    

محیط زیست و گر دشگری
اخبار
محمدرضا تابش مطرح کرد

ابراز اميدواري براي رسيدگي عادالنه
بهاتهاماتفعاالنمحيطزيست

رئيس فراكسيون محيطزيست مجلس شواري اسالمي از ابراز
اميدواري رئيسجمهور و رئيس مجلس براي رسيدگي به پرونده
فعاالن محيطزيست در فضاي عادالنه و منصفانه خبر داد .به
گزارش «سبزينه» به نقل از ايسنا ،محمدرضا تابش اظهار كرد:
در خالل جلسه بررسي صالحيت وزير پيشنهادي بهداشت جمعي
از نمايندگان در مواجهه با رئيسجمهور و متعاقب آن گفتوگو با
رئيس مجلس درباره اتهاماتي كه متوجه فعاالن محيطزيست است
و دادگاه آنها هم در حال برگزاري است درخواستهايي را مطرح
كردند .وي افزود :خانوادههاي فعاالن محيطزيست درخواستي
براي مالقات با رئيس مجلس داشتند كه با اين امر موافقت نشد
و منتظريم زمان مالقات تعيين شود .نايبرئيس فراكسيون اميد
مجلس ادامه داد :ما با رئيسجمهور و رئيس مجلس صبحت كرديم
و گفتيم با توجه به اتهامات واردشده به فعاالن محيطزيست ،فضاي
رسانهاي و حساسيت اين پرونده ،حساسيت مردم ،سمنهاي
زيستمحيطي ،فعاالن حقوق بشري و مجامع بينالمللي درخواست
داريم كه برگزاري دادگاه اين افراد منطبق با قواعد حقوقي و با
رعايت كامل موازين حقوقي باشد و آنها حق انتخاب وكيل موردنظر
خود را داشته باشند .وي در پايان گفت :آقايان روحاني و الريجاني
نيز ابراز اميدواري كردند رسيدگي به اتهامات اين افراد در فضاي
عادالنه و منصفانه صورت گيرد.

پرونده قضايي استفاده از پرندگان
قاچاق در باغ پرندگان مفتوح است

شهردار منطقه چهار تهران با اشاره به استفاده از پرندگان قاچاق در
باغ پرندگان تهران گفت :هماكنون پرونده قضايي استفاده از پرندگان
قاچاق در باغ پرندگان مفتوح است .به گزارش «سبزینه» به نقل از
تسنیم ،سيد عليرضا حسيني ،شهردار منطقه چهار تهران در نشستي
خبري خود با تأكيد بر اينكه در گذشته و در مقطعي مديران باغ
پرندگان از پرندگان قاچاق ،بدون هماهنگي با سازمان محيطزيست،
استفاده كردهاند ،اظهار كرد :اين در حالي است كه هماكنون پرونده اين
موضوع در مراجع قضايي باز بوده ،اما در اين دوره به هيچ عنوان به سراغ
پرندگان قاچاق نخواهيم رفت.
دبير كارگروه ملي آلودگي هوا:

فرسودگيخودروها
ربطي به آاليندگي آنها ندارد

دبير كارگروه ملي آلودگي هوا با اشاره به آاليندگي باالي
موتورسيكلتها گفت :از آنجا كه موتورها اعمال قانون نميشوند،
براي معاينه فني اقدام نميكنند .به گزارش «سبزینه» به نقل از
ایلنا ،وحيد حسيني درباره وضعيت معاينه فني با اشاره به سامانه
سيمفا (سامانه يكپارچه معاينه فني ايران) گفت :از زماني كه اين
سامانه راهاندازي شده و نظارتهاي دوربيني در بخش سواري زياد
شده ،اوضاع و احوال معاينه فني خيلي خوب است .دبير كارگروه
ملي آلودگي هوا در پاسخ به اين سؤال كه چرا به خودروهايي كه
در سن فرسودگي قرار دارند ،برگه معاينه فني داده ميشود ،گفت:
خودروها آزمون آاليندگي ميدهند و قبول يا رد ميشوند .اين
آزمون مستقل از سن است .حتي آاليندگي اتوبوسهاي شركت
واحد بهصورت تصادفي و توسط دستگاههاي سيار كنترل ميشود.
معاينه فني بايد زير عدد دو يا  2/8باشد؛ يعني اگر باالي پنج سال
باشند ،بايد آاليندگي آنها كمتر از  2/8باشد و اگر زير پنج سال
باشند ،بايد آاليندگيشان كمتر از عدد دو باشد .وي با تأكيد بر
اينكه فرسودگي ربطي به آاليندگي ندارد ،گفت :من اين را بهعنوان
يك استاد دانشگاه متخصص موتور عنوان ميكنم .موتورهاي بسيار
قديميرا ميتوان تعمير اساسي كرد و بهخوبي نگهداري كرد و تا
سالها در شرايط آرماني از آنها استفاده كرد و اين كاري است كه
در همه دنيا انجام ميدهند .قب ً
ال خودروها و اتوبوسها بهصورت
رها در سطح شهر تردد ميكردند و خيلي از آنها معاينه فني را از
خارج از تهران ميگرفتند .سختگيري شهرداري سبب شد معاينه
فني در داخل شهر انجام شود .حسيني تأكيد كرد :ما روي معاينه
فني سنگين بهاندازه معاينه فني سواري تسلط نداريم .وزارت
راهوشهرسازي و سازمان راهداري از مراكز معاينه فني سبك كه زير
نظر وزارت كشور است ،مقداري عقبتر است .ضمن اينكه معاينه
فني خودروهاي ديزلي سنگين داراي پيچيدگيهايي هم هست و
معاينه فني خودروهاي سواري راحتتر است .امكان تقلب و تخلف
در خودروهاي سنگين بيشتر است ،اما ما از وزارت راه با چند
مصوبه خواستهايم تا پايان سال وضعيت زيستمحيطي ديزليهاي
سنگين را هم بهروزرساني كند .دبير كارگروه ملي آلودگي هوا با
اشاره به وضعيت معاينه فني موتورسيكلتهاي سطح تهران بيان
كرد :از آنجا كه موتورها اعمال قانون نميشوند ،براي معاينه فني
اقدام نميكنند .اين وظيفه پليس است كه تكليف خود را با وسيله
نقليهاي بهنام موتورسيكلت روشن كند .وي افزود :از ابتداي سال
 ۹۶موتورهاي جديدي كه به بازار آمدند ،همه انژكتوري بودهاند.
قبل از سال  ۹۶اكثر موتورها كاربراتوري بودهاند كه راه تقلب براي
آنها باز است و خيلي نميتوان روي معاينه فني آنها حساب
باز كرد .به همين دليل بود كه ما بهدنبال ممنوعيت موتورهاي
كاربراتوري رفتيم و فشار زيادي هم تحمل كرديم .توليدكنندگان
اين نوع موتورها البي قويای داشتند ،برای همین  ۲۷ماه طول
كشيد تا دولت ممنوعيت توليد موتورهاي كاربراتوري را صادر كند.
چند ماه هم به اين توليدكنندگان مهلت داده شد و طي اين مدت
اقدام به توليد اضافه كردند ،اما باالخره توليد اين نوع موتورها
ممنوع شد .حسيني در ادامه گفت :تنها دليل مراجعه خودروها
به مراكز معاينه فني جريمه است .موتورها پالك جلو ندارند و
جريمه نميشوند؛ به همين دليل براي معاينه فني اقدام نميكنند
و تا زماني كه پليس فكر جدي براي آنها نكند ،وضعيت بر همين
منوال خواهد ماند .در تهران بحث معاينه فني موتورسيكلت داريم،
اما شنيدهام مراجعه در حد پنج تا شش دستگاه در روز است كه
آنها هم معلوم نيست چرا با وجود اعمالنشدن قانون براي معاينه
فني مراجعه ميكنند .وي درباره اينكه گفته ميشود حتي اگر
معاينه فني بهشكلي آرماني اجرا شود ،باز هم تنها  ۱۰درصد از
آلودگي هواي شهر كاسته ميشود ،گفت ۷۰ :درصد آلودگي هواي
تهران ناشي از منابع متحرك (خودروها) است و درصورت تحقق
معاينه فني باز هم درصد زيادي از آلودگي ناشي از خودروهاست،
اما علت اين است كه باالخره خودرويي كه معاينه فني دارد ،بازهم
آاليندگي دارد كه اين سطح از آاليندگي مجاز است .بههرحال با
معاينه فني ،خودرو تبديل به خودروي برقي نميشود .البته عدد
 ۱۰درصد مطالعاتي و محاسباتي است و نميتوان خيلي به آن
تكيه كرد .تأثير معاينه فني بيش از اينهاست .حيسني افزود:
همين امسال كه كمي بيشتر سخت گرفتند ،وضعيت آلودگي هوا
كمي بهتر شد .البته باد و باران و ناپايداري جوي هم حتماً مؤثر
بوده ،اما امسال مثل سالهاي قبل شاهد غلظتهاي آاليندگي
شديد نيستيم؛ حتي در زمانهايي كه پايداري جوي داريم .در
سالهاي  ۹۴و  ۹۵پس از سه روز پايداري جوي به محدوده قرمز
ميرسيديم ،اما امسال پنج روز هم گذشت و در همان محدوده
نارنجي مانديم.
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تالب لپوی زاغمرز به لطف شكارفروشي سازمان حفاظت محيطزيست خالي از حيات شده است

حیاتوحش درگرداب ناکارآمدی

سبزینه

پرهام پوررجب

با تالش سه ساله انجمنها و جوامع بومي،
تالب «لپو» ی زاغمرز تا بازگشتن به روزهاي
طاليي خود در دهه  ۷۰فاصله چنداني
نداشت؛ اما صدور مجوز شكار ،ورق را
برگرداند و حاال از هزاران پرندهاي كه سال
گذشته به اين تاالب جان بخشيده بودند،
تنها  ۲۰قوي گنگ باقي مانده .روز جهاني
تاالبها با سفرها ،همايشها و نشستهايش
گذشت؛ درحاليكه دوستداران طبيعت در
حسرت حياتي وحشی نشستهاند كه به لطف
شكارفروشي سازمان حفاظت محيط زيست
از حيات خالي است! تاالب لپو زاغمرز كه
سال گذشته ميزبان هزاران پرنده رنگارنگ
شامل دستكم  400قوي گنگ بود و روح
بازديدكنندگان را جال ميداد ،امروز در
سكوت به فراموشي سپرده شده است؛ تاالبي
كه با تالش سه ساله انجمنها و جوامع بومي
تا بازگشتن به روزهاي طاليي خود در دهه
هفتاد فاصله چنداني نداشت ،اما صدور مجوز
شكار ،ورق را به سود دوستداران شكار
برگرداند .هر چند كه از اين پس براي
دوستداران شكار هم در تاالب زاغمرز ،جاني
باقي نمانده كه براي نشانه رفتنش ،ماشه را
بچكانند .علي ابوطالبيعبدالملكي ،عضو
انجمن دوستداران محيطزيست سبز زاغمرز،
ميگويد :در حاشيه ضلع غربي ذخيرهگاه
زيستكره و پناهگاه حياتوحش ميانكاله
يك تاالب  700هكتاري به طول  12كيلومتر
به نام تاالب بينالمللي لپو زاغمرز واقع شده
كه از سال  1353تاكنون باعنوان تاالب
بينالمللي در كنوانسيون تاالبها و پرندگان
مهاجر در شهر رامسر ايران به ثبت رسيده
است .اين تاالب در گذشتههاي دور يك
تاالب طبيعي آب شيرين و متصل به تاالب
بينالمللي ميانكاله بود كه آب آن را باران
تأمين ميكرد .اين تاالب بعد از ميانكاله يكي
از پنج تاالب مهم و وسيع استان مازندران
بهشمار ميآمد و از حضور جانوراني چون
شنگ ،روباه ،راسو ،انواع عقابها ،پرندگان
گوشتخوار و شكاري مخصوصاً عقاب دريايي
دمسفيد و حتي عقاب مارگير ،عقاب
ماهيگير برخوردار بود .اين تاالب ،زيستگاه
منحصربهفرد قوي گنگ ،پليكان سفيد و
پاخاكستري ،باكالن كوچك و انواع پرندگان
كنارآبزي بود و شاخصترين پرندگان حاضر
در آن را اردك سرسفيد و اردك تاجدار
تشكيل ميدادند .وي با بيان اينكه براساس
آماربرداري يك كارشناس فرانسوي به نام
اوانس ،تاالب لپو زاغمرز در دهه هفتاد
ميالدي ميزبان حدود  40هزار پرنده شامل
 50گونه بود ،ادامه ميدهد :اما طي  50سال
گذشته مردم دهستان زاغمرز نهر عبدالملكي
كه يكي از شعبات فرعي آبشيرين منشعب
از نكارود است را به اين تاالب متصل و با ايجاد
خاكريز در ضلع جنوبي و بعضي مناطق در
غرب و همچنين با حفر كانالها و اليروبي
آنها براي استفاده كشاورزي ،كاركرد طبيعي
تاالب را بهصورت انسانساخت تغيير دادند.
در نتيجه اين تاالب بينالمللي براي بهرهوري
اقتصادي ،كشاورزي و همچنين آبزيپروري،
عم ً
ن لپو ،شيرخانلپو و پلنگان
ال به سهآببندا 
تبديل شده است .اين تغييرات دستبهدست
كاهش نزوالت آسماني ،تغييرات آب و هوا و
فقر سفرههاي آب زيرزميني داده و سبب
شدند تاالب طي  50سال اخير ،توان
اكولوژيك خود را از دست بدهد .اين فعال
محيطزيست اضافه ميكند :در دهه ،60
جمعيت پرندگان مجموعه تاالبهاي لپو،
شيرخان و پلنگان بسته به سرماي مناطق
شمالي درياي خزر تا دلتاي رود ولگا و تا
سيبري جنوبي و شمالي بين  30تا  40هزار
قطعه بوده است؛ اما از دهه هفتاد شمسي
بهداليلي وضعيت تاالبها چه به لحاظ
اكولوژيكي چه زيباشناختي و چه به لحاظ
جمعيت حيات وحش و شرايط زيستگاهي رو
به قهقرا گذاشت و تحت تأثير عواملي چون
مهاجرت از ساير استانها و افزايش جمعيت
انساني در حاشيه اين تاالب ،كمبود نيرو و
امكانات يگان حفاظت محيط زيست در
پناهگاه حيات وحش ميانكاله و عدم حفاظت
و مديريت حفاظتي از سوي سازمان حفاظت
محيط زيست بر زيستگاههاي خارج از مناطق
چهارگانه ،عدم بهرهمندي از حفاظت
خودگردان محلي كه در كنوانسيون رامسر
مورد تأكيد قرار گرفته ،تخريب زيستگاه در
اثر چراي دام ،آتشزدن نيزارها و لوييزارها
در تابستان و سوزاندن النه و پناهگاه جانوران
در پلنگان ،افزايش تعداد شكارچي و اسلحه و
شكار غيراصولي به شيوه قرقشكني قرار
گرفت .وي تصريح ميكند :هر چند عزيزان
شكارچي مدعي هستند در روش قرقشكني
در طولماه بيش از چند بار شكار نميكنند؛
اما من داليل كارشناسي زيادي دارم كه اين
روش با ايجاد امنيت كاذب ،زمينه را براي
برداشت بيحساب و كتاب از طبيعت فراهم
كرده و براساس محاسبهاي كه با هدف
تضمين بقاي پرندگان زادآور و بعضاً در خطر
انقراض مانند اردكهاي سرسفيد ،تاجدار،
مرمري و بلوطي براي سالهاي آينده صورت
گرفته باشد ،انجام نميشود .حتي اكثريت
شكارچيان اينگونههاي در معرض خطر را
نميشناسند و طي سه دهه اخير با شكار به
روش قرقشكني سبب ايجاد رعب و وحشت
پرندگان و تغيير كريدورهاي مهاجرتي آنها

در سالهاي بعد شدهاند .ابوطالبي عبدالملكي
يادآور ميشود :همچنين طي سالهاي
گذشته عدم مشورت عزيزان طايفهها و
شوراي محترم اسالمي با كارشناسان
محيطزيست به رهاسازي ماهيهاي
غيربومي آمور ،فيتوفاك و بيكت در تاالب
منجر شده؛ بهطوري كه فيتوفاك و بيكت ،از
الرو و بنتوزها و پالنكتونهاي موجود در آب
تغذيه كرده و فرصت تغديه را از بسياري از
پرندگان هم زنجيره غذايي گرفتهاند .ماهيان
گياهخواري چون كپور و آمور پرورشي از
همان ابتدا در سطح وسيع شروع به تغذيه از
سفره مشترك غذايي با پرندگان مهاجر
(عدسك آبي ،سرخس آبي ،گوشاب شناور،
انواع خزهها جلبكها و گياهان درونآبزي)...
كردند .سفرهاي كه با  12گونه اردك،
پنجگونه يلو ،سهگونه قو ،دو گونه پليكان و
انواع پرندگان آبزي مشترك است .در نتيجه
پس از اتمام اين سفره غذايي مشترك،
ماهيهاي آمور شروع به تغذيه از ني و لويي
موجود در تاالب كردند كه تنها پناه و محل
استتار پرندگان در برابر شكارگران طبيعي
محسوب ميشود و در نتيجه با گذشت
ششماه از رهاسازي ،ماهيهاي پرورشي
عالوهبر از بين بردن غذا و طعمه حتي محل
استتار الزم براي بقاي پرندگان نگونبخت را
از بين برند؛ پرندگاني كه نه تنها خوراك و
محل استتارشان را از دست داده بودند ،بلكه
هر چند روز يكبار توسط  300شكارچي
مسلح با سرب داغ پذيرايي شده و با
زيستگاهي كام ً
ال نا امن مواجه ميشدند كه
در اين پذيرايي خونين ،چنگرها بهدليل كند
پرواز بودن و ارتفاع كمپرواز ،بيشترين تلفات
را دادند .وي ادامه ميدهد :اما اين موارد
آخرين عواملي نبودند كه اين تاالب ارزشمند
بينالمللي را در زمستان  1394به آببنداني
خاموش و خالي از حيات با كمتر از 100
پرنده تبديل كردند؛ با پا گرفتن بندر چند
منظوره تجاري اقتصادي اميرآباد در فاصله
بسيار نزديك در شمال اين آببندانها،
كلنگ توسعه در تئوري پايدار در كنار اين
زيستگاه ارزشمند به زمين فرود آمد و در
همان سالهاي نخست ،احداث جاده ،اتوبان
و احداث پياپي تأسيسات صنعتي و درپي آن
سر و صدا و تردد كاميونها در فاصله چند
متري تاالب زاغمرز را در سراسر طول 12
كيلومتري تاالب را بههمراه داشت .اين فعال
محيطزيست ،آلودگي ناشي از كارخانه
سيمان و مصرف مازوت توسط نيروگاه شهيد
سليمي را مزيد برعلت نابودي حيات در
تاالب زاغرمز دانسته و ميگويد :دود سياه
آالينده مازوت كه دياكسيدكربن و
منواكسيدكربن را بهسمت تاالب هدايت
كرده و هنگام بارندگي بهصورت اسيد
سولفوريك (باران اسيدي) بر آببندانها
تحميل ميكند كه اثرات مخرب آن بر
اكوسيستم منطقه ازجمله زيستمندان
پايينتر در هرم غذايي ،مانند پالنكتونها،
زئوپالنكتونها ،ميكروارگانيزمها و بنتوزها
نيازمند تحقيقات علمي است .وي به
گلولههاي سربي بيشماري كه طي  50سال
گذشته از سالح شكارچيان وارد تالب زاغمرز
وارد شده اشاره كرده و ميگويد :ميزان سربي
را كه  300شكارچي طي  50سال شكار
بهطور متوسط در هر هفته به تاالب وارد
كردهاند ،اگر يك كيلو سرب بهازاي هر
شكارچي در نظر بگيريم ،ماهانه چهار كيلو
سرب و طي پنج ماه (از آبان تا اسفند كه فصل
شكار محسوب ميشود) بهازاي هر شكارچي
 20كيلو سرب وارد طبيعت ميشود؛ در
نتيجه  300شكارچي در اين منطقه ،ساالنه
در فصل شكار در مجموع شش تن سرب
داخل اين تاالب (همان آببندانهاي
سهگانه) ريختهاند ،يعني نهايتاً  240هزار تن
سرب طي  40سال .با توجه به اينكه سرب،
سنگينترين عنصر پايدار است و تجزيه آن
در طبيعت سالها زمان الزم دارد ،اثرات
مخربي بر كيفيت آب و گياهان آبزي بهجا
ميگذارد .اين سرب از طريق آب به بدن

اردكسانان نفوذ كرده ،موجب الغر شدن،
مسموميت و در نهايت مرگشان ميشود.
عضو انجمن دوستداران محيطزيست سبز
زاغمرز يادآور ميشود :تهديد بعدي براي اين
آببندانها نوع اليروبيهاي انجام شده است
كه با محيطزيست در تعارض است.
كارشناسان محيطزيست اساساً با هرگونه
اليروبي براي توسعه كشاورزي در آببندانها
مخالف نيستند؛ بلكه با تهيه شيوهنامهاي بر
نوع و اجراي دقيق آن تأكيد شديد دارند؛
چراكه اگر اين اليروبيها براساس روشهاي
كارشناسي محيطزيست و با در نظر گرفتن
سازكارهاي حفظ بومسازگان تاالبي انجام
نشود و اصولي چون اليزدن  30سانتيمتر
از خاك رويي تاالب ،برداشت الزم در عمق و
مجددا ً پخش و پوشش  30سانتيمتر خاك
غني رويي كه بذر ،تنوع زيستي ريشه ،بذر
گياهان و تنوع حيات تاالب در آن است
رعايت نشود ،حيات طي چند دهه از تاالب
رخت برخواهد بست! همچنين در اليروبي
بخشي از شرايط استتار پرندگان بايد لحاظ
شود .اين اصولي است كه به لحاظ محيط
زيستي بايد رعايت شود و نه تنها سازمان
حفاظت محيطزيست بلكه همان شكارچياني
كه خواهان حيات تاالب هستند تا پرندهاي
براي شكار وجود داشته باشد ،معتقدند بايد
رعايت شود .ابوطالبيعبدالملكي ادامه
ميدهد :مجموعه اين تغييرات در
آببندانهاي زاغمرز با طبيعت وحشي
پرندگان مغاير است؛ نكته ديگر آنكه
آلودگي نوري شبانه بهواسطه تابيدن
نورافكنها در  50در صد از اين آببندانها و
همچنين عدم امكان استتار در تاالبهاي لپو
شرقي و شير خانلپو ناشي از نابودي نيزارها
باعث كاهش و افت جمعيت و تغيير مسير
مهاجرتي باقيمانده پرندگان در سالهاي بعد
شد؛ چراكه پرندگان براي مهاجرت در
سالهاي بعد تحت نظر ليدرهاي كهنهكار و
باتجربه سالهاي قبل سفر ميكنند .اين
پرندگان راهنما ،جوجهها و جوانترها را
بهسمت زيستگاههاي جديد و امن هدايت
ميكنند .اين عوامل سبب شد در سال 1394
شاهد تاالبي خالي از روح و حيات با تنوع
گونهاي فقير (تنها  15گونه پرنده) و تراكم
جمعيتي اندك ( 100قطعه پرنده) باشيم.
همين شد كه دوستداران طبيعت و اعضاي
انجمن دوستداران محيط زيست سبز زاغمرز
در پاييز سال  1394كمر همت بستند و
اقدامات حفاظتي و گشت و كنترل و حفاطت
محلي خود را با همكاري خود كانون شكار و
طبيعت وقت زاغمرز آغاز كردند .وي با اشاره
به اينكه در سالهاي  95و  96سازمان
حفاظت محيط زيست در راستاي جلوگيري
از شيوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان ،صيد و
شكار پرندگان را ممنوع اعالم كرده ،ميگويد:
درپي اعالم ممنوعيت شكار پرندگان در
سالهاي  95و  96اعضای هئيت مديره
انجمن دوستداران محيط زيست سبز زاغمرز
نسبت به گماردن نگهبان محلي به مدت
ششماه براي حفاظت پرندگان اين مجموعه
تاالبها (آببندانهاي فعلي) اقدام كردند
كه در نتيجه جمعيت قوهاي گنگ از 20
قطعه در سال  95به  200قطعه و جمعيت
گونههاي ديگر پرنده به دوهزار و  500قطعه
در سال  96رسيد .در پاييز سال  1396هم
خوشبختانه صدور پروانه شكار از سوي
سازمان حفاظت محيطزيست همچنان
ممنوع بود كه انجمن دوستداران محيط
زيست زاغمرز از آذر مجددا ً اقدام به انتخاب
نگهبان محلي كردند و بدينترتيب و
روزبهروز جمعيت پرندگان ازجمله قوهاي
گنگ افزايش يافت تا اينكه در اواخر ديماه
تعداد جمعيت قوهاي گنگ به حدود 400
قطعه و جمعيت كل پرندگان شامل  42گونه
پرنده آبزي و كنار آبزي و خشكزي به
ششهزار قطعه رسيده بود .همچنين با چهار
نوبت غذارساني با كمك تيم امداد و نجات
حياتوحش توانستيم پرندگان در در اين
آببندانهاي سهگانه متمركز و از نزديك
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شدنشان به تيررس شكارچيان در زيستگاهها
مجاور جلوگيري كنيم .از اوايل بهمن  96هم
درپي افزايش جمعيت قوهاي گنگ و ساير
پرندگان ،مهندس احمدي ،رئيس اداره
حفاظت محيط زيست شهرستان بهشهر،
براي كمك به نگهبان محلي ،يك محيطبان
اعزام كردند .اين تعامل و همكاري محلي تا
اوايل خرداد  97كه آخرين پرنده مهاجر از
تاالب بينالمللي لپوی زاغمرز خارج شد
ادامه يافت.
اين فعال محيط زيست ادامه ميدهد :در
زمستان  96با تهيه چند مستند كوتاه ،تاالب
لپو زاغمرز به پرندهنگران و عكاسان حرفهاي
كشور معرفي شد و با توجه به نزديكي به جاده
دسترسي آسفالته تعداد زيادي از پرندهنگران،
دوستداران تاالب ،عكاسان حيات وحش،
دانشآموزان ،خانوادههاي روستاها و شهرهاي
اطراف به سوي تاالب جذب شده و ضمن
استفاده از امكانات خوب عكاسي و پرندهنگري
از مشاهده گونههاي متنوع پرندگان بهرهمند
شدند .شوراي اسالمي زاغمرز و نمايندگان
 12طايفه كرد محلي هم قسمتي از هزينه
حفاظت و نگهباني را تقبل كرده بودند .اوضاع
بهخوبي پيش ميرفت و اميد بود تا حداقل
قسمت غربيآببندان لپو در سال جاري با
مشاركت انجمن دوستداران محيطزيست،
كانون شكار و طبيعت ،شوراي اسالمي و
نمايندگان طوايف محلي بهصورت مشاركتي
به سايت پرندهنگري ،اكوتوريسم و گردشگري
شرق استان تبديل شود؛ اما متأسفانه تصميم
غيرمنتظره سازمان حفاظت محيط زيست
براي صدور مجوز شكار سبب شد عزيزان
شكارچي به محض شنيدن زمزمه خبر صدور
پروانه شكار ،مخالفت خود را با روند پيشين
آغاز كنند .وي اضافه ميكند :بدينترتيب،
در حالي كه بنا بود پرندهنگري دستكم
در بخشي از لپو جايگزين شكار شود ،اين
تصميمگيري خردمندانه ،علمي و اقتصادي
كه ضامن حفاظت درازمدت از پرندگان و
پايداري حيات وحش اين زيستگاهها در
سالهاي بعد تضمين ميكرد به ناحق مورد
هجمهاي از نگرانيهاي بيمورد توسط
عزيزان شكارچي قرار گرفت .نگرانيهاي
بيموردي مبنيبر اينكه هدف اين است كه
آببندانها را مردم بگيرند و مانند ميانكاله
زنجير بگذارند؛ درحاليكه اصوالً چنين
برنام ه غيرممكني وجود نداشت ،بلكه هدف
اصلي حفاظت خودگردان از حياتوحش
آببندان توسط جوامع بومي و محلي براي
ترويج فرهنگ حمايت از حياتوحش و
پرندهنگري ،اشتغالزايي براي چندين نفر از
جوانان و بهبود وضع اقتصادي در درازمدت
بود .ابوطالبيعبدالملكي در پايان ميگويد :با
اين اوصاف انتظار ما دوستداران محيط زيست
از فردي روشنفكر و عالقهمند به طعبيت
مانند آقاي مقدسي ،رئيس محترم شوراي
اسالمي زاغمرز ،با تحصيالت مرتبط به محيط
زيست كه از مخالفان كشتار و دوستداران
پرندگان است ،اين بود كه وقتي پي به
اهداف خيرخواهانه دوستداران محيط زيست
مبنيبر تبديل حداقل قسمتي از آببندان به
سايت پرندهنگري و مكاني براي تفرج روح و
روان مردم خسته از زندگي بيروح ماشيني
در دل دنياي وحش و كنار زيبايي پرندگان
ن مديريت
بردند ،مانند هميشه با درايت و حس 
خود در صدد حمايت برآيند .رويكرد ما
حفاظت ،مشاهده و ثبت زيبايي اين مخلوقات
چشمنواز خالق هستي و پذيرايي از اين
ميهمانان خوشيمن و زيباست؛ اما رويكرد
دوستان و عزيزان مقابل ما خشونت ،كشتار
و خونريزي است كه سرانجام به خواسته خود
هم رسيدند! امروز كه از كنار تاالب ميگذريم
جاي پرندگان رنگارنگ سال گذشته كه
با زحمت ،هزينه و شببيداريهاي ما در
سرماي سخت زمستان تاالب را زيبا كرده
بودند خالي است؛ حاال وقت آن رسيده كه
به تاالب خالي از پرنده نگاه كنيم و از خود
بپرسيم ،كدام رويكرد را ميپسنديم و كدام
تاالب اليق ماست؟!
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آكسولوتل در ايران نداريم

سياهنمايي محيطزيستي
بهضرر همه است

يكجانورشناسخبرمنتشرشدهدربارهموجودعجيبمشاهدهشدهدر
خوزستان را دارای اشتباهات متعدد دانست و گفت :اين حيوان اساساً
آكسولوتل نيست و هيچ دليلي نداريم كه فيلم در ايران ضبط شده باشد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،عرفان خسروي ،ديرينهشناس و
جانورشناس ،اخبار مرتبط با مشاهده موجود عجيب در خوزستان را
اشتباه دانست و گفت :اين خبر ،طبق معمول ،براساس فيلم مشكوكي
است كه ادعا ميشود مرتبط با سيل خوزستان است ،اما درحقيقت
هيچ دليلي براي پذيرش اين ادعا نداريم و چيزي جز اين موجود كه
مشغول خزيدن روي زمين است ،در فيلم ديده نميشود كه نشان
دهد اين فيلم واقعاً در خوزستان ضبط شده است .با توجه به موجودي
هم كه در فيلم ديده ميشود ،بهنظر ميرسد اين فيلم در مكزيك يا
كاليفرنيا ضبط شده و كسي آن را از روي اينترنت برداشته و مدعي
شده مربوط به خوزستان است .اينكه فيلمي را بدون تحقيق ،بدون
استناد منبعي معتبر و آزموده يا حتي بدون هيچگونه شاهد ظاهري
دستبهدست بكنيم و بگوييم اين صحنه مربوط خوزستان است،
درنهايت بهضرر همه ماست ،بهضرر طبيعت خوزستان ،بهضرر
محيطزيست كل ايران و بهضرر افرادي كه براي حفظ اين طبيعت
سختي و مرارت كشيدهاند .وي در پاسخ به اين پرسش كه چطور
ميگوييد اين فيلم مربوط به مكزيك يا كاليفرنياست گفت :براي پاسخ
به اين سوال ،اول بايد ديد كه اين موجود اص ً
ال چيست ،در اين فيلم
موجودي با بدن كشيده و مارمانند ،بدون پاهاي عقب ولي واجد دو پاي
كوچك جلويي ،با پوستي پوشيده از فلسهاي سفيد يا صورتي و سري
گرد و دمي كوتاه ديده ميشود .در توضيحات همراه فيلم ادعا شده كه
اين موجود آكسولوتل است كه بهاشتباه آن را نوعي ماهي شمردهاند .اما
درحقيقت موجودي كه در فيلم ديده ميشود ،اصال آكسولوتل نيست و
آكسولوتل هم ماهي نيست؛ بلكه دوزيست است .آكسولوتل ()axolotl
با نام علمي  Ambystoma mexicanumسمندري است بومي دو
درياچه سوچيميلكو و كالكو در وادي مكزيك كه همه عمرش در آب
زندگي ميكند و آبششهاي دوره الروياش را حتي بعد از بلوغ حفظ
ميكند .آكسولوتل مثل باقي دوزيستان پوستي برهنه و فاقد فلس دارد،
هر دو جفت پاهاي عقب و جلويش كامل است ،دمي بلند و بالهمانند
دارد و البته شكل بدنش كمابيش شبيه ساير سمندرهاست و پروفايل
بدنش از موجود كشيده و درازي كه در فيلم ديده ميشود كوتاهتر و
ضخيمتر است .بنابراين اطالق عنوان آكسولوتل به موجودي كه در اين
فيلم ديده ميشود ،اشتباه است.
همه جانداران كنوني نياكاني از دوره ژوراسيك داشتهاند

اين ديرينهشناس درباره انتساب اين موجود به دوره ژوراسيك نيز
گفت :جالب است گفتهاند اين موجود از دوره ژوراسيك بهجا مانده
كه باز هم موضوعي غلط و بيربط است .درحقيقت همه جانداران
كنوني زمين نياكاني در دوره ژوراسيك داشتهاند و هيچكدام از زير
بته بيرون نيامدهاند .اگر هم منظور اين است كه اين موجود از دوره
ژوراسيك تابهحال دستنخورده باقي مانده ،باز هم كام ً
ال اشتباه است.
خسروي تأكيد كرد :قديميترين نمونه از زيررده دوزيستان دمدار در
ميانه دوره ژوراسيك تكامل يافتند ،ولي خانوادهاي كه ادعا شده اين
موجود به آن تعلق دارد ،كام ً
ال جديد و متأخر است و هيچ نمونه
سنگوارهاي از آنها بهدست نيامده است .بهعالوه خويشاوندان دورتر
آنها نيز تا اواخر دوره كرتاسه هنوز تكامل نيافته بودند .بهعبارت
ديگر خالف ظاهر ابتدايي موجودي مثل آكسولوتل ،اين سمندر آبزي
خيلي ديرتر از سمندرهاي متعارفي تكامل يافته كه پس از بلوغ
آبششهاي خود را از دست ميدهند و انتساب اين موجود (يا هر
موجود ديگري كه امروز در كره زمين وجود دارد) به دوره ژوراسيك،
نشانه شتابزدگي عوامانه در جعل اخبار شبهعلمي است.
موجودي كه در فيلم ديده ميشود اص ً
ال دوزيست نيست
اين فيلم در خيلي جاها بهنام كانال خبرنگاران حامي محيطزيست
منتشر شده و اين خبر بدي براي همه كساني است كه دلنگران
وضعيت طبيعت و محيطزيست ايران هستند .مردم عادي هم
كه دلنگران طبيعت ايران هستند ،اين خبرها را بهسادگي بازنشر
ميكنند .اين جانورشناس در پاسخ به اينكه موجود مشاهدهشده در
فيلم چيست و چرا ميگوييد به مكزيك و كاليفرنيا تعلق دارد توضيح
داد :موجودي كه در فيلم ديده ميشود اص ً
ال دوزيست نيست ،چون
هيچ دوزيستي پوست فلسدار ندارد .درحقيقت اين موجود خزندهاي از
راسته فلسداران (اسكواماتها) است كه شامل حيواناتي ازقبيل مارها
و مارمولكها ميشود .نكتهاي كه درباره اين موجود نامتعارف و عجيب
بهنظر ميرسد ،كوچكبودن پاهاي جلويي و فقدان پاهاي پسين
است ،اما همين ويژگي داللت خوبي براي شناسايي اين موجود است.
خسروي يادآور شد :اگر به شجرهنامه تكاملي مارمولكها نگاه كنيم،
ميبينيم كه دستكم  ۲۵تبار متفاوت از مارمولكها هستند كه جدا
از يكديگر پاهاي خود را از دست دادهاند و بدني كشيده و مارمانند پيدا
كردهاند .يعني در شجرهنامه گسترده و متنوع مارمولكها ،دستكم۲۵
تبار بيدستوپا وجود دارد كه نياي مشترك آنها مثل مارمولكهاي
توپاي معمولي داشته .ازدستدادن دستوپا و ظاهر
متعارف ،دس 
مارمانند در هركدام از اين  ۲۵تبار بهصورت جداگانه تكامل يافته؛ به
اينمعني كه  ۲۵گروه مختلف از مارمولكهايي كه دستوپاي معمولي
داشتند ،بهخاطر سبك زندگي مشابهي كه اختيار كردهاند و به حفاري
زير خاك و تغذيه از جانوران درون خاك روآوردهاند ،دستوپاي خود
را از دست داده و بهشكل مار تكامل يافتهاند .وي تصريح كرد :موجودي
كه در فيلم ديده ميشود ،عضو يكي از همين گروههاي مارمانند است؛
ال از ميان نرفته ،يا مجددا ً
با اين تفاوت كه پاهاي جلويياش يا هنوز كام ً
طي فرايندي كه «بازگشت تكاملي» ناميده ميشود ،پاهاي پيشين
ظاهر شدهاند .از ميان اين  ۲۵گروه ،گروههاي زيادي هستند كه چنين
وضعيتي دارند و حتي در برخي گونهها ،برخي بدون دستوپا متولد
ميشوند و برخي دیگر با دستوپا هستند .بهنظر ميرسد مكانيسم
تكاملي ازدسترفتن دستوپا در اين مارمولكها ،مرتبط با خاموش
و روشنشدن ژنهاي دخيل در تكوين دستوپا باشد و حتي در
نمونههاي كام ً
ال بدون دستوپا ،ژنهاي مولد دستوپا ،هنوز در ژنوم
جانور حضور دارند ،منتها خاموش و غيرفعال هستند .به اين ترتيب
ممكن است از نسل گونهاي بدون دستوپا ،مجددا ً گونهاي با دستوپا
يا واجد دستهاي كوچك تكامل يابد كه اين نمونه يكي از همين
موارد است .اين جانورشناس تأكيد كرد :نام علمي اين گونه ظاهرا
نامتعارف  Bipes biporusاست كه بومي مكزيك و نيز صحراي باها
در كاليفرنياست .از خود اين گونه هيچ نمونه سنگوارهاي بهدست
نيامده ،ولي خويشاوند سنگوارهاي دارد بهنام Anniealexandria
كه قدمت آن به  ۵۵ميليون سال پيش بازميگردد ۵۵ .ميليون سال
پيش ،يعني  100ميليون سال جديدتر از مرز پاياني دوره ژوراسيك
و نه ميليون سال بعد از انقراض بزرگي كه به نابودي اغلب دايناسورها
منتهي شد .درحقيقت اين مارمولكها تنها پس از واقعه مشهور به
انقراض دايناسورها تكامل يافتند .با توجه به اينكه نمونه سنگواره اين
خانواده در آمريكاي شمالي بهدست آمده ،بايد گفت اين خانواده تنها در
قاره آمريكاي شمالي تكامل يافتهاند و هيچ نمونهاي از آنها در آمريكاي
جنوبي ،آسيا و قارههاي ديگر مشاهده نشده است ،مگر اينكه توسط
انسان و بهعنوان نمونه علمي ،نمونه باغوحش يا حيوان خانگي بهجاي
ديگر رفته باشد .حتي اگر اين فيلم واقعاً در خوزستان گرفته شده باشد،
باز هم غيرممكن است موجودي كه خودش و خويشاوندانش محدود
به ناحيه كوچكي در آمريكاي شمالي هستند ،در ايران هم وجود داشته
باشد ،مگر اينكه كسي اين موجود را بهصورت قاچاق و بهعنوان حيوان
خانگي با خودش به ايران آورده باشد كه در اين صورت هم گونهاي
مهاجم و مخرب تنوع زيستي ايران خواهد بود.
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