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 دوزيستان
محمدكرامالدينی
تصـويرگر:اكبـرافشـار

دانستنی هاي جانوران ايران و جهان



! کی می رسد باران؟
*
قاصِد روزاِن ابری، دارَوك

نيما يوشيج 

پوست دوزيستان از همه ی جانوران مهره دار 
روی زمين نازك تر است و به همين علت، آن ها 

کم کم در حال نابودی اند. مواد آلوده کننده ي 
آب و پرتوها به آسانی از پوست نازك و 

برهنه ي دوزيستان عبور می کنند، بر بدنشان 
اثر می گذارند و سبب کاهش جمعيت آن ها 
می شوند. دوزيستان کم جمعيت اند و تنوع 

چندانی هم ندارند؛ به همين دليل، تأثير 
بر زندگی انسان آشکار نيست. آن ها  آن ها

غذای بسياری از جانوران اند و بنابراين، در 
نگهداری شبکه های غذايی مؤثرند. پس 

دوزيستان را دوست بداريم.

*دارَوك؛ در لهجه ي مازندرانی، به قورباغه ي سبز درختی گفته می شود. 
مردم مازندران معتقدند که اگر دارَوك آواز بخواند، باران می بارد.
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انواعدوزيستان
 بعضی دوزيستان دم دارند و شبيه سوسمار به نظر 

می رسند؛ مانند سمندرها.
 بعضی دوزيستان دم ندارند؛ مانند قورباغه و وزغ.

 بعضی دوزيستان پا و دم ندارند و شبيه کرم خاکی 
هستند؛ مانند سيسيلی ها.

اينكرمخاكینيست
سيسيلی ها در استوا زندگی می کنند و  در 

ظاهر شبيه کرم خاکی  هستند، حتی بدن 
آن ها مانند کرم خاکی از حلقه هايی تشکيل 

شده است اما از گروه بي مهرگان نيستند 
بلکه از دوزيستان اند.  

خزندهيادوزيست؟
َسَمنَدرها در ظاهر شبيه سوسمارند 

اما از خزندگان نيستند بلکه از 
دوزيستان اند و بعضی از آن ها هرگز 
به خشکی نمی آيند. بيشتر سمندرها 
چهار دست و پا، و بعضی ها فقط دو پا 

دارند.

همهیدوزيستاندرآبهايشيرينتوليدمثلمیكنند.نوزاد
همهيآنهاآبششداردودرآبزندگیمیكندامادر

دورهایازعمر،دربدنبسياریازآنهاُششبهوجودمیآيد.
ازاينزمان،آنهادرخشكیياگاهیدرآبوگاهیدر

خشكیزندگیمیكنند.قورباغهمعروفتريندوزيستاست.

قورباغه ی سبز درختی

دوزيستان
ركورددار

بزرگ ترين دوزيست جهان
بزرگ ترين دوزيست امروزی 
سمندر غول پيکر چينی است 

که طول آن به 1/8 متر و وزن 
آن به 22 کيلوگرم مي رسد.

بزرگ ترين قورباغه ي جهان
بزرگ ترين قورباغه در غرب 
آفريقا زندگی می کند. طول 

اين قورباغه به 88 سانتی متر 
می رسد و وزن آن حدود 3/6 

کيلوگرم است.

ان
ست
وزی

د

8



نفسكشيدنباپوست
بسياری از دوزيستان بالغ ُشش دارند اما بيشتر با پوست 

بدنشان نفس می کشند. به همين سبب، پوست آن ها 
هميشه بايد مرطوب باشد؛ و گر نه، خفه می شوند. در 

پوست آن ها غده هايی وجود دارد که پوستشان را هميشه 
مرطوب نگه مي دارد. به همين علت بايد در کنار آب ها 

زندگی کنند.

وزغياقورباغه
تفاوت مهم وزغ و قورباغه 
اين است که پوست بدن 
وزغ خشک تر است. وزغ آب 
کمتری از راه پوستش از دست 
می دهد، به همين سبب در 
بيابان هم می تواند زندگی کند.

سمندر ِهلِبندر

سمندر ببری

سيرن
دوزيستی است که پا ندارد اما 

دست های کوچکی دارد.

وزغ

پيرترين دوزيست جهان
در ميان دوزيستان، سمندر 
غول پيکر ژاپنی طوالني ترين 

عمر را دارد. يکی از اين 
سمندرها  55 سال در باغ 

وحش زندگی می کرد.

بزرگ ترين قورباغه ي ايران
قورباغه ي معمولی که در همه جای 
ايران به جز سيستان و بلوچستان 

يافت می شود، بزرگ ترين 
قورباغه ي ايران است. طول بدن 

9آن به 17 سانتی متر می رسد.


