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در روز  بیســت و هشــتم آبــان مــاه، بــه پــارک ملــی 
ــیر  ــم . مس ــفر کردی ــران س ــی ته ــر در نزدیک خجی
پیمایــش از محیط بانــی بــه ســمت ســد ماملــو 
بــود. از ابتــدای مســیر حضــور خــوب و متنــوع 
ــد از  ــرد. بع ــه می ک ــب توج ــکاری جل ــدگان ش پرن
ــدگان در  ــاد جون ــاده روی متوجــه حضــور زی کمــی پی
اطــراف مســیر و دقایقی مشــغول مشــاهده و عکاســی 
شــدیم. جونــدگان بیشــتر از خانــواده جردهــا و خانــواده 
ــدگان و  ــه جون ــل توج ــور قاب ــد. حض ــا بودن جربیل ه
ــه  ــو ادام ــد مامل ــه س ــا دریاچ ــکاری ت ــدگان ش پرن
ــازده  ــدود ی ــن از ح ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب داش
ســال پیــش تــا بــه حــال، در شــرق تهــران مشــغول 
ــوده ام،  ــش ب ــی از حیات وح ــری و عکاس ــه پرنده نگ ب
ــر  ــه نظ ــود. ب ــب ب ــیار جال ــم بس ــاهده برای ــن مش ای

ــراف  ــق اط ــه در مناط ــه اینک ــه ب ــا توج ــد ب می آم
تهــران هیــچ ســگ ولگــردی دیــده نمی شــود، تنــوع 
و فراوانــی جونــدگان می توانــد بــه علــت  عــدم 
ــن  ــه ای ــد؛ ک ــز باش ــرد نی ــگ های ولگ ــور س حض
ــرار  موضــوع می بایســت مــورد مطالعــه و پژوهــش ق

ــرد. گی
ــدگان،  ــتقیم جون ــکار مس ــا ش ــرد، ب ــگ های ولگ س
خرگوش هــا )از جملــه پایــکا(، نــوزاد چهارپایــان )قــوچ، 
ــن  ــراز( و همچنی ــر و گ ــو، جبی ــز، آه ــش، کل، ب می
ناامــن کــردن زیســتگاه ها بــرای ایــن حیوانــات 
ســبب کاهــش جمعیــت آن هــا می شــوند. ســگ های 
ولگــرد همچنیــن بــا تغذیــه از الشــه ی  حیوانــات کــه 
غــذای مهمــی بــرای الشــخورها و عقاب هــا هســتند، 
ــدگان شــکاری  ــرای زیســت و بقــای پرن شــرایط را ب

یادداشت
 موضوعی برای پژوهش؛ 

آیا حضور سگ های ولگرد در یک منطقه باعث کاهش جمعیت جوندگان و 
در پی آن کاهش جمعیت پرندگان شکاری می شود؟
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ــد. ــدود می کنن ــدان مح ــور دوچن ــه ط ب
کشــور ایــران یکــی از مســیرهای اصلــی عبــور 
پرنــدگان شــکاری اســت، کــه بعضــاً جــزء گونه هــای 
تهدیــد شــده و در خطــر انقــراض بــه حســاب می آیند. 
بــرای درک بهتــر مخاطبیــن از تنــوع و تعــداد پرندگان 
ــمارش  ــروژه ش ــج پ ــران، نتای ــود در ای ــکاری موج ش
پرنــدگان شــکاری در گلــوگاه مازنــدران قابــل توجــه 
ــت  ــروه حفاظ ــا در کارگ ــر، م ــال اخی ــت. در دو س اس
ــن  ــه کمــک داوطلبی ــان ب باشــگاه پرنده نگــری ایرانی
و اعضــا، پــروژه ای آزمایشــی را بــه منظــور شــمارش 
ــی  ــای اصل ــی از گلوگاه ه ــکاری در یک ــدگان ش پرن
عبــور ایــن پرنــدگان اجــرا کردیــم؛ کــه نتایــج قابــل 
ــام  ــمارش انج ــال اول، ۳۸ روز ش ــی دارد. در س توجه
شــد؛ ۲۷ گونــه پرنــده شــکاری مشــاهده و تعــداد بیش 
از 1۲ هــزار 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 
ــه  ــه ۳0 گون ــت؛ ک ــکل گرف ــروژه ش ــن پ ــتر ای بیش
ــاب  ــزار عق ــش از ۳0 ه ــداد بی ــکاری و تع ــده ش پرن
ــی  ــش کم ــداد بخ ــن تع ــدند. ای ــمارش ش ــزرگ ش ب
از پرنــدگان شــکاری اســت کــه هــر ســاله در فصــل 

مهاجــرت )مهاجــرت بهــاره و پاییــزه( از ایــران عبــور 
ــران  ــز در ای ــدگان نی ــن پرن ــدادی از ای ــد. تع می کنن
ــه  ــدگان ک ــور جون ــته اند و حض ــتان گذرانی داش زمس
بخــش عمــده ای از غــذای آن هــا را تشــکیل می دهــد 
بقــای  و  زمســتان گذرانی  مهاجــرت،  موفقیــت  در 

آن هــا تاثیــر بســزایی دارد.
لــذا هــر گونــه تخریــب زیســتگاه و کاهــش جمعیــت 
جونــدگان، می توانــد جمعیــت پرنــدگان شــکاری را بــه 
شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده و حتــی در دراز مــدت 
ــدگان  ــن پرن ــی ای ــیرهای مهاجرت ــر مس ــبب تغیی س
شــود. در نهایــت حــذف شــدن ایــن گونه هــای 
جانــوری می توانــد موجــب اختــال در روندهــای 

ــی اکوسیســتم شــود. طبیع
ــته  ــات ناخواس ــری از اتفاق ــرای جلوگی ــه، ب در نتیج
طبیعــی و همچنیــن اســتفاده پایــدار از منابــع زیســتی 
همچــون پرنــدگان شــکاری در جهــت اقدامــات 
تحمیــل  از  جلوگیــری  و  گردشــگری  مطالعاتــی، 
هزینه هــای ناخواســته کنتــرل آفــات، در صــورت 
ــدگان  ــون پرن ــمندی همچ ــای ارزش ــذف گونه ه ح
ــی در دســتور کار  ــات حفاظت شــکاری، بایســتی اقدام
ارگان هــای متولــی از جملــه ســازمان حفاظــت محیــط 

ــرد. ــرار گی ــت ق زیس
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