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در روز بیســت و هشــتم آبــان مــاه ،بــه پــارک ملــی
خجیــر در نزدیکــی تهــران ســفر کردیــم  .مســیر
پیمایــش از محیطبانــی بــه ســمت ســد ماملــو
بــود .از ابتــدای مســیر حضــور خــوب و متنــوع
پرنــدگان شــکاری جلــب توجــه میکــرد .بعــد از
کمــی پیــادهروی متوجــه حضــور زیــاد جونــدگان در
اطــراف مســیر و دقایقی مشــغول مشــاهده و عکاســی
شــدیم .جونــدگان بیشــتر از خانــواده جردهــا و خانــواده
جربیلهــا بودنــد .حضــور قابــل توجــه جونــدگان و
پرنــدگان شــکاری تــا دریاچــه ســد ماملــو ادامــه
داشــت .بــا توجــه بــه اینکــه مــن از حــدود یــازده
ســال پیــش تــا بــه حــال ،در شــرق تهــران مشــغول
بــه پرندهنگــری و عکاســی از حیاتوحــش بــودهام،
ایــن مشــاهده برایــم بســیار جالــب بــود .بــه نظــر

میآمــد بــا توجــه بــه اینکــه در مناطــق اطــراف
تهــران هیــچ ســگ ولگــردی دیــده نمیشــود ،تنــوع
و فراوانــی جونــدگان میتوانــد بــه علــت عــدم
حضــور ســگهای ولگــرد نیــز باشــد؛ کــه ایــن
موضــوع میبایســت مــورد مطالعــه و پژوهــش قــرار
گیــرد.
ســگهای ولگــرد ،بــا شــکار مســتقیم جونــدگان،
خرگوشهــا (از جملــه پایــکا) ،نــوزاد چهارپایــان (قــوچ،
میــش ،کل ،بــز ،آهــو ،جبیــر و گــراز) و همچنیــن
ناامــن کــردن زیســتگاهها بــرای ایــن حیوانــات
ســبب کاهــش جمعیــت آنهــا میشــوند .س ـگهای
ی حیوانــات کــه
ولگــرد همچنیــن بــا تغذیــه از الشـ ه 
غــذای مهمــی بــرای الشــخورها و عقابهــا هســتند،
شــرایط را بــرای زیســت و بقــای پرنــدگان شــکاری

بــه طــور دوچنــدان محــدود میکننــد.
کشــور ایــران یکــی از مســیرهای اصلــی عبــور
پرنــدگان شــکاری اســت ،کــه بعضـ ًا جــزء گونههــای
تهدیــد شــده و در خطــر انقــراض بــه حســاب میآیند.
بــرای درک بهتــر مخاطبیــن از تنــوع و تعــداد پرندگان
شــکاری موجــود در ایــران ،نتایــج پــروژه شــمارش
پرنــدگان شــکاری در گلــوگاه مازنــدران قابــل توجــه
اســت .در دو ســال اخیــر ،مــا در کارگــروه حفاظــت
باشــگاه پرندهنگــری ایرانیــان بــه کمــک داوطلبیــن
و اعضــا ،پــروژهای آزمایشــی را بــه منظــور شــمارش
پرنــدگان شــکاری در یکــی از گلوگاههــای اصلــی
عبــور ایــن پرنــدگان اجــرا کردیــم؛ کــه نتایــج قابــل
توجهــی دارد .در ســال اول ۳۸ ،روز شــمارش انجــام
شــد؛  ۲۷گونــه پرنــده شــکاری مشــاهده و تعــداد بیش
از  ۱۲هــزار عقــاب بــزرگ (شــامل :عقــاب صحرایــی،
عقــاب شــاهی ،عقــاب خالــدار بــزرگ ،عقــاب خالــدار
کوچــک ،عقــاب دریایــی دم ســفید ،عقــاب مارخــور)
شــمارش شــدند .در ســال جــاری نیــز بــا تعــداد نفرات
بیشــتر ایــن پــروژه شــکل گرفــت؛ کــه  ۳۰گونــه
پرنــده شــکاری و تعــداد بیــش از  ۳۰هــزار عقــاب
بــزرگ شــمارش شــدند .ایــن تعــداد بخــش کمــی
از پرنــدگان شــکاری اســت کــه هــر ســاله در فصــل

مهاجــرت (مهاجــرت بهــاره و پاییــزه) از ایــران عبــور
میکننــد .تعــدادی از ایــن پرنــدگان نیــز در ایــران
زمســتانگذرانی داشــتهاند و حضــور جونــدگان کــه
بخــش عمــدهای از غــذای آنهــا را تشــکیل میدهــد
در موفقیــت مهاجــرت ،زمســتانگذرانی و بقــای
آنهــا تاثیــر بســزایی دارد.
لــذا هــر گونــه تخریــب زیســتگاه و کاهــش جمعیــت
جونــدگان ،میتوانــد جمعیــت پرنــدگان شــکاری را بــه
شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده و حتــی در دراز مــدت
ســبب تغییــر مســیرهای مهاجرتــی ایــن پرنــدگان
شــود .در نهایــت حــذف شــدن ایــن گونههــای
جانــوری میتوانــد موجــب اختــال در روندهــای
طبیعــی اکوسیســتم شــود.
در نتیجــه ،بــرای جلوگیــری از اتفاقــات ناخواســته
طبیعــی و همچنیــن اســتفاده پایــدار از منابــع زیســتی
همچــون پرنــدگان شــکاری در جهــت اقدامــات
مطالعاتــی ،گردشــگری و جلوگیــری از تحمیــل
هزینههــای ناخواســته کنتــرل آفــات ،در صــورت
حــذف گونههــای ارزشــمندی همچــون پرنــدگان
شــکاری ،بایســتی اقدامــات حفاظتــی در دســتور کار
ارگانهــای متولــی از جملــه ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت قــرار گیــرد.
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