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مقـــدمه
با گسترش صنعت و توسعه اقتصادي در جهان اکنون دیگر جایي براي منابع طبیعي و حیات وحش باقي نمانده 

است. گسترش بیش از پیش آلودگي ها، تخریب هاي مکرر محیط زیست به سبب فعالیت هاي انساني و ...  
همه و همه سبب شده که هر از گاهي محیط زیست را فراموش کنیم و بسیاري از گونه هایش را به انقراض 

بکشانیم. 
مطالعه بیولوژیکي و اکولوژیکي گونه ها موجب مي شود که جایگاه آنها را در زنجیره غذایي و نقش اکولوژي 
آنها را در طبیعت بیشتر بشناسیم و با بررسي اثرات مثبت آنها در زندگي روزمره اقدام به حفظ آنها نماییم. 

شنگ ها به عنوان موجودات متعلق به راسته گوشتخواران گونه هاي با ارزشي هستند که شاخص زنده 
اکوسیستم هاي پاک مي باشند و جایگاه ویژه آنها در هرم غذایي و رأس آن قابل توجه است. این گونه هاي 

نیمه آبزي از آنجا که دو نوع از انواع اکوسیستم ها را دربردارند و هم به خشکي و هم به آب نیاز دارند بیشتر 
از سایر گونه ها در معرض خطر تخریب ناشي از فعالیت هاي انساني قرار دارند.

شنگ معمولي که هدف موضوعي این مجموعه را به خود اختصاص داده است از جمله گونه هاي با ارزش 
حیات وحش است که دیربازي است به سبب اهمیت پوست و خزش در مسائل اقتصادي و جنبه هاي فروش 
آنها مورد بي مهري قرار گرفته و با وجود آنکه از وضعیت مطلوبي در ایران و حتي سایر کشورها برخوردار 

نیست مورد شکار و تعرض انسان ها قرار مي گیرد. عالوه بر این جایي بس تأسف است که این حیوان زیبا و 
بازي گوش را تنها به سبب صید چند ماهي از میان هزاران ماهي موجود در مراکز تکثیر و پرورش ماهي به 
طرق وحشیانه اي مي کشند و این حس خصومت انساني نسبت به شنگ به عنوان نوعي آفت در زندگي اشان 

همیشه از جمله مسائلي بوده که اجازه احیاي مناسبي از حیوان را نمي دهد.
وجود نیروهاي انساني دوستدار حیات وحش و تقویت سازمان هاي غیردولتي )NGO( که عمده فعالیت آنها 

برپایه حیات وحش است مي تواند ضمن شناخت کامل این حیوان به حفظ آنها با استفاده از دانش امروزي 
کمك نماید. افزایش پژوهش هاي علمي و تحقیقي در زمینه حیات وحش مي تواند در گسترش آگاهي ها و 
دانش در ارتباط با حیات وحش و محیط زیست به مردم نه تنها کمك مؤثري باشد بلکه به عنوان رهنمودي 

براي دست اندرکاران و حافظان حیات وحش نیز خواهد بود.
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شنگ هم در ساحل هم در خشکی زندگی می کند.

محل زندگی شنگ کنار رودخانه ها و تاالب ها است. 
دریاچه پریشان یکی از این مناطق است.
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بدن شنگ به شکلی است که می تواند به راحتی 
در آب حرکت کند.

شنگ به وسیله پاهای 
پرده دار، سریع تر و 
راحت تر شنا می کند.
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سبیل ها به شنگ برای شکار در آب کمك می کنند. 

سبیل ها هر حرکتی 
را در آب حس 

می کنند و به شنگ 
در پیدا کردن ماهی 

کمك می کند.
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شنگ ها گوشتخوارند. غذای اصلی آنها ماهی است.
خرچنگ ها، قورباغه ها، پرنده ها، موش های بزرگ و 

پستانداران کوچك غذای شنگ هستند.
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شنگ ها در کنار رودخانه ها محل زندگی خود را 
انتخاب و تا آخر عمر در آن زندگی می کنند



10

راه های پیدا کردن شنگ در طبیعت

سرسره: روی سواحل گلی یا روی برف می توانید سرسره هایی 
که برای بازی و سر خوردن روی شکم درست کرده اند، ببنید.
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ردپا: شنگ پاهای پره دار با 5 انگشت دارد. گاهی رد یا 
شیاری از دم هم به جای می ماند.

سرگین: شنگ از محلهای خاصی مانند صخره ها، درخت های 
افتاده یا لبه یا زیر پل ها برای دفع استفاده می کنند.
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بچه های شنگ ها در تمام سال اما بیشتر در بهار و 
تابستان به دنیا می آیند. مادر وقت زیادی را با آنها 
می گذراند و چندین بار در روز به آنها شیر می دهد.
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شنگ های معمولی در خطر انقراض هستند
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جاده سازیخشك شدن

آتش زدن نی ها

تخریب و از بین رفتن زیستگاه
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شما چه کاری می توانید انجام دهید
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اگر به شنگ ها کمك نکنیم ممکن است برای 
همیشه از محل زندگی ما بروند


