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همه چیز درباره

خزندگان





عناوین
۴ خزنده چیست؟

6 دوزیست چیست؟
8 خویشاوندان قدیمی

1۰ گوشت خواران و گیاه خواران
1۲ پوست فلس دار

1۴ بچه ها
16 کنترل دما

18 قورباغه یا وزغ؟
۲۰ در جنگل بارانی
۲۲ خزندگان دریا

۲۴ الک پشت های آبزی
۲6 داخل بدن یک الک پشت خشکی زی

۲8 عادات شکار
۳۰ تمساحیان

۳۲ ساکنان بیابان

آفتاب پرست پلنگی

کایمن عینکی
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مارمولکال

۳۴ مارمولک ها
۳6 سمندرها و  سمندر آبی

۳8 حواس
۴۰ فنون بقا

۴۲ مارها
۴۴ تغییر رنگ 

۴6 هشدار 
۴8 اژدهایان واقعی

۵۰ حفرکننده ها
۵۲ خزنده یا دوزیست؟

۵۴ دوزیستان، خزندگان و ما
۵6 دیدار با متخصص

۵8 حقایق و آمار و ارقام
6۰ واژگان
6۲ آزمون
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پنج گروه خزنده با اندازه ها و شکل های مختلف در جهان وجود 
دارند. همه خزندگان دارای ستون مهره و پوشیده از پولک یا زره 
تخم گذارند.  آنها  بیشتر  و  خونسردند  خزندگان  هستند.  سخت 

فلس های یک خزنده از جنس ناخن های ما هستند.

خزنده چیست؟
مارمولک ها: 6۲6۳ گونه

مارها: ۳617 گونه

الک پشت های آبزی و الک پشت های 

خشکی زی: ۳۴۳ گونه

تمساح ها: ۲۵ گونه

توآتارا ها: یک گونه

انواع خزنده 5
1
2

3
4
5

الک پشت های خشکی زی در خشکی زندگی می کنند و الک های گنبدی شکل 
و پاهای کوتاه دارند. الک پشت های آبزی در آب زندگی می کنند و الک های 
صاف تر و پاهایی شبیه به پارو دارند. آن دسته از الک پشت های آبزی که در 

آب شیرین زندگی می کنند، الک پشت های آب شیرین نامیده می شوند. 

الک پشت های آبزی، الک پشت های خشکی زی و 
الک پشت های خشکی زی، الک پشت های آب شیرین

قبل از دایناسورها روی کره زمین 

می زیستند.

واووو

الک سنگین و گنبدی 
شکل

الک پشت غول پیکر 
آلدابرا

الک صاف و سبک

الک پشِت شکم زرد
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تاکنون متداول ترین خزندگان، مارمولک ها بوده اند که در هر قاره ای به 
جز قطب جنوب زندگی می کنند. این گروه شامل آفتاب پرست ها، جکو 
)یا گکو(ها، مارمولک مانیتور، مارمولک ایگوانا و مارمولک اسکینک 

می شود.

فقط یک نوع توآتارا وجود دارد، چون 
همه خویشاوندان آن 60 میلیون سال 
ظاهری  تواتارا  شده اند.  منقرض  پیش 
شبیه به مارمولک دارد، اما می تواند در 
دماهای سردتر زنده بماند و بیش از صد 

سال زندگی کند.

مارمولک ها توآتارا ها

تمساح ها

مارها

کایمن عینکی

تمساح آب شور

کورمار اوراسیا

سوسمار 
انگشت 
ریشه دار

آفتاب پرست پارسون

مار پیتون برمه ای

مارهای پیتون برمه می توانند تا 
1۳ فوت )۴ متر( رشد کنند.

تمساح ها دندان هایی دارند که 
به آرواره های قوی آنها متصل 

شده است.

چشم های آنها 
جدا از هم حرکت 
می کنند. بنابراین 

می توانند همه 
طرف را ببینند. 

توآتارا در جنگل نیوزیلند

مارها پا ندارند. آنها با 
خزیدن به حالت عمودی 
و افقی حرکت می کنند. 

مارها هرگز از رشد کردن باز 
نمی ایستند. آنها حیوانات 

دیگر را می خورند و طعمه 
خود را یک جا می بلعند.

خانواده تمساح ها شامل 
الیگاتورها، کروکودیل ها، 

َگریال ها و کایَمن ها هستند. 
همه آنها شکارچیانی هستند که 
می توانند هم در آب و هم روی 

خشکی زندگی کنند، اما اندازه و 
شکل های مختلفی دارند.
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