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» ... گوش دادم:
چه کسی با من حرف می زد؟

سوسماری لغزيد«
سهراب سپهری 

بسياری از ما با شنيدن نام خزنده فوري به ياد مار 
می افتيم و می ترسيم. مار جانور ترسناکی است؛ چون 
تعدادی از مارها نيش زهرآلودي دارند. پس بايد 

از آن ها بترسيم اما يادمان باشد که کشتن مارها 
سبب ازياد جمعيت موش ها می شود. برخی 

ديگر از خزندگان نه فقط ترسناک نيستند 
بلکه خوشايند و دوست داشتنی هستند. 

آفريدگار وظيفه ي نگهداری جانوران 
طبيعت را به ما سپرده است. 

پس خزندگان را دوست 
بداريم.
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خزندهچيست؟

اين »لپتوسراتوپس« کوچولو 
خزنده اي يک و نيم متری بوده 

که 65 ميليون سال پيش در 
جنگل های مرتفع و سردسير 

آمريکای شمالی زندگی 
می کرده و گل ها و ميوه های 

خوش رنگ و 
بو و شيرين 

را دوست 
داشته است!

سوسمارها،مارها،كروكوديلهاوالکپشتهاهمگیازخزندگاناند.اينجانوران
مهرهدارندوسطحبدنشانازفلسپوشيدهشدهاست.خزندگاننيزمانندماهیهاو

دوزيستانخونسردندوبنابراين،
گرمایبدنخودراازمحيط
میگيرند.خزندگانامروزی

باقیماندههایدايناسورهاهستند.

الک پشت ها
بعضي از الک پشت ها در آب و بعضي ديگر در 

خشکی زندگی می کنند.

انواع
خزندگان
ايران

خزندگانايرانرادرپنجگروهاصلی
جایمیدهند:الکپشتها،سوسمارها،
كروكوديلها،كرمسوسمارها،ومارها.

سوسمارها
سوسمارها متنوع ترين خزندگان ايران اند. بيش از 

صد گونه سوسمار در ايران زندگی می کند.
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همهريهدارند
همه ي خزندگان با شش 

تنفس می کنند؛ حتی مارها و 
الک پشت های آبزی که بايد برای 
نفس کشيدن هر چند وقت يک 

بار به سطح آب بيايند.

خزندگانترسناک
واژه ي دايناسور به معنی »خزنده ي ترسناک« است اما برخی از 

دايناسورها ترسناک نبودند بلکه جثه اي کوچک و معمولي داشتند. 
دايناسورها حدود 230 ميليون سال پيش روی زمين پديدار شدند و 

65 ميليون سال پيش از بين رفتند.

پوستُكلُفتها
پوست بدن خزندگان نفوذناپذير است و 

آب بدنشان از راه  پوست تبخير نمی شود. 
بنابراين، می توانند بدون ترس از خشک 

شدن بدن، زير آفتاب بمانند و بدن خود را 
گرم کنند. 

جايپاي190ميليونساله
در شمال استان کرمان جای پای فسيل شده ي 

دايناسوری که حدود 190 ميليون سال پيش از 
آنجا عبور کرده، يافت شده است. 

کروکوديل ها
کروکوديل پوزه کوتاه تنها کروکوديل ايران است و 

در بلوچستان زندگی می کند.

کرم سوسمارها
کرم سوسمارها معموالً در زير خاک زندگی 

می کنند.

مارها
مارهای ايران به انواعي شامل مارهای کرمی شکل، 

مارهای خاکی، مارهای بوآ، مارهای کبرا، مارهای 
دريايی و افعی ها تقسيم می شوند.
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