
 -: تعريف العنكبوت

هو حٌوان صغٌر الحجم ٌنتمً إلى العنكبٌات أحد فروع المفصلٌات و ٌنتمً إلى صنف الحشرات، له ثمانً 

أرجل ذكره ٌسمى عنكب أّما األنثى تسمى عنكبوت، وهً التً تبنً البٌت، وهذا مصداقاً لما ذكره القرآن 

تاً " أي أّن األنثى هً من  14الكرٌم فً اآلٌة  ٌْ َخَذْت َب سورة العنكبوت فً قوله تعالى " َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اتَّ

. والعنكبوت هو كائٌن ٌعٌش فً كل أنحاء األرض، فً كل المناخات وعلى كل االرتفاعات، التً تبنً البٌت

ظم العناكب ال ٌسبب أي ضرٍر لذا فالعنكبوت كائٌن متكٌف من الطراز األول. وهو كائٌن ال ٌملك أجنحة. مع

لإلنسان، بل هً مفٌدة له بدرجٍة كبٌرة، ألّن اإلنسان ٌستخدمها بقصٍد أو بدون قصد فً المكافحة البٌولوجٌة 

للحشرات الضارة. فهً تتغذى على الحشرات بشكل عام ومن ضمنها الحشرات الضارة على صحة اإلنسان 

بالغة فً حفظ االتزان البٌئً على سطح الكرة األرضٌة، ومحاصٌله الزراعٌة. ولهذه الكائنات أهمٌة 

فوجودها مهم جداً فً الحد من عدد الحشرات على وجه األرض، وال أبالغ لو قلت لك عزٌزي القارئ أّنه 

لوال وجود هذا الكائن الذي ٌخشاه الكثٌر من البشر وٌهربون منه، لقضت بعض الحشرات على األخضر 

بعض العناكب السامة التً تسبب األذى لإلنسان وأشهرها األرملة السوداء. شبكة والٌابس. ورغم ذلك هناك 

العنكبوت شبكة العنكبوت هً عبارة عن مجموعة من الخٌوط الحرٌرٌة التً تنسجها العنكبوت بشكل 

هندسً مذهل، وهذا الخٌط رغم رّقته وشفافٌته ٌعد من أصلب األلٌاف الطبٌعٌة على اإلطالق، حتى أّن 

ض أطلق علٌها اسم الفوالذ البٌولوجً، وٌنسج العنكبوت هذا الخٌط الحرٌري بواسطة مغازل ثالثة البع

أسفل بطنها تتصل بغدد صغٌرة وهً التً تفرز المادة التً تكون هذه الخٌوط. شبكة العنكبوت هً تشكٌل 

وم العنكبوت بوضع هندسً متناسق فً المسافات واالنحناءات تنسجه العنكبوت الصطٌاد فرٌستها، حٌث تق

المادة الالصقة على الشبكة من الخارج والداخل بحٌث تترك لنفسها مساراً لتسٌر فٌه بسهولة، وحتى وإن 

حدث وقامت بالسٌر على مكان ٌوجد فٌه غراء، فإنها تذٌبه بزٌت خاص ٌفرزه جسمها لتحرر نفسها دون 

عشاً من الخٌوط بالجوار لتراقب الموقف عن  أٌة مشاكل. وبعدما تنتهً من تجهٌز فخها الممٌت، تقٌم لها

كثب فً انتظار قد ٌطول أحٌاناً، وبما أّنها ضعٌفة الرؤٌة فقد تلجأ إلى خٌط إنذار ٌرتبط بعشها الحرٌري 

حٌث ٌصدر ارتطام أي حشرة فً مصٌدتها اهتزازاً ستشعر به بالتأكٌد عن طرٌق هذا الخٌط، لتأتً على 

حتى تنهك تماماً وهً تحاول الفكاك من الشرك دون فائدة، ثم تحقن فرٌستها  الفور وتلف فرٌستها بالخٌوط

بسم ٌشلها وتحقن لعابها فً الفرٌسة لتذٌب أعضاءها الداخلٌة ومن ثم تتناول وجبتها طازجة وتترك الهٌكل 

 الخارجً.

  



  

  

                                                                      

 

  

  

  



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 


