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 Thế giới sinh vật luôn ẩn chứa nhiều điều thú vị mà không phải ai trong chúng ta cũng 

biết. Chúng ta cùng khám phá 1 vòng thử xem điều đặc biệt của chúng là gì nhé. 
1. Cá ngựa sinh con theo một cách kỳ lạ: con đực mang thai: 
Đa số các loài động vật con cái mang thai và 

sinh con thế còn cá ngựa thì sao chúng ta cùng tìm 
hiểu nhé:  

Cá ngựa hay hải mã là tên gọi chung của một 
chi động vật sống ở đại dương ở các vùng biển nhiệt 
đới. vào mùa giao phối, cá ngựa đực sẽ chịu trách 
nhiệm mang những quả trứng đã được thụ tinh ở cái 
túi trước bụng. Đồng thời chúng cũng dành luôn 
thiên chức “sinh con” của cá ngựa cái. Thật thú vị 
phải không nào. 

 

2. Chim tu hú loài chim “lưu manh” nhất trong thế giới tự nhiên 
Trong thế giới tự nhiên, bất cứ một loại nào đều được sinh ra, nuôi dưỡng cũng như dạy 

dỗ bởi bố mẹ mình. Nhưng đời sống của loài chim tu hú lại 
nằm ngoài quy luật đó. Tu hú không biết ấp nên thay vì làm 
tổ, đẻ trứng, ấp và chăm con như các loại chim khác. Vào 
mùa sinh sản chim tú hú thường tìm tổ chim chích và gửi 
trứng của mình ở đó. 

Sau khoảng một tới hai ngày chim chủ đẻ trứng đầu tiên 
của mình vào tổ. Thì chim tu hú sẽ tìm cách đẻ trứng của 
mình vào đó. Quả trứng của chim tu hú đẻ ra có kích thước 
gần bằng với kích thước trứng của chim chích. Hoa văn cũng 
rất giống nên cặp đôi chim chích không nhận ra. Và vô tư ấp 
nở như lẽ tự nhiên. 

Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại ở đó. Điều khiến các nhà khoa học và con người ngạc 
nhiên là: Ngày từ khi chim tu hú con mới nở, đỏ hỏn, mắt còn chưa kịp mở. Chúng đã tiếp tục 
thể hiện bản chất độc ác của giống nòi nhà mình. Tu hú non mang trong mình gen di truyền 
về “chiến lược” và sự tinh quái. Nó nhanh chóng dùng sức mạnh của cơ bắp, đôi cánh và phần 
lưng của mình để đẩy chim chích non tội nghiệp mới nở hoặc những quả trứng còn lại chưa 
kịp nở văng ra khỏi tổ. Chúng thực hiện việc này với âm mưu là độc chiếm nguồn thức ăn 
nuôi bầy con non của cặp chim chích bố mẹ. 

Như vậy, có thể thấy rằng chim tú hú là một loài chim có thói quen sinh hoạt khác biệt so 
với các loại chim khác. Đây là một mảnh ghép đặc biệt trong bức tranh sinh động về cuộc đấu 
tranh sinh tồn trong thế giới tự nhiên. 

 



3. Loài voi là loài động vật lớn nhất trên cạn nhưng sống với nhau rất “tình cảm” 
Voi là động vật có vú lớn nhất còn sinh sống trên mặt đất ngày nay. Voi không bảo vệ lãnh 

thổ riêng của nó, thay vào đó, nó thích hòa nhập vào đàn 
sống bên cạnh, trong đó con voi đầu đàn là con voi cái 
già nhất sẽ giữ vai trò làm chủ. Nó dẫn cả đàn tìm đến 
những nơi có nước và thức ăn. Voi sống chung một đàn 
qua nhiều năm. Các thành viên trong đàn luôn sống cạnh 
nhau, chăm sóc cho nhau, thậm chí sẵn sàng cho bất kỳ 
chú voi con nào bú nếu cần thiết..Voi là một loài động 
vật có đời sống xã hội cực kỳ chặt chẽ! Bên cạnh việc 
chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau, loài động vật này còn có 
nhiều hành động rất giống với xã hội loài người 

 
4. Tồn tại một loài sứa “bất tử" 
Các nhà khoa học đã tìm thấy một loài sứa có khả năng 

tái sinh hoàn chỉnh tất cả các bộ phân trên cơ thể của chúng, 
nhờ vào sự phân chia của tế bào gốc. Chính vì vậy, theo lý 
thuyết, loài sứa này gần như bất tử. 

 
 

5. Khả năng chuyển gới đặc biệt ở lươn 
Ở con lươn, có một quá trình rất kì lạ, đó là việc biến 

lươn cái thành lươn đực. Chúng ta biết rằng, lúc đẻ ra, 
toàn bộ lươn là lươn cái. Những con lươn có độ dài dưới 
26cm đều là lươn cái. Tới năm thứ hai, khi con lươn có 
độ dài từ 44 – 48 cm thì thấy số con đực và con cái tương 
đương nhau. Thế còn, khi xem xét những con lươn có độ 
dài cơ thể từ 54cm trở lên, thì thấy chúng toàn là lươn 
đực. 

Ở đây có một quá trình biến dần dần từ con cái thành con đực. Khi lươn con mới nở ra từ 
trứng, chúng đeo dưới bụng 1 bọc noãn hoàng lớn. Lươn con sẽ sống nhờ vào nguồn dinh 
dưỡng này. Những lươn dài 26cm, chúng đã có nhiều trứng thành thục và đẻ. Nhưng khi xem 
xét những lươn có độ dài cơ thể từ 36 – 46 cm, người ta thấy nhiều con ở trạng thái lưỡng tính 
: trong tuyến sinh dục của chúng có cả tinh bào (ở con đực) và buồng trứng ( ở con cái). Rõ 
ràng, trong gia đoạn này, cơ quan sinh dục đực đã “mọc” thêm ra. Nó xuất hiện và hoàn thiện 
dần dần. Trong lúc đó, buồng trứng sau khi đã hoàn thiện nghiệm vụ sinh sản sẽ tiêu biến đi. 
Tinh bào càng ngày càng lớn. Tới khi cơ thể lươn dài từ 54cm trở lên thì chúng ta thấy chúng 
hoàn toàn thành 1 con lươn đực thực thụ. 

Trên đây là một vài điều thú vị về thế giới động vật. trong cuộc sống còn nhiều điều thú 
vị khác chúng ta cùng tìm hiểu và chia sẻ cho nhau các bạn nhé. 


