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خزندگان

«  ...گوش دادم:
چه کسی با من حرف میزد؟
سوسماری لغزید»
سهراب سپهری
بسیاری از ما با شنیدن نام خزنده فوري به یاد مار
میافتیم و میترسیم .مار جانور ترسناکی است؛ چون
تعدادی از مارها نیش زهرآلودي دارند .پس باید
از آنها بترسیم اما یادمان باشد که کشتن مارها
سبب ازیاد جمعیت موشها میشود .برخی
دیگر از خزندگان نه فقط ترسناک نیستند
بلکه خوشایند و دوستداشتنی هستند.
آفریدگار وظیفهي نگهداری جانوران
طبیعت را به ما سپرده است.
پس خزندگان را دوست
بداریم.
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خزنده چيست؟

سوسمارها ،مارها ،کروکودیلها و الکپشتها همگی از خزندگاناند .اين جانوران
مهرهدارند و سطح بدنشان از فلس پوشيده شده است .خزندگان نیز مانند ماهیها و
دوزیستان خونسردند و بنابراین،
گرمای بدن خود را از محیط
میگیرند .خزندگان امروزی
باقی ماندههای دایناسورها هستند.

این «لپتوسراتوپس» کوچولو
خزندهاي یک و نیم متری بوده
که  ۶۵میلیون سال پیش در
جنگلهای مرتفع و سردسیر
آمریکای شمالی زندگی
میکرده و گلها و میوههای
خوشرنگ و
بو و شیرین
را دوست
داشتهاست!

انواع
خزندگان
ایران
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خزندگان ایران را در پنج گروه اصلی
جای میدهند :الكپشتها ،سوسمارها،
كروكوديلها ،كرم سوسمارها ،و مارها.

الكپشتها

بعضي از الکپشتها در آب و بعضي دیگر در
خشکی زندگی میکنند.

سوسمارها

سوسمارها متنوعترین خزندگان ایراناند .بیش از
صد گونه سوسمار در ایران زندگی میکند.

جاي پاي 190ميليون ساله

در شمال استان کرمان جای پای فسیل شدهي
دایناسوری که حدود  190میلیون سال پیش از
آنجا عبور کرده ،یافت شده است.

خزندگان ترسناک

واژهي دایناسور به معنی «خزندهي ترسناک» است اما برخی از
دایناسورها ترسناک نبودند بلکه جثهاي كوچك و معمولي داشتند.
دایناسورها حدود  230میلیون سال پیش روی زمین پدیدار شدند و
 65میلیون سال پیش از بین رفتند.

پوست ُ کلُفتها

پوست بدن خزندگان نفوذناپذیر است و
آب بدنشان از راهپوست تبخیر نمیشود.
بنابراین ،میتوانند بدون ترس از خشک
شدن بدن ،زير آفتاب بمانند و بدن خود را
گرم کنند.

همه ريه دارند

همهي خزندگان با شش
تنفس میکنند؛ حتی مارها و
الکپشتهای آبزی که باید برای
نفس کشیدن هر چند وقت یک
بار به سطح آب بیایند.

كروكوديلها

کروکودیل پوزه کوتاه تنها کروکودیل ایران است و
در بلوچستان زندگی میکند.

كرم سوسمارها

کرم سوسمارها معموال ً در زیر خاک زندگی
میکنند.

مارها

مارهای ایران به انواعي شامل مارهای کرمیشکل،
مارهای خاکی ،مارهای بوآ ،مارهای کبرا ،مارهای
دریایی و افعیها تقسیم میشوند.
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