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»...و نخواهيم پلنگ از دِر خلقت برود بيرون«
سهراب سپهری

پستانداران از جانوران ديگر برای ما آشناتر و به ما نزديک ترند. زندگی انسان ها در 
طول تاريخ با زندگی بعضی از پستانداران اهلی به طور گسترده گره خورده است. تا 

چندی پيش، پستانداران با انسان ها زندگی می کردند. انسان غذايش را از اين جانوران 
به دست می آورد و در کارهايی مانند نگهبانی، باربری و حتی کشاورزی از آن ها استفاده 

می کرد. هر کدام از پستانداران، مانند ما انسان ها، يکی از اجزای شبکه ي بزرگ و 
پيچيده ی حيات است. بنابراين، با نابودی هر يک از آن ها پايه های زندگی ما انسان ها نيز 

سست می شود. پس پستانداران را دوست بداريم؛ حتي اگر وحشی باشند.
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بهشتفسيلیايران
فسيل هاي انواع آنتلوپ، زرافه، گربه سانان -از 

جمله ببر دندان خنجري- کفتار، اسب، اجداد فيل  و 
کرگدن و نيز فسيل دندان يک انسان اوليه در مراغه 

پيدا شده است. اين فسيل ها مربوط به 7 ميليون 
سال پيش هستند. به همين دليل، مراغه را »بهشت 

فسيلي ايران« مي نامند.

كسیبهدرستینمیداندكهپستانداراندرچهزمانيودركدام
سرزمينپديدارشدهاندامافسيلهانشانمیدهندكه

تبديلدايناسورهابهپستاندارانازحدود225
ميليونسالپيشآغازشدهوحدود70
ميليونسالطولكشيدهاست.نخستين

پستاندارانشباهتزيادیبه
خزندگانداشتهاند.

پستاندارانازكجاآمدهاند؟

انواع
پستانداران

تخم گذار و شيرده
پستانداران تخم گذار، مانند 
اين پالتی پوس، مثل خزندگان 
تخم می گذارند ولی مانند 
ديگر پستانداران به نوزاد 
خود شير می دهند.

پستاندارانرابهسهگروهتقسيممیكنند:
تخمگذاران،كيسهدارانوجفتداران.

ان
دار

تان
پس
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تا حدود دويست سال پيش، ساکنان اطراف منطقه ی 
فسيلی ايران در مراغه، وقتي استخوان های بزرگ 

فسيل های منطقه را مي ديدند، تصور مي کردند که متعلق  
به آدم های درشت هيکل، قوی و شاخ دار، يا اسب هاي 

شاخ دار و ديوهاست.

جّدبزرگ
تريناکسودونت که جانوری به اندازه ی  

روباه بود، احتماالً يکی از اجداد پستانداران 
است. اين جانور در آفريقای جنوبی زندگی 

می کرد و گوشت خوار بود. 

كرگدندرايران
اولين آثاری که از 
پستانداران ايران 

به جا مانده، رد 
پاهايي از ُسم داران 

بزرگی است که  
به نظر مي رسد 

اجداد کرگدن ها 
بوده اند. اين ردپاها 

در روستای »چاه 
کند« بيرجند يافت 

شده اند.

ردپایپستاندارانقديمیدرايران
ردپاهای پستاندارانی که 50 ميليون سال 

پيش در نزديکی روستای »داش بوالغ« زنجان 
می زيسته اند و نيز رد پای پستانداران ديگری 

که در ساری، زنجان و سمنان بر جای مانده   است، 
نشان می دهد که زمانی جانورانی شبيه کرگدن، 
فيل و آهو در اين مکان ها زندگی می کرده اند.  

قديميترين
قديمی ترين اثر از پستانداران جهان 
فسيل جانوری 10 سانتی متری است 

که به حشره خوار شبيه بوده و در 
آفريقای جنوبی کشف شده است.

جفت داران
پستانداران جفت دار  بچه زا 
هستند و جنين آن ها در 
رحم مادر از راه جفت تغذيه  
می کند. همه ي پستانداران 
ايران جفت دار هستند.

کيسه داران
پستانداران کيسه دار، مانند 
کانگورو، نوزادشان را نارس 
به دنيا می آورند و سپس آن 
را در کيسه ي زير شکم خود 
پرورش می دهند.

بيشتر 
بدانيم
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