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«...و نخواهیم پلنگ از درِ خلقت برود بیرون»
سهراب سپهری
پستانداران از جانوران دیگر برای ما آشناتر و به ما نزدیکترند .زندگی انسانها در
طول تاریخ با زندگی بعضی از پستانداران اهلی بهطور گسترده گره خورده است .تا
چندی پیش ،پستانداران با انسانها زندگی میکردند .انسان غذايش را از اين جانوران
به دست میآورد و در کارهایی مانند نگهبانی ،باربری و حتی کشاورزی از آنها استفاده
میکرد .هر کدام از پستانداران ،مانند ما انسانها ،یکی از اجزای شبکهي بزرگ و
پیچیدهی حیات است .بنابراين ،با نابودی هر یک از آنها پایههای زندگی ما انسانها نیز
سست میشود .پس پستانداران را دوست بداریم؛ حتي اگر وحشی باشند.
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پستانداران         از کجا    آمدهاند؟
کسی به درستی نمیداند كه پستانداران در چه زماني و در كدام
سرزمين پدیدار شدهاند اما فسیلها نشان میدهند که
تبدیل دایناسورها به پستانداران از حدود 225
میلیون سال پیش آغاز شده و حدود 70
میلیون سال طول کشیده است .نخستین
پستانداران شباهت زیادی به
خزندگان داشتهاند.

بهشت فسیلی ایران

فسيلهاي انواع آنتلوپ ،زرافه ،گربهسانان -از
لو
جمله ببر دندان خنجري -كفتار ،اسب ،اجداد فی 
کرگدن و نیز فسيل دندان يك انسان اوليه در مراغه
پيدا شده است .این فسیلها مربوط به  7میلیون
سال پیش هستند .بههمين دليل ،مراغه را «بهشت
فسيلي ايران» مينامند.

انواع
پستانداران
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پستانداران را به سه گروه تقسیم میکنند:
تخمگذاران ،کیسهداران و جفتداران.

تخمگذار و شيرده

پستانداران تخمگذار ،مانند
این پالتیپوس ،مثل خزندگان
تخم میگذارند ولی مانند
دیگر پستانداران به نوزاد
خود شیر میدهند.

تا حدود دویست سال پیش ،ساکنان اطراف منطقهى
فسیلی ایران در مراغه ،وقتي استخوانهاى بزرگ
فسیلهاى منطقه را ميديدند ،تصور ميكردند كه متعلق
به آدمهاى درشت هيكل ،قوی و شاخدار ،يا اسبهاي
شاخدار و دیوهاست.

بيشتر
بدانيم

جد بزرگ
ّ

تریناکسودونت که جانوری به اندازهی
روباه بود ،احتماال ً یکی از اجداد پستانداران
است .این جانور در آفریقای جنوبی زندگی
میکرد و گوشتخوار بود.

قديميترين

قدیمیترین اثر از پستانداران جهان
فسیل جانوری  10سانتیمتری است
که به حشرهخوار شبیه بوده و در
آفریقای جنوبی کشف شده است.

رد پای پستانداران قدیمی در ایران

ردپاهای پستاندارانی که  50میلیون سال
پیش در نزدیکی روستای «داش بوالغ» زنجان
میزیستهاند و نیز رد پای پستانداران دیگری
مانده است،

که در ساری ،زنجان و سمنان بر جای
نشان میدهد که زمانی جانورانی شبیه کرگدن،
فیل و آهو در این مکانها زندگی میکردهاند.

كيسهداران

پستانداران کیسهدار ،مانند
کانگورو ،نوزادشان را نارس
به دنیا میآورند و سپس آن
را در کیسهي زیر شکم خود
پرورش میدهند.

جفتداران

پستانداران جفتدار بچهزا
هستند و جنین آنها در
رحم مادر از راه جفت تغذیه
میكند .همهي پستانداران
ایران جفتدار هستند.

كرگدن در ايران

اولین آثاری که از
پستانداران ايران
بهجا مانده ،رد
سمداران
پاهايي از ُ
بزرگی است که
به نظر ميرسد
اجداد کرگدنها
بودهاند .اين ردپاها
در روستای «چاه
کند» بیرجند یافت
شدهاند.
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