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دوزیستان
محمد کرامالدینی

تصـویرگر :اكبـرافشـار

*
ِ
روزان ابری ،دار َوك ! کی میرسد باران؟
قاصد
ِ
نیما یوشیج
پوست دوزیستان از همهی جانوران مهرهدار
روی زمین نازکتر است و بههمین علت ،آنها
کمکم در حال نابودیاند .مواد آلودهکنندهي
آب و پرتوها بهآسانی از پوست نازک و
برهنهي دوزيستان عبور میکنند ،بر بدنشان
اثر میگذارند و سبب کاهش جمعیت آنها
میشوند .دوزیستان کم جمعیتاند و تنوع
چندانی هم ندارند؛ بههمین دلیل ،تأثیر
آنها بر زندگی انسان آشکار نیست .آنها
غذای بسیاری از جانوراناند و بنابراین ،در
نگهداری شبکههای غذایی مؤثرند .پس
دوزیستان را دوست بداریم.
*

دار َوك؛ در لهجهي مازندرانی ،به قورباغهي سبز درختی گفته میشود.
مردم مازندران معتقدند که اگر دار َوک آواز بخواند ،باران میبارد.
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دوزیستان
همهی دوزیستان در آبهاي شیرین تولید مثل میکنند .نوزاد
همهي آنها آبشش دارد و در آب زندگی میکند اما در
دورهای از عمر ،در بدن بسیاری از آنها شُ ش به وجود میآید.
از این زمان ،آنها در خشکی یا گاهی در آب و گاهی در
خشکی زندگی میکنند .قورباغه معروفترین دوزیست است.
انواع دوزیستان

بعضی دوزیستان دم دارند و شبیه سوسمار به نظر
میرسند؛ مانند سمندرها.
بعضی دوزیستان دم ندارند؛ مانند قورباغه و وزغ.
بعضی دوزیستان پا و دم ندارند و شبیه کرم خاکی
هستند؛ مانند سیسیلیها.
قورباغه ی سبز درختی

این کرم خاکی نیست

سیسیلیها در استوا زندگی میکنند و در
ی هستند ،حتی بدن
ظاهر شبیه کرم خاک 
آنها مانند کرم خاکی از حلقههایی تشکیل
شده است اما از گروه بيمهرگان نيستند
بلكه از دوزیستاناند.

خزنده يا دوزيست؟

ندرها در ظاهر شبیه سوسمارند
س َم َ
َ
اما از خزندگان نيستند بلكه از
دوزیستاناند و بعضی از آنها هرگز
به خشکی نمیآیند .بیشتر سمندرها
چهار دست و پا ،و بعضیها فقط دو پا
دارند.

دوزیستان
رکورددار
بزرگترين دوزيست جهان
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بزرگترین دوزیست امروزی
سمندر غولپیکر چینی است
که طول آن به  1/8متر و وزن
آن به  22کیلوگرم ميرسد.

بزرگترين قورباغهي جهان
بزرگترین قورباغه در غرب
آفریقا زندگی میکند .طول
این قورباغه به  88سانتیمتر
میرسد و وزن آن حدود 3/6
کیلوگرم است.

سمندر ِهلبِ ندر
سمندر ببری

نفس كشيدن با پوست

بسیاری از دوزیستان بالغ شُ ش دارند اما بیشتر با پوست
بدنشان نفس میکشند .بههمین سبب ،پوست آنها
همیشه باید مرطوب باشد؛ و گرنه ،خفه میشوند .در
پوست آنها غدههایی وجود دارد كه پوستشان را هميشه
مرطوب نگهميدارد .بههمین علت باید در کنار آبها
زندگی کنند.

سیرن

دوزیستی است که پا ندارد اما
دستهای کوچکی دارد.

وزغ يا قورباغه

تفاوت مهم وزغ و قورباغه
این است که پوست بدن
وزغ خشکتر است .وزغ آب
کمتری از راه پوستش از دست
میدهد ،بههمين سبب در
بیابان هم میتواند زندگی کند.

پيرترين دوزيست جهان

در میان دوزیستان ،سمندر
غولپیکر ژاپنی طوالنيترين
عمر را دارد .یکی از این
سمندرها  55سال در باغ
وحش زندگی میکرد.

وزغ

بزرگترين قورباغهي ايران

قورباغهي معمولی که در همه جای
ایران به جز سیستان و بلوچستان
یافت میشود ،بزرگترین
قورباغهي ایران است .طول بدن
آن به  17سانتیمتر میرسد.
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