược cách sử dụng và những việc cần chú ý của các loại sản phẩm nguy hiểm và các chất hoá 
học, không ñược tự ý di chuyển; cần hạn chế không dùng các loại chất phun như chất phun 
diệt trùng, chất phun khử mùi, phun sơn, phun keo… bởi vì việc sử dụng các thứ này sẽ thải 
vào trong không khí những chất cacbuahydro flo clo; tránh sử dụng cốc uống nước, hộp cơm, 
túi nilon, bỉm dùng một lần, dùng cốc sứ, hộp giấy túi vải ñể thay thế. Như vậy mới có thể 
làm giảm lượng rác, giảm nhẹ áp lực của công việc xử lý rác, lựa chọn mua những trang phục 
không phải giặt khô bởi vì giặt khô cần ñến những chất có hại, không ñược tự ý bắt giết các 
loài ñộng vật sống hoang dã, không tự ý bắt và giết những loài côn trùng, cá, chim có ích, 
nhất là ếch vì một con ếch trung bình một năm có thể ăn 15.000 con côn trùng, trong ñó chủ 
yếu là côn trùng có hại; yêu cây cỏ, thông qua 2 bàn tay của chúng ta tô ñiểm cho thành phố 
màu xanh làm cho thành phố trở thành một vườn hoa lớn.  

Những ví dụ trên ñây tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng chỉ cần mọi người bắt tay vào, cùng cố 
gắng thì những chuyện nhỏ không ñáng kể này cũng sẽ có tác dụng ñối với việc cải thiện ô 
nhiễm môi trường. Chỉ cần chúng ta bắt tay từ việc tiết kiệm nguồn tài nguyên và giảm ô 
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nhiễm, ñiều chỉnh phù hợp với cách sống của mình thì chúng ta ñã có thể cống hiến một phần 
cho việc bảo vệ Trái ñất.  

Vì sao trong sa mạc có nấm ñá ? 

Trong sa mạc, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp từng hòn nham thạch cô ñộc nhô lên như những 
cây nấm ñá, có hòn cao ñến 10 mét. Ngắm cái “bụng” thon và cái “ñầu” nặng nề của chúng 
thật là thú vị. Chúng là kiệt tác của nhà ñiêu khắc nào vậy? Của nhà ñiêu khắc vô danh – gió 
trong sa mạc.  

Những khối nham thạch kỳ lạ này là do bị gió cát cọ sát, mài mòn ngày này qua ngày khác 
mà nên. Những hạt cát nhỏ bị gió cuốn lên rất cao, trong khi những hạt cát tương ñối thô 
nặng thì chỉ bay là là gần mặt ñất. Trong ñiều kiện tốc ñộ gió bình thường, hầu như toàn bộ 
sỏi ñều tập trung ở tầm cao chưa tới 2 mét. Có người ñã làm một thực nghiệm thú vị ở phần 
nam ðại sa mạc Takla Makan, thì thấy khi tốc ñộ gió là 5,7 m/giây thì có tới 39% sỏi chỉ bay 
tới ñộ cao dưới 10 centmét, trong ñó phần cực lớn hầu như bay sát mặt ñất.  

Vì vậy khi những cơn gió cuốn sỏi cát bay qua, phần dưới của tảng nham thạch cô lập giữa sa 
mạc bị rất nhiều hạt sỏi cát không ngừng mài mòn, phá huỷ tương ñối nhanh. Còn phần trên, 
vì gió mang theo tương ñối ít sỏi cát nên sự mài mòn sẽ diễn ra chậm hơn. Ngày qua tháng 
lại, quá trình này dần dần hình thành nên “nấm ñá” có phần trên thô lớn, phần dưới nhỏ.  

Nếu phần dưới của nham thạch mềm, phần trên cứng chắc thì thậm chí ở những chỗ không bị 
gió cát mài mòn, chỉ dưới tác dụng phá hoại của các lực trong tự nhiên khác, tảng nham thạch 
cũng sẽ bị tạc thành nấm ñá.  

Tiếng hát từ sa mạc do ñâu ? 

Cách ñây 1.200 năm, nhiều văn bản của Trung Quốc ñã tường thuật về những âm thanh quái 
lạ ñược phát ra từ sa mạc Gobi hoang vắng mênh mông của xứ Mông Cổ. Sa mạc ðơn Hoàng 
của Trung Quốc cũng có những âm thanh lạ lùng, khi thì giống tiếng nhạc, tiếng hát, có lúc 
lại giống tiếng trống, tiếng sấm…  

ðến nay, theo các nhà nghiên cứu, trên thế giới có khoảng 30 sa mạc biết “hát” ở châu Mỹ, 
châu Phi và châu Á. Những tiếng vọng này có nhiều âm ñiệu khác nhau, chưa thống kê ñược 
loại âm ñiệu nào có nhiều hơn, vì vậy các nhà nghiên cứu khi thì gọi là tiếng hát, khi thì gọi 
là âm vang, tiếng rền… Nhưng nói chung, gọi là tiếng “hát” thì nhiều hơn. Nhưng ñiều gì ñã 
tạo nên những tiếng “hát” này?  

Từ một thế kỷ nay, các nhà khoa học ñã cố gắng ñưa ra nhiều lời giải thích về hiện tượng “sa 
mạc phát âm” này. Qua nhiều so sánh nghiên cứu tính chất những loại cát tại sa mạc phát âm 
và loại cát tại sa mạc không phát âm, các nhà khoa học ñã ñưa ra giả thiết rằng hạt cát là 
nguyên nhân tạo nên âm thanh. Ngay khi dẫm chân ñi trên bãi biển, bạn có thể nghe ñược 
những âm thanh nho nhỏ.  
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ðặc ñiểm của những hạt cát sa mạc phát âm:  

- Kích thước của chúng ñều nhau, bình quân một hạt cát có 0,3 mm ñường kính  

- Bề mặt của những hạt cát này không hoàn toàn tròn trịa, trơn láng.  

- ðộ ẩm của cát rất thấp. Nếu ñộ ẩm lên cao ñến một mức nào ñó, cát sẽ không “hát” ñược 
nữa.  

- Cung bậc âm thanh có tần số từ 50 ñến 300 Hz. Vì vậy, người ta có thể nghe ñược nhiều 
loại âm thanh khác nhau như tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng trống, tiếng sấm rền, có khi lại giống 
như tiếng những binh khí va chạm.  

Các loại cát biết hát có tỷ lệ silic lên ñến 95%. Các loại cát “câm” có tỷ lệ 50% silic lẫn vào 
các chất khoáng khác.  

Nhiều tác ñộng tạo nên âm thanh của sa mạc  

ðộ ẩm: Ban ñêm cát giữ ñộ ẩm, kết dính hạt cát này với hạt cát khác. Sự kết dính này chỉ là 
tạm thời. Gió nóng thổi xuyên qua các lớp cát phủ làm khô chúng ñi và rung ñộng ñồng loạt. 
Sự kết hợp các dao ñộng trong không khí và trong cát tạo thành những âm thanh kỳ lạ. Tuỳ 
loại cát, tuỳ sức gió mà có những loại âm thanh khác nhau.  

Sức gió: Vai trò của gió cũng không kém phần quan trọng. Vận tốc gió phải từ 22 km / giờ 
trở lên. Ở vận tốc chuẩn này, những hạt cát trong ñụn cát bắt ñầu bị rung ñộng và nảy lên 
hàng loạt. ðến khi gió tăng vận tốc, các hạt cát va chạm vào nhau mạnh hơn làm thay ñổi 
hình dạng của ñụn cát. Khi ñụn cát có ñộ dốc 25 ñộ theo hướng nghịch với hướng gió thổi, 
mỗi khi rung ñộng sẽ gây nên hiện tượng cát lở, tạo ra những âm thanh vang dội.  

Trong khi cát lở, tuỳ theo sức gió và kích thước của hạt cát, khối không khí xen kẽ có thể 
tăng giảm tạo nên những âm thanh cao thấp trầm bổng khác nhau.  

Mặt ñất rung ñộng: Nếu khối cát sạt lở là rất lớn, mặt ñất sẽ bị rung ñộng, làm cho âm thanh 
từ sa mạc thêm vang ñộng, nghe ñược rất xa và lâu. Có trường hợp âm thanh vang trong bán 
kính 10 km và lâu ñến 5 phút.  

Trái ñất có từ bao giờ ? 

Hệ Mặt trời ñược hình thành từ ñám “tinh vân nguyên thuỷ” có dạng hình ñĩa tròn xoay vòng 
với nhiệt ñộ cao tới 2.000 ñộ C trên vị trí của Trái ñất. Tinh vân này do các nguyên tử, phân 
tử, hạt chất rắn (bụi vũ trụ), chất khí dạng ion hợp thành. Theo ñà nguội lạnh ñi của tinh vân, 
bụi vũ trụ ở xung quanh. Mặt trời nguyên thuỷ ngưng tụ thành các khối chất rắn, lắng ñọng 
trên mặt phẳng của ñĩa (xích ñạo).  
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Bụi vũ trụ chủ yếu do vân thạch silicat các hợp chất có chứa sắt v.v… tạo thành. Thành phần 
của vân thạch và của Mặt trời giống nhau. ðiều ñó chứng tỏ bụi vũ trụ và Mặt trời vốn là từ 
cùng “tinh vân” hình thành mà ra.  

Sau khi các hạt chất rắn lắng ñọng vào trong khoảng thời gian 10 triệu – 100 triệu năm, do sự 
cân bằng giữa sức hút của Mặt trời và lực ly tâm mà hình thành các hành tinh loại Trái ñất 
chủ yếy do vân thạch tụ tập lại ở vùng gần Mặt trời. Ở vùng xa Mặt trời thì hình thành các 
hành tinh kiểu sao Mộc do khi vũ trụ và các hạt băng tụ tập lại. Về tuổi tác của vân thạch và 
của Mặt trăng, dựa vào kết quả các nguyên tố có tính phóng xạ mà chúng chứa như urani, 
thori… cho là 4,6 tỷ tuổi. ðó cũng là tuổi tác của hệ Trái ñất và hệ Mặt trời.  

Trái ñất quay xung quanh Mặt trời như thế nào ? 

Năm 1543 công nguyên, nhà thiên văn học người Ba Lan Nicola Kopernik trong tác phẩm vĩ 
ñại của mình: “Thuyết thiên thể vận hành” ñã chứng minh rằng không phải Mặt trời chuyển 
ñộng quanh Trái ñất mà là Trái ñất chuyển ñộng xung quanh Mặt trời. ðây là sự xoay quanh 
của Trái ñất, thời gian Trái ñất quay xung quanh Mặt trời một vòng chính là một năm.  

Tính theo công thức ñịnh luật vạn vật hấp dẫn của Issac Niutơn, lực hấp dẫn giữa Trái ñất và 
Mặt trời khoảng 3,5 tỷ Niutơn. Tốc ñộ chuyển ñộng theo chu vi hình tròn của Trái ñất quanh 
Mặt trời ñạt 30 km/s. Do có lực li tâm quán tính sản sinh ra và lực hấp dẫn của Mặt trời với 
Trái ñất là ngang nhau, làm cho Trái ñất không bị lệch mà trái lại, luôn quay xung quanh Mặt 
trời.  

Sự thực là, quỹ ñạo của Trái ñất không phải là hình tròn mà là hình bầu dục. ðầu tháng một 
hàng năm, Trái ñất ñi qua một ñiểm gần nhất với Mặt trời ở trên quỹ ñạo, trên phương diện 
thiên văn học gọi ñó là ñiểm cận nhật, lúc này, Trái ñất cách Mặt trời 147,100 triệu km. Còn 
vào ñầu tháng 7, Trái ñất ñi qua một ñiểm xa với Mặt trời nhất, ñó ñược gọi là ñiểm viễn 
nhật; lúc này, Trái ñất cách Mặt trời 152,1triệu km. Căn cứ vào số liệu này, Mặt trời mà 
chúng ta nhìn thấy vào tháng 1 to hơn một chút so với Mặt trời mà chúng ta nhìn thấy vào 
tháng 7 hàng năm. Nhưng quỹ ñạo của t là một hình bầu dục gần bằng hình tròn, vì thế sự 
khác biệt này trên thực tế không rõ ràng, mắt thường không thể nào nhìn thấy ñược, chỉ có 
thông qua việc ño ñạc tỷ mỉ mới có thể phát hiện ra ñược.  

Quan trắc chính xác hơn nữa sẽ cho chúng ta biết rằng quỹ ñạo của Trái ñất và hình bầu dục 
vẫn có sự khác biệt nho nhỏ, ñó là vì Mặt trăng và sao Hoả, sao Kim và các hành tinh khác 
ñều dùng lực hấp dẫn của chúng tác ñộng ñến sự chuyển ñộng của Trái ñất. Nhưng chúng rất 
nhỏ so với Mặt trời, tác dụng của lực hấp dẫn ñối với Trái ñất là rất nhỏ, khó mà so ñược với 
Mặt trời, cho nên quỹ ñạo của Trái ñất vẫn rất giống với hình bầu dục.  

Nói một cách nghiêm túc, quỹ ñạo quay của Trái ñất là một ñường cong phức tạp, ñường 
cong này gần như một hình bầu dục với ñộ chênh lệch rất nhỏ. Các nhà thiên văn học ñã hoàn 
toàn nắm bắt ñược quy luật chuyển ñộng phức tạp này của Trái ñất.  
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Trái ñất nặng bao nhiêu ? 

Trọng lượng của cùng một vật thể, ñặt ở Mặt trăng sẽ nhẹ hơn so với Trái ñất tới 6 lần. Các 
vật có trọng lượng là do lực hút Trái ñất mà sinh ra.  

Trái ñất có khối lượng bằng 5,98 x 1027 gam, xấp xỉ 6 triệu triệu triệu kilôgam. Trọng lượng 
của một vật thể nặng tỷ lệ thuận khối lượng Trái ñất và tỷ lệ nghịch với bán kính Trái ñất 
(6.370 km). Nếu xác ñịnh ñược hằng số tỷ lệ (hằng số vạn vật hấp dẫn) trong mối quan hệ ñó 
thì có thể tính ra trọng lượng của Trái ñất. Giữa thế kỷ XVIII, nhà khoa học Anh Cavendis 
thông qua thử nghiệm ñã rút ra ñược trị số chính xác của hằng số ñó. Cho nên khối lượng của 
Trái ñất cũng tính ra ñược.  

Biết bán kính Trái ñất có thể tính ñược thể tích của Trái ñất bằng 1,08 x 1027 cm2 khối lượng 
riêng trung bình của Trái ñất bằng khối lượng chia cho thể tích bằng 5,52 g/cm3, khối nham 
thạch trên bề mặt Trái ñất lớn gấp ñôi. Cho nên qua ñó có thể ñoán hết, trong lòng ñất có thể 
có các chất thuộc kim loại nặng như sắt, niken…  

Vì sao Trái ñất lại nóng lên ? 

Trong cuộc sống của loài người, ñặc biệt là trong sản xuất công nghiệp, dầu và than ñá ñược 
dùng rất nhiều, do ñó ñã thải vào không khí trên cao một lượng ñioxit cacbon rất lớn, tăng 
20% so với lượng ñã có cách ñây 40 – 50 năm trước.  

ðioxit cacbon cùng với hơi nước hình thành nên một lớp mỏng bao phủ Trái ñất, nó cho nhiệt 
lượng từ Mặt trời phát ta ñi tới mặt ñất một cách dễ dàng, nhưng lại hấp thụ nhiệt lượng từ 
mặt ñất tán xạ vào không gian rồi lại phát ñi ñại bộ phận nhiệt lượng ñó xuống lại mặt ñất. 
ðiều ñó có hiệu quả giống như cái nhà bằng kính hoặc tấm chất dẻo mỏng. Nên hiện tượng 
này ñược gọi là hiệu ứng nhà kính.  

Nếu nồng ñộ ñioxit cacbon tăng gấp ñôi, nhiệt ñộ không khí trung bình tại mặt ñất liền tầng 2 
– 3 ñộ C. Trong giai ñoạn 1940 ñến 1965, nhiệt ñộ không khí trung bình ở vào trạng thái 
giảm sau 1980 có xu thế tăng lên.  

Tại sao Trái ñất có thể tự quay xung quanh trục ? 

Trái ñất cũng giống như 8 hành tinh lớn khác trong hệ Mặt trời, ñồng thời với việc quay xung 
quanh Mặt trời, nó cũng chuyển ñộng không ngừng quanh trục quay giả tưởng. Hiện tượng 
luân chuyển ngày ñêm là do Trái ñất tự quay tạo nên.  

Mấy trăm năm trước, con người ñã ñưa ra rất nhiều phương pháp chứng minh Trái ñất tự 
quay, “quả lắc Phu-côn” nổi tiếng ñã cho chúng ta nhìn thấy một cách chính xác sự tự quay 
của Trái ñất. Nhưng tại sao Trái ñất có thẻ tự quay xung quanh trục? Và tại sao Trái ñất có 
thể quay xung quanh Mặt trời? ðây là một vấn ñề làm cho các nhà khoa học cảm thấy rất 
hứng thú trong nhiều năm liền. Xem xét sơ lược thì sự quay là một hình thức vận ñộng cơ bản 
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của nhiều thiên thể trong vũ trụ, nhưng ñể trả lời vấn ñề này một cách chính xác, trước tiên 
còn cần phải làm rõ Trái ñất và hệ Mặt trời hình thành như thế nào. Sự khám phá ra hiện 
tượng tự quay và hiện tượng quay xung quanh của Trái ñất có mối tương quan mật thiết ñến 
sự hình thành hệ Mặt trời.  

Những lí luận về thiên văn học hiện ñại cho rằng, hệ Mặt trời ñược hình thành từ cái gọi là 
Tinh vân nguyên thuỷ. Tinh vân nguyên thuỷ là một mảng mây khí lớn và rất loãng, 5 tỉ năm 
trước ñã chịu ảnh hưởng rối loạn và co lại phía trung tâm dưới tác ñộng của lực hấp dẫn. Trải 
qua thời gian biến ñổi dài ñằng ñẵng, mật ñộ vật chất của bộ phận trung tâm ngày càng lớn, 
nhiệt ñộ cũng cao hơn, cuối cùng ñạt ñến mức ñộ có thể dẫn ñến phản ứng nhiệt hạch và 
chuyển hoá thành Mặt trời. Thể khí còn sót lại xung quanh Mặt trời dần dần hình thành một 
lớp thể khí xoay tròn hình cái chậu, trải qua quá trình co lại, lại va ñập, tích tụ, lớp thể khí 
này từng bước tích tụ thành các hòn chất rắn, hành tinh nhỏ, hành tinh nguyên thuỷ, cuối 
cùng hình thành các thiên thể trong hệ Mặt trời như các tiểu hành tinh và ñại hành tinh ñộc 
lập.  

Chúng ta biết rằng, cần ño ñộ chuyển ñộng nhanh chậm của vật thể theo ñường thẳng, có thể 
dùng tốc ñộ ñể biểu thị, vậy thì dùng cái gì ñể ño lường trạng thái quay tròn của vật thể? Có 
một cách là dùng “lượng chuyển ñộng góc”. ðối với một vật thể chuyển ñộng xung quanh 
một ñiểm cố ñịnh thì lượng chuyển ñộng góc của nó bằng chất lượng nhân với tốc ñộ và nhân 
tiếp với khoảng cách giữa vật thể này và ñiểm cố ñịnh. Trong vật lý học có ñịnh luật bảo tồn 
lượng chuyển ñộng góc rất quan trọng, ñó là: Một vật thể chuyển ñộng, nếu không chịu tác 
ñộng của ngoại lực thì lượng chuyển ñộng của góc của nó sẽ không biến ñổi theo sự biến ñổi 
hình dạng của vật thể. Ví dụ: một diễn viên múa Balê, khi ñang quay ñột nhiên thu cánh tay 
lại (khoảng cách giữa tâm và ñiểm cố ñịnh nhỏ ñi) thì tốc ñộ quay của người ñó sẽ nhanh 
hơn, bởi vì chỉ có vậy mới có thể bảo ñảm vai trò quan trọng trong việc nảy sinh tốc ñộ tự 
quay của Trái ñất.  

Thì ra việc hình thành tinh vân nguyên thuỷ của hệ Mặt trời ñã có kèm theo lượng chuyển 
ñộng góc. Sau khi hình thành hệ thống Mặt trời và hành tinh, lượng chuyển ñộng góc của nó 
không bị giảm ñi, nhưng sẽ có sự phân bổ lại, trong quan trọng tích tụ vật chất lâu dài, các 
thiên thể lần lượt ñạt ñến lượng chuyển ñộng góc nhất ñịnh từ trong các tinh vân nguyên 
thuỷ. Do lượng chuyển ñộng góc ñược giữ cố ñịnh, trong quan trọng co lại, tốc ñộ quay của 
các hành tinh cũng sẽ tăng lên ngày càng nhanh. Trái ñất cũng không là ngoại lệ, lượng 
chuyển ñộng góc mà nó ñạt ñược phân bố chủ yếu trong việc Trái ñất quay quanh Mặt trời, 
Trái ñất quay quanh Mặt trăng và Trái ñất tự chuyển ñộng, nhưng cần phân tích chính xác sự 
chuyển ñộng của Trái ñất xung quanh các hành tinh lớn và sự tự vận ñộng của Trái ñất, cũng 
cần sự cố gắng trong công tác nghiên cứu của các nhà khoa học ngày nay.  

Trái ñất tự quay một vòng có ñúng một ngày không ? 

Thời gian Trái ñất tự quay một vòng là 23 giờ 56 phút, nhưng một ngày trên Trái ñất lại có 
tới 24 giờ. ðây chẳng phải là mâu thuẫn sao?  
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Một ngày trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, chính là thời gian luân chuyển ngày 
ñêm một lần. Dùng tiêu chẩn gì ñể tính một cách chính xác nhất sự dài ngắn của một ngày?  

Các nhà thiên văn học lựa chọn Mặt trời qua tuyền Tí Ngọ (ñường nam bắc), cũng chính là 
khi Mặt trời ñạt ñến vị trí cao nhất so với mặt ñất làm tiêu chuẩn tính thời gian. Thời gian 
giữa lần này Mặt trời ñi qua tuyến tí ngọ và lần tiếp theo ñi qua cũng một ñiểm trên tuyến Tí 
Ngọ chính là một ngày, thời gian trung gian cần thiết là 24 giờ.  

Nếu Trái ñất chỉ tự quay mà không quay xung quanh các thiên thể, như vậy, do sự tự quay 
của Trái ñất, thời gian Mặt trời ñi qua tuyến Tí Ngọ hai lần, chính là thời gian Trái ñất tự 
quay một vòng.  

Trên thực tế, khi Trái ñất tự quay cũng ñồng thời quay xung quanh Mặt trời. Sau khi Trái ñất 
tự quay một vòng, do nguyên nhân của việc quay xung quanh thiên thể, Trái ñất sẽ không ở 
chỗ cũ nữa, mà di chuyển từ ñiểm thứ nhất ñế ñiểm thứ hai trên bản ñồ. ðiểm mà lần ñầu tiên 
hướng về phía Mặt trời, sau khi Trái ñất tự quay một vòng vẫn chưa hướng về phía Mặt trời 
lần tiếp theo (mũi tên màu ñen trên bản ñồ ñể chỉ hướng), cần phải ñợi Trái ñất quay thêm 
một góc ñộ nhỏ nữa mới hướng về phía Mặt trời. (Mũi tên màu xám trên bản ñồ chỉ phương 
hướng). Thời gian Trái ñất tự quay quanh góc ñộ này, cần khoảng 4 phút.  

Trong thời gian hai lần Mặt trời ñi qua tuyến Tí Ngọ, thực tế Trái ñất chỉ quay ñược hơn một 
vòng một chút. Quãng thời gian này mới là một ngày – 24 giờ, trong cuộc sống của chúng ta.  

Như vậy, sau khi Trái ñất quay một vòng xung quanh Mặt trời, thì thực tế số vòng Trái ñất tự 
quay nhiều hơn số ngày trong một năm là một lần.  

Núi lửa là thủ phạm gây nên hiện tượng El Nino ? 

Trong mấy năm vừa qua, hiện tượng El Nino ñã gây ra xáo trộn nghiêm trọng ñối với khí hật 
Trái ñất. Mới ñây, giới khoa học Mỹ ñã tìm ra thủ phạm chính gây nên El Nino: núi lửa.  

Các nhà khoa học ñã quan sát các “chỉ số ñịa chất” - bụi trên lõi băng của 2 cực, vòng cây và 
sự phát triển của san hô - rồi ñem so sánh với các ñợt phun trào núi lửa lớn từ năm 1649 trở 
lại ñây. Họ nhận thấy rằng, hoạt ñộng núi lửa dữ dội ở các vùng nhiệt ñới sẽ kéo theo những 
ñợt biến ñổi khí hậu lớn, giống như El Nino, trong nhiều năm liền. Mỗi khi núi lửa phun trào, 
có nhiều khả năng là El Nino sẽ xuất hiện vào mùa ðông năm ñấy.  

El Nino xảy ra theo chu kỳ từ 3 ñến 11 năm, khi nhiệt ñộ mặt nước biển tại khu vực phía Tây 
Thái Bình Dương trở nên ấm hơn so với bình thường. Gió mậy dịch thổi từ ðông sang Tây 
tắt hắn, khiến cho dòng nước ở khu vực này ấm lên. Hậu quả của El Nino thật kinh khủng, 
ảnh hưởng ñến toàn bộ nam bán cầu: lở tuyết và lở ñất ở Nam Mỹ, hạn hán ở Nam Phi, lốc 
xoáy nhẹ ở ðại Tây Dương và cháy rừng ở Indonesia. Ngoài ra, nó còn làm cho mùa màng 
thất bát, cản trở ñường di cư của cá, gây thiệt hại nghiêm trọng ñến ñời sống con người.  
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Núi lửa phun trào sẽ thổi một lớp bụi mỏng lên tầng bình lưu: chúng sẽ lơ lửng ở ñấy, che bớt 
ánh năng Mặt trời, khiến cho nhiệt ñộ Trái ñất giảm xuống một chút. Tuy vậy, khu vực Thái 
Bình Dương lại ấm lên do dòng nước ấm từ các nơi ñổ về. Sự biến ñổi về nhiệt ñộ nói trên ñủ 
ñể gây nên một ñợt El Nino. El Nino thường kéo dài suốt 3 năm liền sau khi núi lửa phun trào 
dữ dội.  

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng ñưa ra lời cảnh báo: núi lửa không phải là thủ phạm duy 
nhất gây nên hiện tượng El Nino. Khí hậu toàn cầu ấm lên còn do chính bàn tay con người. 
Chúng ta ñốt cháy nhiên liệu khoáng và thải ra khí nhà kính. Vì vậy, chúng ta cần phải giữ 
cho môi trường trong sạch, ñể không “ñổ thêm dầu vào lửa” khi chưa có cách nào kiểm soát 
ñược núi lửa phun trào.  

Trái ñất có thể phóng nhiệt ra ngoài ñược không ? 

Người ta thường dựa vào ño nhiệt ñộ ở giếng sâu ñể ño nhiệt ñộ dưới mặt ñất, cứ giếng sâu 
thêm 100 m thì nhiệt ñộ tăng thêm 3 ñộ C. Người ta gọi ñó là thang ñịa nhiệt. Nếu tính theo 
công thức oC / 100m hoặc oC / 10m thì ta sẽ tính ñược nhiệt ñộ trung tâm Trái ñất phải gần 
200.000 ñộ C. Thế nhưng nhiệt ñộ thực tế ở trung tâm Trái ñất chỉ khoảng 300 ñến 4.500 ñộ 
C.  

Nhiệt ñộ Trái ñất là do các nguyên tố phóng xạ cấu tạo nên Trái ñất gây nên, nhiệt ñộ Trái ñất 
do các tầng nham thạch nóng chảy mang lên Trái ñất.  

Nhiệt ñộ Trái ñất tán xạ ra ngoài mặt tính theo 1 cm2 ñơn vị PPm (l/triệu) trên 1 cm3/ gy và 
nhiệt lượng tán xạ bình quân trên toàn bề mặt Trái ñất là 1,4. Ở những nơi có núi lửa hoặc 
suối nước nóng ở ñáy biển cũng chỉ trên dưới 3.  

Nhưng do Trái ñất hấp thụ nhiệt từ Mặt trời nên nhiệt ñộ xung quanh bề mặt Trái ñất ñược 
duy trì. Nếu tính lượng nhiệt cân bằng mà bề mặt Trái ñất hấp thụ từ Mặt trời và lượng nhiệt 
mà Trái ñất bức xạ ra ngoài biểu thị theo ñơn vị vừa nên trên ta sẽ có con số bình quân vượt 
quá 8.000. Từ ñó có thể thấy ñược nhiệt lượng do Trái ñất bức xạ so với lượng nhiệt mà Trái 
ñất hấp thụ từ Mặt trời là vô cùng bé.  

Vì sao chúng ta không cảm thấy Trái ñất chuyển ñộng ? 

Mỗi giây, Trái ñất vượt ñược chặng ñường tới 30 km quanh Mặt trời. ðó là chưa kể tới việc 
Trái ñất tự quay quanh mình với tốc ñộ ở ñường xích ñạo là 465 mét / giây. Vậy mà có vẻ 
như Trái ñất ñang ñứng yên, trong khi chỉ cần ngồi trên xe, bạn sẽ thấy xe lao ñi nhanh chóng 
mặt.  

Trở lại với một tình huống thường gặp: Khi ñi thuyền trên sông, bạn sẽ thấy thuyền lướt rất 
nhanh, cây cối và mọi vật hai bên bờ cứ trôi qua vùn vụt. Nhưng khi bạn ñi tàu thuỷ trên biển 
rộng, trước mắt bạn là trời biển xanh biếc một màu, những con chim hải âu trông xa như một 
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ñốm trắng lơ lửng trên không trung, lúc ñó, bạn sẽ cảm thấy tàu thuỷ ñi quá chậm, mặc dù tốc 
ñộ của nó hơn hẳn tốc ñộ của thuyền trên sông. Vấn ñề chính là ở chỗ ñó.  

Khi ñi thuyền, cây cối hai bên bờ sông không di chuyển mà chính là thuyền di chuyển. Nếu 
cây cối ven bờ lao ñi càng nhanh, chứng tỏ tốc ñộ của thuyền càng lớn. Nhưng trên biển rộng 
không có gì làm mốc ñể ta thấy tàu ñang ñi nhanh. Bởi thế bạn thấy nó lướt ñi rất chậm, thậm 
chí có lúc ñứng yên.  

Trái ñất như một chiếc tàu khổng lồ trong không gian. Nếu bên cạnh quỹ ñạo của nó cũng có 
những vật mốc như cây cối bên bờ sông, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy Trái ñất ñang chuyển 
ñộng. Nhưng ở gần Trái ñất, tiếc thay, lại không có vật gì làm chuẩn. Chỉ có những vì sao xa 
tít tắp giúp ta thấy ñược Trái ñất thay ñổi vị trí theo ngày, tháng mà thôi. Các vì sao này ở quá 
xa, nên trong một thời gian ngắn mấy phút, mấy giây, chúng ta rất khó cảm nhận thấy Trái 
ñất ñang chuyển dịch.  

Còn về việc Trái ñất tự quay quanh nó với tốc ñộ khá nhanh, chúng ta và mọi vật ở trên ñó 
cũng ñang quay với cùng một tốc ñộ, bởi vậy chúng ta không cảm nhận ñược chuyển ñộng 
này. Nhưng các bạn chớ quên rằng, hàng ngày, chúng ta nhìn thấy Mặt trời, Mặt trăng và các 
vì sao mọc ñằng ðông và lặn ñằng Tây, ñó chính là kết quả của việc Trái ñất tự quay quanh 
mình nó.  

Ở ñâu các vật nặng hơn ? 

Càng lên cao, lực Trái ñất hút các vật càng giảm, vì thế, chúng càng nhẹ ñi. Nếu vượt ra khỏi 
bầu khí quyển của Trái ñất, trọng lượng của vật sẽ bằng 0. Suy ngược ra, bạn có thể cho rằng 
càng vào sâu trong lòng ñất, vật càng nặng hơn. Chú ý nhé, ñiều này hoàn toàn là ngộ nhận!  

Trái ñất hút những vật thể bên ngoài y như toàn bộ khối lượng của nó tập trung ở tâm. Theo 
ñịnh luật vạn vật hấp dẫn, lực hút giảm tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách, càng lên 
cao, lực hút của Trái ñất lên các vật càng yếu ñi.  

Nếu ñưa quả cân 1 kg lên ñộ cao 6.400 km, tức là dời nó ra xa tâm Trái ñất gấp hai lần bán 
kính Trái ñất, thì lực hút sẽ giảm ñi 2 mũ 2 lần, tức là 4 lần, và quả cân treo vào cân lò xo sẽ 
chỉ nặng cả thảy 250 gram, chứ không phải 1 kg. Nếu ñem quả cân ñi xa mặt ñất 12.800 km, 
tức là xa tâm Trái ñất gấp 3 lần, thì lực hút giảm ñi 9 lần, quả cân 1kg lúc này chỉ còn nặng 
111 g…  

Từ tính toán trên, tất bạn sẽ nảy ra ý kiến cho rằng khi ñưa quả cân vào sâu trong lòng Trái 
ñất, tức là khi ñưa vật tiến về tâm, thì ta phải thấy sức hút tăng hơn, hay khi ñó quả cân nặng 
hơn. Song, thực tế, vật thể không tăng trọng lượng khi ñưa vào sâu trong lòng Trái ñất, mà 
ngược lại, nhẹ ñi.  

Sở dĩ như thế là vì bây giờ vật thể không còn chịu sức hút từ một phía nữa, mà là từ nhiều 
phía trong lòng ñất (dưới, trái, phải…). Rút cục, các lực hút của quả cầu có bán kính bằng 
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khoảng cách từ tâm Trái ñất ñến chỗ ñặt ñồ vật là có giá trị. Vì vậy, càng ñi sâu vào lòng Trái 
ñất thì trọng lượng của vật càng giảm nhanh. Khi tới tâm Trái ñất, vật trở thành không trọng 
lượng.  

Như thế, ở trên mặt ñất, vật sẽ nặng hơn cả (1)  

(1) Tình hình xảy ra ñúng như thế nếu Trái ñất hoàn toàn ñồng nhất về khối lượng riêng. 
Nhưng trên thực tế, khối lượng riêng của Trái ñất tăng lên khi vào gần tâm: Vì vậy, khi vào 
sâu trong lòng Trái ñất thì thoạt ñầu trọng lực tăng lên một khoảng nào ñó, rồi sau ñó mới bắt 
ñầu giảm.  

Làm thế nào ñể bay khỏi Trái ñất ? 

Khi bạn ñá quả bóng hay bắn viên ñạn lên trời, dù cao ñến ñâu, rồi chúng cũng rơi xuống ñất. 
Tại sao chúng không lên cao mãi và “ñi luôn” nhỉ? ðơn giản là tất cả các vật thể quanh Trái 
ñất ñều không thể “chạy trốn” khỏi sức hút của nó?  

Vậy mà các vệ tinh nhân tạo và phi thuyền không gian vẫn có thể bay quanh Trái ñất rất 
nhiều ngày mà không bị rơi?  

Muốn giải thích ñiều này, trước tiên chúng ta hãy làm một thí nghiệm ñơn giản: Buộc một vật 
nặng vào ñầu dây, cầm chắc ñầu kia sợi dây và quay mạnh. Tay bạn sẽ cảm thấy có một lực 
kéo căng ra các phía. Tốc ñộ quay càng nhanh, lực kéo ñi ra càng mạnh. Lực kéo ñó gọi là 
lực ly tâm. Một lực khác của sợi dây giữ chặt vật nặng và bắt nó quay tròn, gọi là lực hướng 
tâm. Lực ly tâm và lực hướng tâm tuy ngược nhau nhưng cân bằng và tác ñộng vào hai vật 
thể (sợi dây và vật nặng). Mọi vật khi chuyển ñộng tròn ñều bị tác ñộng của lực hướng tâm.  

11,2 km / giây mới thắng sức hút Trái ñất  

Khi bay, vệ tinh nhân tạo cũng chịu tác dụng của lực hướng tâm cần thiết không ñủ lớn, thì 
sức hút này không những buộc vệ tinh nhân tạo phải bay quanh mà còn kéo nó trở lại Trái 
ñất.  

Chỉ khi vệ tinh nhân tạo bay với tốc ñộ cực lớn, ñến mức lực hướng tâm hoàn toàn dùng vào 
chuyển ñộng tròn của vệ tinh thì nó mới không bị rơi. Theo tính toán khoa học, ñể khả năng 
này không xảy ra, vệ tinh nhân tạo phải ñạt tốc ñộ 7,8 km / giây và phải bay theo hướng ném 
văng ra khỏi mặt nước. Tốc ñộ này ñược gọi là “tốc ñộ vũ trụ 1”.  

Tuy vậy, ngay cả ở tốc ñộ này, do gặp phải lớp không khí mỏng ngoài Trái ñất, vệ tinh sẽ 
chuyển ñộng chậm dần và cuối cùng rơi vào tầng khí quyển ñậm ñặc, cọ sát nóng lên và bốc 
cháy. ðể khắc phục hiện tượng ñó và “thoát ly” khỏi Trái ñất, vệ tinh phải ñạt tốc ñộ 11,2 km 
/ giây, khi ñó nó sẽ trở thành vệ tinh nhân tạo. Tốc ñộ này còn gọi là “tốc ñộ thoát ly” hoặc 
“tốc ñộ vũ trụ 2”. Nếu muốn bay tới các hành tinh khác, vệ tinh cần ñạt tốc ñộ 16,7 km/giây. 
Tốc ñộ này là “tốc ñộ vũ trụ 3”.  



KHO TÀNG KIẾN THỨC                                                                                                   GIÁO VIÊN SƯU TẦM  :  PHƯƠNG KỶ ðÔNG 103 

Tại sao con người không bị văng ra khỏi Trái ñất, khi Trái ñất quay ? 

Khi xoáy nhanh cái ô che mưa, những giọt nước mưa sẽ từ xung quanh ô văng ra. Trái ñất 
quay nên tại Hà Nội mọi vật cũng quay với vận tốc 1.500 km / giờ hay 430 km / giây.  

Nhưng chẳng những mọi vật không bị văng ra mà cho dù có nhảy lên cao vẫn bị rơi xuống 
mặt ñất ngay. Sức hút của Trái ñất là nguyên nhân làm cho người và các vật xung quanh 
không thể văng ra khỏi Trái ñất. Vật thể muốn thoát khỏi sức hút của Trái ñất ñể bay ñi thì 
cần phải ñạt ñược tốc ñộ 8 km / giây. Phải phóng tên lửa với tốc ñộ gần 8 km / giây thì tên 
lửa không bị rơi tại mặt ñât mà chuyển ñộng theo quỹ ñạo vòng tròn quanh Trái ñất. Vì vậy 
muốn phóng vệ tinh nhân tạo hay con tầu vũ trụ phải có tên lửa ñẩy ñạt ñược tốc ñộ tối thiểu 
8 km / giây thì vệ tinh con tàu mới chuyển ñộng quanh Trái ñất. Cho nên người ta gọi tốc ñộ 
gần 8 km / giâu là tốc ñộ vũ trụ cấp 1.  

Vì sao bầu trời xanh mà không tía ? 

Màu xanh lơ của bầu trời, các nhà vật lý giải thích, là do các tia sáng xanh bị bẻ cong ñi nhiều 
hơn tia sáng ñỏ. Nhưng sự cong thêm này – còn gọi là hiện tượng tán xạ - cũng mạnh không 
kém ở các tia tím, vậy tại sao bầu trời không phải là màu tía!  

Câu trả lời, ñược giải thích ñó là do mắt của người quan sát.  

Ánh sáng trắng ñược tạo thành từ tất cả các màu trong cầu vồng. Khi ánh sáng Mặt trời ñi vào 
bầu trời khí quyển Trái ñất, gặp phải các phân tử nhỏ nitơ và ôxy trên bầu trời, nó bị tán xạ, 
hoặc khúc xạ. Các tia sáng có bước sóng ngắn nhất (xanh và tím) bị tán xạ mạnh hơn các tia 
sáng có bước sóng dài (ñỏ và vàng). Vì thế, khi chúng ta nhìn theo một hướng trên bầu trời, 
chúng ta nhìn thấy những bước sóng bị bẻ cong nhiều nhất, thường là cuối dải màu xanh.  

Cách lý giải truyền thống về bầu trời xanh là ánh sáng Mặt trời bị tán xạ - các bước sóng 
ngắn hơn thì tán xạ mạnh hơn các tia sóng dài. Song thực tế, một nửa lời giải thích thường bị 
bỏ qua: ñó là bằng cách nào măt chúng ta nhận ñược phổ này.  

Mắt người nhìn ñược màu sắc là nhờ vào 3 loại tế bào hình nón trên võng mạc. Mỗi loại cảm 
nhận tương ứng với một loại ánh sáng có bước sóng khác nhau: dài, vừa và ngắn. “Bạn sẽ cần 
cả ba loại tế bào này mới nhìn màu chính xác ñược”.  

Khi một bước sóng ánh sáng ñi ñến mắt, tế bào hình nón sẽ gửi một tín hiệu tới não. Nếu ánh 
sáng xanh dương với các gợn sóng ngắn, tế bào nón sẽ phát tín hiệu ñể não nhìn ra màu xanh. 
Nếu là sóng ñỏ với các bước sóng dài, não sẽ nhìn thấy màu “ñỏ”.  

Tuy nhiên cả ba loại tế bào nón trên ñếu nhạy cảm trên một khoảng rộng, có chỗ chồng chập 
lên nhau, ñiều ñó có nghĩa là hai phổ khác nhau có thể gây ra cùng một phản ứng ở một nhóm 
các tế bào nón. Chẳng hạn nếu một sóng ñỏ và sóng xanh lục ñi vào mắt cùng lúc, các tế bào 
nón khác nhau sẽ gửi một tín hiệu mà não dịch ra là màu vàng.  



KHO TÀNG KIẾN THỨC                                                                                                   GIÁO VIÊN SƯU TẦM  :  PHƯƠNG KỶ ðÔNG 104 
Màu cầu vồng ña sắc của bầu trời khi ñi vào mắt người sẽ ñược cảm nhận tương tự như sự 
chồng chập của ánh sáng xanh dương “nguyên chất” với ánh sáng trắng. Và ñó là lý do vì sao 
bầu trời xanh lơ - hoặc gần như vậy.  

Mắt của bạn không thể phân biệt sự khác nhau giữa phổ tổng hợp xanh dương – tím với hỗn 
hợp của ánh sáng xanh dương nguyên chất và ánh sáng trắng.  

Trong mắt các loài ñộng vật khác, màu của bầu trời lại khác hẳn. Trừ người và một số loài 
linh trưởng, hầu hết ñộng vật chỉ có hai loại tế bào hình nón thay vì ba. Ong mật và một số 
loài chim nhìn ở bước sóng cực tím - loại bước sóng vô hình trước con người.  

Tại sao cầu vồng lại tròn và thường kép ? 

Những cầu vòng thông thường nhất ñược hình thành khi ánh sáng Mặt trời chiếu qua các hạt 
mưa. Các giọt mưa này có tác dụng giống như lăng kính và tán xạ ánh sáng Mặt trời thành 
quang phổ màu sắc quen thuộc: ñỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh lam, chàm, tím.  

Cầu vồng có hình tròn do có liên quan ñến ñặc tính hình học khi nhìn chúng. Bạn thấy một 
cái cầu vồng khi Mặt trời ở phía sau lưng bạn và các hạt mưa thì ở trong các ñám mây phía 
trước mặt bạn. Các tia sáng ñi qua trên ñầu bạn từ phía sau, chiếu vào các hạt mưa, bị tán xạ 
thành màu sắc, phản xạ ra phía sau các hạt mưa rồi ñi vào mắt bạn.  

Mắt phải tiếp nhận các tia sáng chiếu tới từ hạt mưa theo một góc cụ thể ñể có thể nhận ñược 
màu sắc. Một cầu vồng nhìn ñược chỉ ñược hình thành nếu các hạt mưa nằm ñúng vị trí, nhờ 
ñó sẽ có một góc nhất ñịnh giữa Mặt trời, giọt mưa và mắt bạn. Các góc này phải là góc cố 
ñịnh và các ñặc tính hình học giữ cho góc này không ñổi có liên quan tới một ñường tròn.  

Bạn chỉ có thể nhìn thấy một phần của ñường tròn này nằm phía trên của ñường chân trời. 
Nếu bạn tưởng tượng phần còn lại của ñường tròn nằm ở ñâu, bạn sẽ thấy là bạn có thể vẽ 
một ñường thẳng từ Mặt trời xuyên qua ñầu bạn ñến ñiểm giữa của hình tròn, mà một phần 
của nó chính là cầu vồng.  

ðiều này nghe có vẻ thi vị, nhưng về mặt khoa học, không có hai người nào nhìn thấy cùng 
một cầu vồng. Nếu ba người cùng nhìn vào cầu vồng, mỗi người ñều ở một góc ñúng ñể nhìn 
thấy cầu vồng ñó. ðôi khi người ta còn nhìn thấy một cầu vồng thứ hai bên ngoài cầu vồng 
thứ nhất, một vòng tròn lớn hơn. Màu sắc ở cầu vồng thứ hai này sắp xếp ngược lại, rất mờ 
ảo một cách khá ñặc trưng.  

ðiều này xảy ra chính là ánh sáng ñi cùng theo một con ñường, nhưng tia sáng ñược phản xạ 
lại hai lần trong giọt mưa. Hai lần phản xạ ñem lại hai hiệu quả: trật tự màu sắc bị lật ngược 
và trong mỗi lần phản xạ ánh sáng bị yếu ñi, phân tán ra khỏi hạt mưa, làm cho cầu vồng thứ 
hai mờ ảo và ít khi ñược nhìn thấy.  
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ðể tự kiểm chứng, vào lúc thời tiết ấm, bạn có thể tự tạo ra một cầu vồng bằng ống tưới nước 
ñể sao cho nước phun ra thật ñẹp và Mặt trời nằm ñúng ở phía sau lưng bạn.  

Tại sao khi trời sắp mưa mây chuyển màu xám ? 

Chính ñộ dày hay chiều cao của ñám mây là nguyên nhân khiến cho mây có màu xám. Khi 
mây mỏng, chúng sẽ ñể cho phần lớn ánh sáng xuyên qua và có màu trắng. Nhưng cũng như 
những vật thể truyền ánh sáng khác, mây sẽ tuân theo quy luật càng dày càng ít ánh sáng có 
thể xuyên qua.  

Trước hết chúng ta cần tìm hiểu qua về bản chất của mây. Mây là tập hợp của rất nhiều hạt 
nước hoặc tinh thể ñá nhỏ li ti, ñược tạo thành khi hơi nước ngưng tụ lại trong những túi 
không khí ñang bốc lên. Trong ñiều kiện thời tiết bình thường, không khí tiếp tục ñược ñẩy 
lên khiến cho ñám mây ñược bồi ñắp thêm.  

Những hạt nước và tinh thể ñá nhỏ xíu này có kích cỡ nhỏ vừa ñủ ñể có thể phân tán tất cả 
các màu sắc của ánh sáng. Khi ánh sáng ñược hợp thành từ tất cả các màu, nó sẽ ñược mắt 
chúng ta cảm nhận là màu trắng.  

Khi mây mỏng, chúng sẽ ñể cho phần lớn ánh sáng xuyên qua và lúc ñó mây có màu trắng. 
Khi ñộ dày của ñám mây tăng lên, phần ñáy của ñám mây sẽ có màu tối hơn do ít ánh sáng 
xuyên qua, nhưng vẫn có thể phân tán ñược tất cả các màu. Bằng mắt thường chúng ta sẽ 
nhìn thấy ñám mây có màu xám và nếu ñể ý ta sẽ thấy phần ñáy phẳng của ñám mây luôn có 
màu sẫm hơn so với mặt bên.  

Vì sao mưa ñá chỉ xuất hiện vào mùa nóng ? 

Vào cuối mùa ðông và trong mùa hè, khi nhiệt ñộ không khí lên cao, những cơn mưa thường 
quăng xuống mặt ñất vô số hạt băng hình cầu, hình côn và các hình dạng khác. Người ta gọi 
chúng là mưa “ñá”. Trong khi mùa ðông, kể cả những hôm giá rét nhất cũng không bao giờ 
có mưa ñá. Tại sao lại “ngược ñời” thế nhỉ?  

Muốn hiểu rõ vấn ñề này, trước tiên cần tìm hiểu mưa ñá ñược hình thành như thế nào.  

Mưa ñá và mưa rào vốn là anh em với nhau, ñều do vũ tích sinh ra. Chỉ khác nhau ở chỗ mưa 
ñã hình thành trong ñiều kiện các dòng không khí lên xuống (ñối lưu) rất mãnh liệt. Mà ñiều 
kiện này chỉ có ñược vào mùa nóng, chứ rất ít khi xuất hiện trong mùa lạnh.  

Vào mùa nóng ẩm, nắng gay gắt, hàm lượng hơi nước trong không khí rất cao. Khí quyển ở 
tầng thấp nhận ñược nhiều nhiệt năng sẽ nóng lên, hình thành cột không khí dưới nóng trên 
lạnh, rất không ổn ñịnh. Lúc này hiện tượng ñối lưu mãnh liệt phát sinh, tạo ra những ñám 
mây vũ tích có khả năng gây mưa ñá.  
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ðồng thời dòng khí ñi lên trong ñám mây cũng rất mạnh, ñủ ñể nâng ñỡ những hạt băng lớn 
hình thành và lớn dần lên trong mây, khiến chúng tiếp tục kết hợp với bông tuyết hay giọt 
nước nhỏ trên ñường ñi, cuối cùng trở thành cục băng có cấu tạo nhiều lớp trong và ñục xen 
kẽ nhau. Khi cục băng lớn tới một mức ñộ mà dòng khí ñi lên không còn ñủ sức nâng ñỡ nữa 
thì sẽ rơi xuống ñất, gây ra trận mưa ñá.  

Mùa ðông, ñối lưu yếu không tạo băng  

Sang ðông, do ánh nắng Mặt trời chiếu xiên xuống mặt ñất nên nhiệt lượng thu ñược ở ñây 
rất yếu, không gây ra sự ñối lưu mạnh mẽ. Trong khi ñó không khí lại khô hanh, nên dù có 
ñối lưu chăng nữa cũng không dễ dàng tạo ra những ñám mây có vũ tích lớn. Thậm chí nếu 
mây vũ tích ñược tạo ra, nhưng dòng ñối lưu ñi lên trong nó không ñủ mạnh cũng không duy 
trì ñược quan trọng hình thành và lớn lên của hạt băng, vì thế mùa giá lạnh không có mưa ñá.  

Có người sẽ hỏi: “ðiều kiện hình thành hạt băng ñòi hỏi nhiệt ñộ rất thấp, trong khi mùa hè 
lại rất nóng, làm sao có băng ñược?”  

Vấn ñề là trong mùa hè nóng nực, nhiệt ñộ ở dưới ñất có thể lên tới 30 ñộ C, nhưng không 
khí càng lên cao lại càng lạnh dần ñi. Nếu ở dưới ñáy ñám mây, nhiệt ñộ còn 20 ñộ C thì ở 
trong ñám mây, chỗ có ñộ cao 4 km, nhiệt ñộ ñã xuống dưới 0 ñộ C. Một ñám mây mưa ñá có 
thể vươn tới ñộ cao trên 10 km. Vì vậy, trên không trung có những vùng nhiệt ñộ xuống thấp 
hơn ñiểm ñóng băng, tạo ñiều kiện cho những hạt băng hình thành.  

ðiều gì quyết ñịnh sự to nhỏ của hạt mưa ñá ? 

Không phải cứ bầu trời càng nhiều nước thì hạt mưa ñá càng to. Các nhà nghiên cứu cho biết 
sức mạnh của các dòng không khí chuyển ñộng lên phía trên trong cơn bão sấm mới là yếu tố 
quyết ñịnh kích cỡ của chúng.  

Tại nơi cơn bão xuất hiện, không khí chuyển ñộng lên trên rất nhanh. Khi ñạt ñến ñộ cao nhất 
ñịnh, luồng không khí này lạnh ñi, hơi nước trong các hạt nước bốc hơi ngưng tụ lại thành 
một ñám mây bão. Cuối cùng, sự kết tủa ñược tạo thành trong các ñám mây, ñầu tiên giống 
như các vẩy tuyết, sau ñó giống như các hạt mưa.  

Nếu các hạt mưa này lại bị bắt lại vào luồng không khí chuyển ñộng lên trên một lần nữa, nó 
sẽ tiếp tục di chuyển vượt lên trên mức ñóng băng, và trở thành một quả bóng nhỏ bằng nước 
ñá. Hạt nước ñá này tiếp nhận thêm các hạt ñá nhỏ li ti trong môi trường xung quanh, và cuối 
cùng, khi ñã ñủ nặng, nó rơi xuống, và rồi lại bị giữ lại trong sự hoạt ñộng hỗn loạn của 
không khí.  

Với mỗi chuyến ñi lên và ñi xuống như vậy, hạt mưa ñá lại ñược bổ sung thêm các chất mới. 
Khi cắt ngang qua một hạt mưa như vậy, ta sẽ thấy các lớp giống như vòng tuổi của cây, cho 
biết nó ñã thực hiện bao nhiêu chuyến ñi “khứ hồi”.  
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Những vùng không khí hoạt ñộng hỗn loạn là những nơi sinh ra các hạt mưa ñá lớn nhất. Ước 
tính luồng không khí chuyển ñộng lên phía trên với vận tốc khoảng 160 km / h có thể tạo ra 
các hạt mưa ñá có ñường kính 12 cách mạng hoặc hơn. Một hạt mưa ñá nổi tiếng rơi xuống 
Coffeyville, Kansas năm 1979 cân nặng 750 gram, có ñường kính khoảng 20 centimet.  

Vì sao trước cơn mưa rào trời rất oi bức ? 

Buổi sáng, Mặt trời vừa mới mọc mà không khí ñã rất nóng nực, quạt quay tít nhưng mồ hôi 
mồ kê bạn rất nhễ nhại. Trời không chỉ nóng bức mà còn ngột ngạt nữa: ðó chính là dấu hiệu 
bắt ñầu của một cơn mưa rào.  

Mưa rào thường xảy ra vào mùa hè. Muốn có mưa rào cần phải có hai ñiều kiện. Một là nhiệt 
ñộ mặt ñất cao, hai là không khí phải có ñộ ẩm cao. Mặt ñất nóng làm lớp không khí sát mặt 
ñất cũng ấm lên, trở nên nhẹ hơn và bay lên không trung. Nhưng nếu nóng mà không khí lại 
khô ráo thì mưa rào không thể xảy ra. Chỉ khi ñộ ẩm cao, hơi nước bốc lên trên trời hình 
thành mây vũ tích thì mới có khả năng cho mưa ñược.  

Không khí ñã nóng lại ẩm, khiến cho nước ở bề mặt Trái ñất không thể bốc hơi ñược. Mồ hôi 
trên cơ thể người cũng khó khô ñi. Khi ấy ta cảm thấy oi bức ngột ngạt khó chịu. Cảm giác 
ñó tương tự như khi ta ở trong buồng tắm kín mùa hè, với ñộ ẩm lớn ñồng thời nhiệt ñộ cao.  

Vì thế, khi bạn cảm thấy oi bức tức là không khí xung quanh vừa có ñộ ẩm lớn, vừa có nhiệt 
ñộ cao, ñủ ñiều kiện ñể cho một cơn mưa rào xảy ra.  

Nhưng ñôi khi hiện tượng không khí oi bức xảy ra mà vẫn không hề có mưa. ðó là vì phạm 
vi của những cơn mưa mùa hạ tương ñối nhỏ. Có thể ở ñâu ñó ñang mưa rào nhưng ở chỗ 
chúng ta lại không.  

Làm thế nào ñể bảo vệ mình giữa cơn dông ? 

Trong cơn dông, ñáng sợ nhất không phải là bầu trời ñen kịt, gió rít ào ào, sấm giật hay màn 
nước táp xiên vào mặt, mà là những cú sét chết người ñánh xuống ñất. Dưới ñây là lời 
khuyên của các chuyên gia nếu bạn chỉ có một mình trong cơn dông.  

Trên các cánh ñồng  

Trước tiên, ñể không bị ñe doạ bởi nguy cơ cái cây ñổ xuống ñứng ñầu, bạn hãy tránh xa các 
gốc cây, ñặc biệt là những cây ñứng riêng lẻ. Thực tế là những ngọn gió mạnh trong suốt cơn 
mưa khiến cho khả năng che mưa của cây không còn, nhất là khi trời mưa như trút nước. Sau 
nữa, với ñộ cao của nó, cây thu hút sét. Và vì khung xương của người có ñiện trở nhỏ hơn gỗ, 
nên chúng ta sẽ là một phương tiện tốt hơn cho sét tiếp ñất. Khi bạn ñứng cách xa cây, thậm 
chí khi ñứng thẳng, cũng giảm nguy cơ thu hút sét hơn 50 lần.  
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Thế nhưng nguy hiểm vẫn còn. Người nông dân, với các dụng cụ bằng sắt trên tay, cũng vô 
tình biến mình thành mục tiêu của sét. Vì vậy, cách tốt nhất khi gặp dông tố ở nơi trống trải 
như cánh ñồng là quỳ xuống ñất. Dù có hơi bẩn, nhưng bạn ít có nguy cơ chạm trán Thiên 
Lôi.  

Còn nếu ñang bơi  

Một tình huống nguy hiểm! Sét không cần ñánh trực tiếp lên một người ñang bơi vẫn có thể 
biến anh ta trở thành nạn nhân. Vì thực tế dòng ñiện từ trên trời không biến mất ngay khi nó 
ñánh xuống ñất, mà chỉ yếu dần trong môi trường ñất. Bởi vì nước là một chất dẫn ñiện rất 
tốt. Do vậy, khi ñánh xuống nước, hoặc xuống mặt ñất ở gần ñó, dòng ñiện sẽ rất dễ dàng 
chạy tới người. Vì vậy, không nên bơi khi trời nổi dông.  

Trong xe hơi  

Chiếc xe là một nơi ẩn nấp an toàn trong cơn dông. Ở ñây, nó ñóng vai trò tương tự như một 
“chiếc lồng Faraday” (tên của nhà khoa học ñầu tiên chứng minh rằng việc ẩn mình phía 
trong một cấu trúc bằng kim loại là biện pháp tốt nhất ñể tránh sét). Nếu sét ñánh trúng xe thì 
ñiện sẽ dẫn truyền trên vỏ xe mà không xuyên vào phía trong trước khi tiếp xúc với mặt ñất. 
Do vỏ xe bằng kim loại dẫn ñiện tốt hơn nhiều so với không khí trong xe, nên dòng ñiện cực 
mạnh của sét sẽ ñược truyền nhanh chóng xuống mặt ñất. Tuy nhiên, trong tình huống này, 
những người ngồi trong xe tuyệt ñối không ñược sờ vào máy thu thanh hay bất kỳ một bộ 
phận kim loại nào khác của xe. Và nhất là không ñược bỏ mui.  

Trên máy bay  

Trước tiên, cần phải biết rằng máy bay thường xuyên bị sét ñánh. Trung bình cứ sau 5.000 
hay 10.000 giờ bay, một chiếc máy bay sẽ bị sét ñánh một lần. Nhưng ñó là hiện tượng bình 
thường, không ñể lại hậu quả. Nhờ vào lớp vỏ kim loại, máy bay truyền ñiện của sét mà 
không gặp trở ngại gì, vì lúc ñó, nó chỉ trở thành vật thế chân trong một vài giây ñường 
truyền tự nhiên của sét trong không khí. Do vậy, khi phi công tìm cách ñi tránh cơn dông, ñó 
không phải là vì anh ta sợ sét, mà là vì các dòng khí mạnh do hiện tượng thời tiết này mới 
thực sự nguy hiểm, ñặc biệt khi tiếp ñất và cất cánh.  

Tại sao có thể thấy Mặt trăng giữa ban ngày ? 

Mặt trăng xuất hiện vào ban ngày cũng nhiều như vào ban ñêm. Chỉ có ñiều ban ngày Mặt 
trời sáng hơn tất cả mọi thứ, sáng ñến nỗi chúng ta không thể nhận ra Mặt trăng ngay cả khi 
nó ñang xuất hiện. Tuy vậy, vào ban ñêm chị Hằng là thứ sáng nhất trên bầu trời.  

Do Mặt trăng di chuyển quanh Trái ñất trong một tháng, nên nó có mặt ở mọi vị trí trên bầu 
trời trong suốt 24 giờ. Diện tích bề mặt Mặt trăng ñược nhìn thấy phụ thuộc vào tuần trăng, 
hay vào diện tích mà nó ñược ánh Mặt trời chiều tới tại một thời ñiểm nhất ñịnh.  
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Ban ngày trời sáng vì bầu khí quyển tán xạ ánh Mặt trời, nhưng Mặt trăng ñủ gần và ñủ to ñể 
phản chiếu ñủ ánh Mặt trời nên nó sáng hơn bầu trời xung quanh. Vì thế ta vẫn thấy Mặt 
trăng. Song ñiều này không ñúng với các vì sao.  

Tuy vậy, một nhà du hành trên Mặt trăng thậm chí vẫn có thể nhìn thấy các vì sao khi mà Mặt 
trời ñang mọc, bởi vì trên thực tế Mặt trăng không có bầu khí quyển ñể phân tán ánh Mặt trời 
và làm sáng loá bầu trời ban ngày.  

Vì sao có thể dự ñoán thời tiết qua hình dạng Mặt trăng ? 

Dân gian Trung Quốc có không ít câu ngạn ngữ nói về thời tiết là dựa vào hình dạng Mặt 
trăng ñể dự báo sự thay ñổi thời tiết. Ví dụ như “không sợ mồng một âm u, thì sợ mồng hai 
mồng ba mưa xuống; không sợ mười lăm, mười sáu âm u, thì sợ mười bảy mười tám mưa 
rơi”, “Trước xem mồng hai mồng ba, sau xem mười bảy mười tám”. Câu ngạn ngữ thứ nhất 
vào ngày mồng một và mười lăm mười sáu âm lịch mà trời âm u một chút cũng không ñáng 
sợ, nhưng nếu ngày mồng hai mồng ba hoặc mười bảy mười tám mà có mưa rơi thì mấy ngày 
kế tiếp sau ñó mưa có thể càng to và kéo dài hơn. Câu ngạn ngữ thứ hai có nghĩa là sự thay 
ñổi thời tiết của nửa tháng ñầu chủ yếu nên theo dõi thời tiết ngày mồng hai mồng ba, sự thay 
ñổi thời tiết của nửa tháng sau chủ yếu nên theo dõi thời tiết ngày mười bảy mười tám. Kỳ 
thực thì ý nghĩa của hai câu ngạn ngữ về thời tiết này cũng tương tự nhau. Hay như vùng lưu 
vực sông Trường Giang Trung Quốc có câu: “Bán bức Nga Mi nguyệt (chỉ ánh trăng ngày âm 
lịch ñầu tháng), việt tà tà bất lạc, việt ñoạn ñoạn bất trụ”, “minh nguyệt chiếu thấp ñịa, bất lạc 
chân hi kì”, ñều là những câu ngạn ngữ về thời tiết có liên quan tới hình dạng trăng.  

Muốn giải ñáp vì sao có thể dựa vào hình dạng trăng ñể dự báo thời tiết, ñầu tiên phải hiểu 
hình dạng trăng là gì?  

Hình dạng trăng chính là sự thay ñổi tròn khuyết của Mặt trăng. Trong một tháng âm lịch, vị 
trí của Mặt trăng Mặt trời và Trái ñất ñều thay ñổi. Vào lúc Mặt trăng ở vào vị trí chính giữa 
Mặt trời và Trái ñất, từ Trái ñất không thể nhìn thấy sự phản chiếu tia sáng Mặt trời của Mặt 
trời, do ñó lúc này ta nhìn thấy Mặt trăng có màu ñen, ngày hôm ñó chính là mồng một âm 
lịch, trong thiên văn học gọi là Sóc. Vào lúc Mặt trời và Mặt trăng ở hai nửa Trái ñất và cùng 
với Trái ñất tạo thành một ñường thẳng, lúc này nhìn tử Trái ñất thấy Mặt trăng tròn nhất và 
sáng nhất, ngày ñó ñược gọi là Vọng, chính là ngày mười lăm, mười sáu âm lịch. Lúc Mặt 
trăng, Mặt trời và Trái ñất tạo thành góc vuông 90 ñộ, nhìn từ Trái ñất thấy nửa bên phải 
sáng, ngày hôm ñó gọi là Thượng huyền, chính là mồng tám hoặc mồng chín âm lịch. Lúc 
Mặt trăng, Mặt trời và Trái ñất tạo thành góc 270 ñộ, nhìn từ Trái ñất thấy Mặt trăng sáng nửa 
bên trái, ngày hôm ñó gọi là Hạ huyền, chính là hai hai hoặc hai ba âm lịch. Do ñó chu kỳ 
biến ñổi tròn khuyết của Mặt trăng (tức là chu kỳ dạng trăng) chính là một tháng âm lịch, lại 
cũng ñúng là một tháng sóc vọng trong thiên văn học.  

Chúng ta biết rằng Mặt trời và Mặt trăng có lực dẫn triều ñối với Trái ñất, có thể làm cho 
nước biển dâng lên hạ xuống, cũng có thể khiến lớp vỏ Trái ñất chuyển ñộng lên xuống. ðó 
chính là thuỷ triều và triều ñặc. Trước ñây nhiều người tưởng rằng ảnh hưởng của lực dẫn 
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triều ñối với khí quyển không lớn. Nhưng gần 20 năm trở lại ñây, các nhà khoa học Trung 
Quốc nghiên cứu và phát hiện ra rằng lực dẫn triều của Mặt trăng và Mặt trời có tác ñộng rất 
lớn tới sự vận ñộng của khí quyển và sự thay ñổi thời tiết, ñặc biệt những thay ñổi thời tiết 
ñột ngột và những phát sinh nguy hại của thời tiết thường có liên quan tới sự thay ñổi của lực 
dẫn triều. Trong một tháng âm lịch, ngày Sóc và ngày Vọng là lúc lực dẫn triều của Mặt trăng 
và Mặt trời hợp lại ở mức cao nhất, sau ñó hợp lực của lực dẫn triều dần dần giảm ñi. Nếu 
vào mồng một âm lịch (Sóc) và mười lăm mười sáu âm lịch (Vọng) thời tiết không chuyển từ 
sáng sủa sang âm u, thì vào mồng hai mồng ba âm lịch hoặc mười bảy mười tám âm lịch thời 
tiết sẽ chuyển xấu, cho thấy rằng lực dẫn triều có thể có những thay ñổi khác thường, hoặc có 
thể có quá trình thời tiết khá lớn ảnh hưởng tới nơi ñó, báo trước rằng trong khoảng thời gian 
sắp tới thời tiết có thể sẽ tiếp tục xấu ñi, phải ñề phòng trước sự chuyển biến xấu của thời tiết. 
ðó chính là ý nghĩa của câu “không sợ mồng một âm u thì sợ mồng hai mồng ba mưa 
xuống”.  

Dựa vào dạng trăng ñể dự báo thời tiết là có cơ sở khoa học nhất ñịnh. Như ngày nay các nhà 
khí tượng ñã về cơ bản làm rõ ñược ảnh hưởng cụ thể của lực dẫn triều ñối với thời tiết, ñồng 
thời có thể trực tiếp dựa vào sự thay ñổi của lực dẫn triều, kết hợp với những biến ñổi của 
tình hình thời tiết như áp suất cao, áp suất thấp ñể dự ñoán sự thay ñổi của thời tiết sắp tới.  

Vì sao bình minh và hoàng hôn, Mặt trời trông to hơn ? 

Mặt trăng quay quanh quỹ ñạo của Trái ñất, Trái ñất quay quanh Mặt trời. Khoảng cách giữa 
Trái ñất và hai thiên thể này từ sáng ñến tối hầu như không thay ñổi. Thế mà có lúc ta thấy 
Mặt trời hoặc Mặt trăng to như cái nia, có lúc khác lại chỉ bé như quả bưởi. Tại sao vậy?  

Lý do là trong những ñiều kiện nhất ñịnh, mắt của con người nhìn mọi vật dễ sinh ảo giác. 
Chúng ta hãy xét hai ví dụ:  

(1) Khi ta ñể một vật vào giữa các vật khác nhỏ hơn, ta sẽ thấy nó to hơn bình thường. Ngược 
lại, nếu ñể nó giữa các vật khác to hơn, ta lại thấy nó như nhỏ lại. Hình 1: Vòng tròn nhỏ ở 
giữa bên phải nhìn có vẻ lớn hơn ở bên trái, mặc dù chúng to như nhau.  

(2) Hiện tượng ảo giác quang học, hay còn gọi là tác dụng thấu quang. Hình 2: Hình tròn màu 
trắng nhìn có vẻ to hơn hình tròn màu ñen, mặc dù chúng bằng nhau.  

Kết hợp hai ví dụ trên, chúng ta có thể giải thích hiện tượng thay ñổi ñộ lớn của Mặt trời và 
Mặt trăng như sau:  

Khi Mặt trời và Mặt trăng mới mọc hoặc sắp lặn, phía ñường chân trời chỉ có một góc khoảng 
không. Gần ñó lại là núi ñồi, cây cối, nhà cửa hoặc các vật khác. Mắt chúng ta tự nhiên sẽ so 
sánh Mặt trời hoặc Mặt trăng với các vật kể trên, vì vậy ta có cảm giác chúng to hẳn ra. 
Nhưng khi lên tới ñỉnh ñầu, bầu trời bao la không có vật gì khác, chúng ta thấy chúng nhỏ 
hẳn lại.  
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Mặt khác, khi Mặt trời hoặc Mặt trăng mới mọc hoặc sắp lặn, bốn phía ñều mờ tối khiến 
chúng ta có cảm giác là chúng sáng hơn (như ở ví dụ 2, vòng tròn trắng giữa nền ñen). Khi 
ñó, mắt ta sẽ thấy chúng to hơn.  

Ngoài Trái ñất các hành tinh khác có mây không ? 

Mây mà chúng ta nhìn thấy là những hạt băng hoặc hạt nước dày ñặc do hơi nước trong khí 
quyển sinh ra. Vì vậy, nơi không có khí quyển như Mặt trăng và nơi mật ñộ khí quyển chỉ 
bằng một phần 20 của Trái ñất như sao Thuỷ ñều không thể nhìn thấy mây. ðặc ñiểm của 
mây trên những hành tinh cỡ lớn như sao Mộc, sao Thổ v.v… là lớp khí quyển có ñộ dày trên 
1.000 km và nhiệt ñộ xuống thấp, từ trên xuống dưới hình thành nên amônium, tầng nước 
ñóng băng, do ñối lưu mà hiện ra dạng hoa văn.  

Các hành tinh như Trái ñất trừ sao Thuỷ kể trên ra ñều có mây.  

Trên sao Hoả, do bão cát hình thành mây cát rất nổi tiếng. Theo quan trắc của tàu Manier – 4, 
trên sao Hoả có khí quyển loãng tương ñương 1/5 khí quyển trên Trái ñất, cũng có một ít hơi 
nước, cho nên có thể hình thành mây băng giống như của Trái ñất.  

Nhưng 95% trong mây sao Hoả là ôxit cacbon. Theo quan trắc trên cao của phi thuyền Pirate 
– 1 thì nhiệt ñộ thấp nhất là 139 ñộ C. Vì nhiệt ñộ thấp ñến thế này nên mây sinh ra ñều là 
băng khô.  

Về sao Kim, trong khí quyển thì có tới 95% là ñiôxit cacbon, ñộ dày của mây tới 50 km bên 
trên của mây là âm 20 ñộ C, không thể hình thành băng khô. Mây thăm dò sao Kim quan trắc 
ñược mây ở thể hạt chất lỏng, theo nhận ñịnh thì loại mây này ở trên cao ít ra là mây axit 
sunphuric.  

Bài toán vui về trọng lượng của mây 

ðã bao giờ bạn tự hỏi xem một ñống tuyết xốp lơ lửng trên bầu trời nặng bao nhiêu? Hay một 
cơn bão thì ñộ mấy tấn? Một nhà khí tượng học Mỹ ñã thực hiện phép ước lượng ñó và kết 
quả có thể làm bạn kinh ngạc.  

Hãy bắt ñầu với một ñám mây trắng xốp trắng ñơn giản - một ñám mây tích. Nó có thể chứa 
bao nhiêu nước trong mình? Peggy LeMone, nhà khoa học cao cấp tại Trung tâm nghiên cứu 
Khí quyển Quốc gia ở Boulder, Colorado, cho biết: “Nước trong một ñám mây nhỏ có thể 
nặng khoảng 550 tấn. Hay ñể dễ hình dung hơn, bạn hãy liên tưởng nó với … những con voi. 
Một con voi trung bình có khối lượng khoảng 6 tấn, ñiều ñó có nghĩa là ñám mây tích nặng 
tương ñương gần 100 con voi”.  

Hình ảnh lượng nước khổng lồ bằng 100 con thú lớn nhất trên ñất liền treo lơ lửng trên bầu 
trời lại gợi nên một câu hỏi khác: Cái gì giữ chúng ở ñó.  
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“Trước tiên, nước không tồn tại ở dạng giọt có kích cỡ to như con voi, mà bao gồm vô vàn 
các hạt rất rất nhỏ”, LeMone giải thích. Và những hạt bụi nước này lơ lửng trong tầng không 
khí ấm ñang dâng lên ở bên dưới. Tuy nhiên, ý niệm về một lượng nước lớn nhường ấy treo 
trên bầu trời làm sửng sốt ngay cả ñối với một nhà khí tượng học như LeMone. “Tôi không 
hề có chút ý thức nào về trọng lượng của một ñám mây, cho tới khi tôi bắt ñầu tính toán”, bà 
nói.  

Vậy bao nhiêu “chú voi” mây có mặt trong một cơn dông lớn…? Gấp mười mấy lần ñám 
mây tích chăng? Con số thực sẽ khiến bạn kinh ngạc: khoảng 200.000! Còn trong một cơn 
bão lớn, kết quả còn choáng váng hơn: 4 triệu con voi cũng chỉ nặng như thế. ðiều ñó có 
nghĩa rằng nước trong một cơn cuồng phong có khối lượng lớn hơn tất cả các con voi trên 
Trái ñất cộng lại. Có lẽ, còn nhiều hơn tất cả số voi từng tồn tại trên hành tinh của chúng ta.  

Tại sao lại có bão ñịa từ ? 

Trong thời gian gần ñây, các ñợt phun trào mây khí và hạt nhiễm ñiện từ Mặt trời liên tục 
diễn ra, gây nên ñợt bão ñịa từ cực lớn trong lịch sử Trái ñất. Vậy ñâu là nguyên nhân sâu xa 
của hiện tượng này?  

Trước ñây, giới khoa học tin rằng tâm Mặt trời ñược cấu tạo bằng hydro, và ñây chính là 
nguyên nhân gây nên các ñợt phun trào, ñặc biệt là trong ñỉnh cao chu kỳ 11 năm của Mặt 
trời. Chính vì vậy, chúng ta ñã hiểu sai về bản chất của các ñợt thay ñổi khí hậu trên Trái ñất. 
Theo Oliver Manuel, Giáo sư hoá học hạt nhân Mỹ, khi chuyển ñộng tới bề mặt Mặt trời, 
hydro bị nóng chảy và phần nào tạo nên ñộ nóng của Mặt trời. Tuy nhiên, phần lớn nhiệt ñộ 
khủng khiếp của “ông già cau có” này lại toả ra từ lõi của một vụ nổ siêu tân tinh ngay tại 
phần tâm giàu sắt, chứ không phải là hydro của Mặt trời.  

Manuel giải thích: “Theo chúng tôi, thái dương hệ ñược sinh ra từ một ngôi sao, và Mặt trời 
hình thành từ lõi của một siêu tân tinh ñã nổ. Hầu hết các hành tinh bên trong ñược cấu tạo 
bằng vật chất tại lõi ngôi sao ñấy, còn các hành tinh bên ngoài thì bằng vật chất tại lớp ngoài. 
Chính vì vậy, chúng ta hiểu sai về quá trình tạo nên từ trường ở tâm Mặt trời – nguyên nhân 
gây phun trào và bão ñịa từ. Chúng ta cứ tưởng rằng chính dòng plasma ở bề mặt môi trường 
tạo nên từ trường nhưng thực tế không phải là như vậy”.  

Phần lớn giới vật lý thiên văn ñều ủng hộ quan ñiểm là cách ñây 4,5 tỷ năm, Mặt trời ñược 
hình thành từ một ñám mây sao. Ngược lại, Manuel khẳng ñịnh rằng thái dương hệ có nguồn 
gốc từ một vụ nổ sao tân tinh. Chính vì vậy, hoặc là từ trường của ngôi sao neutron ở tâm 
Mặt trời, hoặc là phản ứng biến lớp sắt quanh ngôi sao ñó thành một chất siêu dẫn (phản ứng 
ngưng tụ Bose – Einstein), ñã gây nên các ñợt phun trào trong chu kỳ hoạt ñộng Mặt trời.  

Trong khi thuyết của Manuel còn ñang gây tranh cãi trong giới khoa học thì nhiều nhà nghiên 
cứu khác ñã khẳng ñịnh, các hành tinh thuộc quỹ ñạo thái dương hệ ñều giàu chất sắt và kim 
loại. Manuel tin rằng, ñiều này sẽ giúp thay ñổi quan ñiểm của mọi người về nguồn gốc của 
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thái dương hệ. Hơn 40 năm nay, ông ñã cống hiến cuộc ñời mình cho việc ñi tìm “giấy khai 
sinh” của hệ Mặt trời.  

Tại sao gọi là vĩ ñộ ngựa ? 

Vĩ ñộ ngựa có tồn tại không? Nếu có thì nó ở ñâu, và vì sao nó lại mang cái tên kì lạ ấy? Một 
loạt câu hỏi có thể nảy sinh trong ñầu bạn mỗi khi nghe nhắc ñến khái niệm này.  

ðó là các vùng vĩ tuyến 30 – 35 ñộ trên hai bán cầu, nơi gió lặng và khí hậu khô nóng. Vĩ ñộ 
ngựa ở bán cầu bắc ñôi khi còn ñược gọi là “vùng lặng Nam chí tuyến”.  

Tên gọi vĩ ñộ ngựa có lẽ hình thành từ thời người Tây Ban Nha chở ngựa ñến Tây Ấn bằng 
tàu buồm. Khi ñến ñây, tàu thường rơi vào tình trạng “ì ạch” vì không có gió, khiến chuyến ñi 
bị kéo dài ngoài ý muốn. Từ ñó lại nảy sinh vấn ñề thiếu nước. Thế là các thuỷ thủ ñành phải 
quẳng ngựa xuống biển vì hai mục ñích: dành nước uống cho người và mau chóng rời khỏi 
vùng lặng gió.  

Có giả thuyết khác cho rằng nơi này mang tên gọi như vậy vì nó là “toạ ñộ chết” của ngựa. 
Mỗi khi các lái buôn Tây Ban Nha ñi qua ñây, ngựa của họ ñều bị chết hàng loạt vì nóng và 
khát.  

Thế nào gọi là Sóng lừng ? 

Có hai loại sóng cực kỳ ñáng sợ ñối với những người ñi biển: sóng thần và sóng lừng. Sóng 
thấn là hệ quả của hoạt ñộng kiến tạo vỏ Trái ñất và ñã ñược nghiên cứu khá kỹ, nhưng sóng 
lừng cho ñến nay vẫn là hiện tượng gây nhiều tranh cãi.  

Từ giữa mặt biển phẳng lặng, bất ngờ dựng lên một bức tường nước khổng lồ, ñổ sụp xuống 
và tan biến… ðó là chân dung sơ bộ nhất về một cơn sóng lừng.  

Hai thuỷ thủ của chiếc tàu chở dầu khổng lồ tên là Esso Langedoc mang quốc tịch Panama ñã 
bỏ mạng vì sóng lừng ở vùng biển thuộc Ấn ðộ Dương, gần Nam Phi. Theo lời kể của thuyền 
phó Phillip Leageour, lúc bất giờ thời tiết tuy không tốt song chưa thể gọi là biển ñộng . Bất 
ngời từ mặt biển cách mạn tàu bên phải vài chục mét, một bức tường bằng nước dài hàng 
nghìn mét ñột ngột dựng lên, chồm tới với cái lưỡi xoắn cuộn trên ñầu, càn băng qua con tàu, 
chạy tiếp rồi ñổ ụp xuống cách mạn trái tàu vài trăm mét. Buồng chỉ huy cao ngất nghểu, cả 
ngọn ăng ten là khoảng 30 mét tính từ mặt nước, vậy mà tất cả ñều chìm ngập trong nước khi 
con sóng lướt qua. Sau phút kinh hoàng ấy, người ta thấy thiếu hai trong số các thuỷ thủ bấy 
giờ ñang làm việc trên boong. Họ ñã bị luỹ nước cuốn theo và nhận chìm xuống ñáy biển khi 
nó ñổ sụp xuống.  

Tàu Esso Langedoc vẫn còn may mắn vì sóng lừng chỉ lướt qua. Năm 1980, trong vùng biển 
Nhật Bản, chiếc tàu chở hàng Derbeashir của Anh ñã bị một con sóng lừng ñổ ụp lên ñầu và 
nhấn chìm ngay tức khắc. Toàn bộ thuỷ thủ ñoàn 44 người bỏ xác ñáy biển.  
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Theo số liệu thống kê mới ñây của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA), trong hai thập niên gần 
ñây nhất, có khoảng 200 chiếc tàu biển bị sóng lừng làm ñắm, trong ñó có 22 con tàu khổng 
lồ ñược mệnh danh là “không thể ñánh chìm”. Tổng cộng hơn 600 người bị thiệt mạng. Còn 
theo tính toán của trung tâm nghiên cứu tai nạn hàng hải ðức thì trên khắp các ñại dương, 
mỗi tuần ít nhất có hai con tàu bị sóng lừng làm hư hại hoặc gây thiệt hại về người.  

Vì sao ñộng ñất lại có sóng thần ? 

Khi có ñộng ñất, nước biển xao ñộng hình thành nên sóng lớn và ñổ ào ào vào ñất liền, ñó 
chính là sóng thần. Khi sóng lớn ñổ vào ñất liền tuỳ theo tình hình của vịnh biển mà có thể có 
biến ñổi. Ví dụ, vùng vịnh có ba phía là ñất liền hình chữ “V” thì chiều cao của sóng sẽ cao 
gấp 3 – 4 lần.  

Vào năm 1933, ở miền Uie của Nhật Bản trong cơn ñộng ñất ñã có sóng thần, sóng biển ñã 
dâng lên ñến 25 mét. Trong khi ñó, ở vùng vịnh Tokyo sóng chỉ cao bằng một nửa. Rõ ràng ở 
trường hợp sau vịnh biển tương ñối an toàn.  

Không chỉ ñộng ñất gây nên sóng thần mà núi lửa ở ñáy biển cũng có thể gây ra sóng thần. 
Ngoài ra, khi tiến hành các thí nghiệm gây nổ lớn ở biển cũng ñưa ñến các chấn ñộng (thay 
ñổi khí áp) mạnh hình thành sóng thần.  

Tại sao nước biển mặn ? 

Có người nói rằng nước biển mặn vì nó hoà tan rất nhiều muối. Nhưng ñó lại không phải là 
câu trả lời, bởi muối ở ñâu mà ra? Không lẽ nước sông, nước hồ không có muối hoà tan mà 
chỉ có nước biển mới có?  

ðến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời thoả ñáng. Có hai giả thuyết:  

- Giả thuyết thứ nhất cho rằng ban ñầu nước biển cũng ngọt y hệt như nước sông, nước hồ. 
Sau ñó, muối từ trong nham thạch và các lớp ñất xói mòn, theo mưa chảy ra các dòng sông. 
Rồi các dòng sông ñổ về biển cả. Nước biển bốc hơi, trút xuống thành những cơn mưa. Mưa 
lại ñổ ra các dòng sông… Cứ như vậy, theo thời gian, muối ñã ñọng dần xuống biển, khiến 
biển ngày càng mặn hơn. Theo ñó, dựa vào hàm lượng muối trong nước biển, người ta có thể 
tính ra tuổi của nó.  

- Giả thuyết thứ hai cho rằng, ngay từ ñầu nước biển ñã mặn như vậy. Lý do là các nhà khoa 
học thấy rằng, hàm lượng muối trong nước biển không tăng lên ñều ñặn theo tuổi của Trái 
ñất. Khi nghiên cứu những lớp ñất ñá trong các hang ñộng bị nước biển tràn vào, người ta 
thấy rằng, hàm lượng muối trong nước biển luôn thay ñổi, khi lên khi xuống chứ không cố 
ñịnh ở một mức nào ñó. ðến nay, người ta vẫn chưa biết lý do tại sao lại như vậy.  

Vì sao người ngã xuống Biển Chết không chìm ? 
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Bơi lội trong Biển Chết bạn ñừng bao giờ lo chết ñuối, bởi vì hàm lượng muối trong nước 
biển ở ñây cao tới 270 phần nghìn. Tỷ trọng nước biển còn lớn hơn cả tỷ trọng người bạn. Vì 
thế ta có thể nổi trên biển như một tấm gỗ.  

Nhưng tại sao trong khi hàm lượng muối trung bình của nước biển trên tầng mặt các ñại 
dương chỉ có khoảng 35 phần nghìn, còn hàm lượng muối trong Biển Chết lại cao ñến vậy?  

Giở bản ñồ ra chúng ta sẽ thấy Biển Chết nằm ở vùng biên giới phía Tây của Jordan, là chiếc 
hồ thấp nhất thế giới, lọt thỏm trong vùng có ñịa hình xung quanh tương ñối cao. Thực ra, 
Biển Chết không phải là biển thực sự mà chỉ là một cái hồ không có ñường ra, với một số con 
sông không lớn mang nước ñổ vào. Chính ñặc ñiểm này ñã quyết ñịnh tính chất của nó.  

Chung quanh các con sông chảy vào Biển Chết phần lớn là sa mạc và nham thạch ñá vôi. Các 
tầng nham thạch ñó có chứa rất nhiều muối khoáng. Vì thế, nước sông chảy vào Biển Chết 
ñều có hàm lượng muối rất cao. Do biển không có ñường ra nên toàn bộ những khoáng chất 
này ñều bị giữ lại toàn bộ. ðồng thời Jordan lại là vùng hanh khô, ít mưa. Mặt trời gay gắt 
không ngừng làm cho nước trong cái “vũng” kín này bốc hơi rất mạnh.  

Trong khi ñó, một nguồn nước chính của Biển Chết ñó là sông Jordan lại bị rút bớt ñáng kể 
ñể phục vụ công việc tưới tiêu. Tháng năm qua, hàm lượng muối trong biển ngày càng nhiều, 
ngày càng ñậm ñặc. Kết quả là trong thuỷ vực này, trừ một vài vi khuẩn, không có sinh vật 
nào tồn tại ñược, vì thế nó mới ñược mang cái tên không lấy gì làm ñẹp ñẽ - Biển Chết.  

Có thể dùng nước ñại dương dập tắt núi lửa không ? 

Vào năm 1973, từng có ý tưởng nhằm dập tắt một ngọn núi lửa ñang phun trào ñe doạ bến 
cảng ñảo Heimaey ngoài khơi Iceland. Nước biển sẽ ñược bơm theo ñường ống tới ñể làm 
ðông nham thạch chảy ra ngay tại chỗ…  

Người ta còn tính cả tới việc sử dụng chất nổ ñể phá vỡ lớp ngoài ñã tương ñối nguội của 
dòng nham thạch chảy vào bến cảng của hòn ñảo, cho phép nước biển làm nguội lớp nham 
thạch nóng ñỏ bên trong và từ ñó kiểm soát sự tiến triển của nó.  

Tuy nhiên, các chuyên gia tính toán rằng nếu nước biển tiếp xúc với nham thạch nóng chảy 
trong tình huống ñó, một vụ nổ hơi nước có thể sẽ phá vỡ cho nhiều nham thạch tràn ra hơn, 
nhiều nước tràn vào hơn và tạo nên phản ứng dây chuyền. Các chuyên gia lo ngại phản ứng 
này có thể kéo theo toàn bộ nham thạch dưới nước, dẫn tới một vụ nổ tương ñương với một 
quả bon Hydro có công suất vài megaton, gây thảm hoạ cho các hòn ñảo và các con sóng 
khổng lồ của ñại dương sẽ nhấn chìm các bến cảng xung quanh vành ñai Bắc ðại Tây Dương. 
Kế hoạch này do ñó ñã bị hoãn lại và dòng chảy của nham thạch cuối cùng ñã chững lại, ñể 
lại bến cảng vẫn hữu dụng.  

Trên thực tế, vẫn có những ngọn núi lửa ngầm nằm dưới biển sâu. ðá nóng chảy của các 
ngọn núi này chảy tràn ra trên ñáy của các ñại dương nhưng lại ñược nước biển làm nguội, 



KHO TÀNG KIẾN THỨC                                                                                                   GIÁO VIÊN SƯU TẦM  :  PHƯƠNG KỶ ðÔNG 116 
tạo ra nham thạch gối. Ở ñộ sâu 2000 mét, áp suất cao ngăn cản việc hình thành các vụ nổ hơi 
nước. Nhưng lên cao hơn, khi áp suất giảm ñi, các vụ nổ này liên tiếp xảy ra. Người ta ñã ño 
ñược lúc núi lửa phun ở Surtsey, một hòn ñảo ngoài khơi Iceland, cứ 3 phút lại có một vụ nổ 
tương ñương với sức công phá từ 20 ñến 40 kiloton.  

Tại sao nói “Rừng là lá phổi của Trái ñất” ? 

Rừng là “vệ sĩ” của giới tự nhiên, là trụ cột ñảm bảo cân bằng sinh thái. Nó có thể duy trì sự 
cân bằng lượng oxy và cacbonnic trong không khí, giảm nhẹ ảnh hưởng của các chất thải, khí 
ñộc gây nên ô nhiễm, làm trong sạch môi trường, vì vậy nên nó ñược xem là “Lá phổi của 
Trái ñất”.  

Lượng oxy trong không khí có vai trò rất lớn ñối với ñời sống của mọi sinh vật trên Trái ñất. 
Chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn uống nhưng không thể ngừng hô hấp. Hầu hết lượng oxy trên 
Trái ñất này ñược sinh ra nhờ vào thực vật xanh trong rừng. Trong quá trình quang hợp, 
những thực vật này ñã hút khí cacbonic và thải ra khí oxy. Tuy nhiên, những thực vật cũng 
cần phải hô hấp, nhưng dưới sự chiếu xạ của ánh nắng, tác dụng quang hợp của chúng phải 
lớn gấp 20 lần so với tác dụng hô hấp. Vì vậy mọi người gọi thực vật xanh là “Nhà máy sản 
xuất thiên nhiên” của oxy.  

Cây cối thông qua quá trình quang hợp ñã hút lượng khí cacbonic và thải ra môi trường lượng 
khí oxy. Nhờ ñó mà con người và sinh vật mới có thể duy trì ñược sự sống của mình, khí hậu 
mới ñược ổn ñịnh. Có người làm một phép tính, cây dẻ cao 33 mét có khoảng 110 nghìn lá. 
Diện tích là 340m2. Một khu rừng có khoảng hơn 10 triệu cây thì diện tích lá cây che phủ là 
rất lớn, khả năng quang hợp cao. Mỗi một năm, hệ thực vật trên Trái ñất nhận 400 tỷ tấn 
cacbonic và thải ra 200 tỷ tấn oxy. Như vậy cho thấy nếu không có rừng, con người cũng như 
hệ sinh vật sẽ chẳng thể tồn tại ñược.  

Rừng giữ vai trò lớn trong việc làm sạch hoá bầu không khí. Những thực vật rừng có khả 
năng loại trừ toàn bộ những khí thải ñộc hại như: SO2, HF, Cl… SO2 là loại khí rất ñộc, có 
mặt ở nhiều nơi. Khi nồng ñộ SO2 trong không khí lên tới 10 ppm sẽ dẫn ñến một số chứng 
bệnh như tim ñập mạnh, loạn nhịp khó thở… Rừng có thể hấp thụ khí SO2 ñó và chuyển 
chúng thành những thành phần cấu tạo nên các axit gốc amin trong các thân cây v.v… F cũng 
là một loại khí có hại với cơ thể con người. Nếu chúng ta ăn phải hoa quả, thực phẩm, rau có 
hàm lượng F cao sẽ bị nhiễm ñộc, sinh bệnh. Trong rừng có rất nhiều loại cây có thể hấp thụ 
thể khí này. Trung bình cứ một 1 ha cây ngân hoa có thể hấp thụ 11,8 kg F, 1 ha cây dâu tây 
là 4,3 kg F và 1 ha cây liễu thì hấp thụ 3,9 kg F.  

Rừng cũng là máy hút bụi khổng lồ của con người. Do trên mỗi phiến lá có một lớp lông dày 
nên nó có thể chặn lại những chất gây ô nhiễm, lọc và hấp thụ lại chúng làm trong sạch môi 
trường. Các nhà khoa học ñưa ra số liệu: trung bình 1 năm, cứ 15 mẫu ñất trồng cây tùng có 
thể loại trừ ñược 36 tấn khói bụi trong không khí, 1 m2 cây phù du có thể ngăn ñược 3,39 tấn 
bụi thải. Trong rừng cành và lá cây tương ñối rậm rạp um tùm nên làm giảm sức gió. Do vậy 
nên số bụi thải công nghiệp trong không khí ñã bị giữ lại gần hết, sau một trận mưa lớn, số 



KHO TÀNG KIẾN THỨC                                                                                                   GIÁO VIÊN SƯU TẦM  :  PHƯƠNG KỶ ðÔNG 117 
bụi còn lại ñược trở về với ñất, nhờ vậy mà không khí ñược trong lành và mát mẻ hơn. Lá cây 
sau khi ñược sạch bụi lại tiếp tục quá trình giữ bụi và chu trình làm sạch không khí mới ñược 
bắt ñầu.  

Rừng quả thật là “Lá phổi của Trái ñất”, không có rừng, tất cả mọi sinh vật trên Trái ñất này 
kể cả con người sẽ không thể hô hấp, khó có thể sinh tồn và phát triển.  

Vì sao ñiểm nóng nhất không phải là xích ñạo ? 

Xích ñạo thường ñược coi là nơi nóng nhất là vì ở vùng này quanh năm có Mặt trời trên ñỉnh 
ñầu. Nhưng hãy xem lại tài liệu thống kê tình hình thời tiết trên toàn thế giới: Tại vùng xích 
ñạo, nhiệt ñộ cao nhất rất ít khi vượt quá 35 ñộ C. Vậy mà tại sa mạc Sahara ở châu Phi, nhiệt 
ñộ ban ngày lên tới 55 ñộ C, trong khi Sahara cách xa xích ñạo tới hàng ngàn dặm.  

Tại các vùng sa mạc Ả Rập, nhiệt ñộ ban ngày cao nhất cũng lên tới 45 – 50 ñộ C. Tại vùng 
sa mạc Trung Á, nhiệt ñộ cao nhất ban ngày cũng lên ñến 48 ñộ. Sa mạc Gobi (Mông Cổ) 
khoảng 45 ñộ C.  

Vùng xích ñạo ñược hấp thụ nhiều nhiệt lượng Mặt trời nhất, vậy tại sao lại không phải là nơi 
nóng nhất? Nhìn vào bản ñồ thế giới ta thấy, những vùng thuộc xích ñạo phần lớn ñều có biển 
cả như Thái Bình Dương, Ấn ðộ Dương.  

Nước làm cân bình nhiệt 

Mặt biển xích ñạo mênh mông có tính chất khác hẳn lục ñịa. Nó có khả năng truyền dẫn nhiệt 
lượng của Mặt trời xuống tận dưới ñáy sâu. ðồng thời nước biển khi bốc hơi cũng làm tiêu 
hao khá nhiều nhiệt lượng Mặt trời. Mặt khác, nước biển có nhiệt ñộ riêng rất lớn, nhiệt ñộ 
nước tăng chậm hơn rất nhiều so với ñất liền. 1cm3 nước nhận ñược 4,18 jun nhiệt lượng , 
tức 1 calo, thì chỉ làm cho nước tăng thêm 1 ñộ C, trong khi 1cm3 ñất hấp thu bằng từng ấy 
nhiệt lượng thì nhiệt ñộ có thể tăng thêm 2 - 2,5 ñộ C. Vì lẽ ñó vào mùa hè, nhiệt ñộ mặt biển 
tại xích ñạo không bao giờ tăng lên ñột ngột  

Tình hình ở các sa mạc thì hoàn toàn ngược lại. Ở sa mạc rất hiếm các loại thực vật, nước 
càng “cực quý”, chỉ có cát trắng mà thôi. Do nhiệt dung của cát nhỏ, nó sẽ nóng lên nhanh 
chóng khi hấp thụ nhiệt, nhưng lại không truyền nhiệt này xuống dưới sâu ñược ( do khả 
năng truyền nhiệt rất kém). Vì thế, tuy lớp cát bề mặt ñã nóng rãy rồi mà lớp cát bên dưới vẫn 
lạnh như băng.  

Mặt khác, ñất sa mạc lại thiếu hẳn tác dụng bốc hơi nước làm tiêu hao nhiệt như ở biển. Cho 
nên, khi Mặt trời xuất hiện trên ñường chân trời, nhiệt ñộ trên sa mạc luôn tăng lên, ñến giữa 
trưa mặt ñất hầu như ñã bị nung nóng như lửa thiêu vậy.  

Một nguyên nhân khác nữa là các ñám mây và cơn mưa ở vùng xích ñạo cũng nhiều hơn hẳn 
vùng sa mạc. Vùng xích ñạo thường chiều nào cũng có mưa, như vậy nhiệt ñộ buổi chiều 



KHO TÀNG KIẾN THỨC                                                                                                   GIÁO VIÊN SƯU TẦM  :  PHƯƠNG KỶ ðÔNG 118 
không thể cao quá ñược. Còn sa mạc, thường là trời nắng, rất hiếm khi có ngày mưa. Từ sáng 
sớm ñến chiều tối Mặt trời vẫn toả hơi nóng xuống sa mạc, về chiều nhiệt ñộ vùng sa mạc 
cũng tăng lên rất cao. ðó là lý do vì sao vùng xích ñạo không phải là nơi nóng nhất Trái ñất. 

Vì sao bốn mùa trong năm không dài như nhau 

Mỗi mùa trong năm không phải tròn trịa bằng số ngày một năm chia cho 4, mà ñược căn theo 
thời tiết phục vụ nhà nông. Vì thế, nó chẳng liên quan gì ñến phép chia ñều.  

Mùa xuân bắt ñầu từ ngày Xuân phân (23/1) ñến ngày Hạ chí (21/6) tức là khoảng 92 ngày 19 
giờ. Mùa hè bắt ñầu từ ngày Hạ chí ñến ngày Thu phân (23/9) dài khoảng 93 ngày 15giờ. 
Mùa thu kéo dài từ ngày Thu phân ñến ngày ðông chí (22/12) dài khoảng 89 ngày 19 giờ. 
Mùa ñông từ ngày ðông chí tới ngày Xuân phân chỉ kéo dài có 89 ngày. Như vậy mùa hè dài 
hơn mùa ñông những 4 ngày 15 tiếng.  

Vấn ñề ngắn dài này hoàn toàn liên quan ñến khoảng cách giữa Trái ñất với Mặt trời ở mỗi 
thời ñiểm xa hay gần. Ta biết rằng Trái ñất quay xung quanh Mặt trời theo quỹ ñạo hình bầu 
dục, mà Mặt trời không phải là tâm ñiểm của hình bầu dục ñó, mà chỉ là một tiêu ñiểm trong 
hình bầu dục thôi. Như vậy, khi Trái ñất quay trên quỹ ñạo, sẽ có lúc nó gần Mặt trời hơn, có 
lúc cách xa hơn.  

Mùa hạ, khi Trái ñất ở xa Mặt trời nhất, sức hút của Mặt trời ñối với nó là yếu nhất, do ñó 
Trái ñất quay chậm nhất, và thời gian của mùa hè dài nhất trong một năm. Ngược lại, mùa 
ðông, khi Trái ñất ở gần Mặt trời nhất, sức hút của Mặt trời tác ñộng lên nó mạnh nhất, do ñó 
Trái ñất quay nhanh hơn lúc nào hết, và ñó là mùa ngắn nhất trong năm. Tương tự như vậy có 
thể xét cho mùa xuân và mùa thu, là hai mùa trung gian trong mỗi năm.  

Tại sao tháng 2 thường chỉ có 28 ngày ? 

Tháng trong lịch dương ñược phân thành hai loại: tháng ñủ và tháng thiếu, tháng ñủ có 31 
ngày, tháng thiếu chỉ có 30 ngày. Nhưng duy nhất tháng 2 là chỉ có 28 ngày, có năm lại có 29 
ngày, tại sao lại như vậy?  

Nói ra thì thật buồn cười, quy ñịnh này rất hoang ñường  

Năm 46 trước Công nguyên, thống soái La Mã Julius César khi ñịnh ra lịch dương, quy ñịnh 
ban ñầu là mỗi năm có 12 tháng, tháng lẻ là tháng ñủ, có 31 ngày; Tháng chẵn là tháng thiếu, 
có 30 ngày. Tháng 2 là tháng chẵn lẽ ra cũng phải có 30 ngày. Nhưng nếu tính như vậy thì 
một năm không phải có 365 ngày mà là 366 ngày. Do ñó phải tìm cách bớt ñi một ngày trong 
một năm.  

Vậy thì bớt ñi một ngày trong tháng nào?  
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Lúc ñó, theo tập tục của La Mã, rất nhiều phạm nhân ñã bị xử tử hình, ñều bị chấp hành hình 
phạt vào tháng 2, cho nên mọi người cho rằng tháng ñó là tháng không may mắn. Trong một 
năm ñã phải bớt ñi một ngày, vậy thì bớt ñi một ngày trong tháng 2 , làm cho tháng không 
may mắn này bớt ñi một ngày là tốt hơn. Do ñó tháng 2 còn lại 29 ngày, ñó chính là lịch 
Julius.  

Sau này, khi Augustus kế tục Julius César lên làm Hoàng ñế La Mã. Augustus ñã phát hiện ra 
Julius César sinh vào tháng 7, theo lịch Julius thì tháng 7 là tháng ñủ, có 31 ngày, Augustus 
sinh vào tháng 8, tháng 8 lại luôn là tháng thiếu, chỉ có 30 ngày. ðể biểu thị sự tôn nghiêm 
như Julius César, Augustus ñã quyết ñịnh sửa tháng 8 thành 31 ngày. ðồng thời cũng sửa lại 
các tháng khác của nửa năm sau. Tháng 9 và tháng 11 ban ñầu là tháng ñủ thì sửa thành tháng 
thiếu. Tháng 10 và tháng 12 ban ñầu là tháng thiếu sửa thành tháng ñủ. Như vậy lại nhiều 
thêm một ngày, làm thế nào ñây? Lại lấy bớt ñi một ngày trong tháng 2 không may mắn nữa, 
thế là tháng 2 chỉ còn 28 ngày.  

Hơn 2.000 năm trở lại ñây, sở dĩ mọi người vẫn tiếp tục dùng cái quy ñịnh không hợp lý này 
chỉ vì nó là một thói quen. Những người nghiên cứu lịch sử trên thế giới ñã ñưa ra rất nhiều 
phương án cải tiến cách làm lịch, họ muốn làm cho lịch ñược hợp lý hơn.  

Vì sao ñêm mùa hè có nhiều sao hơn ñêm mùa ðông ? 

Những ñêm hè trời quang, nhìn lên bầu trời chúng ta sẽ thấy chi chít các vì sao và rành rành 
là nhiều hơn hẳn so với ñêm mùa ðông. Tại sao vậy? Lý do là mùa hè chúng ta ñứng ở gần 
trung tâm ngân hà, nơi có nhiều sao nhất, còn mùa ðông, Trái ñất của chúng ta ñứng ở rìa 
ngân hà, nơi có ít sao hơn.  

Trong hệ ngân hà của chúng ta (Milky Way) có khoảng 100 tỷ sao và chủ yếu phân bố trong 
một chiếc “bánh tròn”. Phần giữa chiếc bánh này hơi dầy hơn chung quanh. Ánh sáng ñi từ 
phía mép “bánh” bên này ñến phía bên kia phải mất 10 vạn năm ánh sáng, ñi từ mặt trên 
xuống mặt dưới bánh cũng phải mất 1 vạn năm ánh sáng.  

Mặt trời và những hành tinh láng giềng của hệ Mặt trời ñều nằm trong hệ ngân hà. Hầu hết 
những sao mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường cũng ñều nằm trong ñó. Nếu Mặt trời nằm 
giữa hệ thì dù chúng ta nhìn từ phía nào cũng thấy số lượng sao trên trời nhiều như nhau. Thế 
nhưng hệ Mặt trời cách trung tâm hệ ngân hà khoảng 3 vạn năm ánh sáng. Khi chúng ta nhìn 
về phía trung tâm ngân hà sẽ thấy ở khu vực ñó dày ñặc các vì sao. Ngược lại, nếu nhìn về 
phía ñối diện trung tâm ngân hà sẽ chỉ nhìn thấy một số ít sao trong một phần của hệ.  

Trái ñất không ngừng quay quanh Mặt trời. Về mùa hè Trái ñất chuyển ñộng ñến khu vực 
giữa Mặt trời và hệ ngân hà gọi là ðới ngân hà. ðới ngân hà là khu vực chủ yếu của hệ ngân 
hà, tập trung nhiều sao của hệ. Bầu trời ñêm hè chúng ta nhìn thấy chính là ðới ngân hà dày 
ñặc các vì sao. Về mùa ðông và các mùa khác, khu vực ðới ngân hà nằm về phía Trái ñất 
ñang ở ban ngày, nên rất khó nhìn thấy. Còn ở mặt kia của Trái ñất (vùng ñang là ñêm) sẽ 
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không thể nhìn thấy nó. Do vậy, ñêm mùa hè chúng ta nhìn thấy nhiều sao hơn ñêm mùa 
ðông.  

Vì sao gió ban ngày mạnh hơn ban ñêm ? 

Ngày hè nóng nực và oi ả, bạn mong cho ñêm mau xuống và chờ ñợi những làn gió mát. bạn 
có thể cho rằng buổi tối gió mạnh hơn. Nhưng thực ra, ñó chỉ là cảm giác của chúng ta mà 
thôi. Vì ñêm tĩnh mịch hơn ngày, người ta có thể nghe thấy tiếng gió thổi rõ hơn, vang hơn 
vào ban ngày…  

Thông thường, gió trên không trung bao giờ cũng có tốc ñộ lớn hơn gió dưới mặt ñất. Ban 
ngày, khi có sự trao ñổi không khí theo chiều thẳng ñứng, không khí trên không trung di 
chuyển xuống phía dưới sẽ thúc ñẩy gió dưới mặt ñất thổi nhanh hơn. Vì thế tốc ñộ gió mặt 
ñất vào ban ngày tương ñối lớn.  

Ngược lại, sau khi Mặt trời lặn, nhiệt ñộ mặt ñất giảm ñi, sự trao ñổi không khí giữa trên và 
dưới bị yếu dần. Không khí tầng dưới mất ñi sự thúc ñẩy của dòng khí có tốc ñộ lớn ở tầng 
cao, vì thế gió ở ñây cũng yếu ñi.  

Cơ chế trao ñổi khí trên dưới  

Nguyên lý di chuyển chung của các tầng khí là: khí nóng, nhẹ sẽ bốc lên cao, khí lạnh, nặng 
sẽ chìm xuống dưới.  

Ban ngày, ánh nắng Mặt trời chiếu xuống làm các vùng trên mặt ñất nóng lên. Nhưng do 
nhiệt lượng mà mỗi vùng nhận ñược không ñều nhau nên nhiệt ñộ lớp không khí sát mặt ñất 
cũng có sự chênh lệch. Nơi có nhiệt ñộ cao, không khí sẽ bốc lên trên, nơi có nhiệt ñộ thấp, 
không khí sẽ lắng xuống dưới. ðiều ñó dẫn tới sự trao ñổi không khí theo chiều lên xuống.  

Vào buổi tối, Mặt trời lặn, mặt ñất nguội dần ñi sinh ra hiện tượng nhiệt ñộ trên không cao 
hơn nhiệt ñộ dưới thấp, ngăn cản sự trao ñổi lên xuống của các dòng khí.  

Vì sao ñêm và sáng sớm nghe tiếng chuông ở xa rõ hơn ban ngày ? 

Có người sẽ nói: “ðó là vì ban ñêm và buổi sáng sớm môi trường yên tĩnh, còn ban ngày thì 
có nhiều tiếng ồn”. ðiều ñó ñúng, nhưng chỉ là phần nhỏ và cũng không hoàn chỉnh. Bạn có 
biết nguyên nhân chủ yếu không? ðó là vì âm thanh biết “ñi vòng”.  

Âm thanh truyền ñi ñược là nhờ không khí, nhưng nó lại có tính cách lỳ lạ như sau: Trong 
không khí có nhiệt ñộ không ñổi, nó truyền thẳng, nhưng một khi gặp phải không khí có nhiệt 
ñộ chỗ cao chỗ thấp, nó sẽ chọn nơi có nhiệt ñộ thấp ñể ñi, vì thế âm thanh ñi vòng.  

Ban ngày, Mặt trời hun nóng mặt ñất, nhiệt ñộ không khí ở gần mặt ñất cao hơn nhiều so với 
ở trên cao. Do nhiệt ñộ phân tán không ñồng ñều nên sau khi tiếng chuông phát ra, chưa ñi 
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ñược bao xa, nó ñã ñi vòng lên trên cao nơi có nhiệt ñộ thấp. Vì vậy trên mặt ñất, ngoài một 
khoảng cách nhất ñịnh ra bạn sẽ nghe không rõ, nếu cách xa hơn nữa bạn sẽ hoàn toàn không 
nghe thấy âm thanh.  

Ban ñêm và buổi sáng sớm thì ngược lại, nhiệt ñộ không khí ở gần mặt ñất thấp hơn so với ở 
trên cao, sau khi tiếng chuông truyền ñi nó sẽ tiến về phía mặt ñất nơi có nhiệt ñộ thấp, vì vậy 
ở nơi rất xa người ta vẫn có thể nghe rõ tiếng chuông…  

Hô hoán hay nói thầm 

Tính cách ñó của âm thanh có thể tạo nên những hiện tượng rất thú vị. Ở trên sa mạc nóng 
bức, nhiệt ñộ trên mặt ñất rất cao, cách xa 50 – 60 mét có người ñang hô hoán rất to nhưng 
bạn chỉ thấy môi người ñó ñộng ñậy chứ không nghe thấy gì cảm ñó là vì sau khi tiếng hô 
phát ra nó ñã nhanh chóng ñi vòng lên trên cao. Ngược lại ở những vùng băng tuyết phương 
bắc, nhiệt ñộ mặt ñất thấp hơn nhiều so với ở trên cao nên toàn bộ âm thanh ñều truyền theo 
mặt ñất. Vì thế khi người ta hét to có thể truyền ñi rất xa, thậm chí ngoài 1- 2 km cũng nghe 
thấy ñược tiếng của người ñó.  

Nếu như có một vùng nào ñó mà nhiệt ñộ không khí ở gần mặt ñất thay ñổi rất ghê ghớm: chỗ 
này cao, chỗ kia thấp thì âm thanh sau khi vòng lên trên sẽ lại vòng xuống dưới, tạo nên hiện 
tượng rất kỳ lạ. Năm 1923 một kho vũ khí của Hà Lan bị nổ, trong phạm vi 100 – 160 km 
quanh ñó không nghe thấy gì. Nhưng cách xa 1.300 km, người ta lại nghe thấy, ñó là hiện 
tượng ñược tạo nên do âm thanh ñi vòng nhiều lần trong không khí.  

Tại sao trời quầng thì gió, trăng tán thì mưa ? 

Mỗi khi quanh Mặt trời hoặc Mặt trăng xuất hiện những vòng ánh sáng khá lớn màu trắng 
hoặc ánh sáng có nhiều màu, ông bà chúng ta xưa lại nhắc con cháu thu thóc ñang phơi, cất 
quần áo, ñóng cửa sổ… Họ bảo nhau mưa gió sắp ñến ñấy. Vầng sáng ấy ñược gọi là tán hay 
quầng.  

Quầng ánh sáng xuất hiện xung quanh Mặt trời phần lớn là có màu sắc theo thứ tự từ trong ra 
ngoài là hồng, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Quầng xuất hiện quanh Mặt trăng phần lớn 
là màu trắng.  

“Quầng” xuất hiện khi bầu trời có mây ti tầng. Lớp mây này là những mây ở tầng cao do vô 
vàn tinh thể băng li ti tạo thành, ñáy lớp mây cách mặt ñất khoảng hơn 6 km. Không khí ở 
ñây lúc này vẫn còn lạnh, thời tiết vẫn tốt. Tuy nhiên, ở nơi xa (cách ñó khoảng mấy trăm 
km), luồng không khí nóng ấm ñang giao tranh với luồng không khí lạnh. Không khí dần ấm 
nóng và bay lên theo mặt nghiêng của khối không khí lạnh. Trong quá trình không khí nóng 
lên cao, nhiệt ñộ của khối khí bị giảm dần, hơi nước ngưng ñọng thành tầng mây.  

Dần dần xuất hiện mây vũ tầng dày, loại mây này thường cho mưa thời gian kéo dài và diện 
rộng tới khoảng 300 km. Càng lên cao, do mặt front nóng (mặt phân cách khối khí nóng lạnh) 
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càng cách xa mặt ñất, ñộ cao ngưng kết hơi nước cũng dần dần tăng lên, do ñó ñộ cao của 
chân mây cũng dần cao hơn, thành mây cao tầng và mây ti tầng, lên cao hơn nữa là mây ti.  

Vì mây ti hình thành ở ñộ cao trên 6 km, nhiệt ñộ không khí lúc này ñã hạ xuống khoảng – 20 
ñộ C, do ñó có thể tạo thành những tinh thể băng hình trụ hoặc hình lục lăng.  

“Khi tia nắng Mặt trời và ánh trăng chiếu qua tinh thể băng này sẽ tạo ra quầng Mặt trời hoặc 
quầng Mặt trăng”.  

Khi chúng ta nhìn thấy quầng Mặt trời hoặc quầng Mặt trăng chứng tỏ mặt ñất nơi ta ñứng 
tuy vẫn có không khí lạnh khống chế, thời tiết vẫn bình thường, nhưng ở trên cao ñã xuất hiện 
không khí nóng, và khi hơi nóng từ dưới mặt ñất bốc lên ngày càng lan ñến gần nơi ta ñứng 
hơn, thì ảnh hưởng tiếp theo sẽ là mây ngày càng thấp, gió mạnh dần lên. Cuối cùng là những 
giọt mưa rơi. Vì vậy, quầng là dấu hiệu ñầu tiên cho thấy sẽ có mưa gió.  

Ngoài ra, tại khu vực ngoại vi của bão cũng thường có lớp mây cuốn và quầng, sau quầng các 
ñám mây dần dần dày lên và ñen ñặc, tiếp ñó sẽ có mưa to gió lớn.  

Tuy nhiên, không có nghĩa là hễ Mặt trời có quầng, vầng trăng có tán thì nhất ñịnh có mưa 
gió sẽ xảy ra. Chủ yếu ở ñây là thời tiết sẽ xấu ñi, còn mưa gió hay không lại còn phải phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.  

Vì sao luôn nhìn thấy chớp trước rồi mới nghe thấy tiếng sấm ? 

Vào mùa hè thường xuất hiện chớp và sấm, trong cơn dông, ñiện trường giữa hai khu vực 
mang ñiện tích dương và ñiện tích âm trong những ñám mây lớn ñến một mức ñộ nhất ñịnh, 
hai loại ñiện tích trong quá trình phát triển sẽ phát ra tia lửa, hiện tượng này gọi là hiện tượng 
tia lửa phóng ñiện. Khi tia lửa phóng ñiện phát ra tia sáng cực mạnh, mà trên ñường tia sáng 
này sinh ra nhiệt ñộ cao, làm cho không khí xung quanh chịu nhiệt lớn và phình ra, hạt mây 
cũng nở phình ra do nhiệt ñộ quá nóng, tạo ra âm thanh vang mạnh, ánh sáng mạnh như vậy 
chính là chớp, và âm thanh vang dội chính là tiếng sấm.  

Chớp và sấm phát sinh ra vào cùng một lúc, nhưng tại sao chúng ta thường nhìn thấy chớp 
trước sau ñó mới nghe thấy tiếng sấm? ðó là bởi vì tốc ñộ truyền của ánh sáng nhanh hơn 
nhiều so với tốc ñộ truyền của âm thanh. Trong không khí, mỗi giây ánh sáng ñi ñược 30 vạn 
km, tương ñương chạy 7,5 vòng quanh xích ñạo trên Trái ñất. Tốc ñộ của âm thanh trong 
không khí chỉ ñi ñược 340 m / s, bằng 1 / 900.000 lần so với tốc ñộ của ánh sáng. Thời gian 
tia sáng phát sinh từ chớp truyền ñến mặt ñất không ñến một phần vài chục vạn giây; thế 
nhưng âm thanh cùng chạy với cự ly như vậy cần phải có thời gian dài hơn. Theo những hiểu 
biết thông thường, chúng ta có thể lợi dụng khoảng cách thời gian từ khi nhìn thấy chớp ñến 
khi nghe thấy tiếng sấm ñể có thể tính ra nơi phóng ñiện cách chúng ta bao xa.  

ðôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy chớp mà không nghe thấy tiếng sấm, chính là vì tầng mây 
phóng ñiện cách chúng ta quá xa, hoặc do âm thanh phát ra không ñủ ñộ vang. Chính vì khi 
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âm thanh truyền trong không khí thì năng lượng của nó ñã giảm ñi nhiều, ñến cuối cùng 
không còn nghe thấy tiếng sấm nữa.  

Mặc dù trong không trung cứ một lần có chớp là một lần có sấm kèm theo nhưng tại sao thỉnh 
thoảng chúng ta vẫn chỉ nhìn thấy một tia chớp nhưng lại nghe thấy tiếng sấm ầm ầm không 
dứt, vang hồi lâu mới ngừng?  

Nguyên là do tia chớp trong không trung thường rất dài, có những tia chớp dài ñến 2 ~ 3 km, 
thậm chí có tia còn dài ñến 10 km. Do khoảng cách từ các phần trên tia chớp so với chúng ta 
hoàn toàn không giống nhau, cho nên thời gian tiếng sấm truyền âm thanh ñến tai chúng ta 
cũng vang tiếng trước tiếng sau. Mặt khác, tia chớp không chỉ phát sinh một lần rồi dừng lại 
mà hầu như trong một thời gian ngắn liên tiếp hàng chuỗi tia chớp xuất hiện, vậy thì tiếng 
sấm của ñợt chớp phóng ñiện ñầu tiên chưa dứt thì lại ñến lượt tiếng sấm của ñợt chớp phóng 
ñiện thứ hai, thứ ba, những âm thanh ñó liên tiếp lẫn vào nhau tạo nên chuỗi âm thanh sấm 
vang mà chúng ta vẫn thi thoảng nghe thấy.  

Ngoài ra, khi tiếng sấm gặp phải mặt ñất, nhà cao tầng, núi cao hoặc tầng mây trên bầu trời, 
ñều phát sinh hiện tượng phản xạ, tạo ra âm thanh phản hồi. Thời gian những âm thanh phản 
hồi này truyền ñến tai chúng ta cũng không ñồng nhất, chính vì thế hình thành nên chuỗi 
tiếng sấm. Thỉnh thoảng do vài nguyên nhân kết hợp lại tạo nên những chuỗi âm thanh ầm 
ầm không dứt, thậm chí ñôi khi có thể kéo dài ñến một phút mới ngừng.  

Vì sao sét hay ñánh vào vật thể cao chót vót ñứng ñơn ñộc ? 

Tầng mây thấp trong các ñám mây giông thường mang ñiện. Loại ñiện năng này thường gây 
cảm ứng cho mặt ñất, ñồng thời làm cho mặt ñất sản sinh ra loại ñiện tích khác với tính chất 
của dòng ñiện trong tầng mây thấp. ðiều ñó có nghĩa, tầng mây thấp nếu tích ñiện dương thì 
mặt ñất lại mang ñiện âm; ngược lại nếu tầng mây thấp mang ñiện âm thì mặt ñất mang ñiện 
dương. Mặt ñất mang loại ñiện tích này gọi là “ñiện tích cảm ứng”.  

Loại ñiện tích cảm ứng này trên một phạm vi nhỏ thường mang tính chất giống nhau, chẳng 
hạn ñều mang ñiện dương, hoặc ñều là ñiện âm. Dòng ñiện cùng một tính chất thường bài 
xích nhau. Kết quả của sự bài xích nhau khiến cho ñiện tích trên mặt ñất phân bố lại từ ñầu. 
Lực bài xích này ven theo sự phân lực của phương hướng mặt ñất, ở những nơi mặt ñất ghồ 
ghề thì sự phân lực thường nhỏ hơn ở những vùng ñất bằng phẳng, vì thế ñiện tích thường 
dịch chuyển ñến những nơi mặt ñất ghồ ghề gấp khúc. Từ ñó suy ra, ở những vùng ñất ghồ 
ghề gấp khúc, mật ñộ ñiện tích nhiều hơn và dầy ñặc hơn.  

Những vật thể cao chót vót mang ñiện tích cảm ứng nhiều hơn mặt ñất, có khả năng hút sóng 
ñiện mạnh hơn, vì thế nó hút tia ñiện một cách dễ dàng.  

Chính vì như vậy, khi trời mưa, chúng ta không nên ñứng trú mưa dưới những vật thể cao 
như cột cờ, cây cao, tháp nhọn, cột ñiện v.v… bởi vì tia sét rất thích những nơi ñó.  
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Thế nhưng người ta cũng thường lợi dụng ñặc tính của những vật thể cao chót vót, ñể bảo vệ 
các toà nhà tránh ñược sét ñánh, chính là lắp ñặt cột chống sét.  

Cột chống sét chính là các thanh kim loại nằm trên ñỉnh các toà nhà cao, phần dưới nối tiếp 
với mặt ñất. Nó sẽ hút tất cả tia sét mang ñiện, coi là ñường dẫn ñiện, cho dòng ñiện chạy qua 
nó và truyền xuống dưới lòng ñất. Như vậy, tia sét ñánh vào toà nhà cao thường bị chặn lại và 
không thể ñánh trúng mục tiêu.  

Vì sao xuất hiện chớp dạng hình cây và hình cầu ? 

Vào lúc chạng vạng tối của mùa hè, ñám mây hồng ñi qua làm nóng mặt ñất, cộng thêm tác 
dụng tiềm nhiệt của hơi nước ñóng băng lan rộng rất cao và dầy, mây uốn như cây cổ thụ già 
muôn hình muôn vẻ xuất hiện nhiều ở những bộ phận lồi của vật thể. Ở khu vực mà ánh sáng 
Mặt trời chiếu ñến thì có màu hồng sẫm, những bóng râm mà Mặt trời không chiếu ñến ñược 
thì cảnh sắc màu âm u và xám xịt. Trên biên các ñám mây, có những vệt mưa nối tiếp chân 
trời. Trên ñỉnh những ñám mây có khói mây nhỏ màu vàng ñỏ trải ra trên bầu trời. Trong ñám 
mây có tia chớp xuất hiện rõ rệt, tia chớp xuyên qua ñám mây như là con rắn bạc, khi ánh 
sáng tia chớp phát quang, ñám mây ñen ñột nhiên hồng lên như là thanh sắt vừa mới lấy ra 
khỏi lò luyện.  

Tia chớp vì sao có hình dạng giống như “cây khô treo ngược” ? 

Khi mây mưa xuất hiện, tầng mây mang ñiện âm, cảm ứng mặt ñất mang ñiện dương, tia 
chớp ñầu tiên xuất hiện mang ñiện âm từ trên ñám mây hướng xuống mặt ñất gọi là “tia chớp 
tiên dẫn”, nó phát huy tác dụng sinh ra tia chớp. Tia chớp dẫn ñiện này khi phát ra tia chớp 
không hề thuận buồm xuôi gió. Trước tiên, nó tiến theo hướng khu vực mang ñiện tích dương 
mà phân bố hỗn loạn trong không gian phía dưới của tầng mây. Những ñiện tích dương trong 
không gian này là loại ñiện tích cảm ứng của mặt ñất tích tụ với mật ñộ tương ñối dầy ñặc 
trên vật thể nhọn, chúng tiến vào bầu khí quyển do tự bài trừ lẫn nhau, mang vào tầng không 
khí thấp những dòng khí hỗn loạn do chịu áp lực tầng mây dông và phân bố không ñồng ñều. 
Tia chớp tiên dẫn thường tiến vào khu vực ñiện tích dương ở không gian phụ cận. Nếu như ở 
khu vực phụ cận có hai hay nhiều vùng không gian mang ñiện tích dương thì tia chớp tiên 
dẫn liền xuất hiện hiện tượng phân nhánh. Nói chung tia chớp tiên dẫn rất dễ thông qua tầng 
không khí ẩm ướt mà không dễ thông qua tầng không khí khô hanh. Do vậy, con ñường ñi 
của nó tránh chỗ khô gặp ướt, nó ñi qua khu ñiện tích dương bằng con ñường khúc khuỷu, rồi 
lại ñi ñến khu ñiện tích dương khác ở phía dưới. Ở một vài vị trí phân nhánh, nó tiến ñến 
những khu vực nào thì mang ñiện tích âm ñến khu vực ñó, như vậy, xuất hiện tia chớp tiên 
dẫn trông giống như là “cây khô treo ngược”. ðiều ñó cho thấy tia chớp tiên dẫn là tia chớp 
mà phải “ñạp bằng chông gai, nếm muôn vàn khó khăn” mới hình thành. Nhưng loại tia chớp 
như vậy không phải là tia sáng mạnh. ðiểm ñầu tiên của tia chớp dần dần vươn thẳng xuống 
cho ñến gần mặt ñất, ñiện tích dương của vật thể nhọn ở phía dưới mặt ñất nhận lực hút của 
ñiện tích âm ở ñầu nhọn của tia chớp tiên dẫn, men theo tia chớp tiên dẫn mà tiến về phía 
dưới của ñám mây, nó gặp ñiện tích âm vốn có của tia chớp và phát ra ánh sáng rất mạnh. ðó 
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là tia chớp mà chúng ta nhìn thấy. Do ñường của nó là con ñường cũ của tia chớp tiên dẫn 
nên tia chớp phát ra ánh sáng cũng luôn hiện ra hình dạng của cây khô treo ngược, loại tia 
chớp này còn gọi là tia chớp phản hồi.  

Khi tia chớp tiên dẫn phát xuống mặt ñất, ñiểm mà nó ñánh xuống thường xuất hiện tia chớp 
dạng hình cầu. ðó là quả cầu mang ñiện tích với ñường kính khoảng 10 – 20 centimet, nó rất 
nhẹ, có thể di chuyển theo gió, có thể sau khi co lại xuyên vào khe cửa, rồi lại phục hồi hình 
dáng ban ñầu là hình cầu. Nó rất thích di chuyển cùng dòng ñiện, ống nước, không khí nóng, 
khi di chuyển thường tạo ra âm thanh vù vù. Lúc bình thường nó có màu hồng hoặc màu hơi 
vàng, cũng có lúc mang màu lam trắng hoặc màu ñỏ nhạt. Ở phía Bắc của tỉnh Giang Tô có 
một năm mọi người ñã từng nhìn thấy, một lần khi tia chớp phát ra có một tia chớp phát rất 
nhanh, khuất sau bụi cỏ, sau sự việc ñó, phát hiện ở ñó có một ñám cỏ bị thiêu cháy. Ở vùng 
Thượng Hải, trong một lần tiếng sấm nổ vang trời phát hiện có một quả cầu lửa từ cửa sổ phía 
Bắc tầng hai của phòng mới xây vào trong nhà kính, men theo bức tường bị cháy xém, phát ra 
tiếng nổ to, và lập tức mất ñi ở góc bên trái của cửa sổ ñể lại một lỗ thủng khoảng 20 
centimet, quả cầu lửa này chỉ là một tia chớp hình cầu.  

Hiện nay con người vẫn chưa xác ñịnh ñược nguyên nhân xuất hiện tia chớp hình cầu, có mấy 
chục quan ñiểm, chẳng hạn như có người cho rằng nó xuất hiện ở những chỗ gấp khúc của tia 
chớp, có người cho rằng xuất hiện ở chỗ mà tia chớp ñánh vào. Sự hình thành của nó có liên 
quan tới nhiệt ñộ cao hàng vạn ñộ trong tia chớp. Nó có thể chuyển ñộng, thành phần của nó 
chỉ là một vài loại ion dương, ion âm, cũng có người từng thử nghiệm bằng quả cầu tự tạo, 
nhưng ñối với vấn ñề này còn cần phải nghiên cứu sâu thêm.  

Vì sao tuyết trắng ? 

ðể trả lời câu hỏi này, không nhất thiết bạn phải là nhà khoa học. Bạn có muốn thử tìm hiểu 
không?  

Khi tia sáng Mặt trời xâm nhập vào một hạt tuyết, nó sẽ nhanh chóng bị tán xạ bởi vô số 
những tinh thể băng và túi khí bên trong. Gần như toàn bộ tia sáng bị bật ngược trở lại và ra 
khỏi hạt tuyết. Vì thế tuyết giữ nguyên màu sắc của ánh sáng Mặt trời – màu trắng.  

Vậy, ánh sáng là gì và thế nào là hiện tượng tán xạ ánh sáng?  

Ánh sáng là tập hợp của vô số các hạt photon. Photon ñến mắt chúng ta dưới hình thức một 
“dải cầu vồng” mà các nhà vật lý gọi là quang phổ. Quang phổ có rất nhiều màu sắc, nhưng 
về cơ bản có 7 màu là ñỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím truyền trong không gian với 
bước sóng ngắn, còn các photon của các dải màu “nóng” hơn thì truyền ñến mắt chúng ta với 
bước sóng dài. Ánh sáng Mặt trời là tổng hợp của tất cả những màu sắc ấy, nhưng nó không 
rực rỡ như bạn nghĩ ñâu mà chỉ có một màu thôi – màu trắng.  

Khi các hạt photon va chạm với bất kỳ một vật thể nào ñó, chúng sẽ có những phản ứng rất 
ña dạng. Chúng có thể bật trở lại (thuật ngữ vật lý là phản xạ), có thể bắn ra các phía (tán xạ), 
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hoặc thậm chí chúng có thể ñi theo một ñường thẳng (sự truyền ánh sáng). Có một khả năng 
nữa là các hạt photon sẽ “ñâm sầm” vào một phân tử của chất tạo thành vật thể, truyền năng 
lượng cho phân tử này và “chết” (hấp thụ). Các hạt photon thuộc những dải màu khác nhau 
có phản ứng khác nhau tuỷ theo vật thể mà nó va chạm. Như vậy, các bạn có thể hiểu ñơn 
giản thế này: Quả táo Tây có màu ñỏ hồng bởi vì nó hấp thụ phần lớn ánh sáng “nóng”, chủ 
yếu là ánh sáng ñỏ, trong quang phổ. Ánh sáng màu lục, lam, chàm, tím “yếu” hơn bị bật 
ngược trở lại (cho nên không thể có quả táo màu xanh nước biển, trừ phi có ai… nhuộm nó).  

Vậy là mọi chuyện trở nên ñơn giản.  

Vì sao khi tuyết rơi không lạnh nhưng khi tuyết tan lại lạnh ? 

Vào mùa ñông, nhiều vùng ở Trung Quốc thường chịu sự chiếm lĩnh của luồng không khí 
lạnh. Luồng không khí vừa lạnh vừa khô bắt nguồn từ phương Bắc di chuyển xuống phía 
Nam với cường ñộ mạnh, khi nó tiếp xúc luồng không khí nóng ẩm ở phương Nam, do không 
khí lạnh nặng hơn không khí nóng, liền ñẩy không khí nóng ẩm bay lên cao, khiến cho hơi 
nước trong luồng không khí nóng nhanh chóng kết tủa tạo thành hạt băng, các hạt băng to dần 
lên trở thành hoa tuyết rồi sau ñó rơi xuống ñất.  

Trước khi luồng không khí lạnh ñến, thông thường thì luồng không khí nóng ẩm ở phương 
Nam rất mạnh, vì thế, thời tiết có phần ấm áp. Mà hơi nước kết tụ thành hoa tuyết cũng giải 
phóng ra một nhiệt lượng nhất ñịnh, ñiều này khiến cho thời tiết trước khi tuyết rơi và khi 
tuyết rơi thường không lạnh.  

Sau khi trung tâm luồng không khí lạnh qua ñi, mây tan tuyết tạnh, thời tiết trở nên trong 
xanh, do trên bầu trời ñã mất ñi tầng mây cản trở, trên mặt ñất liền phóng ra một nhiệt lượng 
rất lớn, nhiệt ñộ lúc này giảm xuống ñáng kể. Hơn nữa, những nơi tuyết rơi khi bị ánh sáng 
Mặt trời chiếu xạ xuống sẽ bị tan chảy, khi tan chảy sẽ hấp thu một nhiệt lượng lớn. Theo thí 
nghiệm thực tế, 1 gam băng ở 0 ñộ C, tan chảy thành nước 0 ñộ C cần hấp thu là 334,4 
micron (80kcal) nhiệt lượng, cho nên khi một vùng lớn tuyết tan thì nhiệt lượng cần hấp thu 
cũng phải tương ñương. Vì thế người ta có cảm giác thời tiết lạnh hơn.  

Vì sao khi có sương thì trời nắng ? 

Bốn mùa ñều có sương, chỉ có ñiều vào mùa thu thường nhiều sương hơn. Vào buổi sáng 
sớm, bạn chỉ cần lưu ý một chút ở ruộng lúa, cỏ dại ở bên vệ ñường và trên màng nhện, sẽ 
phát hiện thấy nước sương ẩm ướt, ñặc biệt là những giọt sương ñọng trên mạng nhện như 
những hạt trân châu lấp lánh.  

Thời cổ xưa, người ta coi sương là ngọc bối, cho rằng sương không chỉ rơi từ trên trời xuống, 
mà còn là rơi từ trên những chòm sao khác nhau, các nhà luyện ñan cổ ñại rất chú ý ñến việc 
thu nhập hạt sương, họ cho rằng nó giúp nhiều trong việc chế tạo kim thạch và thuốc trường 
thọ. Có người dùng sương làm thuốc, cho rằng uống nhiều sương có thể chữa ñược bệnh và 
kéo dài tuổi thọ.  
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Sau này, bản chất của sương mới ñược hiểu rõ, sương không phải là rơi xuống từ trên bầu 
trời, càng không phải là rơi từ các chòm sao khác nhau, chúng ñược hình thành từ hơi nước ở 
tầng không khí thấp khi gặp phải vật thể lạnh. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường 
gặp hiện tượng này: vào mùa ñông, khi bạn thở vào một ô cửa sổ bằng thuỷ tinh, bạn sẽ phát 
hiện trên cửa sổ xuất hiện những hạt nước nhỏ; vào mùa hè nếu như bạn ñể que kem vào thuỷ 
tinh một lúc liền nhìn thấy bên ngoài cốc thuỷ tinh có hạt nước nhỏ. ðây là kết quả hơi nước 
trong không khí gặp những vật thể lạnh ngưng tụ mà thành.  

Vào ban ñêm những ngày nắng không có mây, nhiệt lượng mặt ñất phát tán rất nhanh, nhiệt 
ñộ trên cánh ñồng nhanh chóng giảm xuống. Nhiệt ñộ khi ñã hạ thấp xuống thì khả năng chứa 
hơi nước trong không khí cũng giảm theo, hơi nước ở tầng thấp trong không khí rơi xuống 
ngọn cỏ, rơi trên lá cây, ñồng thời kết thành những hạt nước nhỏ, ñó chính là quá trình hình 
thành hạt sương.  

Vì sao khi có sương thì thời tiết thường nắng?  

Sự hình thành những hạt sương cần có những ñiều kiện khí hậu nhất ñịnh, ñó là do sự khống 
chế của áp khí cao, ít gió, trời quang mây tạnh, nhiệt lượng trên mặt ñất tán rất nhanh, nhiệt 
ñộ giảm xuống, khi hơi nước gặp phải mặt ñất hoặc những vật thể tương ñối lạnh thì sẽ hình 
thành sương.  

Vì sao mà những ngày mưa thì không có sương ? 

Ban ñêm có mây, trên mặt ñất dường như là phủ một lớp chăn bông dày, nhiệt lượng muốn 
chạy ñến với không gian này cũng khó mà qua cửa ải lớn này, sau khi gặp phải tầng mây, một 
bộ phận bị quay trở lại mặt ñất, bộ phận khác bị mây hút ñi, phần nhiệt lượng bị mây hút ñi 
sau ñó dần dần phóng xuống mặt ñất. Do vậy, tầng mây như là một nhà kính có tác dụng duy 
trì nhiệt. Như vậy, về ñêm, cả bầu trời toàn là mây, nhiệt ñộ gần mặt ñất không dễ gì hạ 
xuống, sương khó mà xuất hiện.  

Ban ñêm có gió có thể làm cho không khí xáo trộn, tăng lên nhiệt ñộ tầng không khí ở gần 
mặt ñất, lại làm cho hơi nước khuếch tán, thế là khó có thể hình thành sương.  

Ở nông thôn, sương rất có lợi ñối với mùa màng, vì sương cũng như mưa, có thể làm ẩm ñất, 
có tác dụng giúp cho thực vật sinh trưởng và phát triển.  

Sương mù ñược hình thành như thế nào ? 

Vào những ngày múa ñông giá lạnh, thỉnh thoảng gió thổi nhẹ, trăng sao sáng vằng vặc, gần 
về sáng mở cửa sổ nhìn ra ngoài, mái nhà, ñồng cỏ toàn là màu tuyết trắng, nếu như bạn tỉ mỉ 
lật tấm ngói lên, có thể phát hiện thấy dưới tấm ngói là sương trắng.  

Lật lại cuốn lịch, thì mỗi năm vào hạ tuần tháng 10 luôn có tiết “sương giáng”. Ta nhìn thấy 
tuyết rơi, cũng nhìn thấy mưa rơi, có thể là có ai ñó nhìn thấy sương rơi chưa? Sương là từ 
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trên trời rơi xuống có phải không? Ban ngày, trên mặt ñất chịu sự chiếu xạ của ánh sáng Mặt 
trời, nhiệt ñộ luôn cao hơn một chút, thành phần nước ở trên mặt ñất không ngừng bốc hơi, 
như vậy làm cho không khí tiếp giáp gần với mặt ñất luôn có hơi nước nhất ñịnh. Vào những 
ñêm cuối thu, ñêm ñông và ñêm ñầu mùa xuân không khí rất lạnh, ñặc biệt là những ñêm 
không có mây, không có gió, không khí lạnh gần với mặt ñất hơn, khi nó tiếp xúc với vật thể 
lạnh ở một mức ñộ nhất ñịnh là dưới 0 ñộ C, trong ñó một phần hơi nước sẽ ngưng ñọng lại 
thành hạt băng trên vật thể, ñây chính là sương. Sương là sự ngưng ñọng của hơi nước gần 
mặt ñất, không phải là từ trên trời rơi xuống, do vậy, không kể bất kỳ nơi ñâu, chỉ cần có ñiều 
kiện ngưng kết là nó liền ngưng kết lại, ñôi khi chúng ta có thể tìm thấy dấu tích của hạt 
sương ở bên dưới tấm ngói hoặc dưới tảng ñá.  

Sương chắc chắn là không phải là từ trên trời rơi xuống, vậy là cách nói “sương giáng” cũng 
nên cải chính ñôi chút! Thế nhưng tên gọi của tiết mùa này ñược truyền lại từ hàng ngàn năm 
ñã trở thành thói quen, chỉ cần chúng ta hiểu ñược ý nghĩa ñích thực thì không cải chính cũng 
không vấn ñề gì.  

Các loại vật thể ở ngoài trời mùa lạnh ñiều kiện ngưng tụ không giống nhau: các loại ñồ sắt 
do ít nhiệt hơn, nên sau khi khuếch tán nhiệt lượng dễ làm lạnh, do vậy dễ hình thành sương; 
ở cây cầu gỗ, do trên dưới hai bên có thể khuếch tán nhiệt lượng mà giá ñỡ trên mặt nước 
cung cấp ñủ hơi nước nên có câu thơ rằng “nhân tích bản kiểu sương”; trong mái ngói có khe 
hở, tính năng không cách nhiệt của các bộ phận tốt, trong chốc lát liền làm lạnh, nhiệt lượng 
nơi khác khó mà cộng hưởng với nó do vậy sương có thể dần dần ngưng ñọng lại trên mặt 
ngói; trên mặt ñất, hai mặt lá cỏ có thể khuếch tán ñược nhiệt lượng, lá cỏ vừa mỏng, dễ làm 
lạnh, do vậy có thể xuất hiện sương; trên bề mặt những ruộng cây, do nó không dễ nhận ñược 
sự cộng hưởng của nhiệt lượng dưới mặt ñất nên ñể tạo sương hơn so với bề mặt ñất. ðiều 
kiện ngưng kết của chúng là không giống nhau. Do vậy, sương xuất hiện trước sau cũng là 
không giống nhau.  

Gió thổi như thế nào ? 

Cờ bay trong gió, thuyền buồm chạy băng băng, mặt nước dập dềnh, sóng vỗ ầm ầm, … 
Những ñiều này ñều do gió gây ra. Khi vui vẻ, nó ñi chậm rãi từng bước, nhẹ nhàng ñu ñưa 
cành liễu, khi nổi giận, nó chạy nhảy lung tung, làm ñổ cây lật nhà.  

Vậy gió thường thổi như thế nào?  

Tục ngữ có câu “nhiệt cực sinh phong”( khi nóng qua sẽ nổi gió), câu nói này rất có ý nghĩa. 
Mặt trời chiếu xuống Trái ñất, do tính chất bề mặt Trái ñất khác nhau cho nên mức ñộ chịu 
nhiệt cũng khác nhau, nhiệt ñộ không khí các vùng có nơi cao nơi thấp. Những vùng nhiệt ñộ 
cao, không khí phình ra, mật ñộ không khí thu hẹp, khí áp thấp; ngược lại,những vùng nhiệt 
ñộ thấp, không khí co lại, mật ñộ không khí dầy ñặc, khí áp tăng cao. Do khí áp giữa hai vùng 
chênh lệch nhau nên ñã sản sinh ra một lực từ nơi có khí áp cao ñến nơi có khí áp thấp, 
thường ñược gọi là lực khí áp nấc thang. Dưới tác dụng của lực khí áp nấc thang, không khí 
di chuyển từ nơi có khí áp cao xuống nơi có khí áp thấp, cũng giống như nước ở sông thường 
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chảy từ chỗ cao ñến chỗ thấp, và gió cũng thổi theo qui luật như vậy. Sự chênh lệch khí áp 
giữa hai vùng càng lớn thì luồng không khí di chuyển càng nhanh, gió cũng thổi mạnh hơn. 
Khi khí áp chênh lệch không ñáng kể thì không khí di chuyển chậm, sức gió thổi càng không 
có lực. Nếu như khí áp giữa hai vùng tương ñương, không có sự chênh lệch khí áp thì không 
khí sẽ không chuyển ñộng, trời lặng gió.  

Sự phân bố khí áp ở các vùng trên Trái ñất không những khác biệt nhau mà còn thay ñổi theo 
thời khắc. Luồng khí áp cao và khí áp thấp nhất khi thì khống chế vùng ñất liền, khi thì di 
chuyển ra ngoài những ñại dương. Khí áp cao hàn lạnh thường nối tiếp với luồng không khí 
lạnh di chuyển từ khu vực có vĩ ñộ cao xuống khu vực có vĩ ñộ thấp. Khí áp thấp ở khu vực 
ôn ñới di chuyển từ Tây sang ðông. Như vậy, phương huớng, ñộ lớn mạnh của lực khí áp nấc 
thang giữa các vùng thay ñổi theo từng thời khắc, gió giữa các vùng cũng khi mạnh khi yếu 
ñồng thời không ngừng thay ñổi hướng gió.  

Vào mùa ñông, do ở ñất liền phát tán nhiệt nhanh hơn vùng biển nên nhiệt ñộ không khí thấp 
hơn ở vùng biển, nhưng khí áp lại cao hơn ở vùng biển, khí áp cao thường cư ngụ ở vùng ñất 
liền, vì thế mùa ñông ở Trung Quốc thường có gió Tây Bắc vừa khô vừa lạnh thổi từ ñất liền 
ra biển. Vào mùa hè thì ngược lại, dưới ánh sáng Mặt trời cực mạnh, ở vùng ñất liền nhiệt ñộ 
gia tăng nhanh hơn vùng biển, nhiệt ñộ tăng cao khí áp lại thấp hơn vùng biển rất nhiều, vì 
thế mùa hè ở Trung Quốc thường có gió mùa ðông Na nóng ấm thổi từ biển Thái Bình 
Dương vào phía ðông Trung Quốc. Khu vực Tây Nam Trung Quốc còn có gió mùa Tây Nam 
nóng hổi từ Ấn ðộ Dương.  

Khu vực duyên hải, ban ngày tiết trời trong lành, vùng ñất liền chịu nhiệt nhanh hơn vùng 
biển, nhiệt ñộ cao, khí áp thấp hơn vùng biển, gió biển mát mẻ không ngừng thổi từ biển vào 
trong ñất liền. Ban ñêm, ñất liền tản nhiệt nhanh hơn vùng biển, sự phân bố nhiệt ñộ không 
khí và khí áp ngược hẳn so với ban ngày, gió thổi từ ñất liền ra ngoài biển. ðây chính là 
nguyên nhân tại sao vùng duyên hải thường xuất hiện gió ở thềm lục ñịa.  

Ban ngày vùng núi trời nắng, không khí trong khe núi chịu nhiệt nên nở phình ra, tập trung 
dày ñặc ở phía trên, trên ñộ cao giống nhau nhưng khí áp trong khe núi thường cao hơn trên 
sườn núi , vì thế gió từ trong khe núi thổi lên ñỉnh núi; nhưng vào ban ñêm thì ngược lại, gió 
từ trên núi thổi xuống khe núi. ðây là gió núi và gió khe núi.  

Từ ñó có thể thấy rằng, bất kể gió mùa, gió thềm lục ñịa hay gió núi, ñều cho thấy bức xạ ánh 
sáng Mặt trời có thể là ñộng lực cơ bản ñể gió thổi, còn nguyên nhân cơ bản chính là sự 
chênh lệch khí áp giữa hai vùng.  

Vì sao gió ở trên cao thổi mạnh hơn ở dưới thấp ? 

Chúng ta thường ñứng trên lầu cao hoặc trên tháp cao sẽ cảm thấy gió mạnh hơn trên mặt ñất, 
có thể thấy rằng tốc ñộ gió mạnh theo ñộ cao. Lấy thành phố Bắc Kinh làm ví dụ, khi tốc ñộ 
gió ở ñộ cao 10 mét là 1,1 m / s, ở ñộ cao 50 mét là 3,6 m / s, ở ñộ cao 100 mét là 4,4 m / s, ở 
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ñộ cao 150 mét là 4,9 m / s, nếu như ñộ cao càng tăng thì gió càng mạnh hơn, cứ như vậy ñến 
một ñộ cao nhất ñịnh thì dừng, ñộ cao này ñược quyết ñịnh bởi ñiều kiện khí hậu lúc ñó.  

Gió ở nơi cao thường thổi mạnh hơn gió ở nơi thấp, thế nhưng sự chênh lệch về tốc ñộ gió ở 
nơi cao và tốc ñộ gió ở nơi thấp phụ thuộc vào tình hình thời tiết. Vào những ngày nắng dưới 
ánh sáng Mặt trời chiếu mạnh, ñối lưu trong không khí cũng mạnh, lúc này sự chênh lệch về 
tốc ñộ gió ở nơi cao và nơi thấp là không ñáng kể, chính là tốc ñộ gió ở nơi cao tuy lớn thì tốc 
ñộ gió ở nơi thấp cũng không hề nhỏ. Vào những ngày tiết trời âm u, ánh sáng Mặt trời chiếu 
xuống tương ñối yếu, ñối lưu không khí yếu , lúc này sự chênh lệch tốc ñộ gió ở nơi cao và 
nơi thấp tương ñối lớn, chính là tốc ñộ gió ở nơi thấp tương ñối nhỏ thậm chí không có gió 
nhưng ở nơi cao gió vẫn tương ñối lớn.  

Vì sao gió ở nơi cao lại mạnh hơn gió ở nơi thấp? Bởi vì không khí vận ñộng luôn chịu ảnh 
hưởng của lực ma sát, luồng không khí trên mặt ñất chịu tác dụng rất lớn của lực ma sát, ñặc 
biệt là những vùng ñồi núi không bằng phẳng, không khí rất dễ hình thành chuyển ñộng xoáy. 
Cùng với ñộ cao tăng lên, tác dụng lực ma sát giảm, tốc ñộ gió cũng tăng. Cùng ở một khu 
vực, nhiệt ñộ không khí gần mặt ñất cũng không giống nhau, có chỗ cao chỗ thấp. Như vậy, 
mặt nước trên cùng ñộ cao thì nhiệt ñộ không ñồng ñều, dẫn ñến khí áp không ñồng ñều ( gọi 
là khí áp nấc thang), làm cho tốc ñộ gió mạnh lên.  

Vì sao gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ ? 

Gió thổi thường có trận mạnh trận yếu, rất ít khi gió tiến lên phía trước cùng một tốc ñộ. 
Trong bản tin khí tượng, báo cáo sức gió to nhỏ thường cấp 5 - cấp 6,gió cấp 7 , chính là nói 
rõ ñặc tính của gió. Cấp 5, cấp 6 chỉ sức gió bình thường, tương ñương với tốc ñộ gió bình 
quân từ 8 -10,7 m / s hoặc 10,8 - 13,8 m / s, trận gió cấp 7 tương ñương với tốc ñộ gió trong 
nháy mắt từ 13,9 - 17,1 m / s. Theo qui ñịnh của ñài khí tượng Trung Quốc, khi ño ñạc tốc ñộ 
gió, thống nhất sử dụng tốc ñộ gió bình quân là 2 phút. Có lúc cũng căn cứ vào những yêu 
cầu không giống nhau ñể tính toán tốc ñộ gió bình quân là 1 phút hoặc 10 phút. Còn những 
trận gió có tốc ñộ gió lớn nhất trong một không gian ngắn thì ñược gọi là tốc ñộ gió chớp 
mắt.  

Ở ñâu ra ñỉnh núi bằng ? 

Dù là khách du lịch hay thuỷ thủ có kinh nghiệm, mỗi khi ngồi trên tàu thuỷ ñi qua mũi Hảo 
Vọng ở phía Nam châu Phi, thường bị “hút hồn” bởi một ngọn núi có ñỉnh phẳng lỳ như mặt 
bàn, thuộc loại núi cực hiếm trên thế giới.  

Ở vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc cũng có loại núi này. Vì sao chúng lại bằng như có ai gọt ñẽo 
vậy?  

ðó là do tầng nham thạch bằng phẳng phát triển mà hình thành. Trên ñáy biển, ñáy hồ và 
vùng ñồng bằng rộng từ thời ñại Thái viễn cổ, nước chảy ñã làm lắng ñọng nhiều tầng ñất cát, 
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bùn và ñá cuội. Qua bao nhiêu năm tháng, những tầng ñất tơi vụn ñó dần dần tích tụ lại, ngày 
một dày, chắc, ñể rồi từng bước hoá thành tầng thạch quyển cứng rắn như ngày nay.  

Sau ñó vỏ Trái ñất xảy ra những vận ñộng nhô lên một cách chậm chạp. Các tầng thạch 
quyển này từ ñáy nước nâng lên tương ñối ổn ñịnh, nên giữ ñược trạng thái bằng phẳng. Rồi 
trên tầng thạch quyển bằng phẳng ñó xuất hiện những con sông, con suối lớn nhỏ. Các dòng 
nước này xói mòn dần theo các rãnh, hình thành những vùng núi hoặc gò ñồi nhấp nhô. Nếu 
ñỉnh của chúng là một tầng thạch quyển cứng rắn, khó bị xâm thực phá hoại thì sẽ giữ ñược 
trạng thái bằng phẳng lâu dài, còn hai bên dốc ñứng như bức tường.  

Tuy vậy, một số ngọn núi không có các ñiều kiện trên, nhưng ñỉnh của chúng cũng bằng 
phẳng, xa trông như một cái bàn vuông. Có cái là do ñá bazan nóng chảy từ núi lửa phun ra 
che phủ mà thành, có cái lại là do nham thạch kết tinh từ xa xưa, sau bị xâm thực phong hoá 
lâu dài mà thành.  

Vì sao núi Phú Sĩ vươn cao khác thường ? 

Biểu tượng của ñất nước Mặt trời mọc - ngọn núi Phú Sĩ tuyệt mỹ - lâu nay vẫn khiến các nhà 
khoa học thắc mắc. Có cái gì ñó hơi bí ẩn ở nơi ñây: Ngọn núi này quá to và hoạt ñộng quá 
mạnh so với vị trí của nó.  

Phú Sĩ nằm trên một ñới hút chìm, là ranh giới giữa hai mảng thạch quyển. Tại ñây, mảng 
thạch quyển Philippine chìm xuống bên dưới Nhật Bản. Quá trình này làm nóng chảy ñá, tạo 
ra rất nhiều túi dung nham nhỏ.  

Thông thường, các núi lửa hình thành trong những khu vực như vậy có xu hướng yên tĩnh (ít 
khi phun trào) và thường bé nhỏ, ñơn giản bởi chúng không nhận ñược ñủ lượng magma cần 
thiết ñể to ra và hoạt ñộng mạnh hơn.  

Nhưng ngọn núi Phú Sĩ lại cao bất thường, và tạo ra vật liệu với tốc ñộ khoảng 10.000 
kilomét khối sau 100.000 năm, lớn hơn các núi lửa khác ở ñiều kiện tương tự. Thêm nữa, 
dung nham của nó lại hơi giống với loại ñược tạo ra ở các dãy núi giữa ñại dương (nơi hai 
mảng thạch quyển tách rời nhau, ñể magma ở dưới sâu phun trào lên).  

Người ta ñã khám phá ra một vết “rách” trong mảng thạch quyển biển Philippine ở ngay bên 
dưới chân núi Phú Sĩ. Từ vết rách này, một lượng lớn manti ñã dâng lên, lấp ñầy khoang chứa 
dung nham của ngọn núi, khiến cho núi lửa cao thêm và hoạt ñộng mãnh liệt hơn các anh chị 
em của nó. Vết rách này ñược tạo ra khi hai mảng lục ñịa ở gần ñó va vào khoảng 2 triệu năm 
trước ñây.  

Vì sao vận ñộng viên leo núi không ñược gào to ? 

Khi chinh phục các ñỉnh núi thấp, bạn có thể hò reo hay thậm chí la ó, cái ñó chẳng ảnh 
hưởng gì. Nhưng ñối với những ngọn núi cao phủ tuyết, hãy coi chừng vì ñiều này cực kỳ 
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nguy hiểm. Và nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy nói chung các vận ñộng viên ñều chỉ im 
lặng, cắm cúi leo lên…  

Trên núi cao, quanh năm tuyết không ngừng rơi và phủ trắng ñỉnh núi. Cứ sau mỗi lần tuyết 
rơi, tầng tuyết ở ñây lại dày thêm một chút. Tầng tuyết càng dày, áp lực mà tầng dưới phải 
chịu càng lớn, tuyết ở tầng dưới do vậy bị nén chặt lại thành những tảng băng dạng tuyết.  

ðồng thời tầng tuyết này cũng giống như một cái chăn phủ lên núi làm cho nhiệt lượng ở 
tầng ñáy không thoát ñi ñược, vì thế nhiệt ñộ ở tầng ñáy thường cao hơn nhiệt ñộ ở tầng trên 
cùng từ 10 – 20 ñộ C. Do vậy, một phần băng tuyết ở tầng ñáy ñã biến thành nước.  

Lớp nước này có tính chất như lớp dầu nhờn, và tầng tuyết dày trở thành “một ñống sắt thép 
ñược bôi trơn” nằm nghiêng trên sườn núi, lúc nào cũng có thể trượt xuống. Nếu một tảng ñá 
lớn lăn qua hoặc một loại chấn ñộng từ ñâu truyền tới, tầng tuyết này sẽ ñùng ñùng sụt lở 
toàn bộ xuống và vùi sâu tất cả các vật mà nó gặp trên ñường. Hiện tượng này gọi là tuyết lở.  

Khi người ta gào to sẽ phát ra âm thanh có nhiều loại tần số khác nhau, rồi thông qua không 
gian truyền tới tầng tuyết làm cho tầng tuyết bị chấn ñộng. Nếu như có tần số nào ñó của âm 
thanh gần bằng với tần số dao ñộng riêng của tầng tuyết thì sẽ hình thành cộng hưởng, tầng 
tuyết có thể vì thế sẽ dao ñộng dữ dội mà sụt lở xuống. ðiều này rất nguy hiểm ñối với các 
vận ñộng viên leo núi. Vì vậy cấm gào thét to ñã trở thành luật của các ñội leo núi.  

Mắt bão lặng gió 

Bão thực chất là một khối không khí quay tròn có phạm vi rất lớn, nó vừa xoay vừa di 
chuyển. Tại trung tâm của bão, áp suất khí rất thấp, trong khi không khí ở xung quanh xoáy 
rất nhanh quanh tâm, ngược chiều kim ñồng hồ…  

Không khí ở tầng thấp vừa quay vừa ñổ về trung tâm áp suất thấp, tạo ra một tâm bão hình 
tròn có ñường kính khoảng 40 kilomét, thường ñược gọi là mắt bão. Do các dòng khí bên 
ngoài mắt bão quay tròn rất gấp tạo ra lực ly tâm, khiến không khí khó mà lọt vào ñược vùng 
bên trong. Chính vì thế mắt bão nom như một chiếc ống ñơn ñộc do một vòng tường bằng 
mây bao bọc, bên trong nó không khí dường như không quay và gió cũng rất yếu ớt.  

Trời quang mây tạnh  

Không khí bên ngoài mắt bão vừa quay vừa tiến về trung tâm có áp suất thấp, mang theo rất 
nhiều hơi nước. Do không thâm nhập ñược vào mắt bão, nó phải bốc lên xung quanh vùng 
này, hình thành nên một ñám mây cao ngất phình to màu xám xịt và từ ñó ñổ xuống những 
cơn mưa như trút. Trong khi ñó tại mắt bão lại xuất hiện dòng khí ñi xuống, nhờ thế ở ñây 
trời quang, mưa tạnh, thậm chí ban ñêm còn nhìn thấy cả những chùm sao lấp lánh trên 
không.  
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Mắt bão thường không có mây hoặc rất ít mây nên trên những ảnh chụp từ vệ tinh xuống, nó 
ñược ghi lại như một ñiểm tròn nhỏ màu ñen. Sau khi mắt bão di chuyển qua rồi, thời tiết rất 
xấu lặp lại và phát sinh ra mưa to, gió lớn.  

Ở trong mắt bão, thường hay có những ñàn chim rất ðông bay lượn. Những con chim biển 
này ñã bị những dòng khí cuốn dạt vào bão và vô tình nhờ vậy mà tìm ñược một nơi tránh gió 
tuyệt với. Có những trường hợp cơn bão di chuyển ñã ñem theo những ñàn chim như vậy tới 
những miền rất xa.  

Nhưng biển lại sôi sục  

Trong mắt bão tuy trời quang gió lặng nhưng sóng biển ở ñó thì lại ñặc biệt hung dữ. ðó là vì 
khí áp tại tâm bão rất thấp so với xung quanh nó. Những thí nghiệm cho thấy, khi ñặt một cốc 
nước vào trong chiếc chuông thuỷ tinh rồi hút dần không khí trong chuông ra, lúc không khí 
ñã trở nên rất loãng, áp suất giảm tới một mức nhất ñịnh thì nước trong cốc sôi sục nổi bọt lên 
tựa chừng ñặt lên bếp mà ñun vậy. Cho nên ở những nơi tâm bão ñổi bộ lên bờ, sóng biển 
thường dâng lên rất cao và gây ra những thiệt hại to lớn.  

Vì sao ñường di chuyển của bão lại tuân theo một quy luật nhất ñịnh ? 

Sau mỗi lần liên tục nghe báo cáo vị trí trung tâm bão, bạn hãy ñánh dấu vị trí của cơn bão 
trên bản ñồ, bạn sẽ phát hiện ra rằng, tất cả mọi tuyến ñường ñi của trung tâm cơn bão, tuy 
cũng có một số thay ñổi, nhưng trên cơ bản vẫn là tuyến ñường có hình parabol và tuyến 
ñường thẳng, bão di chuyển rất có quy luật trên Trái ñất.  

Dự báo của ñài khí tượng thuỷ văn trên cơ bản là dựa vào quy luật di chuyển của bão ñể ñưa 
ra dự báo.  

Có hai loại lực khiến cho bão chuyển ñộng, ñó là nội lực và ngoại lực. Nội lực là lực sinh ra 
trong bản thân bão. Vì bản thân bão là luồng không khí xoáy tròn ngược với hướng của kim 
ñồng hồ, phương hướng chuyển ñộng của từng chất ñiểm trong luồng không khí ñã chịu ảnh 
hưởng của hiện tượng Trái ñất tự quay quanh và phát sinh ra phương hướng lệch. Tác dụng 
của phương hướng lệch này ở bán cầu Bắc, làm cho các chất ñiểm trong luồng không khí có 
xu hướng chuyển ñộng lệch về phía bên phải, hơn nữa, vĩ ñộ ngày càng cao, tác dụng của 
hướng lệch ngày càng lợi hại, ñiều này khiến cho gió bão từ hướng Bắc thổi sang hướng Tây 
vốn có nhiều chất ñiểm trong không khí ñã dịch chuyển một lượng sang phía Bắc; gió bão từ 
hướng Nam thổi sang hướng ðông vốn có ít chất ñiểm trong không khí ñã dịch chuyển một 
lượng sang phía Nam. Như thế, chất lượng của không khí ở phía Nam cơn bão lớn hơn ở phía 
Bắc, bão có trọng lượng tịnh dịch chuyển hướng Bắc. Trọng lượng tịnh này có thể quy vào 
nội lực chủ yếu trong ñường di chuyển của cơn bão. Tiếp theo, không khí trong khu vực bão 
là không khí bay lên cao. Không khí trên cao dưới tác dụng của lực Coriorit (tác dụng chuyển 
ñộng theo phương lệch của Trái ñất), có xu hướng chuyển ñộng sang hướng Tây, ñây cũng có 
thể quy vào nội lực của bão. Tác dụng tổng hợp của hai loại nội lực này khiến cho bão có xu 
hướng chuyển ñộng hướng Bắc lệch Tây.  
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Ngoại lức là ñộng lực thúc ñẩy cơn bão khi luồng không khí bao quanh cơn bão vận ñộng 
trên một qui mô lớn. Vào mùa hạ và mùa thu, trên biển Thái Bình Dương thường có một 
luồng không khí áp cao ñộc lập (thường ñược gọi là khí áp cao phụ nhiệt ñới), hướng gió ở 
bốn bề khí áp cao này có mối quan hệ với con ñường di chuyển của bão. Bão sinh ra ở vùng 
phụ cận phía Nam của khí áp cao Thái Bình Dương, ở ñó có gió ðông thổi thế là cơn bão 
thịnh hành hướng về phía Tây.  

Nội lực và ngoại lực kết hợp lại với nhau khiến cho phương hướng di chuyển của cơn bão 
thường theo một quy luật nhất ñịnh. Nhưng trong quá trình di chuyển của nó chịu ảnh hưởng 
rất lớn cuả áp cao phụ nhiệt ñới ở biển Thái Bình Dương. Trong thời kỳ ñầu, bão ở mặt Nam 
của cao áp phụ nhiệt ñới, nó thường di chuyển theo hướng Tây Bắc, một khi ñến vùng ven 
phía Tây của dải khí áp cao phụ nhiệt ñới, sẽ tiến vào phía Tây Bắc của trung tâm áp cao phụ 
nhiệt ñới, lúc này, ngoại lực mà nó thu ñược sẽ thay ñổi, thúc ñẩy nó chuyển sang hướng 
ðông, cùng kết hợp với nội lực, khiến cho phương hướng của bão chuyển sang hướng Tây 
Bắc. Do cường ñộ của áp cao phụ nhiệt ñới, kéo dài về phía Tây và thu hẹp ở phía ðông, 
cùng với tình trạng ngắt quãng khác nhau nên tuyến ñường ñi của bão cũng không giống 
nhau. Nếu dải áp cao phụ nhiệt ñới dài ra ở phía Tây ñồng thời ñược tăng cường, ñường ñi 
của bão cũng lệch sang hướng Nam, tiến thẳng sang phía Tây; nếu dải áp cao phụ nhiệt ñới ở 
phía Bắc của bão lui sang phía ðông hoặc ñứt ñoạn, bão có thể di chuyển sang phía Bắc nơi 
có chỗ ñứt gãy hoặc ở phía Tây vùng áp cao, sau ñó chuyển ñộng vòng sang phía ðông Bắc. 
Nói tóm lại, ñường ñi của bão ñược hình thành theo ñường Parabol.  

Trong quá trình di chuyển, bão vừa xoay chuyển vừa ñi, mà khu vực gió lớn của nó càng di 
chuyển càng lớn, khi ñược hình thành trên vùng biển nhiệt ñới, ñường kính của nó rất lớn, ñạt 
khoảng 100.000 mét, sau ñó dần dần ñược phát triển, khi di chuyển nơi phụ cận 30 ñộ vĩ Bắc, 
ñường kính tăng gấp 10 lần so với ñường kính ban ñầu, sau ñó lại tiếp tục di chuyển lên phía 
trước, lực của bão vì thế giảm dần, phạm vi của gió cũng giảm xuống, cuối cùng là mất hẳn.  

Bình thường bão chỉ ñi qua vùng sát biên giới Trung Quốc, sau ñó di chuyển sang Nhật Bản, 
cho nên nó chỉ ảnh hưởng ñến các tỉnh Quảng ðông, Hải Nam, Quảng Tây, ðài Loan, Phúc 
Kiến, Triết Giang, Giang Tô và thành phố Thượng Hải. Ở vùng duyên hải Sơn ðông và bán 
ñảo Liêu ðông cũng có lúc chịu một số ảnh hưởng, nhưng bão rất ít khi ảnh hưởng ñến các 
tỉnh phiá Bắc và các tỉnh trong nội ñịa. Chỉ có khi vùng phụ cận phía Tây của dải cao áp phụ 
nhiệt ñới Thái Bình Dương ñổ vào khu vực Giang Nam Trung Quốc thì bão mới ñổ vào vùng 
duyên hải ðông Nam và tiến vào vùng nội ñịa.  

Vì sao sau khi ñổ bộ vào ñất liền, cường ñộ nhanh chóng yếu ñi còn mưa lớn thì không giảm? 
Dapan  

Bão ñược sinh ra trên biển, một cơn bão trưởng thành có sức gió vô cùng lớn, sức gió từ cấp 
12 trở lên có thể bốc ñầu ngọn sóng lên mấy chục mét, thổi bay bất cứ chiếc xe lớn nào có tải 
trọng lên tới cả vạn tấn.  
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Sau khi ñổ bộ vào ñất liền, bão vẫn măc sức phá hoại ở các khu vực ven biển, ñánh bật gốc 
cây, làm ñổ nhà, thổi bay hoa màu. Nhưng một khi ñã tiến sâu vào trong lục ñịa, chịu ảnh 
hưởng của lực ma sát với mặt ñất, tốc ñộ gió dần dần bị giảm nhỏ xuống, cường ñộ cũng yếu 
dần. Lúc này nó mới trút một cơn mưa lớn xuống mặt ñất khiến cho núi lở, khắp nơi ñầy 
nước, phá hoại ñê kè, ñồng ruộng ngập ñầy nước. Có lần sau khi bão ñổ bộ vào ñất liền, một 
tỉnh cách xa biển như Hà Nam, trong vòng mấy ngày liền tỉnh ñó phải hứng một lượng mưa 
như trút xuống hơn 1000 mm khiến cho cả mấy huyện gặp tình cảnh nhà cửa ngập nước ñến 
ñỉnh.  

Vì sao khi ñổ bộ vào ñất liền thì cường ñộ của bão giảm xuống nhưng mưa lớn không 
ngừng ? 

Bão là vòng tròn khí lớn nhiệt ñới xoay tròn dữ dội ở trung tâm khí áp thấp bao quanh. Sau 
khi ñi vào ñất liền, cơn bão chịu ảnh hưởng của ma sát mặt ñất không bằng phẳng, sức gió 
dần dần giảm xuống, vận tốc khí áp nhanh chóng tăng lên. Nhưng ở trên cao, bão vẫn thổi 
bao quanh trung tâm khí áp thấp, luồng không khí có ñộ ẩm cao, nhiệt ñộ cao thổi từ biển vẫn 
ñang lên cao và ngưng kết lại, không ngừng tạo ra các giọt mưa. Nếu luồng không khí ẩm ướt 
gặp phải núi cao, sườn núi ñón gió khiến cho bão càng tăng thêm tốc ñộ và sự ngưng kết, 
mưa lớn nơi ñây càng thêm dữ dội hơn. Có lúc sau khi bão ñổ bộ vào ñất liền, “mệt” ñến thực 
sự không còn muốn hoạt ñộng gì nữa, không những sức gió giảm ñi, ngay cả trung tâm khí áp 
cũng chuyển ñộng chậm dần thậm chí là thường chỉ dừng lại quẩn quanh một chỗ, mưa lớn 
chỉ trút xuống ở cùng một nơi trong mấy ngày mấy ñêm liền. Tình trạng lụt lội ñương nhiên 
là càng thêm trầm trọng. Hiện tượng mưa ñặc biệt lớn ở tỉnh Hà Nam phải hứng chịu như ñã 
từng nói ở trên chính là hiện tượng ñược tạo thành bởi trung tâm khí áp thấp sau khi cơn bão 
ñổ vào ñất liền chỉ quẩn quanh ở một chỗ trong mấy ngày liền.  

Vòi rồng: Cơn thịnh nộ của thiên nhiên 

Một vùng mây xoáy khổng lồ trên bầu trời xám xịt vươn dài chiếc vòi hút ngoằn ngoèo 
xuống mặt ñất. Nó có thể xé toang chiếc ô tô tải 10 tấn, bê một toà nhà 5 tầng từ chân lên ñến 
ñỉnh núi, và chỉ trong nháy mắt ñã ném văng một toa tàu hoả ñi xa khoảng 2 cây số… “Hung 
thần” ñó chính là vòi rồng.  

Vòi rồng là hiện tượng một luồng không khí lớn xoáy tròn mở rộng ra từ một ñám mây dông 
xuống tới mặt ñất. ðường kính của vòi rồng có thể thay ñổi từ một vài chục mét ñến 2 cây số, 
trung bình là vào khoảng 50 mét.  

Vòi rồng hình thành ở bán cầu bắc thường tạo ra gió xoáy ngược chiều kim ñồng hồ, xung 
quanh một tâm có áp suất không khí cực kỳ thấp. Ở bán cầu nam, gió hình thành vòi rồng ñi 
theo chiều kim ñồng hồ. Vận tốc gió tối ña có thể tới 120 – 150 km / h.  
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Phần lớn vòi rồng ñược hình thành từ một dạng mây dông ñặc biệt gọi là mây dông tích ñiện. 
Một ñám mây dông tích ñiện có thể kéo dài trong vài giờ, xoáy tròn trong vùng có ñường 
kính từ 10 – 16 km, chu du hàng trăm dặm và sinh ra một số “ống hút” khổng lồ như vậy.  

Các nhà khoa học cho rằng vòi rồng ñược hình thành giữa một vùng có luồng khí nóng ñi lên 
và một vùng có luồng khí lạnh ñi xuống. Bước ñầu tiên là quá trình tương tác giữa những cơn 
dông hướng lên trên và gió. Cơn dông này là một luồng khí nóng ẩm, ñược nâng lên khỏi mặt 
ñất trong quá trình hình thành bão. Sự tương tác khiến cho tầng khí nóng ñi lên xoay tròn 
trong không trung. Giai ñoạn hai là sự phát triển của dòng khí lạnh di chuyển theo hướng ñi 
xuống mặt ñất ở phía bên kia của cơn bão. Tốc ñộ dòng khí ñi xuống có thể vượt quá 160 km 
/ h. Vòi rồng loại yếu hơn có thể ñược tạo ra ngoài biển. Chúng thường xuất hiện trong các 
vùng nước nhiệt ñới.  

Việc ño tốc ñộ gió của vòi rồng một cách trực tiếp là vô cùng khó khăn, bởi nó có thể phá 
huỷ nhiều thứ xuất hiện trên ñường ñi. Năm 1971, ông Theodore Fujita, một nhà khí tượng 
thuộc ðại học Chicago ñã chế tạo ra một hệ thống phân biệt cấp ñộ của vòi rồng dựa trên việc 
ño tác hại của nó ñối với những công trình nhân tạo. Thiết bị ñược gọi là cân F. ðộ mạnh của 
vòi rồng tăng dần từ F0 – F5. Vòi rồng yếu nhất (F0) có thể phá huỷ ống khói và các biển 
hiệu, trong khi ở cấp mạnh nhất (F5) chúng có thể thổi bay những căn nhà khỏi móng.  

Mỹ là nơi có số lượng vòi rồng trung bình mỗi năm cao nhất thế giới, khoảng 800 cơn. 
Australia xếp thứ hai. Vòi rồng cũng xảy ra ở nhiều nước như Trung Quốc, Nga, Ấn ðộ, Anh 
và ðức.  

Trận lốc xoáy vòi rồng tồi tệ nhất ở Mỹ xảy ra ngày 18/03/1925. Cùng một lúc 7 vòi rồng 
xuất hiện ở 3 bang Illinois, Misrousi, Indiana làm 740 người thiệt mạng và phá huỷ nhiều cấu 
trúc hạ tầng. Một thảm hoạ vòi rồng khác cũng ñáng nhớ không kém xảy ra vào ngày 
03/04/1974, nó là tập hợp của 148 vòi rồng nhỏ, giết chết 315 người từ bắc Alabama ñến 
bang Ochio.  

Trong thời gian diễn ra vòi rồng, mọi người phải ngay lập tức tìm nơi trú ẩn trong một tàng 
hầm hay nơi kín ñáo của toà nhà như phòng họp, phòng tắm… Tuyệt ñối tránh trú ẩn trong xe 
hơi và nhà di ñộng bởi chúng có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Không nên ở trong những nhà 
lớn có mái rộng như thính phòng hay siêu thì là những nơi dễ bị sụp ñổ. Nếu ñang ở ngoài 
ñường, bạn nên chui xuống một cái rãnh hay mương sâu và che ñầu cẩn thận ñể khỏi bị 
thương do ñất ñá rơi xuống.  

Hiệu ứng nhà kính là gì ? 

Mùa ñông ở phía Bắc trời buốt giá, cây cỏ khô cằn. Nhưng trong nhà kính lại ấm áp như mùa 
xuân, khắp nơi cây cỏ xanh tươi cảnh sắc rất sinh ñộng. ðây là nguyên nhân gì vậy? Thì ra 
kính có một ñặc ñiểm ñặc thù, nó có thể cho bức xạ Mặt trời chiếu vào trong phòng kính, lại 
có thể ngăn ngừa bức xạ nóng trong nhà kính lọt ra ngoài tạo ra bầu không khí trong nhà kính 
càng ngày càng ấm áp.  
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Trên thực tế, Trái ñất ngày nay cũng ñang trở thành “một nhà kính lớn”.  

Trong không khí bao quanh Trái ñất ngoài khí Nitơ, Oxi còn có rất nhiều khí khác như 
Cacbonic, Mêtan, Clorua, Florua, hyñrocacbon, v.v… Những khí này có tác dụng tương tự 
như kính, nó có thể làm cho bức xạ sóng ngắn của Mặt trời chiếu qua. Như vậy ánh Mặt trời 
sẽ trực tiếp chiếu xuống mặt ñất làm cho nhiệt ñộ Trái ñất tăng cao. ðồng thời những khí này 
lại có thể hút bức xạ nóng toả ra từ mặt ñất. ðiều này nói lên năng lượng bức xạ vào thì dễ 
mà toả ra thì khó. Hiện tượng này rất giống hiện tượng trong nhà kính. Con người ñã gọi hiện 
tượng này là hiệu ứng nhà kính, khí CO2 ñóng vai trò chủ yếu, vai trò của các khí khác chỉ 
chiếm khoảng 1/8.  

Hiệu ứng nhà kính dẫn ñến nhiệt ñộ Trái ñất tăng cao. Tring thời gian từ năm 1850 ñến năm 
1988, nồng ñộ Cacbonic trong không khí ñã tăng 25%. Thập kỷ 80 của thế kỷ XX, nhiệt ñộ 
bình quân của Trái ñất cao hơn 0,6 ñộ C so với thế kỷ trước. Nếu nhiệt ñộ Trái ñất tiếp tục 
tăng cao như hiện nay thì hệ sinh thái của Trái ñất sẽ mất thăng bằng và gây ra thiên tai.  

Nhiệt ñộ toàn cầu nóng lên có ảnh hưởng gì tới môi trường nhân loại ? 

Sự thay ñổi khí hậu trên Trái ñất có liên quan rất mật thiết tới cuộc sống của con người. 
Thông qua sự quan sát và nghiên cứu khí hậu toàn cầu các nhà khoa học ñã phát hiện ra hơn 
100 năm trở lại ñây, nhiệt ñộ bình quân toàn cầu tăng cao 0,5 ñến 0,6 ñộ C và có xu thế tiếp 
tục tăng. Sự phát hiện này gây chú ý rộng rãi cho con người. Năm 1989 Chương trình kế 
hoạch môi trường Liên Hợp Quốc còn ñưa ra vấn ñề “Nhiệt ñộ toàn cầu tăng lên” liệt vào chủ 
ñề chính trong ngày “Môi trường thế giới năm ñó”.  

Tại sao khí hậu toàn cầu lại nóng lên? Nhân tố làm thay ñổi khí hậu rất phức tạp, nhưng có 
thể chia làm 2 nhân tố con người và nhân tố tự nhiên.  

Nhân tố tự nhiên có:  

Hoạt ñộng của Mặt trời bao gồm: vết ñen Mặt trời, tia lửa Mặt trời, vệt sáng…  

Của dải băng hà và sự thay ñổi của luồng khí lạnh, luồng khí ấm, núi lửa…  

Nguyên nhân của vũ trụ như sự thay ñổi tốc ñộ xoay chuyển của Trái ñất.  

Nhân tố con người:  

Chỉ các hoạt ñộng không hợp lí của nhân loại  

Ví dụ: Theo ñà phát triển của công nghiệp các nhiên liệu ñốt như: than, dầu, khí thiên nhiên 
trong nhà máy ñã làm cho hàm lượng cacbonic trong không khí tăng nhanh. Sự tàn phá rừng 
và thảo nguyên của con người làm cho khí cacbonic tăng cao và lượng oxy mà rừng và thảo 
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nguyên tạo ra ít ñi rất nhiều. Khí cacbonic càng ngày càng tăng là trở ngại ngăn không cho 
nhiệt ñộ giảm xuống.  

Hàm lượng cacbonic trong tầng khí quyển tăng mạnh sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính. Kết quả 
ánh Mặt trời có thể chiếu xuống Trái ñất trong khi nhiệt ñộ giảm xuống và nhiệt ñộ trên Trái 
ñất càng ngày càng nóng lên.  

Hiện nay, mỗi năm lượng khí cacbonic trên Trái ñất tăng với tốc ñộ 0,7 ppm. Từ ñây chúng ta 
có thể tính ñược ñến thập kỷ 30 của thế kỷ XXI, nhiệt ñộ bình quân trên Trái ñất sẽ tăng từ 
1,5 ñến 4,5 ñộ C so với hiện nay. Lúc ñó nước biển sẽ trở nên rất nóng, mặt nước biển sẽ tăng 
0,2 ñến 0,4 mét cộng thêm dải băng hà tan ra, mực nước biển sẽ càng tăng cao, có khả năng 
các vùng ven biển sẽ bị lụt, làm cho môi trường tự nhiên và hệ sinh thái bị phá hoại, mọi 
thiên tai như bão, mưa rào, sóng thần, sức nóng,… sẽ liên tiếp xảy ra và ñem lại tổn thất 
không thể lường trước ñược cho các ngành sản xuất như nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi 
và ñánh bắt cũng như cuộc sống của toàn nhân loại. Có người coi ñó là “Thiên tai của chiến 
tranh hạt nhân”.  

ðứng trước tình trạng nhiệt ñộ toàn cầu tăng lên, chúng ta phải có biện pháp gì ? 

Các nhà khoa học ñã ñưa ra hai biện pháp “thích ứng” và “hạn chế”. Thích ứng chính là áp 
dụng mọi biện pháp ñể thích ứng với sự thay ñổi của khí hậu, ví dụ như xây ñập ở những 
vùng bị ngập nước biển ñể ñề phòng thiên tai do mực nước biển dâng cao, thay ñổi giống 
nông nghiệp ñể thích ứng với sự thay ñổi của khí hậu. “Hạn chế” chính là áp dụng mọi biện 
pháp ñể hạn chế sự phá hoại của con người ñối với khí quyển như: hạn chế số lượng thải 
cacbonic, thay ñổi chất ñốt như than và dầu, ra sức phát triển nguồn năng lượng như năng 
lượng Mặt trời, năng lượng hạt nhân, năng lượng gió,… Bên cạnh ñó cần phải ra sức trồng 
cây tạo rừng, tăng thêm thảm cây ñể hút khí cacbon ñioxit, cũng có thể làm giảm hàm lượng 
cacbon ñioxit trong khí quyển. Từ ñó có thể phòng ngừa nhiệt ñộ tiếp tục tăng lên trên Trái 
ñất.  

Ô nhiễm mùi là gì ? 

Mùi hôi là mùi mà ai ngửi cũng cảm thấy khó chịu, mùi hôi từ sông ngòi, nguồn nước dưới 
ñất toả ra, mùi phát ra từ các nhà vệ sinh công cộng trong thành phố và các ñống rác ở ngoại 
ô, ñều là mùi hôi khó ngửi khó chịu. Sự ô nhiễm do mùi hôi này dẫn ñến ñược gọi là ô nhiễm 
mùi.  

Mùi hôi ở dạng khí có rất nhiều, nhưng thường gặp nhất là sẽ phát ra khi Hiñrosunfua của 
trứng gà thối, hợp chất của mùi hành tỏi thối và rau hỏng, cộng thêm mùi nhựa ñường, còn có 
xuất hiện hợp chất Indolơ. Rất nhiều khí hôi ñều có hại cho sức khoẻ của con người, các khí 
ñộc như hơi nhựa ñường, hyñrocacbon, khí ethalin, acrolein có tính ñộc rất lớn. Các chất này 
sau khi xâm nhập vào khí quyển, cho dù nồng ñộ thấp cũng làm cho người ta cảm thấy buồn 
nôn.  
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Mùi hôi rất có hại cho sức khoẻ. Nếu con người ngửi thấy mùi này sẽ xuất hiện những hiện 
tượng như ñau ñầu, buồn nôn, chán ăn,… Sự ô nhiễm mùi còn ảnh hưởng nghiêm trọng ñến 
hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá và hệ thần kinh của con người. Nếu con người sống một 
thời gian dài trong môi trường bị ô nhiệm, sẽ ảnh hưởng ñến bộ phận khứu giác của con 
người.  

Lúc này, khứu giác của con người ñã phải thích ứng với môi trường ô nhiễm, tuy mùi hôi vẫn 
tồn tại nhưng lại không ngửi thấy (do khứu giác không còn ñộ nhanh nhạy). Hệ thần kinh não 
bị kích thích bởi mùi hôi này, nếu trong thời gian dài thì sẽ bị tổn thương, ảnh hưởng ñến 
chức năng ñiều tiết hưng phấn và ức chế của vỏ ñại não.  

Ở nước ngoài, mùi hôi ñã dẫn ñến ô nhiễm môi sinh. Ở thành phố Soanxi của Nhật Bản năm 
1961 ñã từng xảy ra 3 lần ô nhiễm môi sinh do mùi hôi. Trong ñó một lần xảy ra vào ban 
ñêm, khi ñó người dân ở ñây ñang ngủ rất say, một nhà máy nhân cơ hội trời tối ñã ñổ dầu 
phế thải có chứa lưu huỳnh và cồn, khi gặp gió, theo gió thổi tới nó có thể lan rộng trong 
phạm vi 20 km. Mùi hơi nồng nặc ñã làm rất nhiều người tỉnh giấc, họ cảm thấy ghê và bắt 
ñầu nôn, không ít người ñã cảm thấy ñau mắt, ñau ñầu, sức khoẻ cơ thể bị tổn hại rất lớn.  

Hiện nay, mọi người ñã nhận thức ñược mùi hôi là một sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
Các nhà khoa học ñã bắt ñầu nghiên cứu làm thế nào ñể ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm này. 
ðối với sự ô nhiễm mùi của ngành công nghiệp hiện nay có thể tiến hành xử lý áp dụng kỹ 
thuật như oxy hoá, trung hoà, hút thấm,… như vậy thì có thể hoàn toàn xử lý ñược mùi hôi. 
Các cây thực vật ñều có thể hấp thu lượng lớn chất khí chứa mùi hôi này, do ñó tiến hành 
trồng cây xanh với quy mô lớn có thể làm cho môi trường trong sạch hơn và ngăn chặn sự ô 
nhiễm mùi.  

ðảo hình thành như thế nào ? 

Nằm xa lắc ngoài khơi, một hòn ñảo xinh ñẹp với cây cối xanh rờn nhưng cô ñộc giữa bốn bề 
nước mênh mông. Cách nó hàng trăm km, một vòng tròn san hô trắng muốt lằn trên nền ñại 
dương xanh ngắt cũng ñang một mình chống chọi với sóng gió ñại dương. Vì sao chúng lẻ loi 
vậy nhỉ?  

Một số ñảo vốn là bộ phận của lục ñịa. Do vỏ Trái ñất vận ñộng, giữa chúng và lục ñịa xuất 
hiện dải ñất ñứt gãy chìm xuống do ñó mà thành ñảo ngăn cách với lục ñịa bằng biển. Các 
ñảo ðài Loan, Hải Nam ở Trung Quốc ñều ñược hình thành như vậy. Cũng có khi do sông 
băng tan, mực nước biển dâng lên làm nhấn chìn các phần lõm ở bên bờ ñại lục, chỉ còn lại 
một số vùng ñất cao, ñỉnh núi biến thành ñảo.  

Ngày nay, người ta còn phát hiện ñược do chịu tác dụng của lực trường, lục ñịa xảy ra những 
vết ñứt gãy rất sâu, rất lớn và các vật chất trong lòng ñất tràn ra theo vết nứt hình thành ñáy 
biển mới, có một số mảnh vỡ từ lục ñịa phân tách tạo ra ñảo ở cách xa lục ñịa. Theo nghiên 
cứu, hòn ñảo lớn nhất thế giới Greenland ñã phân tách từ lục ñịa châu Âu.  
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Từ núi lửa  

Trong biển cũng còn rất nhiều hòn ñảo vốn không phải là lục ñịa, mà là do các dung nham và 
vật chất vụn khác từ núi lửa phun ra tích tụ dưới ñáy biển tạo nên. Quần ñảo Hawaii ở giữa 
Thái Bình Dương là một minh chứng ñiển hình. Chúng là một dãy núi lửa nhô lên khỏi mặt 
nước.  

Những ñảo hình thành theo cách này nếu không có dung nham và các vật chất núi lửa tiếp tục 
bồi ñắp thì có thể bị sóng biển va ñập mà sụt lở cho ñến khi mất hẳn dấu vết trên mặt biển. 
Tuổi thọ của chúng chỉ kéo dài vài năm thậm chí chỉ mấy tháng. Nhưng nếu vật chất không 
ngừng phun ra và tích tụ lại làm cho các ñảo có thể tích tương ñối lớn thì chúng có thể tồn tại 
lâu dài.  

ðến san hô  

San hô cũng là những người “thợ xây” ñảo tích cực. Chúng tụ hợp lại với nhau, tiết ra chất ñá 
vôi, tạo nên những “cây” san hô không ngừng sinh sôi nảy nở. Sóng gió có thể làm vỡ một bộ 
phận của chúng, nhưng những mảnh vụn ñó lại lấp ñầy khoảng trống trong “rừng san hô” làm 
cho chúng càng thêm chắc chắn. Cùng với xương của các sinh vật khác, chúng tích tụ lại 
thành những tảng ñá ngầm và hòn ñảo mọc ñứng thẳng trong biển. Mặc dù diện tích của các 
ñảo san hô không lớn, ñộ cao nhô lên mặt biển cũng có hạn, thường chỉ từ vài ñến vài chục 
mét, nhưng chúng vẫn có thể tồn tại vững vàng giữa ñại dương.  

San hô cư trú ở vùng nước biển ấm, trong và có hàm lượng muối thích hợp. Chúng chỉ có thể 
sống ở những vùng nước nông, ñộ sâu vài chục mét. Chúng cần bám vào ñáy biển có ñá ñể 
mọc lên, vì thế rất nhiều ñảo san hô ñược phân bố tại ñường giáp giới với lục ñịa, như những 
ñảo san hô ở bên bờ ðông Bắc Australia kéo dài tới hơn 2.000 km. Ở những nơi biển sâu, san 
hô không thể sinh trưởng, nhưng ở những nơi tồn tại núi lửa thì chúng có thể lấy núi lửa làm 
cơ sở, xoay quanh núi lửa ñể sinh sôi. Nếu phần giữa của núi lửa chìm xuống nước mà san hô 
vẫn tiếp tục sinh sôi hướng lên trên, một ñảo san hô có hình vòng tròn mà ở giữa là nước. ðó 
chính là các vòng tròn trắng ñặc biệt trên biển.  

Tại sao Greenland là hòn ñảo khổng lồ ? 

Xét về ñịa lý, ñiểm khác nhau duy nhất giữa ñảo và lục ñịa là kích thước. Lục ñịa nhỏ nhất 
Australia, có tổng diện tích khoảng 7,6 triệu km2, vẫn rộng hưn nhiều so với hòn ñảo lớn 
nhất. Ấy thế mà hòn ñảo lớn nhất lại còn rộng gấp khoảng 40 lần diện tích nước ta. ðó là ñảo 
gì vậy?  

Kỷ lục về kích thước thuộc về ñảo Greenland, lãnh thổ tự trị của ðan Mạch – 2.175.600 km2. 
Phía Bắc, Greenland giáp với Bắc Băng Dương; phía ðông, với biển Greenland; phía Nam, 
với ðại Tây Dương và phía Tây, giáp với eo biển Davis và vịnh Baffin. Thủ phủ của ñảo là 
Nuuk.  
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Gần như nằm trọn trong Bắc Băng Dương, Greenland có ñịa hình và khí hậu rất khắc nghiệt. 
Ngoại trừ vùng duyên hải rộng khoảng 410.450 km2, bề mặt toàn ñảo phủ một lớp băng, khá 
nhiều nơi là băng vĩnh cửu và sông băng. Ở một số nơi, lớp băng này dày tới 4.300 mét. Thời 
tiết trên ñảo không ổn ñịnh, nhiều sương mù. Dòng hải lưu chạy dọc sườn ðông của ñảo 
xuống phía nam cuốn theo những tảng băng lừng lững trôi, khiến cho việc ñi lại trên vùng 
biển quanh ñảo rất nguy hiểm.  

Greenland không có rừng. Thực vật trên ñảo ñều là những loài “lùn tịt” như rêu, ñịa y, cỏ và 
lách. ðộng vật chủ yếu là gấu trắng, bò xạ, sói Bắc cực, thỏ rừng, tuần lộc.  

Xấp xí 85% số dân cư trên ñảo là người Inuit, số còn lại người ðan Mạch và người gốc 
Kavbaz (Capbase). Ngành kinh tế quan trọng nhất là nghề ñánh bắt cá. Trong vòng 24 năm, 
từ năm 1953, Greenland là thuộc ñịa của ðan Mạch. Hòn ñảo này ñã giành ñược quyền tự trị 
vào năm 1979.  

10 hòn ñảo lớn nhất thế giới 

1. Greenland, Bắc ðại Tây Dương (ðan Mạch) 2.175.600 km2  

2. New Guinea, Tây Nam Thái Bình Dương (Indonesia, Papua New Guinea) 808.510 km2  

3. Borneo, Tây Thái Bình Dương (Indonesia, Brunei và Malaysia) 751.100 km2  

4. Nước cộng hoà Madagascar, Ấn ðộ Dương 587.041 km2  

5. Baffin, Bắc ðại Tây Dương, (Canada) 507.451 km2  

6. Sumatra, ðông Bắc Ấn ðộ Dương, (Indonesia) 473.605 km2  

7. Honshu, Thái Bình Dương, (Nhật Bản) 230.455 km2  

8. Anh quốc 229.870 km2  

9. Ellesmere, Bắc Băng Dương, (Canada) 212.688 km2  

10. Victoria, Bắc Băng Dương, (Canada) 212.199km2.  

Vì sao băng ở Nam Cực nhiều hơn ở Bắc Cực ? 

Nam cực và Bắc cực ñều là hai mỏm tận cùng của Trái ñất, ở cùng một vĩ ñộ giống nhau, thời 
gian chiếu và góc ñộ chiếu của Mặt trời cũng giống nhau, vậy mà chúng lại khác nhau ñến kỳ 
lạ. Nếu như lớp áo băng Nam cực dầy trung bình khoảng 1.700 mét, thì ở cực Bắc, lớp vỏ 
lạnh giá này chỉ dày từ 2 ñến 4 mét mà thôi.  
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Vốn là vùng Nam cực có một màng lục ñịa rất lớn gọi là “ñại lục thứ bảy” của thế giới, có 
diện tích khoảng 14 triệu km2. Năng lượng giữ nhiệt của lục ñịa rất kém, vì thế , nhiệt lượng 
thu ñược trong mùa hè bức xạ hết rất nhanh khiến băng tích lại nhiều. Sông băng trên lục ñịa 
từ trên cao di ñộng xuống bốn phía bị vỡ thành nhiều tảng băng rất lớn ở trên bờ biển, trôi nổi 
trên ñại dương bao quanh lục ñịa, tạo nên những vật cản là những núi băng cao lớn.  

Ngược lại, Bắc băng dương ở vùng Bắc cực có diện tích rất lớn khoảng 13,1 triệu km2, 
nhưng chỉ toàn là nước. Nhiệt dung của nước lớn, có thể hấp thụ tương ñối nhiều nhiệt lượng 
nhưng rồi từ từ toả ra, nên băng ở ñây ít hơn ở Nam cực. Hơn nữa, tuyệt ñại bộ phận băng lại 
tích tụ ở trên ñảo Greenland.  

Người ta ñã tính ñược rằng diện tích băng che phủ trên toàn Trái ñất là khoảng gần 16 triệu 
km2, mà Nam cực chiếm tới 4/5. Tổng thể tích băng ở Nam cực ước khoảng 26 triệu km3, 
còn ở Bắc cực chỉ bằng gần 1/10 mà thôi. Nếu toàn bộ băng ở Nam cực tan hết thì mực nước 
biển trên thế giới sẽ dâng cao khoảng 70 mét.  

Sương muối hình thành như thế nào ? 

Những ñêm giá rét, bầu trời ñầy trăng sao, không hề có gió lay ñộng những ngọn lá. Sáng dậy 
ra ngoài cửa thấy khắp trên các ngọn cỏ, mái nhà, thậm chí là cả ở dưới mặt viên ngói phủ 
ñầy sương muối trắng muốt. Người ta gọi tiết ñó là “sương giáng”, nghĩa là “sương muối 
rơi”. Nhưng thật ra, chưa ai thấy sương muối “rơi” bao giờ…  

Giở quyển lịch ra xem thấy hàng năm, vào tầm hạ tuần tháng 10 luôn có một tiết gọi là 
“sương giáng”.  

Ban ngày, mặt ñất nhận ñược ánh sáng Mặt trời, nhiệt ñộ tăng cao hơn, làm cho nước ở ñó 
không ngừng bốc hơi, khiến lớp không khí sát mặt ñất lúc nào cũng có lượng hơi nước nhất 
ñịnh.  

Sang cuối thu, trong mùa ðông và ñầu mùa Xuân, vào những ñêm tiết trời rất giá rét, nhất là 
vào những ñêm không có mây, gió. Khí lạnh ñọng lại sát mặt ñất, khi tiếp xúc với những vật 
thể có nhiệt ñộ lạnh dưới 0 ñộ C thì một phần hơi nước sẽ bám vào bề mặt vật ñó mà ngưng 
kết thành tinh thể băng nhỏ. ðó chính là sương muối.  

Vì sương muối là hơi nước ở sát mặt ñất ngưng kết thành những tinh thể băng nhỏ nên nó 
không thể là từ trên trời rơi xuống ñược. Khi ấy bắt gặp bất cứ nơi nào, chỉ cần ñủ ñiều kiện 
là nó ngưng kết lại ñó. Do vậy ñôi khi chúng ta có thể phát hiện sương muối ñọng ở cả mặt 
dưới viên ngói hoặc hòn gạch… Có lẽ cái từ “sương giáng” cũng cần phải sửa lại cho chính 
xác. Nhưng vì cái tên này ñã ñược dùng quen, truyền từ bao ñời nay, nên ñể nguyên cũng 
chẳng sao, miễn là bạn hiểu chính xác nguyên lý tạo ra nó.  

Không phải chỗ nào cũng có  
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ðối với các vật thể ñể ngoài trời ban ñêm giá rét, mỗi vật lại có ñiều kiện ngưng kết sương 
muối khác nhau. Như ñồ sắt chẳng hạn, do ti nhiệt thấp, sau khi khuyếch tán nhiệt lượng rất 
dễ trở nên lạnh giá, nên dễ dàng xuất hiện sương muối.  

Gạch ngói do có nhiều lỗ xốp nhỏ, sự cách nhiệt giữa các bộ phận của chúng là rất tốt nên 
một khi ñã bị lạnh rồi chúng sẽ khó nóng lên bởi nhiệt ñộ từ chỗ khác truyền tới. Trong thời 
tiết giá rét, ñó cũng là vật ñể ñọng sương muối. Lá cỏ cây vì mỏng lại có cả hai mặt cùng tản 
nhiệt nên cũng dễ làm lạnh, có ñủ ñiều kiện ñể xuất hiện sương muối. ðất ruộng chỗ ñã cày 
tơi so với chỗ chưa ñược cày cũng vì ñộ dẫn nhiệt khác nhau mà ñiều kiện ngưng kết sương 
muối cũng khác nhau, vì thế sương muối thường xuất hiện ở những chỗ ñã ñược cày trước rồi 
sau ñó mới có ở những chỗ chưa ñược cày.  

Vì sao trong sa mạc có ốc ñảo ? 

Giữa sa mạc mênh mông cát trắng, không một giọt nước, thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện 
những ốc ñảo xanh tươi với nhiều loại ñộng thực vật rất ña dạng. Tại sao ở ñây lại có nhiều 
nước ñến như vậy, dù rất ít mưa?  

ða số các ốc ñảo ñều dựa vào núi cao, hướng ra sa mạc. Vào mùa ðông, băng tuyết thường 
ñọng lại trên các ñỉnh núi. ðến mùa hè, băng tan ra thành nước, chảy thành sông. Do ñịa thế 
dốc nên nước chảy xiết, mang theo bùn ñất, thậm chí có cả các tảng ñá lớn từ trên núi. Nhưng 
khi ñến cửa sông, ñịa thế ñột nhiên bằng phẳng, bùn ñất lắng ñọng lại hai bên bờ, tích tụ dần 
thành những khu vực ñất ñai màu mỡ.  

ða số các dòng nước ấy không ñủ mạnh ñể chảy ra biển, mà chỉ chảy một ñoạn rồi thấm vào 
ñất cát thành các mạch nước ngầm. Ở hai vùng bờ sông, gần các mạch nước ngầm, cây cối 
mọc lên xanh tươi. ðó chính là các ốc ñảo.  

Tiếng hát từ sa mạc do ñâu ? 

Cách ñây 1.200 năm, nhiều văn bản của Trung Quốc ñã tường thuật về những âm thanh quái 
lạ ñược phát ra từ sa mạc Gobi hoang vắng mênh mông của xứ Mông Cổ. Sa mạc ðơn Hoàng 
của Trung Quốc cũng có những âm thanh lạ lùng, khi thì giống tiếng nhạc, tiếng hát, có lúc 
lại giống tiếng trống, tiếng sấm…  

ðến nay, theo các nhà nghiên cứu, trên thế giới có khoảng 30 sa mạc biết “hát” ở châu Mỹ, 
châu Phi và châu Á. Những tiếng vọng này có nhiều âm ñiệu khác nhau, chưa thống kê ñược 
loại âm ñiệu nào có nhiều hơn, vì vậy các nhà nghiên cứu khi thì gọi là tiếng hát, khi thì gọi 
là âm vang, tiếng rền… Nhưng nói chung, gọi là tiếng “hát” thì nhiều hơn. Nhưng ñiều gì ñã 
tạo nên những tiếng “hát” này?  

Từ một thế kỷ nay, các nhà khoa học ñã cố gắng ñưa ra nhiều lời giải thích về hiện tượng “sa 
mạc phát âm” này. Qua nhiều so sánh nghiên cứu tính chất những loại cát tại sa mạc phát âm 
và loại cát tại sa mạc không phát âm, các nhà khoa học ñã ñưa ra giả thiết rằng hạt cát là 
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nguyên nhân tạo nên âm thanh. Ngay khi dẫm chân ñi trên bãi biển, bạn có thể nghe ñược 
những âm thanh nho nhỏ.  

ðặc ñiểm của những hạt cát sa mạc phát âm:  

- Kích thước của chúng ñều nhau, bình quân một hạt cát có 0,3 mm ñường kính  

- Bề mặt của những hạt cát này không hoàn toàn tròn trịa, trơn láng.  

- ðộ ẩm của cát rất thấp. Nếu ñộ ẩm lên cao ñến một mức nào ñó, cát sẽ không “hát” ñược 
nữa.  

- Cung bậc âm thanh có tần số từ 50 ñến 300 Hz. Vì vậy, người ta có thể nghe ñược nhiều 
loại âm thanh khác nhau như tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng trống, tiếng sấm rền, có khi lại giống 
như tiếng những binh khí va chạm.  

Các loại cát biết hát có tỷ lệ silic lên ñến 95%. Các loại cát “câm” có tỷ lệ 50% silic lẫn vào 
các chất khoáng khác.  

Nhiều tác ñộng tạo nên âm thanh của sa mạc  

ðộ ẩm: Ban ñêm cát giữ ñộ ẩm, kết dính hạt cát này với hạt cát khác. Sự kết dính này chỉ là 
tạm thời. Gió nóng thổi xuyên qua các lớp cát phủ làm khô chúng ñi và rung ñộng ñồng loạt. 
Sự kết hợp các dao ñộng trong không khí và trong cát tạo thành những âm thanh kỳ lạ. Tuỳ 
loại cát, tuỳ sức gió mà có những loại âm thanh khác nhau.  

Sức gió: Vai trò của gió cũng không kém phần quan trọng. Vận tốc gió phải từ 22 km / giờ 
trở lên. Ở vận tốc chuẩn này, những hạt cát trong ñụn cát bắt ñầu bị rung ñộng và nảy lên 
hàng loạt. ðến khi gió tăng vận tốc, các hạt cát va chạm vào nhau mạnh hơn làm thay ñổi 
hình dạng của ñụn cát. Khi ñụn cát có ñộ dốc 25 ñộ theo hướng nghịch với hướng gió thổi, 
mỗi khi rung ñộng sẽ gây nên hiện tượng cát lở, tạo ra những âm thanh vang dội.  

Trong khi cát lở, tuỳ theo sức gió và kích thước của hạt cát, khối không khí xen kẽ có thể 
tăng giảm tạo nên những âm thanh cao thấp trầm bổng khác nhau.  

Mặt ñất rung ñộng: Nếu khối cát sạt lở là rất lớn, mặt ñất sẽ bị rung ñộng, làm cho âm thanh 
từ sa mạc thêm vang ñộng, nghe ñược rất xa và lâu. Có trường hợp âm thanh vang trong bán 
kính 10 km và lâu ñến 5 phút.  

Vì sao trong sa mạc có nấm ñá ? 

Trong sa mạc, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp từng hòn nham thạch cô ñộc nhô lên như những 
cây nấm ñá, có hòn cao ñến 10 mét. Ngắm cái “bụng” thon và cái “ñầu” nặng nề của chúng 
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thật là thú vị. Chúng là kiệt tác của nhà ñiêu khắc nào vậy? Của nhà ñiêu khắc vô danh – gió 
trong sa mạc.  

Những khối nham thạch kỳ lạ này là do bị gió cát cọ sát, mài mòn ngày này qua ngày khác 
mà nên. Những hạt cát nhỏ bị gió cuốn lên rất cao, trong khi những hạt cát tương ñối thô 
nặng thì chỉ bay là là gần mặt ñất. Trong ñiều kiện tốc ñộ gió bình thường, hầu như toàn bộ 
sỏi ñều tập trung ở tầm cao chưa tới 2 mét. Có người ñã làm một thực nghiệm thú vị ở phần 
nam ðại sa mạc Takla Makan, thì thấy khi tốc ñộ gió là 5,7 m/giây thì có tới 39% sỏi chỉ bay 
tới ñộ cao dưới 10 centmét, trong ñó phần cực lớn hầu như bay sát mặt ñất.  

Vì vậy khi những cơn gió cuốn sỏi cát bay qua, phần dưới của tảng nham thạch cô lập giữa sa 
mạc bị rất nhiều hạt sỏi cát không ngừng mài mòn, phá huỷ tương ñối nhanh. Còn phần trên, 
vì gió mang theo tương ñối ít sỏi cát nên sự mài mòn sẽ diễn ra chậm hơn. Ngày qua tháng 
lại, quá trình này dần dần hình thành nên “nấm ñá” có phần trên thô lớn, phần dưới nhỏ.  

Nếu phần dưới của nham thạch mềm, phần trên cứng chắc thì thậm chí ở những chỗ không bị 
gió cát mài mòn, chỉ dưới tác dụng phá hoại của các lực trong tự nhiên khác, tảng nham thạch 
cũng sẽ bị tạc thành nấm ñá.  

Chúng ta phải làm sao ñể bảo vệ môi trường ? 

Khí hậu nóng lên, tầng ozon bị thủng, những cơn mưa axit, các chất thải có hại, những sinh 
vật sống hoang dã ñã bị huỷ diệt cũng như bầu khí quyển, nguồn nước, ñất ñai bị ô nhiễm… 
Những vấn ñề kể trên ñều là hàng loạt những vấn ñề về ô nhiễm môi trường toàn cầu mà hiện 
nay chúng ta ñang phải ñối mặt. ðứng trước những vấn ñề trên, chúng ta phải làm gì?  

Bảo vệ môi trường, mọi người ñều có trách nhiệm, mỗi một người ñều có rất nhiều việc ñể 
làm, chẳng hạn như: tôn trọng mọi quy ñịnh về việc nghiêm cấm vứt lung tung các loại chất 
thải, ñổ chất thải vào nơi chỉ ñịnh hoặc thùng chứa, trong học tập và làm việc hết sức tiết 
kiệm ñồ dùng văn phòng và các loại văn phòng phẩm, chống sử dụng lãng phí; phải nắm bắt 
ñược cách sử dụng và những việc cần chú ý của các loại sản phẩm nguy hiểm và các chất hoá 
học, không ñược tự ý di chuyển; cần hạn chế không dùng các loại chất phun như chất phun 
diệt trùng, chất phun khử mùi, phun sơn, phun keo… bởi vì việc sử dụng các thứ này sẽ thải 
vào trong không khí những chất cacbuahydro flo clo; tránh sử dụng cốc uống nước, hộp cơm, 
túi nilon, bỉm dùng một lần, dùng cốc sứ, hộp giấy túi vải ñể thay thế. Như vậy mới có thể 
làm giảm lượng rác, giảm nhẹ áp lực của công việc xử lý rác, lựa chọn mua những trang phục 
không phải giặt khô bởi vì giặt khô cần ñến những chất có hại, không ñược tự ý bắt giết các 
loài ñộng vật sống hoang dã, không tự ý bắt và giết những loài côn trùng, cá, chim có ích, 
nhất là ếch vì một con ếch trung bình một năm có thể ăn 15.000 con côn trùng, trong ñó chủ 
yếu là côn trùng có hại; yêu cây cỏ, thông qua 2 bàn tay của chúng ta tô ñiểm cho thành phố 
màu xanh làm cho thành phố trở thành một vườn hoa lớn.  

Những ví dụ trên ñây tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng chỉ cần mọi người bắt tay vào, cùng cố 
gắng thì những chuyện nhỏ không ñáng kể này cũng sẽ có tác dụng ñối với việc cải thiện ô 
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nhiễm môi trường. Chỉ cần chúng ta bắt tay từ việc tiết kiệm nguồn tài nguyên và giảm ô 
nhiễm, ñiều chỉnh phù hợp với cách sống của mình thì chúng ta ñã có thể cống hiến một phần 
cho việc bảo vệ Trái ñất.  

 

 


