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تا س��ال 1387 تصور می ش��د، 
نس��ل »ش��وكا« در جنگلهای 
ارس��باران منقرض شده است، 
اما مشاهده  یك رأس نوزاد ش��وكا و یك رأس 
ش��وكای نر بالغ در این س��ال ثابت كرد كه این 
حیوان خجالتی هنوز در این ناحیه از كشورمان 
بس��ختی برای بقا می جنگد. ب��ا این وضعیت، 
یکی از زیباترین گونه های گوزن در ایران است؛ 
زیس��تگاه های تخریب شده و جمعیتی كه می 

رود تا به صفر برسد. 

   کوچكترین عضو خانواده
شوكا، حیوان ریزجثه ای است كه روزگاری 
در همه نواحی جنگلی كش��ور زیست می كرد 
و حاال تقریبا فقط در نوار ش��مالی كشور وجود 
دارد، این حیوان از خانواده آهوها نیست. شوكا، 
كوچکترین عضو خانواده گوزن ها در ایران است. 
در حالی كه وزن »مرال« ب��ه عنوان بزرگترین 
گونه گ��وزن در ایران، به 250 كیلو می رس��د، 
ش��وكا، 15 تا 30 كیلوگرم وزن دارد. از خانواده 
پرجمعیت گوزن ها، تنها س��ه گونه در كش��ور 
ما هنوز یافت می ش��ود. یکی، گوزن معمولی یا 
»مرال« كه تنها در محدوده های جنگلی شمال 
كشور زندگی می كند. بزرگترین و سنگین ترین 
گوزن های ایران هستند. دیگری، گوزن زرد كه 
به طور طبیعی فقط در جنوب غرب ایران زندگی 
می كرده، ولی اكنون در چند نقطه از كشور مثل 
دشت ناز ساری، جزیره اشك در دریاچه ارومیه 
و... زندگی می كند. و سرانجام شوكا كه افزون بر 
مناطق زیستی گوزن معمولی، در پاره ای نقاط 
جنگلهای غرب كشور زیست می كرده و هنوز 

جمعیت اندكی از آن، در آن مناطق باقی است.
جثه شوكا به مراتب كوچکتر از مرال و تقریباً 
به اندازه آهو است. طول س��ر و تنه شوكا 95 تا 
135 سانتی متر است. به علت بلندتر بودن پاها 
از دستها، شوكا، كمی قوزدار به نظر می رسد. در 
این گونه، موهای تابستانی كوتاه و نرم به رنگ 
قهوه ای متمایل به قرمز، موهای زمستانی نسبتاً 

بلند و كلفت، به رنگ خاكستری  هستند.
ش��وكاها، برخالف مرال ه��ا از جنگل های 
مناط��ق كوهس��تانی مرتف��ع دوری می كنند. 
زیستگاه شوكا، مناطق جنگلی با پوشش زیرین 
نس��بتاً متراكم، جنگلهای جوان، جنگل هایی 
بین دشت و مناطق كوهستانی. در ایران، تمام 
مناطق جنگل��ی خزری، جنگلهای ارس��باران 
در آذربایجان ش��رقی، جنگلهای بلوط مناطق 
جوانم��رود و اورامان��ات واقع در غرب كش��ور، 
زیستگاه شوكا اس��ت؛ هرچند حاال در بسیاری 

از این زیس��تگاه ها، جمعیت این گونه جانوری 
بشدت كاهش یافته است. شوكا البته تنها بومی 
ایران نیست. این حیوان جمعیت بسیار خوبی 
در اروپ��ا دارد و جمعیت آن در نی��م قرن اخیر 
افزایش چشمگیری نیز یافته و در حالی كه هیچ 
آمار امیدوار كننده ای كه از جمعیت آن در ایران 
وجود ندارد، جمعیت ش��وكاها تنها در اروپای 

مركزی به 15 میلیون رأس رسیده است.

   شوکاها، شناگرهای ماهر 
شوكا هم مثل دیگر اعضای خانواده گوزن ها 
شاخهای ناصافی دارد؛ هرچند شاخهای شوكا 
در تمام دوران زندگی فقط س��ه شاخك دارد و 

بندرت چهار یا پنج ش��اخك نیز مشاهده شده 
است. شاخها در شوكاها، اواسط پاییز می افتند و 
شاخ جدیدی به جای آن در می آید كه كرک  دار 
است، در طول زمستان رشد می كند و در فصل 
بهار كامل می شود. بیشترین رشد شاخ در بین 

چهار تا هفت سالگی است.
شوكا هم روز و هم ش��ب فعال است. چرای 
اصلی اوای��ل صبح و غروب در فض��ای باز انجام 
می گیرد. معموالً در بهار و تابس��تان به صورت 
انفرادی زندگی می كند. در ای��ن زمان هم نر و 
هم ماده برای خود قلمرویی ایج��اد نموده و از 
آن دفاع می كنند، قلمرو حیوان به وسیله ادرار، 
مالیدن غده های صورت و شاخ زدن به گیاهان 

انجام می گیرد. شوكاها گاهی نیز به صورت زوج 
یا دسته های كوچك در فصل زمستان مشاهده 
می ش��وند. حس بویایی و ش��نوایی در شوكاها 
بسیار قوی اس��ت. آنها بخوبی ش��نا می كنند. 
در محل زندگی خود اغلب بی حركت هستند، 
به محض احس��اس خطر به صورت مخفی و با 

پرشهای بلند فرار می كنند.
دشمن طبیعی شوكا، پلنگ، گرگ، شغال، 
گربه جنگلی و پرندگان شکاری است. به علت 
جثه كوچك، شوكاها در مناطق برف گیر آسیب 
پذیرن��د. ش��کارچیان از طریق تقلی��د صدای 
شوكاها)صدائی شبیه س��وت كه با گذاشتن دو 
برگ روی هم ایج��اد می كنند( س��بب آمدن 

ش��وكاها به طرف صدا می گردند و یا با ساختن 
كومه در محل آبشخورها آن را شکار می كنند.

ش��وكاها از علوف��ه، برگها و سرش��اخه های 
درختان و نی��ز قارچ تغذیه می كنن��د. درموقع 
نوشیدن آب برخالف سایر س��م داران كه لبها 
را روی آب قرار می دهنند، ش��وكا آب را مانند 
س��گ، به وس��یله زبان می نوشد. ش��وكا چند 
نوع صدا دارد. در موقع احس��اس خطر شوكاها 
صدایی شبیه واق واق سگ می دهند. در فصل 
جفت گیری و در زمانی كه بره دار هس��تند نیز 

صدای خاص دیگری دارند.

   شوکاها، حساس و مهاجم
 مستی شوكاها اغلب در اواخر تیرماه شروع 
می شود و حدود یك ماه ادامه دارد. شوكای نر 
برخالف مرال حرمسرا ندارد و به نظر می رسد، 
فقط با یك م��اده جفت گیری می كند. در زمان 
جفت گیری شوكای نر برای مدتی طوالنی ماده 

را تعقیب می كند. 
 ش��وكاها تأخیر ب��اروری دارند؛ زی��را پس از 
جفت گیری، رشد س��لول تخم حدود چهار ماه و 
نیم متوقف می ماند، بنابراین آبستنی حدود 10 ماه 
طول می كشد. برخی از شوكاها نیز ممکن است در 
پاییز جفت گیری كنند ك��ه در این صورت تأخیر 
باروری ندارند و مجموع آبستنی آنها پنج ماه و نیم 
است. بره شوكا، در اوایل بهار به دنیا می آید. مادر 
بره هایی را كه س��ال قبل متولد شده اند، تعقیب 
نموده و آنها را از خانواده جدید می راند. ش��وكاها 
دو و بندرت سه بره به دنیا می آورند. بره ها دارای 
سه ردیف طولی خال های سفیدند و در زمان تولد 
حدود یك و نیم كیل��و وزن دارند. بره ها همزمان 
ش��یر نمی خورند؛ چون آنها 10 تا 20 متر با هم 
فاصله دارند. مادر، بره ها را به مدت سه تا هفت روز 
در میان علفها مخفی می كند. حدود سه ماه شیر 
می خورند و در 14 ماهگی به سن بلوغ می رسند. 
شوكاها در عین خجالتی بودن و دوری از انسانها،  
حیواناتی حساس و مهاجم هم می توانند باشند. در 
منطقه »سمسکنده« استان مازندران، یك رأس 
شوكای نر در محوطه نگهداری گوزن های زرد رها 
ش��ده بود. در زمانی كه برای گوزن ها غذا ریخته 
می شد این شوكا به گوزن های زرد كه از نظر جثه 
و شاخ چندین برابر او بودند، حمله می كرد و اجازه 
نمی داد قبل از سیر ش��دن او هیچ یك از گوزن ها 
به غذا نزدیك شود. با وجود این ، شوكاها برخالف 
بیش��تر جانوران، در حالت اس��ارت عمر طوالنی 
ندارد و معموالً بیش از سه سال قادر به زندگی در 
محیط غیر طبیعی نیستند، اما در طبیعت حدود 

10 سال عمر می كنند.

ایران به علت داشتن اقلیم متنوع، از غنای گونه 
ای جانوری و گیاهی برخوردار است، با وجود این، 
حدود 74 گونه از رده جانوری كشورمان در فهرست 
سرخ اتحادیه جهانی حفاظت)IUCN( قرار دارد و 
از برخی گونه ها مانند شیر ایرانی و ببر مازندران، جز 

نامی باقی نمانده است.
افزون بر گونه های منقرض ش��ده در كش��ور، 
گونه های ارزشمند دیگری مانند گورخر ایرانی، 
یوزپلنگ ایرانی، خرس س��یاه و گوزن زرد نیز در 
خطر انقراض قرار دارند كه به اعتقاد كارشناسان، 
اگر راه حلی اساس��ی برای حفاظ��ت از آنها اتخاذ 
نش��ود، قطعاً در آینده ای نه چندان دور ش��اهد 

انقراض این گونه ها خواهیم بود.
از 74 گونه قرار گرفته در فهرست سرخ اتحادیه 
جهانی حفاظت، 19 گونه از پستانداران، 25 گونه از 
پرندگان، 16 گونه از خزندگان، 4 گونه از دوزیستان 
و 10 گونه از ماهیان آبهای داخلی كشور هستند 
كه در س��ال 2014 به عنوان گونه های مهره دار 
در معرض تهدید در فهرست سرخ IUCN قرار 

گرفتند.
با توجه به اهمیت موضوع، سازمان ملل متحد 
22 مه)اول خرداد( را به عن��وان روز جهانی تنوع 
زیس��تی نامگذاری كرده اس��ت ك��ه در این روز 

فعالیتهایی در تمام دنیا انجام می شود.
این روز هر سال شعار مخصوص به خود دارد و 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد شعار امسال روز 
جهانی تنوع زیستی را »تنوع زیستی برای توسعه 

پایدار« نامگذاری كرده است.

  وضعیت گونه های وحشی
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، برخورداری 
از تنوع اقلیمی و نیز وجود منابع آبی عظیم دریای 
خزر در ش��مال و خلیج فارس و دری��ای عمان در 

جنوب از غنای گونه ای باالیی برخوردار است. 

براساس آخرین بررس��ی ها، هزار و140 گونه 
جانوری از جمله پستاندار، پرنده، خزنده، دوزیست 
و ماهیان آبهای داخلی در زیست بوم های خشکی و 

آبهای داخلی ایران شناسایی شده است.
پس��تانداران با 197 گونه شناس��ایی ش��ده، 
طیف وس��یعی از جانوران را از نظر جثه در بر می 
 گیرد، به طوری كه از پستاندار بسیار كوچکی كه 
حشره خوار كوتوله نامیده می شود و فقط در حدود 
2 گرم وزن دارد تا نهنگه��ای بزرگ آبهای دریای 
جنوب با طول بیش از 30 متر و وزن 130 تن را می 

توان در این رده مشاهده كرد.
در میان مهره داران 535 گونه پرنده شناسایی 
و گزارش ش��ده كه این تعداد گون��ه، معادل كل 

گونه های پرنده گزارش ش��ده در ق��اره اروپا و دو 
سوم پرندگان خاورمیانه است، پرندگان به سبب 
برخورداری از قدرت پرواز، صاحب وس��یع ترین 
محیط بالمع��ارض در هوا هس��تند، ه��م اكنون 
پرندگانی مانند درنای س��یبری، اردک سرسفید، 
اردک مرمری، میش مرغ، هوبره، پرندگان شکاری 
و تعدادی دیگ��ر از گونه ها در كش��ور در معرض 

تهدید و انقراض قرار دارند.
از رده خزندگان نیز تاكن��ون227 گونه مورد 
شناس��ایی قرار گرفته، اما اطالع��ات مفید و قابل 
دس��ترس در مورد اغلب این گونه ها بسیار اندک 
اس��ت، كمبود مطالعات جامع در مورد بیولوژی و 
وضعیت حفاظتی این گونه ها از یك سو و جمعیت 

رو به زوال با توجه به عوامل متعدد تهدید كننده 
بویژه تخریب زیستگاه های آنها در سالهای اخیر 
سبب نگرانی زیادی در مورد تعدادی از گونه های 

ارزشمند خزنده كشورمان شده است.
از رده دوزیستان نیز در 21 گونه تاكنون گزارش 
ش��ده و در میان آنها س��مندرها از نظر وضعیت 
حفاظتی از درج��ه اهمیت بیش��تری برخوردار 
هستند و اطالعات بس��یار كم و جزیی از بیولوژی 
و اكولوژی آنها در دست اس��ت، گونه هایی مانند 
سمندر لرستانی، سمندر كردستانی، سمندرغارزی 
ایرانی و سمندر آذربایجانی در وضعیت بحرانی یا در 

معرض خطر انقراض قرار دارند. 
ماهیان آبهای داخلی ایران ش��امل 160 گونه 

بوده كه در 25 خانواده جای گرفته اند كه به دلیل 
عدم توجه الزم به حف��ظ و مدیریت آبزیان آبهای 
داخلی، طی سال های اخیر مطالعات جامعی برای 
شناخت ماهیان در زیس��ت بوم های آبی مختلف 
صورت نگرفته و از فراوانی و پراكنش بس��یاری از 
گونه ها اطالعات و آمار دقیقی در دسترس نیست 
و یا جمعیت برخی گونه ها نظیر ماهی كورغار در 

معرض تهدید است.

  در فهرست سرخ
به رغم غنای گونه ای قابل مالحظه، متأسفانه 
حدود 76 گونه از رده های جانوری كشورمان در 
 )IUCN( فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت
قرار دارد و از گونه هایی همچون شیر ایرانی و ببر 
مازندران امروز جز نامی باقی نمان��ده و در كمتر 
از یك قرن گذشته منقرض ش��ده اند و اگر برای 
حفاظت گونه های ارزش��مند و در خطر انقراض 
مانند گور ایرانی، یوزپلنگ ایرانی، خرس س��یاه و 
گوزن زرد اقدام الزم صورت نگیرد، در آینده ای نه 
چندان دور شاهد انقراض این گونه های نادر نیز در 

كشورمان خواهیم بود. 
در این میان 19 گونه از پستانداران، 25 گونه از 
پرندگان، 16 گونه از خزندگان، 4 گونه از دوزیستان 
و 10گونه از ماهیان آبهای داخلی كش��ور در سال 
2014 میالدی ب��ه عنوان گونه های مه��ره دار در 
معرض تهدید در فهرست سرخ IUCN قرار دارند.
 جزی��ره ای ش��دن زیس��تگاه ها و جمعی��ت 
گونه ها، وجود س��الحهای غیر مجاز، حضور دام 
 بیش از ظرفیت در زیستگاه ها، تجارت غیر قانونی 
گونه های جان��وری و اج��زای آنها، ش��یوع انواع 
بیماری ها، خشکسالی های متناوب، عدم امکانات، 
تجهیزات و نیروی انس��انی كاف��ی برای حفاظت 
و ضعف قوانین و مق��ررات برخی عل��ل بروز این 

چالشهاست.

گـوزن خجـالتـی
درباره »شوکا« کوچکترین عضو خانواده گوزن های ایران

توجه دوباره به آبزیان

آبزیان باید علمی صید شوند
رئیس گروه آبزیان س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
عنوان كرد: با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به سالمت 
آبزیان و مدیریت اصولی و علمی ماهیان موجود در منابع 

آبی اقدام كرده اند.
امیر محمد علمی، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، 
در خصوص برگزاری دوره های آموزشی ذخایر آبزیان در 
منابع آبی كشور اظهار داشت: تاكنون آبزیان آن چنان كه 
باید مورد توجه قرار نگرفته بودند و به صورت درست آنها 
را صید نمی كردند و ما با برگزاری این دوره ها دانش علمی 
را به افراد منتقل كردیم. وی افزود: هدف از برگزاری این 
دوره آموزشی آشنایی تئوری و علمی كارشناسان استانها 
در خصوص روشها و مدلهای مختلف و نحوه ارزیابی ذخایر 
آبزیان در راس��تای توس��عه و بهره برداری پایدار از منابع 
آبی كش��ور اس��ت. علمی ادامه داد: دفتر تنوع زیستی و 
حیات وحش درصدد برآمد چنین دوره ای برای آشنایی 
كارشناسان اس��تان با اصول علمی نمونه برداری، تعیین 
میزان جمعیت و تركیب بندی و همچنین فراوانی و تنوع 
گونه ای در منابع آبی برگزار كند تا براساس مطالعات نوین 

بتوان به میزان اصولی و علمی برداشت انجام شود.
وی در پایان تصری��ح كرد: عملی��ات صحرایی نمونه 
برداری توسط دستگاه  الکترو شوک با حضور كارشناسان 
شركت كننده در دوره از رودخانه سرباز پل جکیگور از توابع 

شهرستان رامك به صورت علمی آموزش داده شد.
 

 فرسایش خاک در ایران
 ۲۰ برابر متوسط جهانی 

یك عضو هیأت علمی دانش��گاه ش��اهرود، شدت و 
گس��تردگی فرس��ایش خاک در ایران را نگران كننده 
ارزیابی كرد و گفت: فرس��ایش خاک در ایران 20 برابر 

متوسط جهانی است.
به گزارش ایس��نا، دكتر محمدرضا عامریان، رئیس 
دانشکده كش��اورزی دانش��گاه ش��اهرود در همایش 
یك روزه گرامیداشت س��ال جهانی خاک كه با حضور 
صاحب نظران و دانش��گاهیان در دانش��کده كشاورزی 
دانشگاه شاهرود برگزار ش��د، با اشاره به اهمیت خاک، 
حفظ و حراست از این سرمایه خدادادی را یادآور شد و 
گفت: ساالنه بیش از دو میلیارد تن فرسایش خاک در 

كشور داریم كه بسیار نگران كننده است. 
وی با اظهار امیدواری نسبت به برگزاری همایشهای 
بیشتر در این زمینه، تأكید كرد: خاک را باید به عنوان 

امانتی الهی برای نسل آینده حفظ كنیم. 
دكتر خلیل اژدری، مدیر گروه آب و خاک دانشکده 
كشاورزی دانشگاه نیز با ارایه بیانیه ای درباره ضرورت و 
اهمیت حفظ خاک گفت: اس��تفاده ناصحیح انسان از 
فناوری س��ببب تخریب منابع طبیعی و تخریب آب و 
خاک شده است. دكتر اژدری، میزان فرسایش خاک در 
ایران را 20 برابر متوسط جهانی عنوان كرد و خواستار 
ارایه راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از فرس��ایش 

خاک در كشور شد.
 

سنگ چشم خاکستری بزرگ
 خانواده »س��نگ چش��م«، یك خانواده ش��لوغ از 
پرنده هایی است با طرح مش��خص پروبا ، منقار قالب 
مانند ، پاهای قوی و چنگالهای تیز كه رفتارشان شبیه 
پرندگان شکارگیر است. اغلب روی جاهای بلند با قامتی 
راست در انتظار شکار می نشینند و طعمه خود را روی 
بوته ه��ای خار میخک��وب و آویزان می كنند. س��نگ 
چشمها پروازی پرتوان و موجی دارند، تك زی هستند، نر 
و ماده آنها تقریباً همشکل است و روی بوته یا درخت النه 

می سازند. سنگ چشمها 
از حش��رات، خزندگان، 
پرندگان و پس��تانداران 

كوچك تغذیه می كنند.
سنگ چشم خاكستری، 
سنگ چشم دمگاه حنایی، 
سنگ چشم پشت بلوطی، 
س��نگ چشم س��رحنایی، 
سنگ چشم پیشانی سفید، 
سنگ چش��م دم س��رخ و 
سنگ چشم پش��ت سرخ 
فراوان ترین اعضای خانواده 

سنگ چشمها هستند. 
 در این میان، »س��نگ چشم خاكس��تری بزرگ«، 
فراوان ترین عض��و این خانواده اس��ت.  این پرن��ده با 26 
سانتی متر طول سر تا دم، از همه سنگ چشمها بزرگتر است 

و با پروبال سیاه و سفید و خاكستری شناخته می شود .
تفاوت آن با سنگ چشم خاكستری كوچك عبارت 
است از اندازه بزرگتر، پیشانی خاكستری )نه سیاه( ابروی 
سفید باریك بین نوار چشمی سیاه و تاریك خاكستری، 
منقار بارک تر و درازتر، س��فیدی خیلی بیش��تر روی 
شانه ها، بالهای نسبتا كوتاه تر كه در قاعده دم به هم می 
رسد، دم درازتر كه شاه پرهای آن از وسط به كنار بتدریج 
كوتاه می ش��ود و نوار بالی باریك تر كه در بال بسته به 

صورت دو نوار مجزا جلوه می كند.
پرنده ماده معموالً روی سینه راه راه عرضی موجدار 
كمرنگ دارد. پرنده نابالغ قهوه ای مایل به خاكس��تری 
است، با راه راه عرضی موجدار قهوه ای روی سطح شکمی.  
سنگ چشم خاكس��تری بزرگ معموالً روی باالترین 
شاخه های درخت و یا تیر تلگراف می نشیند و از آنجا به 
پرندگان كوچك، موش، مارمولك و حشرات حمله می 
كند. اغلب دم خود را تکان می دهد و یا به شکل بادبزن 
باز می كند. پروازش در ارتفاع كم و معموالً موجی است. 

سنگ چشم خاكستری بزرگ اغلب در جا بال می زند.

پرنده نگری
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به بهانه اول خردادماه روز جهانی تنوع زیستی

تنوع گونه های جانوری در ایران؛ فرصتی که از دست می رود

الله های 
واژگون 
خوانسار

عكس ها: 
علی معصومی


