
ارتقـــای سطـــح آگـــاهی 
و توانمنـــد سازی جـــوامع محـــلی 
در پایـــش وضعیـــت 
شنـــگ )سمـــور آبـــی( 
بـــرای حفـــاظت از ایـــن گـــونه 
در تـــاالب پـــریشان





جـــزوه آموزشـــی
ویـــژه فعـــالیت میدانـــی
شنـــگ )سمـــور آبـــی(

گـــردآورنـــدگان:
فـــرزانه اعتضـــادی فـــر،
یاسمـــن دیلمقانـــی،
 شـــادی توکلـــی مـــهر

بسمـــه تعـــالی
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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 مكرر 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 بكشانیم. 
مطالعه بیولوژیكي و اکولوژیكي 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 پاك 
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 خشكي و هم به آب نیاز دارند بیشتر از سایر 
گونه ها در معرض خطر تخریب ناشي از فعالیتهاي انساني قرار دارند.

شنگ معمولي )Lutra lutra( 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 آنكه از وضعیت مطلوبي در ایران و حتي سایر کشورها 
برخوردار نیست مورد شكار و تعرض انسانها قرار مي گیرد. عالوه بر 
این جایي بس تأسف است که این حیوان زیبا و بازیگوش را تنها به 
سبب صید چندماهي از میان هزاران ماهي موجود در مراکز تكثیر 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   
سازمانهاي غیردولتي )NGO( که عمده فعالیت آنها بر پایه 
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 بلكه به عنوان رهنمودي براي دست اندرکاران و 
حافظان حیات وحش نیز خواهد بود.
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شنـگ معمولـــی
Common Otter

Lutra lutra

تاکسونومی شنگ معمولی:

شنگ ها متعلق به 30 میلیون سال پیش هستند. شنگ ها 
در زبان انگلیسی Otter نامیده می شوند. باید دانست 
 Otor یك کلمه انگلیسی قدیمی به نام Otter که

برای حیوان است.  از آنجا که شنگ درمحیط های طبیعی 
مختلفی در سرتاسر جهان قادر به زیستن است دارای اسامی 

و عناوین گوناگون در کشورها و مكان های متفاوت دنیا 
است. در واقع این موضوع پراکنش وسیع شنگ را در جهان 
نشان می دهد. اسامی معمولی این گونه در زبان های مختلف 

دنیا بدین شرح است:
شنگ درزبان انگلیسی: 

- Common otter 
- Eurasian otter 
- European otter 
- European River otter
- Old world otter

شنگ درزبان فرانسوی
- Loutra de River
- Loutre Commune
- Loutre Europe

شنگ در زبان اسپانیایی: 
- Nutria Comun
- Nutria

شنگ درزبان ایتالیایی 
-  Lontra Comune

معموال به شنگ های تازه متولد شده kit )کیت( به نرهای 
آن ها Dog )داگ( و به ماده ها Bitch )بیچ( می گویند.

در ایران به سمور آبی، سگ آبی یا شنگ )ترکمنی= 
سوغندر(، )ترکی= سوایتی( و )کردی= تله آوی، سگ او( 

معروف است.

Animalia 
Chordata

Mammalia
Carnivora
Mustelidae

Lutra
lutra

Lutra lutra
Common otter

سلسله 
شاخه
رد  ه

راسته
خانواد  ه
جنس
*گونه

نام علمی
نام عمومی

جانوران
مهره د  اران
پستاند  اران
گوشتخواران

راسو ها
 -

شنگ 
شنگ 

شنگ معمولی

 )Common Otter( رد  ه بند  ي شنگ معمولی

این تصاویر از غاری در جنوب سوئد به دست آمده است.  
می توان بیان کرد که این حیوانات نقش مهمی در زندگی 
مردمان آن زمان بازی می کرده اند.

 وجود شنگ نیز در بین این حیوانات می تواند نشان اهمیت 
آن در گذشته باشد. وجود تعداد زیاد این حیوان در تصاویر 
نیز گویای همین امر است.
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پراکنش شنگ معمولی :

الف - پراکنش شنگ معمولی درجهان:
در واقع )Eurasian otter (Lutra lutra بر اساس 
بررسی های انجام شده گسترده ترین پراکنش را در میان 

همه پستانداران Palearctic )اقلیم حیاتی پال آرکتیك که 
شامل اروپا، آفریقای شمالی، چین و خاورمیانه مي شود. هر 
اقلیم حیاتي محدوده جغرافیایي است که در آن خصوصیات 

آب و هوایي و زیستگاهي و گونه هاي گیاهي و جانوري 
مشخص و متمایزي وجود دارد( را دارا مي باشد. پس 

می توان این گونه بیان کرد که شنگ ها در هر جای دنیا 
به جز Antractic )اقلیم حیاتي قطب جنوب( و استرالیا 

زندگی می کنند.
شنگ معمولی در آمریكای شمالی، سریالنكا، تایوان، 

سوماترا، جاوا و اروپا، آسیا و خاورمیانه )از لیبی تا افغانستان(، 
فرانسه، اسپانیا، یونان، اسكاتلند، ترکیه و شمال آفریقا و در 

سواحل جنوبی درکشورهای مرزی آن گسترده شده است.

ب- پراکنش شنگ معمولی در ایران:
چنین به نظر میرسد که این حیوان درکناره دریای خزر و 

رودهای دائمی ودریاچه ها زندگی می کند در مناطق مرکزی 
و سواحل جنوبی ایران دیده نشده است. شنگ معمولی در 

رودخانه ها و دریاچه های آب شیرین در زاگرس، البرز و رشته 
کوه های کوپه داغ و آذربایجان یافت می شوند که احتماال در 

تاالب هامون در ناحیه مرزی جنوب افغانستان و شاخه های 
فرعی رودخانه هایش حضور دارد.

زیستگاه های شنگ معمولی: 
شنگ ها دربسیاری از زیستگاه های آب شیرین یا نواحی 
ساحلی که برکه های آب شیرین که برای نوشیدن آب 

و استحمام نزدیك به ساحل در دسترس هستند زندگی 
می کنند. شنگ از جمله پستاندارانی است که توزیع بسیار 

وسیعی دارد.

 شنگ احتماالً در این مناطق وجود دارد.
 مناطقی که شنگ در آن وجود ندارد.
 در این مناطق شنگ یافت می شود.
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انواع زیستگاه هایی را که می توان محل زندگی شنگ 
دانست به قرار زیر است: 

 رودخانه ها
 دریاچه ها

 نهرها )جویبارها(
 تاالب آب شیرین، مرداب، باتالق 

 سواحل سنگی
 سواحل اقیانوس ها

 مزارع برنج
 خورها 
 غارها

 فیوردها )آبَدره یا فیورد شاخابه باریك و ژرفی از دریا 
است که در خشكی پیش رفته باشد. آبدره معمواًل دارای 
دیواره های پرشیب و تندی است. این دیواره ها در پی زیر 

آب رفتن دامنه های کوه ها یا ادامه فرسایش یخچالی زیاد و 
عمیق شدن یك دره ساحلی تشكیل یافته است(

 وسایر زیستگاه های خشكی نزدیك به راه های آبی

همچنین باید دانست که شنگ از انواع پناهگاه ها از قبیل 
درزهای درون سنگ ها و زیر ریشه درختان بزرگ نیز 

استفاده می کند. رودخانه هایی که فاقد گیاهان بلند برای 
پنهان کردن النه )holt(  شنگ ها و محل استراحت آنها 

باشد میزان شنگ ها در آنجا کاهش می یابد. 

وضعیت فیزیولوژیکی و ساختار بدن شنگ 
معمولی:

بدن شنگ: 
شنگ یك حیوان طویل است با بدنی قابل انعطاف که به 

خوبی برای زندگی آبی سازگار یافته است. شنگ دارای 
بدنی با اندازه متوسط بوده و طبق مقاالت مرور شده در این 
زمینه این اندازه از 57 سانتیمتر تا 83 سانتیمتر متغیر است. 

کل طول بدن با احتساب دم معموال به بیش از یك متر 
خواهد رسید. و ارتفاع بدن شنگ تا سرشانه ها 30 سانتیمتر 

است.

وضعیت پوشش بدن )خزها(:
شنگ ها از جمله حیوانات آبی هستند که به جای پیه )پیه 

پستانداران دریایی = blubber خز یا fur(. بدن شنگ ها 
از دو نوع مو )خز( پوشیده شده است. به این صورت که 

موهای بلندتر موهای حفاظتی هستند که زبر و درخشان 
بوده تمامی بدن را پوشانده در روغنی که شنگ تولید 

می کند، آغشته شده اند و پشم ضخیمی برای موهای زیرین 
خواهد بود. در زمان غوطه ور شدن در درون آب، این موها 

که تحت عنوان موهای محافظ هستند مرطوب گشته و 
به حالت خمیده و صاف درآمده و روی موهای زیرین را 

پوشیده و از ورود آب به درون آنها جلوگیری می نماید. نوع 
دوم خزها تحت عنوان موهای زیرین هستند. موهای زیرین 

گوش های کوچك

سبیل های
بلند و کلفت

زیر چانه 
و گلو سفید است

موهای قهوه ای رنگ متمایل 
به خاکستری

 دست و پا،
 کوتاه و پرده دار 

دم بلند و لوله ای شكل
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موهای کوتاه و بسیار انبوهی هستند که باعث ایجاد الیه ای 
از هوا جهت عایق بندی بدن حیوان می شوند و این الیه 
از هوا را برای جلوگیری از هدر رفتن حرارت بدن به دام 

می اندازند. بنابر این شنگ ها همیشه به آب تمیز جهت حفظ 
خاصیت عایق بندی خزهایشان نیاز دارند. 

بنابر این خزهای زیرین درهنگام ورود به آب خشك 
می مانند و در واقع الیه گرمایشی بدن حیوان را تشكیل 

می دهند. 
موهای محافظ آنها 18–17 میلیمتر طول دارند و موهای 

زیرین آنها 9-8 میلیمتر هستند. 
پوشش بدن شنگ معمولی انبوهی از خزها به رنگ قهوه ای 
قرمز فام است که درنوع آسیایی اندکی براق تر و درخشان تر 

به نظر می رسد. این پوشش قهوه ای رنگ در ناحیه شكم 
حیوان روشن تر )خاکستری( است. پوشش بدن جوانترها 

اغلب دارای یك لكه سفید بر روی ناحیه گلو است.
اگر چه ساختار بافت و ترکیب موهای شنگ ها کمی خشن 

و زبر است ولی نقش بسیار مهمی برای شنگ بازی می کند. 
موهای بدن زمانی که مرطوب است درخشان است و بعد از 

تكاندن سیخ می شوند.

سر و گردن شنگ معمولی: 
سر شنگ پهن و عریض است که در میان بدن با طول 70-

57 میلیمتر قرار گرفته است. گردن شنگ نیز کوتاه است.

چشم و گوش های شنگ: 
محل استقرار چشم ها در باالی سر است. گوش های آنها 
کوچك وگرد است که در زمان شیرجه شنگ در زیر آب 

بسته شده و تقریبا توسط پوشش بدن )خزها( به طور کامل 
پنهان می ماند. سوراخ شنوایی خارجی دارای پرده یا پوستی 

است که می تواند سوراخ گوش را ببندد. 

پوزه و سبیلک های شنگ: 
در دور تا دور پوزه شنگ ها سبیل های حساسی قرار دارند که 

باالی لب هستند و عمدتا برای پایش )بازبیني( موجودات 
زنده زیر آب و پی بردن به وجود طعمه متحرك مانند ماهی 
و غیره به کار برده می شوند. این سبیل ها درواقع اندام های 
حسی هستند. به هنگام شنا و تعقیب طعمه و در آب های 

کدر و پر تالتم سبیل ها استفاده و فایده فراوانی برای جانور 
دارد. 

بینی شنگ معمولی: 
بینی شنگ شبیه به یك شش ضلعی با دو فرو رفتگی 

کوچك در هر طرف است. که سوراخ های بینی در میانه 
آن هستند. سوراخ های بینی هنگام وارد شدن در آب بسته 

می ماند. 
دهان شنگ معمولی: 

دهان بزرگ با دندان های قوی دارد. مسلم است که گونه 
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گوشتخواری مانند شنگ به دهانی بزرگ جهت قرار گیری 
دندان های قوی گوشتخواری، برای صید طعمه و جویدن آن 

الزم دارد.   

دست ها و پاها درشنگ معمولی:
شنگ دست ها و پاهای کوتاه و پرده دار دارد که دارای 5 
انگشت هستند. پنجه های آنها کوچك ولی قوی است و 

همچنین دارای ناخن های کوتاه هستند. 

وضعیت دم در شنگ معمولی:
شنگ دارای دمی بلند، کلفت و لوله ای شكل است که در 
محل اتصال )پایه( به بدن کلفت و کم کم در انتها به یك 

تیز شدگی می رسد. دم ضخیم، چاق و عضالنی شنگ 
همانند یك سكان عمل کرده و جهت پیشرانی در آب از آن 
استفاده می شود. در مورد طول دم نظریه های متفاوتی وجود 
دارد و طول آن را  از 30 سانتیمتر تا 50 سانتی متر برآورده 

شده است. 

غدد بودار و ترشحات آن: 
شنگ ها دارای مواد مترشحه بودار هستند که از غدد اطراف 

مخرج در زیر دم ترشح می شود و از آنها جهت پاشیدن 
روی سرگین ها و عالمت گذاری محدوده خود استفاده 

می کنند. غدد بودار در شنگ دراطراف مخرج قراردارد و 

غدد Proctodeal  )غددي که در قسمت خارجي پوسته 
مقعد و مجراي مقعد قرار دارند( به درون راست روده 

تخلیه میشوند. این جفت غدد بودار که مقرشان در ناحیه 
دم است یك بوی مشك مانند )ماده معطری که از پوست 
شكم آهوی ختن بدست می آید( و سنگین را از خود بیرون 

می دهند. شنگ ها تنها گیاهان و الوار را با غدد بودارشان 
عالمت گذاری نمی کنند بلكه آنها خزشان را نیز بودار 

می کنند IOSF  )صندوق بین المللي حفاظت از شنگ( 
در وب سایت خود اذعان می نمایند که بیش از 100 نوع بو 
از شنگ شناسایی شده است که تقریبا 17 نوع آنها شامل 

اطالعات جنسی، سنی، شناسایی شخصی آنها توسط دیگر 
شنگ ها را در بردارد.

پدیده moult )موریزان( در شنگ:
احتماال یك دوره ریزش و تعویض مو در پاییز در شنگ ها 

دیده خواهد شد. 

وزن و طول عمر درشنگ معمولی: 
وزن حیوان بنابر جنس و سن متفاوت بوده و از 7 کیلوگرم 
تا 15 کیلوگرم گزارش شده است. معموال نرها وزنی حدود 

10/1 کیلوگرم و ماده ها 7 کیلوگرم را دارند.
متوسط طول بدن نرها 119 سانتیمتر و ماده ها 104 

سانتیمتر است. 
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شنگ ها اگر شانس بیاورند به سن 4 سالگی می رسند. 
هرچند نمونه هایی از شنگ هایی که 12 – 8 سال زندگی 

کرده اند نیز دیده شده است. گزارشاتی مبنی بر اینكه شنگ ها 
در اسارت تا 22 سال نیز عمر خواهند کرد وجود دارد.

الگوهای فعالیت و ویژگی های رفتاری شنگ 
معمولی:

شنگ معمولی تنها گونه نیمه آبزی خانواده سمور و راسو 
است شنگ ها به طور معمول به استثنای فصل جفت گیری و 
مدتی پس از تولد فرزندان به صورت منفرد زندگی می کنند. 
این حیوان بیشتر در شب ها فعالیت می کند و فعالیت شبانه 

آنها بیشتر است ولی گاهی در روز نیز دیده می شوند. در 
طول روز شنگ در سواحل به ویژه در صبح های زود و اواخر 

بعد از ظهر تابستان فعال است.
شنگ ها جانورانی خجالتی هستند و در نتیجه بیشتر زمان 

روز را به استراحت در سوراخ هایشان می پردازند. اگر چه 
شنگ زندگی انفرادی دارد و اکثرا تنها دیده می شود ولی 
گاهی در گروه 6 نفره بین حیوانات قابل مشاهده است. 

شنگ ها بازیگوش هستند که بر سواحل گلی یا تل برف یا 
روی شكم هایشان سر می خورند. از دیگر الگوهای فعالیت 

آنها می توان به عبور آنها از مسیرهای ثابت درون قلمروشان 
نام برد. همچنین آنها برای مدت کوتاهی در مكان های باز 

مانند مكان های آفتابی اقدام به استراحت می کنند. اما به 
طور معمول استراحت آنها در سوراخ یا پوشش متراکم باالی 

زمین است.

راه رفتن در شنگ معمولی: 
آنالیز طرز حرکت شنگ های آسیایی سه نوع راه رفتن را 

نشان می دهد.
 Walk  قدم زدن  

  Transverse  gallop  چهار نعل رفتن  
 Half bound  جست و خیز کردن 

چنین به نظر می رسد که شنگ های نوجوان و جوان یورتمه، 
چهار نعل و سر خوردن را انجام داده و همدیگر را در آب 

تعقیب می نمایند. چنین به نظر می رسد که این رفتار برای 
کمك به شنگ های جوان جهت تكمیل کردن تكنیك های 

شكار آنها صورت می پذیرد.

آوا، شنا و عادات شکاری شنگ معمولی 

• بیان گفتاری و آوا شنگ ها:
شنگ های معمولی دارای گفتار )آوایی( هستند که مبنای 

گفتگوی آنها، هشدار، سالم کردن و حتی جفت گیری است 
و همچنین این بیان شامل 12 گفتگوی دیگر نیز است.

• صوت:  
صداهای Lutra lutra شامل صداهای کوتاه، سوت زدن 

تیز )گوش خراش( واق زدن، هق هق کردن )نالیدن( و در 
اوج صدا، صدای جیغ )نعره(، درماندگی و شاید درد باشد. 
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درصوت زیر و بمی که صدای سوت زدن است ارتباط بین 
مادر و توله ها را بیان می کند. همچنین صدای جیك جیك 
کردن در مدت زمان بازی و جنگ تولید می شود و صدایی 
شبیه به صدای گربه در زمان جنگیدن از شنگ ها به گوش 

می رسد.

• شنا و شیرجه در شنگ معمولی: 
شنگ شناگر خوب و صیاد ماهر و همچنین شیرجه زن 

ماهری است، شنگ در آب توسط حرکت نوسانی قوی بدن 
و دمش و حرکت های )ضربه های( پای عقبی شنا می کند. 
به همین دلیل است که شنگ دست و پاهای پرده دار دارد. 

در شنا کردن از چهار دست و پای خود در سطح استفاده 
می کند منابع مختلف این مدت زمان را از 20 ثانیه تا 10 

دقیقه ذکر کرده اند. 

• عادات شکاری شنگ معمولی:  
شنگ ها به طور عمده در شب شكار می کنند. آنها طعمه 
را در میان آب تعقیب کرده و پس از گرفتن آن با دهان 

روی علف های هرز آنها را قبضه کرده و با دندان های برنده 
طعمه را پاره کرده و به نزدیك ترین زمین خشك برده و 

آن را می خورد. شنگ عمل Hunt )شكار( را برای گرفتن 
ماهی با دهان و عمل Dive )شیرجه زدن( را برای گرفتن 

سخت پوستان و صدف ها انجام می دهد. 

عادات تولید مثلی در شنگ معمولی:

- سن بلوغ، فصل جفت گیری، مدت زمان بارداری 
وتعداد همسر.

سن بلوغ جنسی در ماده ها تقریبا در 2 سالگی و نرها کمی 
زودتر و درحدود 18-17 ماهگی صورت می پذیرد. طبق 

مطالعات انجام شده چنین به نظر می رسد که فصل زادآوری 
ویژه ای نداشته و در هر زمان از طول سال می توانند عمل 

جفت گیری را انجام دهند. در بعضی مراجع اواخر تابستان و 
در بعضی دیگر اواخر زمستان را به عنوان زمان جفت گیری 

حیوان اعالم کرده اند. 
طول مدت بارداری در آنها عمدتا 65-60 روز است که در 
بعضی گونه های دیگر شنگ پدیده تاخیر جایگزینی تخم 

این مدت زمان را طوالنی کرده است. به طور معمول 2 یا 
بیش از 2 ماده در قلمرو نر باقی می مانند و نر تنها با یكی از 

آنها جفت گیری می کند. 

رفتار همسریابی:  
رفتار همسریابی شنگ معمولی همراه با یك تعقیب 

نیرومندانه و یك بازی پیچیده در عرض عشق )طلب 
همسر( می باشد. به این ترتیب که نر بوی ماده را در فصل 

جفت گیری دریافت می کند و به جستجوی شنگ ماده 
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می رود. دو شنگ همدیگر را در طول ساحل تعقیب می کنند 
و بعد در آب شیرجه زده و پیش از آنكه اقدام به جفت گیری 
کنند شنا و غواصی می کنند. شنگ ها تقریبا برای یك هفته 

جفت می مانند.

تعداد فرزندان متولد شده و ویژگی های آنها:
به طور معمول تعداد فرزندان متولد شده یك شنگ ماده 
3-2 توله است. درحالت مناسب بودن شرایط زیستگاهی 

این تعداد به 5 توله نیز خواهد رسید. اگر چه فرزندان شنگ 
در هر زمانی از سال می توانند متولد بشوند ولی آنها بیشتر 

زمان بهار و اواخر پاییز را ترجیح می دهند. وزن بچه ها 
معموال 40 گرم و در بعضی منابع 120 - 100 گرم عنوان 

شده است. بچه ها با بدنی پوشیده از خز خاکستری رنگ 
پریده و با چشمانی بسته متولد می شوند. چشمان توله های 

شنگ بعد از 5 هفته باز شده و در هفته هفتم قادر به دویدن 
و دریافت غذای جامد هستند و در همین زمان است که 

 )holt( آنها جرأت می یابند که برای توالت به خارج از النه
بروند. در هشت هفتگی دندان های آسیای دائم آنها در 

می آید ولی تا 10 هفتگی نمی توانند زیاد دور شوند و در 

هفته 14 آنها کامال از شیر گرفته می شوند. تا 16 هفتگی 
به واسطه کرك سان بودنشان به راحتی قادر به شناکردن 
نیستند و همراه مادرشان هستند ولی بعد از آن به سرعت 

شنا را یاد گرفته و به زودی غذای مورد نیاز خودشان را 
خود می گیرند هر چند که آنها تا یك سالگی هم هنوز به 

مادر خود وابسته هستند ولی گاهی تا 15 ماهگی با مادر نیز 
می مانند به هر حال در 15-14 ماهگی بچه ها پراکنده شده 
و جرأت می کنند که در نواحی جدید قلمروهایی برای خود 

بیابند. 
نكته جالب توجه آن است که مادر )شنگ ماده( بچه ها را 

برای یادگیری شنا به داخل آب هل می دهد.

سایر ویژگی های رفتار تولید مثلی شنگ معمولی: 
پیوند زناشویی قوی بین ماده ها و نرهای شنگ وجود ندارد. 

مكان جفت گیری ماده ها و نرهای شنگ ممكن است در 
روی زمین یا در آب صورت گیرد. ماده ها و نرها برای مدت 

کمی در فصل جفت گیری )در بهار( به هم وابسته هستند 
اگر چه نرها هیچ نقشی در تربیت بچه ها بازی نمی کنند. 
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رژیم غذایی شنگ معمولی:
شنگ ها حیواناتی گوشتخوار هستند. غذای اصلی آنها را 

ماهی تشكیل می دهد اما از آنجا که هم در خشكی و هم در 
آب زندگی می کنند از حیوانات بسیار زیاد دیگری نیز تغذیه 

می کنند که در زیر به آنها اشاره شده است.

• منابع جانوری :
• پرندگان: شنگ می تواند از انواع پرندگان آبزی – کنار 

آبزی و گنجشك سانان تغذیه کند.
• پستانداران: که شامل پستانداران کوچك، خرگوش ها، 

موش آبی و حتی موش صحرایی می باشد. که هرچند این 
منابع به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

• دوزیستان: که شامل انواع وزغ و قورباغه است.
• سخت پوستان: انواع خرچنگ ها و صدف ها )نرم تنان 

دوکفه ای(
• مهره داران کوچك: انواع حشرات آبزی، سنجاقك ها و 

کرم ها دیگر منابع تغذیه ای جانوری شنگ هستند.
رژیم غذایی شنگ بسته به موادغذایی که در طول سال 

وجود دارد، تغییر می کند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته 
مشخص شده است که طعمه هایي غیر از ماهي مانند 

قورباغه ها، پرندگان، پستانداران و بي مهرگان بیشتر در بهار 
و تابستان مورد تغذیه قرار می گیرند. به نظر می رسد که 

در فصل بهار هنگامی که قورباغه ها به تعداد زیاد برای 
جفت گیری و تخم گذاری جمع می شوند، براحتی توسط 

شنگ ها شكار می شوند اما در برخی مطالعات صورت 
گرفته وجود قورباغه در رژیم غذایی شنگ ها مورد تائید 

قرار نگرفته است. بهار و تابستان فصول خوبی برای پیدا 
کردن تخم پرندگان در النه ها و پرنده های جوان نیز است 
که شنگ با استفاده از حس بویایی خود این کار را انجام 

می دهند.
• منابع گیاهی: میزان تغذیه شنگ از گیاهان کم است.

رفتار غذاخوری در شنگ معمولی:
آنها پس از شكار طعمه، آن را در خشكی مورد تغذیه قرار 

می دهند. معموال شنگ ها تعداد زیادتری از ماهی ها را نسبت 
به آنچه که می خواهند بخورند شكار می کنند و چنین به نظر 

می رسد که این کار را تنها جهت سرگرمی انجام می دهند. 
شنگ در انتخاب نوع ماهی برای تغذیه معموال وسواس 

ندارد ولی چنین به نظر می رسد که به مار ماهی 
)Anguilla anuilla( عالقه ویژه ای دارد. شنگ ها شكار 

و تغذیه را در زمان های مختلفی از روز انجام می دهند و 
مصرف روزانه آنها تقریبا 1 کیلوگرم است.

تعداد ماهی ها در طول سال تغییر زیادی ندارد و در فصل 
زمستان زمانی که سایر غذاها کمیاب می شوند، بیشترین 

غذای شنگ را ماهی تشكیل می دهد. 
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النه سازی و ویژگی های آنها:
سوراخ هایی را که شنگ ها تحت عنوان النه از آنها استفاده 

می کنند. holt است. holt )النه( معرف یك سیستم تونلی 
با نشانه هایی از استفاده مكرر و با شواهد شنگ ها شامل: 

سرگین ها، ردپاها و پوشش نرم در درب ورودی و بو است. 
درسواحل رودخانه holtها مقابل ریشه های درختان، زیر 

بوته زارها وبوته ها، توده تخته سنگ ها با سوراخ های کوچك 
در پشته یافت می شوند. عالوه بر این گاهی اوقات این 

سوراخ های مورد سكونت شنگ در گذشته متعلق به حیوانات 
دیگر از جمله خرگوش ممكن است بوده باشد ورودی این 
النه تقریبا در عمق 50 سانتیمتر زیر آب قرار دارد. در واقع 

این تونل در باالی سطح آب قرار می گیرد که با آستری 
از برگ ها و علف ها آنها را می پوشانند. این النه ها دارای 

سوراخ تهویه هستند که این سوراخ به سمت خارج از تونل 
به درون خار و بوته های ضخیم باز خواهد شد. موقعیت این 

النه ها درکنار رودخانه ها به گونه ای است که از نظر مكانی 
برای داخل و خارج شدن امكان غلت خوردن مكانی برای 
حمام آفتاب گرفتن و همچنین سرخوردن را داشته باشد. 

درکنار واژه holt واژه ای تحت عنوان Natal holt یعنی 
النه زادآوری )والدتی( نیز وجود دارد. در واقع این النه ای 

است که توله های شنگ درآن متولد می شوند. که یافتن آنها 
بسیار سخت است و در نواحی با فاصله از ساحل یا منابع آب 

شیرین قرار گرفته اند. اینها می توانند یك سوراخ کوچك یا 
در باالی زمین مثال در استراحت گاهی از نی ها باشد. و اینكه 

هیچ گاه شنگ ها در درب ورودی این النه ها سرگین دفع 
نمی کنند. بهترین راه جهت مشاهده چنین النه هایی مشاهده 

و تعقیب مستقیم خود حیوان و با استفاده از ردیاب رادیویی 
است.

مكان هایی تحت عنوان Couches هم هستند که شنگ ها 
به طور منظم در این مكان روی زمین استراحت می کنند 
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و با نواحی پهن علفی مشخص هستند و این مكان ها به 
مكان های سرگین گذاری متصل هستند.

برخي مراجع نیز النه هاي این جانور را به دو گروه النه هاي 
رو زمیني و النه هاي زیر زمینی تقسیم کرده اند رابطه اي 

میان استفاده از محدوده هاي فعالیت و تعداد زیاد مكان هاي 
استراحت و مخفي شدن و مسافت هاي طوالني پیمایشي 

وجود دارد. این مسافت ها در هر شب مي تواند طوالني تر از 
10 کیلومتر باشد. حتي برخي گزارش ها مبني بر مسافت 

بیشتر از 20 کیلومتر وجود دارد که در یك شب پیموده شده 
است. چنین مسافت هایي انحصارا در آب ها یا کنار آب ها 

صورت نمي گیرد. شنگ ها در شب یا صبح زود فعالیت 
مي کنند. 

محدوده ي فعالیت شنگ مي تواند از کمتر از 1 کیلومتر مربع 
تا بیشتر از 50 کیلومتر مربع متغیر باشد. در این محدوده ها 
ممكن است مكان هاي ویژه اي به صورت دوره اي با شدت 

بیشتري استفاده شوند. 
اهمیت holtها )النه های شنگ( برای احیای گونه

از آنجا که وجود مكان های استراحت و holtها که همان 
النه هستند برای شنگ از اهمیت باالیی برخوردار است 

لذا با آگاهی از ساختار درونی holtها و فراهم نمودن 
این النه ها در بسیاری از کشورها اقدام به احیای این گونه 

درنواحی جدید شده است.

اجتماع و ساختار اجتماعی شنگ معمولی: 
شنگ ها از ابزارهای گفتاری )آوایی( از قبیل سوت زدن، 

جیك جیك شبیه پرندگان برای اجتماع کردن استفاده 
می کنند. آنها برای اجتماع کردنشان می توانند حتی از 

سرگین نیز استفاده کنند. غدد بودار با بوی مشك مانند و 
سنگین که در محل دم شنگ ها قرار دارد نشانه ای برای 

یك شكل از اجتماعات بین شنگ ها درباره مرزهای قلمرو، 
هویت و بیان جنسی هریك از شنگ ها است. 

گستره خانگی و وسعت آنها:
درطول سواحل دریا گستره خانگی ماده ها از 14-5 کیلومتر 
مربع و درخشكی از 40-20 کیلومتر مربع است و برای نرها 
میانگین آنرا 35 کیلومتر مربع با میزان حداکثر 84 کیلومتر 
است. آنچه که از مطالعه منابع مختلف بر می آید این است 

که وسعت گستره خانگی بسیار متغیر بوده و از چند کیلومتر 
تا چند صد کیلومتر خواهد بود. در نواحی پر محصول امكان 
دارد که گستره خانگی کوچك )کمتر از 100متر( نیز باشند. 
نشانه گذاری قلمروها در شنگ معمولی معموال با بو صورت 

می گیرد ولی نشانه گذاری گستره خانگی به ویژه در گونه های 
نر با سرگین انجام می شود اکثراً قلمرو نرها با هم همپوشانی 

داشته و نرها دائما با یكدیگر نزاع می کنند. درمورد ماده ها 
و بچه ها ممكن است که آنها گستره خانگی را تقسیم کنند 
و با هم در یك گروه خانوادگی زندگی نمایند. اگر چه هر 
خانواده منحصرا از هسته گستره خانگی حمایت می کند. 
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شکارچیان طبیعی شنگ در حیات وحش:
در مطالعه صورت گرفته در اروپا چنین به نظر می رسد که 

اسلواك ها شنگ های جوان خیلی کوچك را شكار می کنند. 
در مناطق فالتی اروپا نیز دیده شده که عقاب دریایی، گرگ 

و سیاه گوش از شنگ تغذیه می کنند.
آنچه را که امروزه تحت عنوان عوامل تهدید کننده یك 

گونه بیان می کنیم درواقع عواملی هستند که چه به صورت 
مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در طول مدت زمان 

)کوتاه یا بلند( بقای گونه را به خطر می اندازند. این عوامل 
گاهی آنچنان اثرات دور از تصور را دارند که در نتیجه 

آزمایش ها و بررسی های دقیق امكان مشاهده اثرات مخرب 
آنها وجود دارد. به هر حال واقعه اسفبار آن است که با وجود 
برنامه ریزی ها و مطالعات گسترده ای که بشر برای پیشرفت 
تكنولوژی یا یك صنعت خاص انجام می دهد و در راستای 
آن منابع تجدید ناپذیر زیادی را مورد استفاده قرار می دهد 

تمهیدات کمتری را برای حفظ منابع طبیعی مانند گیاهان و 
حیات وحش می اندیشند درحالیكه برای بقا و ادامه پیشرفت 

صنعتی به این منابع احتیاج وافر دارند.
برهم خوردن تعادالت بوم شناسی ناشی از رفتاری ها انسان 

در طبیعت و فعالیت های انسانی باعث به خطر افتادن زندگی 
بسیاری از گونه های حیات وحش و حتی ناپدید شدن آنها 

شود که گونه شنگ نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد. 
کاهش جمعیت های شنگ بخصوص در اروپا در قرن بیستم 

گردید که محققان بسیاری در بخش های مختلف اروپا از 
جمله اسكاتلند اقدام به احیای جمعیت این گونه کنند.

عوامل تهدید کننده شنگ معمولی به دو دسته تقسیم 
شده اند:

 عوامل تهدید کننده طبیعی
 عوامل تهدید کننده غیر طبیعی 

عوامل تهدید کننده طبیعی:
این عوامل تهدید کننده عمدتا به سبب برخوردهای درون 

گونه ای اتفاق می افتد. مثال حمله شنگ ها به هم و گاز 
گرفتن یكدیگر و جراحت برداشتن آنها جزو این عوامل 

محسوب می شوند. این اتفاقات می تواند در شنگ معمولی 
به صورت یك زخم دردناك ناشی از گاز توسط شنگ 

دیگر در ناحیه سر، ناحیه اندام تناسلي و پاها اتفاق افتد 
که اغلب در انگشتان پا به نقص عضو )قطع شدن( منجر 

می شود. در بسیاری از موارد این زخم ها با استرپتوکوکوس 
و یا اشرشیاکلی عفونی شده و عفونی شدن جراحت گاز 

آنها اغلب موجب انواع دیگر مشكالت شامل سپتی سمیا 
)به عفونت هایی که در آن باکتری وارد خون می شود گفته 

مي شود(که می تواند مهلك )مرگبار( باشد می شود. 
از دیگر راه های ورود میكروب از طریق بریدگی های مختلف 

در پنجه و پرده ها است )مثال به طور معمول یك لیوان 
شكسته درآب( یا به طور معمول تخریب پنجه پای عقبی به 
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سبب به درازا کشیده شدن ستیز او با دیگر حیوانات است. 
که در این صورت معموال حیوان یك وضعیت بسیار بد 

فیزیكی خواهد یافت.
از دیگر بیماری های موجود در شنگ که بیشتر در نتیجه 

ستیز حادث می شود می توان به این موارد اشاره کرد: 
 از دیگر بیماری های موجود در شنگ معمولی و در 

بچه های رها شده آنها بیماری های چشمی )مانند کوری در 
شنگ آسیایی در انگلستان بین سال های 1957 و 1960 

گزارش شده( می باشد.
Incoredination 

 عدم جهت یابی 
 مسمومیت به جیوه و در نتیجه آسیب های مغزی

 Hydrocephalus 
Renal  Calculi 

 بیماری های ناشی از آلودگی نفتی
Hyperplasia  آدرنال

 بیماری های تناسلی 

عوامل تهدید کننده غیر طبیعی:
در هر مقطع از زمان عامل تهدید کننده غیر طبیعی تغییر 

کرده و برحسب نیازهای بشری و نوع پیشرفت صنعت این 
عوامل شدیدتر و نابهنجارتر و خطرناك تر شده است. آنچه 
که به عنوان عوامل تهدید کننده غیر طبیعی می توان بیان 

کرد به شرح ذیل است:
الف- شکار بی رویه گونه )اسلحه، تله و تور و 

غیره(
شكار می تواند مقاصد گوناگونی را در برداشته باشد:

 به منظور حفظ ذخایر ماهی
 جنبه تفریحی – ورزشی 

 فروش خز و پوست
در گذشته کشتار این حیوان جهت حفظ مزارع آبزی پروری 

بیشتر و اکنون مقاصد اقتصادی خز آن بیشتر شده است. 
صیادانی که معیشت آنها با صیادی از طریق ماهی بوده نیز 

شنگ ها را به خاطر دلخوری از بین می برند. 
ب- آلودگی شیمیایی:

آلودگی در نواحی رودخانه ای و دریاچه ای و کاهش شدید 
درجمعیت شنگ ها به سبب انواع آفت کش های سمی 

آلدرین، دلدرین، فلزات سنگین ارگانوکلرها و ... 
گسترش آلودگی در نواحی آبی جهان با پیشرفت کشاورزی 

و استفاده از انواع سموم و آفت کش ها آغاز شده است. 
همچنین راه یافتن هرز آب های شهری، صنعتی وکشاورزی 

و ایجاد پدیده یوتریفیكاسیون )یوتریفیكاسیون که به زبان 
ساده به معناي افزایش مواد مغذي است که سبب بروز 

تغییراتي در فراواني و ترکیب گونه اي موجودات آبزي و 
کاهش اکسیژن محلول در آب مي شود. اکسیژن که نقش 

عمده در پایداري و توازن فرآیندها در اکوسیستم آبي و 



انـــجمن طـــرح ســـرزمین/ 19

فعالیت هاي موجودات میكروسكوپي و پرسلولي دارد، تا حد 
بحراني کاهش مي یابد( و افزایش PH )حتی تا 10/5( به 

سبب ورود نیتروژن و فسفر موجود در این فاضالب ها موجب 
از بین رفتن منابع غذایی شنگ ها که در واقع بسیاری از 

ماهیان است شده )ماهیان آزاد و قزل آال( است.
میزان PCB )پلي کلره بي فنیل، ترکیبات پلی کلرینه بی فنیل 
بر اثر وارد کردن بی فنیل در گاز کلر در مجاورت پودر آهن 

یا کلرید آهن به عنوان کاتالیزور به صورت صنعتی تولید 
می شود برای چندین دهه ترکیبات PCBS به بطور وسیعی 

در المپ های فلورسنت, کارخانه های تولید کاالهایی نظیر 
پالستیك، تولید چسب، کاغذهای کپي بدون کربن، لوازم 

آرایشی، منسوجات، ترانسفورماتورها و خازن ها مورد استفاده 
قرار می گرفت و از طریق پساب این کارخانه های وارد محیط 
زیست مي شد. این ترکیبات در زنجیره غذایی آبی موثرتر از 
خاکی منتقل می شوند لذا بیشترین غلظت این ترکیبات در 
محیط های طبیعی، در پستانداران دریایی و شكاری، سمور 

دریایی، پرندگان ماهی خوار و ماهیان شكارچی گزارش شده 
است. آزمایشات مختلف برای نشان دادن اثرات PCBS بر 
روی گونه های مختلف نشان داد که این ترکیبات مي توانند 

روی سیستم ایمنی، تولید مثل، عصبی و همچنین میزان 
ترشح غدد درون ریز بدن این حیوانات تأثیر منفی بگذارد 

ضمن اینكه این مواد سبب بروز انواع سرطان ها در این 
حیوانات مي شوند. آلودگي ترکیبات پلي کلره بي فنیل در آب 

به عنوان یك مشكل مهم زیست میطي در چند دهه اخیر 
منجر به نگرانیهایي شده که به علت اثرات بلند مدت و 
سمیت باالي این ترکیبات بر سالمت عمومي انسانها و 
سایر موجودات است این ترکیبات به راحتي در چربی ها 

حل مي شوند و در بدن موجودات زنده تجمع می یابند، بدین 
طریق که بوسیله موجودات ذره بینی کوچك و ماهی ها در 
آب جذب شده و در بدن ماهی و پستانداران دریایی انباشته 

می شود.( بیشتر از mg/kg 50 سبب کاهش یا انقراض 
 A میزان سطح ویتامین PCB .شنگ معمولی خواهد شد

را در بدن شنگ پایین می آورد در حالی که این ویتامینی 
است که حیوان برای مقابله با بیماری الزم دارد. 

تبدیل جیوه به فنیل جیوه و خورده شدن آن از طریق طعمه 
یا آبشش ها جذب ماهی شده که در سطوح باالی هرم 
غذایی به سیستم عصبی آسیب خواهد رساند از طرفی 

غلظت باالی فنیل جیوه که در بدن ماهی تجمع می یابد به 
جنین آسیب می رساند و امید به زندگی در حیوانات را نصف 

می کند. اولین نشانه بیماری در شنگ های جوان ناشی از 
این فلز عدم راه رفتن نرمال آنها است. 

• تخریب زیستگاه: 
عواملی که سبب تخریب زیستگاه این گونه می شوند 

می تواند در چند عامل زیر خالصه شوند:
 ساخت و ساز جاده ای وتخریب سواحل رودخانه 
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• گونه های مهاجم: 
گونه مهاجم گونه ای است که به اکوسیستمی به غیر از 
اکوسیستم محل زیست خود راه پیدا کند و با گونه های 

بومی رقابت نماید و زندگی و بقای آنها را به خطر انداخته و 
آن اکوسیستم را از طریق تكثیر اشغال نمایند.

گونه های غیر بومی جمعیت گونه های بومی را تغییر 
می دهند. افزایش بعضی از گونه های غیر بومی به عنوان 

منبع غذا باعث انفجار جمعیت گونه شنگ نیز می شود. مثل 
میگوی Crangonyx و کرم پهن Dugesia sp که 

اثر ظاهری نداشتند ولی باعث انفجار جمعیت مینك )نام 
گونه اي دیگر از خانواده راسوها( شدند. گونه های غیر بومی 
همچنین روی پتانسیل تنوع زیستی نیز اثر گذاشته وکاهش 

آن را موجب خواهد شد. 

سایر عوامل تهدید کننده:
 افزایش جمعیت انسانی و توسعه

 گیرافتادن شنگ ها به طور اتفاقی در تور ماهی گیران )به 
ویژه شنگ های دریایی( 

 چاه های نفت در مكان های نفت خیز محل زیست حیوان 
 تغییرات آب و هوا که موجب ایجاد تابستان های خشك تر 

و زمستان های مرطوب تر می شود.

 ساخت سدها وکاهش کیفیت آب  
 عملیات بهره برداری عمرانی و زه کشی کشاورزی، 

مخصوصا گونه هایی که برای تخم ریزی به جایی نیاز دارند.
 تخریب تنوع فیزیكی رودخانه

 کانال کشی رودخانه ها 

د- تنش درمنطقه زیستگاهی گونه: 
 شنگ حیوانی است که نیاز به مكان های ساکت و آرام 

دارد و استرس و سر و صدای قایق ها باعث می شود که 
آنها به مكان های خلوت و ساکت عقب نشینی کنند. گاهی 

توربین های کار گذاشته شده به سبب صدای خود موجب 
جلب شنگ ها و در نهایت گرفتار شدن آنها در توربین 

می شود. 

 بهره برداری بی رویه از منابع رودخانه: 
تخریب درختان و درختچه هایی که ریشه های آنها پناهگاه 

شنگ ها بوده است. بهره برداری بی رویه از منابع رودخانه 
سبب افزایش فرسایش و کاهش رستنی های سواحل 
می شود. این افزایش فرسایش می تواند ورود سیلت و 

سنگ ریزه را به داخل رودخانه افزایش دهد. که این سبب 
کاهش منطقه برای تخم ریزی ماهیان که منبع غذایی 

شنگ هستند می شود.   
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جـــزوه آموزشـــی
ویـــژه مـــربیـــان
شنـــگ )سمـــور آبـــی(

بخـــش دوم:
آمـــوزش کـــودکان
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مطالعه توزیع شنگ با روش استاندارد 
دستیابي دائم به داده هاي توزیع در یك شكل استاندارد 

شده یك وسیله مهم در حفاظت طبیعت است برنامه هاي 
حمایت گونه ها و حفاظت زیستگاه به داده هاي توزیع چه 

در سطوح بین المللي و چه در سطوح ملي و منطقه اي 
بستگي دارد. براي آن دسته از کشورهایي که عضو اتحادیه 

اروپا هستند یك وظیفه قانوني به جمع آوري کردن داده 
هاي توزیع براي گونه هایي از قبیل شنگ وجود دارد. در 

بیست و یكم مي سال 1992 اتحادیه اروپا دستوري مبني بر 
حفاظت از زیستگاههاي طبیعي و حفاظت از گیاهان و حیات 
 1992EEC وحش به اجرا در آورد. این دستور تحت عنوان
/92/43 یعني فرمان شناخت بهتر گیاهان ) فون (، جانوران 

) فلور ( و زیستگاه )FFH(  است.
 هدف از این دستور مشارکت کردن اعضاي رسمي با به 
کاربردن معاهداتدر جهت تضمین کردن تنوع زیستي در 
کنار حفاظت از زیستگاههاي طبیعي و گیاهان و حیات 

وحش در محدوده اروپایي بود. معیارهایي که به دنبال این 
دستور طرح گردید به این شرح مي باشد : حفاظت یا ذخیره، 
چگونگي حفاظت مطلوب، زیستگاههاي طبیعي و گونه هاي 

گیاهي و جانوري مورد توجه. گونه هاي مورد توجه اجتماع 
در ضمیمه IV , II و V فهرست شده اند و شنگ آسیایي 
در ضمیمه II و IV مي باشد که گونه هاي فهرست شده 

در این ضمیمه ها معیارهاي حفاظتي ویژه اي براي تضمین 
آنها مطرح است. 

از این زمان است که اهمیت گونه هایي چون شنگ در 
میان اروپا ییان مطرح و مورد توجه قرار مي گیرد تا به فكر 

راههایي در جهت حفظ این گونه با استفاد ه از روشهاي 
خاص باشند.

 مطالعات یك بخش اساسي حفاظت و مدیریت گونه ها ) و 
زیستگاه آنها ( هستند. پس بدون مطالعه داده ها حفاظت و 

مدیریت کارآمد و معتبر امكان پذیرنیست 
مطالعات و دانش تعداد و توزیع گونه حیواني یك پیش شرط 

براي مدیریت گونه است. فعالیتهایي که در طول مدیر یت 
باید مورد ارزشیابي قرار گیرند عبارتند از :

وضعیت در معرض خطر بودن گونه ها )به عنوان مبنایي 
براي میزان حفاظت(

معیارهاي حفاظتي مؤثر )افزایش در تعداد یا احیاي 

زیستگاه ها(
لزوم کاهش تعداد  آنها )در صورتیكه سبب آسیب به منافع 

بشري گردند(
بردباري در برابر میزان برداشت )براي مثال شكار( و 

تغییرات اکولوژیكي در اکوسیستم ها )در صورت جانشین 
شدن گونه هاي دیگر( و اطالعات پایه براي مطالعات زیستي 

)ارتباط بین تعداد یا توزیع گونه ها و فعالیتهایي بشري، 
ساختارهاي زیستگاه و . . .(

بیشتر از 25 سال، روش هاي مختلفي براي پایش شنگ 
پیشنهاد یا آزمون شده است. بنابراین در بیش از 20 سال 
پیش جستجوي نشانه هاي شنگ در میدان عمدتا روش 
استفاده شده در مطالعات توزیع شنگ بوده است. بیشتر 

بررسي ها به دنبال یك روش توسعه یافته در بریتانیا 
براي مطالعات ملي انگلستان، Wales و اسكاتلند توسط 
D.J. Jeffery از مجمع حفاظتي طبیعت )NCC( براي 

گروه هاي شنگ طراحي و هماهنگ گردید. 
این روش ) روش استفاده از نشانه هاي شنگ در میدان ( 
به اصطالح روش British  Method است که روشي 

استاندارد شده است.
 به هر حال روش استاندارد پس از پا گرفتن  در انگلستان 
تقریبا در بیشتر نواحي دنیا به عنوان یكي از روشهاي مؤثر 

در بررسي و مطالعه شنگ از طریق مشاهده غیرمستقیم 
گونه و تنها از طریق آثار و نشانه هاي گونه مورد استفاده 
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قرار گرفت.
در طرح بزرگي که در آلمان براي کل فدرال صورت گرفت 
با استفاده از این روش و با کمك فاکتورهایي که به عنوان 

آثار شنگ بودند )10 فاکتور( و با استفاده از نقشه هاي 
1/25000 رقومي و شبكه بندي آنها با استفاده از سیستم 
اطالعات جغرافیا )GIS( اقدام به تهیه نقشه هاي توزیع 
شنگ در قالب این شبكه ها نمودند. مبناي کار مطالعات 
صحرایي آنها انتخاب چهار ایستگاه در محدوده 10× 10 
کیلومتر مربع UTM در طول فاصله 8-5 کیلومتر بود 

که براي ایستگاه 600 متر )300 متر به طرف باال و پایین 
از نقطه شروع ( بازدید انجام مي گرفت. آنها با در نظر 

گرفتن پلها به عنوان نقاط شروع اقدام به مطالعه نقطه اي 
مسیرهاي آبي که از پیش از روي نقشه انتخاب شده بودند 

براي دیدن آثار شنگ نمودند.
نتیجه این کوشش ها ایجاد نقشه اي سراسري از کل فدرال 

با نمایش نقاط سیاه و سفید به منزله مكان هاي مثبت و 
منفي بود که توزیع شنگ و چگونگي اوضاع آن را به خوبي 

نشان مي داد و از طرفي قابل مقایسه بودن این نتایج با 
یكدیگر از فواید این روش محسوب مي شود.

در گزارش دیگري که توسط paul Chanin در سال 
2003 ارائه شده است که از نظر عملكرد از روش استاندارد 

  Lutra پیروي کرده بودند. این گزارش تحت عنوان پایش
lutra در منطقه ویژه حفاظت ) یعني SAC ( صورت 

گرفته است که از سري پایش هاي رودخانه اي در نواحي 
انگلستان مي باشد. در بخش مقدماتي این گزارش اشاره 

شده است که ابتدا حوضه آبخیز مورد مطالعه را تقسیم 
بندي کرده اند و مكانهاي مورد نظر را گزینش نموده اند 

و از نقشه هاي 1/25000 براي دریافت مكان پلها استفاده 
کرده اند و تعداد مكان هاي مدنظر براي مطالعه را انتخاب 

کرده اند . افراد پیمایشگر، ابزار مورد نیاز، مواد مورد لزوم 
ایمني و بهداشت را هم در نظر گرفته و فراهم کرده اند. 
در این مطالعه 60 ایستگاه براي برآورد آثار شنگ تعیین 
شده که نشانه ها را در فرم هایي که به عنوان فرم هاي 
ثبت مشاهخدات بوده است از قبل تهیه و اطالعات را در 

آنها ثبت کرده اند. 60 ایستگاه را با فواصل 3-1 کیلومتري 
اختیار کرده اند. در فرم هاي ثبت حضور یا عدم حضور 

شنگ، تراکم سرگین ) در سه دسته تراکم باال – متوسط 
– کم ( را بیان کرده اند و تغییراتي که در شرایط پس از 

بررسي اولیه پیش آمده بود ثبت گردید. و در نهایت به تهیه 
نقشه انتشار شنگ با نقاط سیاه و سفید مبادرت ورزیده اند.
شنگ راس زنجیره غذایي آبهاي شیرین است و به همین 
سبب با سالمتي محیط هاي زیست آبي وابستگي دارد. در 

سال هاي اخیر و در مدت قرن بیستم به سبب آلودگي ها 
و تخریب زیستگاه و عدم دستیابي به طعمه جمعیت آنها 

کاهش یافته است. لذا از آنجا که مشاهده مستقیم آنها 
مشكل است بر اي همین روشهاي ارزیابي وضعیت جمعیت 

هاي آنها که اکثرا برمبناي مطالعات میداني نشانه ها و 
به خصوص سرگین ها مي باشد پیشنهاد شده است. در 

تحقیقات خود رودخانه و سواحل دریاچه را براي یافت نشانه 
هاي شنگ پیموده شود. همچنین مي علي رغم وجود برخي 

محدودیتهاي این روش ولي مطالعات سرگین مي تواند به 
طور نسبتا سریع و راحت به عنوان یك منبع پایه تولید داده 
که نخستین گام مهم در حفاظت شنگ است را سبب شود.
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روش استاندارد، روش به کار گرفته شده براي 
پایش شنگ معمولي

روش استاندارد یك مطالعه سیستماتیك نمونه برداري 
براي نشانه هاي میداني شنگ ها به شمار مي آید. یكي 

از اهداف اساسي روش استاندارد انجام مطالعه در کمترین 
زمان ممكن است .ناحیه مورد بررسي در واقع وقتي که مي 

خواهد مورد پایش قرار گیرد از طریق شبكه اي از نقاط 
نمونه برداري از پوشش داده مي شود. انتخاب این نقاط ) 
ایستگاهها ( دقیقا تصادفي نیست، زیرا ایستگاههاي نمونه 
برداري از مسیر هاي آبي پیروي مي کنند و آنها را که در 

مجموعه اي از فواصل در طول مسیرهاي آبي کشیده شده 
اند بدون آنكه از قبل مشاهده شده باشند انتخاب مي کنند. 

نسبت ایستگاههایي که نشانه هاي شنگ در آنها یافت 
مي شود به تعداد کل ایستگاههاي مورد مطالعه درصدي از 
ایستگاههاي مثبت را به ما مي دهند. به هر حال استفاده از 
روش  یكساني براي چند ناحیه یا در یك ناحیه ولي در طي 

مدت زمان طوالني امكان مقایسه بین نتایج آنها را به ما 
خواهد داد. و این در حالي است که دانشمندان مرتبا تاکید 
کرده اند که نتایج روش استاندارد هیچ گاه توزیع کاملي از 

شنگ را در تمام ناحیه بیان نمي کند.
روش استاندارد مي تواند میزان پایداري از شواهد که از 

طریق جمع آوري در اطالعات در کار مي داني به دست 
آمده است را به عنوان یك شاخص که چگونگي وضعیت 
جمعیت شنگ را در ناحیه مورد مطالعه نشان مي دهد را 

بیان کرده و این خود سودمندي در جهت حفاظت اولیه از 
شنگ به شمار مي رود.

گزینش ایستگاههاي براي بررسي 
نحوه گزینش ایستگاهها این گونه صورت مي گیرد 

با استفاده از نقشه 1/25000 توپوگرافي ابتدا همه مكان 
هایي که منابع آبي به شمار مي آیند مانند کانال ها، 

سواحل دریاچه ها، سواحل دریاها، رودخانه ها و سدها و 
زیستگاههایي که محل تالقي مسیرهاي آبي هستند در 
نظر گرفته مي شود. پس با توجه به پوشش گیاهي کنار 

سواحل رودخانه ها و...و مكانهاي مدنظر که مي توانستند 
شرایط بالقوه سرگین گزاري باشند را روي نقشه به عنوان 

ایستگاههاي مورد مطالعه برمي گزینند. علت استفاده از 
نقشه 1/25000 آن اسشت که این مقیاس اجازه شناخت 
بسیاري از ساختارهاي زیستگاهي  با جزئیات را به ما مي 

دهد مثال وجود درختان پیچ و خم هاي رودخانه و یا وجود 
سد بر روي این نقشه ها قابل تشخیص است. بنابراین 
با تجزیه و تحلیل آنچه که روي نقشه است مي توان 

ایستگاههایي را که موقعیت هاي مناسب براي سرگین 
گذاري شنگ دارند را النتخاب نمود معیارهایي که براي یك 

مكان به عنوان محل بالقوه سرگین گذاري بیان مي گردد 
به این شرح است : 

مكاني است که اثر کم انساني بر ساختارهاي زیستگاهي آن 
مشهود است.

چندین شكل رودخانه و ساختارهاي سواحلي وجود دارد.
پتانسیل باالیي براي تامین غذاي شنگ دارد ) مثال استخر 

ماهي (
 آسیب هاي انساني کمتر است ) سكونتگاهها، جاده ها، 

نواحي تفریحي و... (
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 دسترسي آسان به پل ها و سایر مكانهاي سرگین گذاري 
 رودخانه داراي ساختار طبیعي بیشتري است ) مثال پیچ و 

خم و یا ساختار ساحل از نظر وجود گیاهان و... 
 امكان دسترسي آسان به ایستگاهها وجود دارد )مثال جاده (

در نتیجه با در نظر گرفتن موارد باال ایستگاهها بر روي 
نقشه گزینش شدند که بعد از بازدید میداني از این مناطق 

چنانچه موقعیت مكان در نظر گرفته شده با آنچه که بر 
روي نقشه تفسیر گردید مغایرت داشت آن ایستگاه حذف و 

مكان دیگري که در نزدیكي آن باشد جایگزین گردید.
دوم آنكه گاهي به منظور حفظ زمان از پیشنهادهاي محلي 

استفاده کرده و مكان ها و گستره هایي را که آنها واقف 
هستند مانند محلي که گودال سنگریزه قدیمي دارد و یا 

جایي که ورودي آبگیر با گیاهان رسیده است که محل هاي 
مناسبي بر اي سرگین گذاري به شمار مي آیند با استفاده از 
اطالعات مردم محلي این مكان ها به عنوان ایستگاههاي 

مطالعه انتخاب شدند.
مكان هاي نامناسب در فصول مختلف : عمدتا آنچه را که 

آقاي کالوس روتر در کتاب Habitat به عنوان مكان 
نامناسب معرفي کرده است این مي باشد که نواحي مرتفع 

در تابستان به دلیل کاهش سطح آب رودخانه ها و سایر 
منابع آبي مناسب نیستند و همچنین نواحي کم ارتفاع به 

خاطر تراکم اندك گیاهان در سواحل منابع آبي شان نیز به 
عنوان مكان هاي نامناسب معرفي شده اند.

 نقطه شروع براي هر ایستگاه 
در روش استاندارد نقطه شروع معموال یك پل در نظر 

گرفته مي شود زیرا پل امكان برگزیدن سواحل بر اي کار 
کردن و امكان دسترسي به آب را براي پیمایشگران فراهم 
مي کند. از طرفي پل ها لبه هاي سنگي، سواحل طبیعي یا 
تخته سنگهاي تحتاني که توسط شنگ براي مكان سرگین 

گذاري استفاده مي شود را به طور فراوان دارا هستند.
باید توجه داشت که فراواني مناسب پل ها )قابل سرگین 
گذاري ( احتمال یافت حضور شنگ در 10×10 کیلومتر 

مربع را افزایش مي دهد.
پژوهشگران در یكي از مطالعات نشان دادند که اگر جستجو 

براي یافتن نشانه هاي شنگ را از زیر پل ها آغاز کنیم 
56/9درصد از مجموع مكان هاي مثبت در زیر پل ها بوده 
است. اما همه پل ها براي بررسي مناسب نیستند. پل هایي 

که تخته سنگ هاي بزرگ، سواحل طبیعي، یا لبه هاي بتوني 
یا چوبي زیر پایه آنها است به طور فراواني توسط شنگ ها به 
عنوان مكان هاي سرگین گذاري مورد استفاده قرار مي گیرد. 

بنابراین پل هایي که هیچ یك از این ویژگي ها را ندارند 
مكان هاي خوبي براي سرگین گذاري نیستند. اگر پل هایي 
که بر روي رودخانه هاي عریضي باشند که شرایط متفاوتي 
از سایر قسمت هاي رودخانه براي سرگین گذاري به وجود 

نیاورده باشند کمتر توسط شنگ استفاده مي شوند.

طول گستره جستجو در روش استاندارد

افراد جستجوگر )پیمایشگر( در روش استاندارد
در اصل طبق خط مشي اصلي پیشنهاد مي شود که از تعداد 

کمي جستجو کننده استفاده شود تا تعداد اشتباهات به 
دلیل مهارت هاي مختلف کاهش یابد. در بیشتر اروپا انجام 

بررسي ها توسط یك نفر متخصص و یا یك تیم 4 نفره 
صورت گرفته است. اگر از دو جستجو کننده درایستگاه 

استفاده مي گردد نباید سواحل را به موازات یكدیگر پیمایش 
کنند بلكه بهتر است هرکه از نظر جهت پیمایش در مخالف 

یكدیگر باشند یعني یك نفر به طرف باالي رودخانه و 
دیگري به طرف پایین رودخانه برود. در بیشتر نواحي اروپا 
میانگین روزانه 10-5 ساعت براي هر شخص در یك روز 

که برابر است با کل 12-6 کیلومتر در صورتیكه گستره 
جستجو 600 متر باشد را برآورد کرده اند.

زمان مناسب مطالعه در روش استاندارد
یك مطالعه بهینه موقعي امكان پذیر خواهد بود که همه 
بررسي ها در زمان یكساني از سال و در مدت زمان کوتاه 

انجام گیرد ولي براي یك کشور پهناور که اگر تعداد جستجو 
کنندگان در آن کم باشد چنین چیزي امكان پذیر نخواهد 
بود. در ارتباط با زمان مناسب براي مطالعه منطقه از نظر 

حضور شنگ باید گفت که از آنجا که شرایط آب و هوایي 
ایران با سایر کشورها )بخصوص کشورهاي اروپایي( متفاوت 

است لذا اقدام به بررسي ایستگاه ها در هر چهار فصل سال 
شده است. تا هم زمان مناسب مطالعه و هم تغییرات میزان 
سرگین را با تغییرات اکوسیستمي )طبیعي( و غیر طبیعي که 
در منطقه اتفاق مي افتد فهمیده شود. در فصل نتایج میزان 
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سرگین ها در فصول مختلف بیان مي شود.
فاصله زماني براي تكرار مطالعات میداني در روش استاندارد
از نقطه نظر تجربي در بیشتر موارد فواصل میان تكرارهاي 

مطالعات مي داني به منابع مالي بستگي دارد از نقطه نظر 
حفاظتي تكرار هر 5 سال یك بار کافي مي باشد و از 

نقطه نظر علمي همساني بین فواصل تكرار مطالعات مهم 
مي باشد. اما در مكان هایي که جمعیت شنگ ها در حال 

تغییر است )احیاء یا کاهش( فاصله زماني 5 سال اشتباهاتی 
در تفسیرها را به ما خواهد داد و حداکثر 2 سال مدت زمان 

مطلوب آن خواهد بود.
عالوه بر تكرار آزمایش در زمان های یكسان، انجام آن 

توسط پیمایشگران یكسان هم مهم است.

تعداد بازدیدها از هر ایستگاه
در روش استاندارد ذکر شده که هر ایستگاه تنها یك بار 
در هر بررسي بازدید شود. ولي از طرفي این سئوال بیان 

مي شود که آیا یك بازدید براي پي بردن به وجود شنگ به 
ویژه اگر تراکم جمعیت شنگ کم باشد کافي است؟ 

در زمان بارندگي حداقل 2 هفته بعد از پایان بارندگي اقدام 
به بازدید از ایستگاه ها نماییم و تقریبا هر ماه بازدیدي از 

ایستگاه ها صورت و اطالعات آن ثبت بشود.

نتایج بررسي هاي مختلف در مناطق متفاوت اروپا نشان 
مي دهد که تغییرات فصلي به طور قطع در شدت سرگین 

گذاري مؤثر است لذا چون اطالعات پیشین )سابقه 
مطالعاتي( در رابطه با شنگ در منطقه وجود نداشت لذا الزم 

بود که تغییرات در توزیع سرگین ها را با توجه به تغییرات 
فصلي دنبال کنیم به همین دلیل نمونه برداري در هر چهار 

فصل صورت گرفته است.

نمایه شناسی
به طور کلی به هر اثری که جانوری در طبیعت از خود 

باقی می گذارد نمایه گفته می شود. پس نمایه ها می تواند 
شامل رد پا، سرگین، باقیمانده غذا، النه، صدا، بو و غیره 

باشند. اهمیت نمایه ها به این لحاظ است که به کمك آنها 
می توان جانور را بدون مشاهده مستقیم شناسایی کرد.
هنگام یافتن نمایه ای از یك جانور، همیشه باید به سایر 

نمایه های موجود در اطراف آن هم توجه شود زیرا وجود چند 
نمایه دیگر به شناسایی آن جانور کمك زیادی خواهد کرد.

رد پا
ردپا یكی از مهم ترین نمایه ها است که به کمك آن نه 

تنها می توان صاحب رد مورد نظر را شناسایی کرد بلكه در 
برخی از موارد می توان جنس و وزن جانور را نیز به کمك 
آن مشخص نمود که البته این امر نیازمند دانش و تجربه 

زیادی است.
مهمترین ویژگی های یك ردپا که باید مورد توجه قرار 

گیرند شكل، اندازه و عمق ردپا است. 
الف. شکل ردپا 

اصلي ترین ویژگي یك ردپا که شناسایي قطعي به کمك 
آن انجام مي شود. شكل ردپا در جانوران مختلف متفاوت 

است ولي به صورت کلي قسمت هاي مختلف یك ردپا 
شامل موارد زیر است:

 ناخن ها
 نرمه یا کفه

 انگشتان داخلي 
 انگشتان بیروني 

 طول ردپا 
 عمل ردپا
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 ب. اندازه و عمق 
اندازه و عمق ردپا مشخص کننده جثه و وزن جانور است.

 جنس نر بسیاري از جانوران بزرگ تر از جنس ماده بوده و 
بالطبع ردپاي بزرگ تري نیز دارد. در بیشتر گوشتخواران نیز 
ردپا به تناسب افزایش وزن جانور افزایش خواهد یافت. البته 

الزم به ذکر است که در بستر هاي نرم مثل برف یا گل، 
عمق و اندازه ردپا معموال بزرگ تر از اندازه واقعي است. 

طول و عرض ردپا و طول گام ها در مسیر حرکت حیوان 
نیز مهمند.

توجه به این موارد نیز در مورد ردپا مهم است.موارد زیادي 
از جمله جثه، نحوه ي حرکت، سرعت، مسیر حرکت و غیره 

را مشخص مي سازد. به جز در مورد پستانداران، ردها در 
سایر جانوران از اهمیت کمتري برخوردار است ولي گاهي 

مي تواند مفید باشند. به عنوان مثال رد خزندگاني مثل افعي 
شاخدار بر روي شن ها، و یا رد به جا مانده از الك پشت 

هاي دریایي در ساحل، مي تواند بیانگر حضور آنها در منطقه 
باشد.

2-2. سرگین 
 سرگین نیز همانند ردپا از نمایه هاي مهم جهت تشخیص 

نوع جانور است. سرگین در مكان مختلفي ممكن است یافت 
شود. مثال گرگ ها تمایل دارند سرگین خود را بر روي بوته 

ها دفع نمایند و یا یوزپلنگ غالبا سرگین خود را در محل 
هایي که کمي مرتفع تر است دفع مي نماید.

 شكل سرگین و محتویات آن مهم ترین مشخصه هاي یك 
سرگین هستند که با توجه به نوع جانور و رژیم غذایي اش 

مي تواند بسیار مرتفع باشد. عامل مهم در تشخیص سرگین 
گوشتخواران وجود مو، پر و تكه هاي استخوان در سرگین 

آنهاست. البته در صورت تغذیه حیوان از منابع گیاهي، 
سرگین مي تواند حاوي بقایاي هضم نشده گیاه مثل دانه ها 

باشد ) سرگین خرس (.
 در گوشتخواران، شكل سرگین عموما به شكل لوله اي 

است. در گربه سانان این لوله ها بیشتر دوکي شكل و نوك 
تیز بوده و بیشتر از دو یا سه تكه نیستند، ولي سرگین سگ 
سانان نوك تیز نیست و معموال چند تكه است) به جز روباه 
که سرگین آن به صورت دوك هاي باریك و کشیده و جدا 

از هم است (. سرگین خرس معموال به صورت تكه هاي 
بزرگ دفع مي شود و سرگین کفتار حاوي فطعات فراو.ان 

استخوان است. سرگین شنگ معموال در کنار رودخانه ها و 
برکه ها یافت مي شود و حاوي استخوان ماهي ها و قطعات 

بدن خرچجنگ است. در سرگین گیاه خواران اثري از مو، 
پرو استخوان وجود ندارد و سرگین عمدتا گلوله اي شكل 

مي باشد. سرگین جانوراني مثل قوچ و میش یا آهو به شكل 
گلوله هاي کوچك صاف و یكدست است ولي سرگین گور 
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به صورت گلوله هاي بزرگ دوقلو دفع مي شود که در آن 
بخش هاي چوبي گیاهان خورده شده دیده مي شود.

همانطور که گفته شد، از روي سرگین سن و جنس جانور را 
نیز مي توان حدس زد. به عنوان مثال سرگین پلنگ نابالغ 

کوچكتر از سرگین پلنگ بالغ است و همچنین سرگین پلنگ 
نر به نسبت پلنگ ماده قطورتر بوده و حاوي قطعات بزرگ 

تري از استخوان است.
توجه به  لكه ادرار نیز اطالعات زیادي را مشخص مي 

نماید. مثال در بسیاري از گیاه خواران مثل آهو و جبیر، اگر 
محل قرار گرفتن سرگین و لكه ادرار یكي باشد و یا این که 

ادرار بین پاهاي عقبي قرار گرفته باشد، جانور ماده است و 
در صورتي که لكه ادرار در حد فاصل پاهاي جلویي و عقبي 

باشد و یا ادرار به صورت خطي دفع شده باشد، جانور نر 
باشد.

بررسي محتویات سرگین اطالعات خوبي از نحوه ي تغذیه 
جانور در اختیار قرار مي دهد. مثال وجود جمجمه و سایر 
استخوان هاي جوندگان در سرگین پلنگ در یك فصل 

سال، مي تواند دلیل بر این موضوع باشد که پلنگ در این 
فصل از جوندگان بیشتر تغذیه کرده است. همچنین بررسي 
سرگین خرس در پاییز مشخص مي کند که حیوان از میوه 

هاي جنگلي تغذیه نموده است، زیرا هسته هاي این میوه ها 
در سرگین خرس دیده مي شود، البته وجود شاخه هاي میوه 
دار شكسته در کنار سرگین خرس نیز مي تواند دلیل دیگري 

بر این امر باشد.
سرگین و ادرار براي خود جانوران نیز ممكن است مهم باشد، 

زیرا بسیاري از جانوران مانند سگ سانان و گربه سانان از 
سرگین و ادرار به منظور تعیین قلمرو استفاده مي کنند.

3-2 باقیمانده غذا
رژیم غذایي و نحوه ي تغذیه در جانوران مختلف متفاوت 

است، به همین جهت باقیمانده غذاي جانور مي تواند 
راهنماي خوبي باشد.

اگر گرگ ها طعمه اي را خورده باشند، قطعات الشه تا 
چندین متر در اطراف پراکنده خواهد بود. به عالوه ذرات 

ریز گوشت معموال روي استخوان ها )که گاهي شكسته اند( 
دیده مي شود. این در حالي است که در بقایاي طعمه شكار 
شده توسط یوز، گوشت معموال از روي استخوان پاك شده 
و استخوان هاي بزرگ و مفاصل همگي سالم هستند. ولي 

پلنگ عموما مفاصل و قسمت هاي بزرگ سر استخوان 
را خورد و تكه هاي کوچك از پوست و گوشت طعمه را 
در اطراف پراکنده مي کند. در طعمه شكار شده توسط 

پلنگ معموال آثار شكستگي و جدا شدگي روي مهره هاي 
گردن دیده مي شود. ضمن اینكه پلنگ که معموال پس از 
شكار، الشه را به جایي مثل شكاف صخره ها مي برد تا از 
دسترس مردارخواران در امان باشد. الزم به ذکر است که 

گربه سانان معموال گلوي طعمه را فشار مي دهند. بنابراین 
آثار دندان هاي نیش و همچنین بزاق خشك شده بر روي 

گردن مشاهده مي شود.
کفتار نیز الشه هایي را که مي یابد عموما به النه اش 

)غارهاي طبیعي، شكاف صخره ها و غیره( حمل مي کند. 
در چنین الشه هایي که توسط کفتار خورده شده اند معموال 
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بیشتر استخوان ها شكسته و خرد شده اند. در اطراف النه 
کفتارها استخوان حیوانات وحشي به وفور یافت مي شود و 

حتي در بین آنها توان  گوشت خواران آثاري بر جاي خواهد 
ماند. این آثار شامل بریدگي و پاره شدگي در برگ ها، 

سرشاخه ها و سایر قسمت هاي خورد شده گیاهان است. 
در گیاهاني که توسط خرگوش یا یك جونده خورده شده 

باشد، قطع بریدگي کوه مانند با سطوح صاف است، زیرا این 
جانوران دندان هاي پیشین تیز تري دارند. جانوراني مثل 

تشي یا خرگوش گاهي پوست و تنه درختان را هم مي جوند 
که آثار آن روي تنه درخت باقي مي ماند. تشي استخوان ها 
و شاخ حیوانات را نیز به داخل النه اش مي برد و آثار دندان 

ها بر روي آن ها کامال مشخص است.

4-2. النه 
 النه محل امني است که جانور از آن بر اي به دنیا آوردن 
نوزادان، مخفي شدن از دشمنان، پناه بردن از گرما یا سرما 
و غیره استفاده مي کنند. برخي ممكن است از یك محل 
براي مدتي طوالني و حتي دائمي استفاده کنند و برخي 

دیگر فقط براي مدتي کوتاه در محل بمانند.
 در اطراف النه معموال نمایه هاي دیگر از جانور مثل ردپا، 

سرگین، آثار تغذیه و غیره دیده مي شود. مثال در اطراف 
النه پرندگان شكاري بقایاي طعمه خورده شده و همچنین 

پلت یا ریمه پرنده دیده مي شود.) پلت یا ریمه شامل بخش 
هایي از طعمه مانند پر، مو و استخوان ها است که قابل 
هضم نیستند و پرندگان شكاري و جغدها آنرا به صورت 
گلوله هاي کوچكي باال مي آورند(. النه پرندگان معموال 
شكل مشخصي دارد و از چوب، برگ، گل و غیره براي 
ساخت آن استفاده مي کنند. البته برخي از پرندگان مثل 

سلیم خرچنگ خوار، سوراخي در شن هاي ساحلي حفر کرده 
و در آنجا اقدام به تخم گذاري مي کند. النه خزندگان نیز 

معموال در شكاف هاي ریز سنگ ها، سوراخ درختان و داخل 
نقب هاي زمیني است. نقب هایي که خزندگان در زمین 

حفر مي کنند فقط یك ورودي دارد. پستانداران نیز مكان 
هاي متنوعي را به عنوان النه انتخاب مي کنند. مثال رودك 

ها النه اي بزرگ با چندین راه ورودي و خروجي و تونل 
هاي متعدد در زمین یا ریشه درختان حفر مي نمایند که از 
بزرگي اندازه دهانه سوراخ ها و همچنین خاك هاي ریخته 

شده در اطراف دهانه مي توان پي برد که النه متعلق به 
رودك است ) گاهي روباه در النه رودك ساکن مي شود(. 

خرگوش ها و جوندگاني که در زمین النه حفر مي کنند نیز 
النه اي به همین شكل دارند با این تفاوت که دهانه ورودي 
و خروجي النه نسبت به جثه حیوان تغییر خواهد کرد ) البته 

در این بین استثناهایي هم وجود دارد،  مثال النه سنجاب 
زمیني فقط یك ورودي دارد(. پایكاها معموال در اطراف 

ورودي النه شان کپه هاي علف را جمع آوري مي کنند که 
مي تواند راهنماي خوبي باشد. در اطراف و داخل النه کفتار 
عالوه بر سرگین و ردپاي حیوان، مقادیر زیادي جمجمه و 
استخوان که کفتار با خود آورده است دیده مي شود. همان 

طور که پیشتر ذکر شد، برخي از جانوران النه مشخصي 
ندارند و فقط براي استراحت به صورت موقتي از یك محل 
استفاده مي کنند مانند محل استراحت قوچ و میش که به 

وسیله علف هاي له شده در آن محل و یا نقاط تسطیح 
شده بدون علف و سنگ به خوبي مشخص شود و یا محل 
استراحت گرازها که به صورت یك نیم طاق کوچك کنده 
مي شود و آثار دندان هاي نیش حیوان در دیواره هاي آن 

مشخص است.
 برخي از جانوران عادت به انبار کردن غذا دارند و این عادت 

مي تواند راهنماي خوبي جهت شناسایي باشد. مثال حفار، 
کرم ها و حشرات شكار شده را در قسمتي از تونل خود انبار 
مي کند. جوندگاني همانند جردها نیز عادت دارند دانه هاي 
مورد تغذیه را براي فصول سرد ذخیره نمایند. سنجاب میوه 

هایي مثل بلوط را داخل سوراخ درختان و یا در زیر خاك 
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پنهان مي کند. راسو و سمور نیز در صورتي که طعمه هایي 
بیابد که نمي توانند فرار کنند ) مثل بچه هاي خر گوش و یا 
مرغ و اردك اهلي ( همه آنها را کشته و به محل امني مثل 

زیر ریشه درختان منتقل مي کند.

5-2. صدا و بو 
بسیاري از افرادي که قدم به طبیعت مي گذارند ، تنها به 

حس بینایي خود متكي هستند در صورتي که استفاده از دو 
حس دیگر یعني شنوایي و بویایي نیز مي تواند در تشخیص 

جانوران بسیار مفید باشد.
بسیاري از پرندگان در طول فصل تولید مثل و خارج از آن 
از خود صدا تولید مي کنند و شناسایي بسیاري از پرندگان 

مي تواند از طریق همین اصوات صورت گیرد. برخي 
پرندگان مانند کمرکولي و دیدومك و خروس کولي در 

صورت وجود مزاحمي نارضایتي خود را با سرو صدا اعالم 
مي کنند. 

پستانداران نیز به منظورهاي مختلفي از جمله ارتباط، جفت 
یابي، تعیین قلمرو و غیره تولید صدا مي نمایند مانند صداي 
زوزه گروهي شغال ها که بیشتر شبیه جیغ و داد است و یا 
صداي سوت مانند پایكا براي اعالم خطر به سایر پایكاها.

بیشتر پستانداران در فصل تولید مثل از خود صداهاي 
خاصي تولید مي کنند. مثال پلنگ در زمستان براي تعیین 

قلمرو و جفت یابي غرش هاي خاصي سر مي دهد و یا 
صداي جیغ مانند خرس ها که در نیمه هاي تابستان به 
گوش مي رسد. همچنین صداي گاوبانگ مرال ها را در 
اواخر تابستان و در مناطق جنگلي شمال کشور مي توان 

شنید. شناسایي گرگ ها نیز از طریق زوزه هاي بلند و اسرار 
آمیزشان که گاه از فواصل دور به گوش مي رسد ممكن 

است.
بو براي ما نسبت به صدا از اهمیت کمتري برخوردار است 
و شاید فقط افراد با تجربه بتوانند برخي گونه ها مثل گراز، 
خرس، قوچ و میش و کل و بز را از روي بو شناسایي کنند. 

البته شرط استشمام بو توسط انسان آن است که حیوانات 
بسیار نزدیك باشند و یا به تازگي محل را ترك کرده باشند. 
گروهي از جانوران هم مثل راسوها و کفتار نیز گاهي براي 

دفاع از خود، بوهاي تند و زننده اي دفع مي نمایند.
6-2. سایر نمایه ها

به جز موارد ذکر شده، جانوران آثار و نمایه هاي دیگري 
را نیز از خود برجاي مي گذارند که توجه به آنها مي تواند 

اطالعات بیشتري را در اختیار ما قرار دهد. یك مثال 
خوب در این مورد کنده شدن زمین است که جانوران 

مختلفي ممكن است اقدام به این کار نمایند. مثال گرازها 
براي بدست آوردن قارچ و ریشهخ هاي زیرزمیني و یا 

الرو حشرات زمین را مي کنند. همچنین گاهي در فصول 
سرد، براي دستیابي به انبارهاي غذاي جوندگان، النه آنها 

را تخریب مي کنند. گوشت خواراني مثل خرس، روباه 
یا رودك نیز ممكن است براي شكار جوندگان النه آنها 
را بكنند. گورها نیز در تابستان براي دستیابي به آب، به 

کمك سم هایشان گودال هایي در زمین ایجاد مي نمایند. 
همچنین بسیاري از جانوران عالقه دارند خود را در گل و 

الي  و یا خاك بغلتانند. این کار معموال براي خنك شدن و 
یا رهایي از شر کنه ها و سایر انگل پوستي انجام مي شود. 
به عنوان مثال در قسمتهایي از جنگل که گل و لجن وجود 
دارد، آثار غلت خوردن گراز و گاهي مرال به چشم مي خورد.

 از دیگر نمایه هاي مهم آثار خراشیدگي روي تنه درختان 
است. پلنگ براي تعیین قلمرو این کار را انجام مي دهد که 

اثر پنجه هاي حیوان به وضوح روي تنه درخت دیده مي 
شود. مرال نیز در اواخر تابستان براي کندن پوشش مخملي 

روي شاخ هایش گاهي به تنه درختان شاخ مي زند که 
اثرش باقي مي ماند.

 مو، پشم، پر و یا خارهاي باقي مانده نیز مي تواند مورد 
توجه قرار گیرند. نمونه ي خوبي از این قبیل نمایه ها 

خارهاي تشي است که گاهي در مسیر دیده مي شود و یا 
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پوشش زمستاني قوچ و میش و کل و بزها که با گرم شدن 
هوا شروع به ریختن کرده و به گیاهان و صخره ها مي 

چسبد.

7-2. روش تهیه قالب از ردپاي حیوانات 
 با تهیه قالب از یك ردپاي مشكوك مي توان، بعدا جهت 

شناسایي قطعي از آن قالب استفاده کرد. ضمن این که 
مجموعه اي از قالب هاي ردپاي جانوران مي تواند جهت 
آموزش افراد تازه کار مورد استفاده قرار گیرد. قالب ها دو 

نوع هستند: قالب هاي منفي و قالب هاي مثبت. قالب منفي 
قالبي است که ردپاي جانور تهیه مي شود و ردپا روي قالب 

به صورت برجسته است، ولي قالب مثبت از روي قالب منفي 
تهیه مي شود و شكل آن همانند اثر پاي جانور روي زمین 

است ) یعني ردپا در قالب به شكل فرو رفته است(.
 روش قالب گیري با توجه به شرایط  و همچنین تجربیات 

قالب گیري مي تواند متفاوت باشد ولي شكل کلي کار 
یكسان است. در ادامه به روش قالب گیري در بسترهاي 

خاکي پرداخته مي شود.
جهت قالب گیري به ابزار و مواد زیر نیاز است :

گچ؛ 
آب؛

قطره چكان؛ 
فرچه نرم؛ 

یك نوار فلزي یا پالستیكي به پهناي 3 سانتي متر با طول 
مناسب که دوسر آن به راحتي به هم متصل شوند؛

 ظرف جهت مخلوط کردن گچ و آب.

 مراحل قالب گیري در بسترهاي خاکي 
 ابتدا درون ردپا را از سنگ ریزه و سایر اضافات به کمك 
فرچه نرم یا فوت کردن پاك مي نماییم. البته اگر دیواره 

هاي ردپا استحكام کافي را نداشت بهتر است فقط از فوت 
استفاده شود. ردپاهایي که روي بسترهاي ناپایدار مثل شن 
باقي مانده اند، حتي با فوت کردن هم ممكن است خراب 

شوند، پس بهتر است از فوت کردن آنها صرف نظر شود. در 
صورتي که در ردپا آب وجود داشت به کمك قطره چكان 

آن را تخلیه نمائید. در مرحله بعد باید دوغاب گچ تهیه شود. 
تازه کاران و افرادي که نمي توانند سفتي مخلوط را به حد 
دلخواه تنظیم کنند، بهتر است ابتدا دو سر نوار ذکر شده را 
به هم متصل کرده و دور رد قرار دهند تا مخلوط از محل 
مورد نظر بیرون نریزد. در صورتي که نواري به آن شكل 

در دسترس نبود مي توان از چند تكه تخته چوب کوچك، 
مقواو .. استفاده کرد یا حتي با خاك دور تا دور ردپا دیواره 

اي کوتاه ساخت. 
در صورتي که گچ مرغوب نباشد و یا در آن کلوخه داشته 

باشد، بهتر است گچ را الك نمائید تا صاف و یكدست شود. 
سپس تقریبا 2-3 مشت گچ را با همان نسبت آب مخلوط 
نمائید. مخلوط حاصل باید شل و روان باشد. سپس دوغاب 
را به آرامي در اطراف ردپا بریزید )دوغاب گچ را هرگز روي 
خود ردپا نریزید( و اجازه دهید دوغاب کم کم به درون ردپا 

جریان بیابد و همه جاي آن را بپوشاند. توجه داشته باشید 
که اگر دوغاب بیش از حد سفت باشد به خوبي جریان نیافته 
و زیر آن حباب هوا باقي مي ماند و اگر هم بیش از حد شل 
باشد، آب اضافي ردپا را خراب خواهد کرد. بالفاصله بعد از 

ریختن دوغاب به سراغ تهیه مخلوط سفت تري از آب و 
گچ بروید. سفتي این مخلوط باید تقریبا مثل عسل باشد. 

این دوغاب سفت تر را حداکثر یكي دو دقیقه بعد از ریختن 
اولي، به همان ترتیب در اطراف ردپا بریزید. دقت کنید اگر 
فاصله ریختن مخلوط دومي طوالني تر شود، مخلوط اول 
خودش را مي گیرد و در نتیجه دوالیه گچ به خوبي به هم 

نمي چسبد. بعد از ریختن دوغاب سفت، ضخامت قالب نباید 
در هیچ جا کمتر از 2 سانتي متر باشد.

نیم تا یك ساعت بعد، گچ خودش را گرفته و سفت مي 
شود. براي اطمینان از سفت شدن گچ روي آن را به آرامي 
با ناخن بخراشید. اگر گچ به سادگي جدا شد یعني هنوز به 
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حد کافي سفت نشده است. به هر حال پس از سفت شدن 
قالب، به آرامي آن را با نوك انگشتان از زمین جدا کنید و 
قطعات خاك به جا مانده را با مالیمت از روي قالب پاك 
کنید. هیچگاه براي برداشتن قالب، چاقو یا وسیله دیگري 

به زیر آن فرو نكنید و بعد از برداشتن قالب از مسواك یا هر 
وسیله خشك دیگري براي پاك کردن سطح قالب استفاده 

نكنید زیرا به آن آسیب مي رساند ) این کار را مي توانید 
پس از خشك شدن کامل قالب با یك فرچه نرم انجام 
دهید(. براي حمل قالب آن را بین چندین برگ کاغذ یا 

روزنامه بپیچید و در جایي قرار دهید که ضربه نخورد. سپس 
براي خشك شدن کامل، آن را دو سه روزي در معرض 

هواي آزاد و بدور از رطوبت قرار دهید.
روش مطالعه شنگ و بررسي وجود آن از روي آثارش :
چندي است که مطالعه برروي گونه¬هاي جانوري از 

طریق یافتن آثار و نشانه¬هاي باقي مانده از آنها و به 
روش مشاهده غیرمستقیم صورت مي¬گیرد. این روشها 

خود داراي مزایاي فراواني براي گونه مربوطه خواهد داشت 
زیرا از صید حیوان به اسارت درآوردن آن و ایجاد هرگونه 

استرس و وحشت در آن جلوگیري خواهد شد. از طرفي 
بعضي گونه ها هستند که مشاهده آثار آنها بسیار آسان و با 

دارا بودن ویژگي هاي خاص و منحصر به فرد خود امكان 
تشخیص آنها باال مي باشد.

مطالعه برروي شنگ معمولي )Lutra lutra( و گونه هاي 
مشابه به آن نیز بیشتر از روي نشانه¬هاي آنها صورت 

مي¬گیرد که نتایج چشمگیري به همراه داشته است.

سرگین و خصوصیات آن
سرگین ماده¬اي سیاه، چسبناك با بوي مشك مانند است 

که اندازه آن به 10 سانتي متر نیز مي رسد و قطر آن 1 
سانتي متر است و ماده اي است که تنها از روده دفع شده اس

ت.                            
رنگ: سرگین به رنگ هاي سیاه – قهوه اي – سبز – زرد و 
سفید تا قرمز مي باشد که این موضوع تحت تأثیر نوع تغذیه 

آنها مي باشد.
نكته: بدترین حالت وضعیت جسماني براي شنگ زماني 
است که رنگ سرگین آن سیاه قهوه اي باشد که این به 

دلیل خونریزي مي تواند باشد و حتي گاهي نوعي ارتباط بین 
سرگین هاي شیري رنگ با بیماري عفوني استرپتوکوکي را 

بیان مي-کنند. 
غلظت: سرگین مي تواند شل، آبكي و سفت و جامد باشد. 

نكته: مواد خشن و زبر مثل خار ماهیان در سرگین وجود 
دارد که غیرقابل هضم است.

شکل: استوانه اي )به شكل روده(
اندازه : در پاراگراف اول شرح داده شد.    

آثار و نشانه هاي شنگ معمولي 
نشانه هاي بسیاري که گواه حضور شنگ ها مي باشند 

وجود دارد که عبارتند از : 
 سرگین ) مدفوع (
Smear  ) اسمیر(

Jellies 
( Footprints(ردپاها 

Sign heap 
rolling مكانهاي 
 مكانهاي تغذیه اي
 سوراخ ها ) النه (

 گذرگاهها 
 بقایاي غذا

 ادرار 
 محل دویدن شنگ روي گیاهان 

اما بعضي از این نشانه ها نمي تواند بدون شك متعلق به 
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شنگ باشد. بقایاي غذاها، مانند ماهي یا ماهي نیمه خورده 
شده براي مثال مي تواند توسط بسیاري از پستانداران یا 

پرندگان دیگر سبب شده باشد. و همچنین امكان شناسایي 
نشانه هاي دندانهاي شنگ روي آنها در بیشتر موارد امكان 

پذیر نیسشت. بنابراین این عوامل سبب شده که تنها دو نوع 
نشانه ها را به عنوان شواهد بدون شك حضور شنگ ها 

بپذیریم.
مدفوع ) سرگین ( Jellies و Smears هم در این دسته 

قرار مي گیرند.(
 ردپاها

الف – سرگین گذاري توسط  توسط شنگ معمولي و علت 
آن 

 در شنگ هاي به اسارت آمده میزان دفع سرگین هر روز 
20 مرتبه بیان شده است. همچنین بیان شده که نرهاي در 

اسارت اغلب بیشتراز ماده ها سرگین گذاري مي کنند.
 شنگ ها تنها براي دالیل متابولیسمي سرگین گذاري نمي 

کنند. بلكه سرگین گذاري بخشي از رفتار نشانه گذاري 
قلمرو شنگ ها مي باشد 

خصوصیات سرگین ها 
سرگین ماده اي سیاه، چسبناك با بوي مشك مانند است 

که اندازه آن بین 10-5 سانتي متر مي رسد و قطر آن تقریبا 
یك سانتي متر است و ماده اي است که تنها از روده دفع 

شده است.
رنگ:

سرگین به رنگ هاي سیاه- قهوه اي- سبز- زرد و سفید تا 
قرمز مي باشد که این موضوع تحت تاثیر نوع تغذیه آنها 

مي باشد. وقتي که سرگین ها افزایش سن مي یابند رنگ آنها 
پریده و خاکستري تر مي شود.

بدترین حالت وضعیت جسماني براي شنگ را زماني اعالم 
مي کنند که رنگ سرگین آن سیاه- قهوه اي باشد که این به 
دلیل خونریزي مي تواند باشد و حتي گاهي نوعي ارتباط بین 
سرگین هاي شیري رنگ با بیماري عفوني استرپتوکوکي را 

بیان مي کنند.
غلظت:

از نظر غلظت سرگین مي تواند شل، آبكي یا سخت و جامد 
باشد. همین طور باید بیان نمود که مواد خشن و زبر مانند 

خارماهیان در سرگین وجود دارد که غیرقابل هضم مي باشد.

شکل:
شكل سرگین استوانه اي و به شكل روده است حضور 

سرگین عالمت وجود شنگ و یك شاهد معتبر براي این 
گونه است. از روي سرگین مي توان به نوع و اندازه طعمه 
خورده شده و بررسي میزان بار آلودگي از نظر انگل ها و 
ویروس ها و در صورت امكان مطالعه ژنتیكي با مطالعه 
DNA نیز حتي مي توانند بله نوع جنس نیز پي ببرند.

پ- مکان سرگین گذاري
مكاني است که یك یا بیشتر از یك سرگین در آن یافت 
مي شود. مكان هاي سرگین گذاري ممكن است در بیشتر 
از یك متر از یكدیگر به وسیله یك ویژگي فیزیكي مثال 
وجود یك جویبار از هم جدا شوند. سرگین گذاري هم در 

مكان هاي برجسته و آشكار و هم در مكان هاي مخفي 
صورت مي گیرد.

معموال شنگ ها درون آب سرگین نمي گذارند بلكه از آب 
خارج مي شوند و بعد سرگین را دفع مي کنند. مكان هاي دفع 
سرگین مي تواند مدخل رودخانه- سواحل ماسه اي، درختان، 

صخره هاي درون آب کنده درختان، یك توقف گاه خاکي 
باشد.
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ت- دسته بندي سرگین ها 
در روش استاندارد بیان شده است که هنگام ثبت وجود 

سرگین آنها را از نظر نوع که به سه دسته تقسیم مي شوند 
نیز مجزا نمایید:
سرگین تازه: 

سرگیني است به رنگ سبز تیره، براق و بسیار نرم و مرطوب 
با بوي بسیار قوي.

سرگین متوسط عمر:
سرگیني است به رنگ سیاه- خشك- سخت و با بوي 

مشخص که مي تواند یك تا 3 هفته از موقع گذاردن آن در 
محیط گذشته باشد.

سرگین کهنه:
سرگیني است که به رنگ خاکستري و بسیار سست با بوي 

اندك، شكننده که بیش از سه هفته از زمان ورودش به 
محیط مي گذرد.

با توجه به این تنوع وسیع رنگها، یكپارچگي، شكل و اندازه 
شانس مغشوش شدن سرگین هاي شنگ معمولي با سرگین 

هاي دیگر حیوانات اندك است. ولي بعضي اوقات به این 
موضوع اشاره شده است که یكپارچگي یا شكل سرگین 

منیك، راکون و همچنین جوجه تیغي یا توپ هاي زبانه دار 
ماهي خورك میتواند به سبب بي تجربه گي پیمایشگران 
با سرگین شنگ اشتباه شود. اما یك ویژگي مشخص و 

غیرقابل اشتباه براي سرگین هاي شنگ وجود دارد و آن 
هم بوي آن است. شرح دادن این بو مشكل است بنابراین 

ویژگي هاي مختلفي مانند بوي شیرین، ماهي سان، روغني 
و یا مشك مانند براي بوي آنها تعریف مي کنند. هر چند که 

کسي که بوي شنگ را یاد گرفته باشد در 99درصد موارد 
سرگین ها را تشخیص مي دهد. این بو براي مدت طوالني 

گاهي تا چند سال باقي خواهد ماند.

ث- اسمیر 
اسمیر نوعي ماده لزج چسبناك و قیري )ژله اي( و مایع 

است که فاکتور غذایي در آنها نیست. بوي شنگ را دارند و 
به آنها اسمیر، سرگین هاي کوچك و یا ژله گفته مي شود. 

علت ایجاد آنها غده مخرجي نبوده و از دل و روده و احشاء 
دروني تولید مي شوند. در واقع اسمیر موکوس تولید شده در 

روده براي پوشش بقایاي غذاي زبر جهت حفظ غشاي روده 

در زماني که روده ها از بقایاي غذا خالي هستند جهت نشان 
گذاري به بیرون تراوش مي شود. ممكن است که اسمیر از 
نظر فصل مهم باشد زیرا ممكن است علت تراوش آن به 
بیرون به سبب کمبود غذا باشد. آنها همچنین به رنگ ها 

مختلفي مشاهده مي شوند: زرد- نارنجي، قرمز- قهوه اي- 
سیاه. زماني که کهنه مي شوند تیره تر مي گردند.

بر طبق تحقیقات انجام شده بر روي رودخانه Naar در 
استرالیا در مدت زمان سه سال بیشتر اسمیرها )ژله ها( را در 

اواخر پاییز و زمستان یافت کرده اند و به طور قابل توجهي 
این ماه ها با ماه هایي که شدت باالي سرگین گذاري بوده اند 
وابسته هستند و دیده اند که با زمان تخم گذاري طعمه اصلي 

آن مطابقت دارند.

علت تولید اسمیر
علت ایجاد آن Analgland  نبوده و از دل و روده و 

احشاء دروني تولید مي شود. در واقع اسمیر موکوس تولید 
شده در روده براي پوشش بقایاي غذاي زیر جهت حفظ 

غشاي روده در زماني که روده ها از بقایاي غذا خالي هستند 
جهت نشان گزاري به بیرون تراوش مي شود. ممكن است که 
اسمیر از نظر فصل مهم باشد چون ممكن است که تراوش 

آن دلیل کمبود غذا باشد. 

ج- Sign heaps )کپه هاي نشانه(
کپه هاي نشانه مي توانند یك عملكرد ویژه در نشانه گذاري 

مي باشد. محققان مي پندارند که آنها توسط نرهایي تولید 
مي شوند که یا آماده جفت گیري هستند و یا آنهایي هستند 

که آنها را در کنار ردپاها و مناطق پوششي و گستره خانگي 
به عنوان عالمت ویژه اي قرار مي دهند.

در واقع Sign heap ها مجموعه اي از سرگین ها هستند 
که در کنار هم روي یك برجستگي دفع مي شوند 

چ- ردپاي شنگ 
اگر ردپا به خوبي رؤیت شود یك شاهد بسیار مناسب است 
ردپاهاي شنگ یك الگوي ویژه دارند و مكاني که بیش از 

یك مجموعه ردپا در آن چاپ شده باشد مي توانند وجود 
خانواده هاي شنگ را نشان دهند.  

یافتن ردپاها دشوار است و نسبت به سرگین ها امكان اشتباه 
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بیشتري وجود دارد. در مطالعه 1150 نمونه ردپاي شنگ ها 
از هر دو جنس در اسارت نشان داده شده است که امكان 

شناسایي جنس )نر یا ماده بودن( از طریق ردپا وجود ندارد. 
ردپاي شنگ از نظر ترتیب پایي شامل 25 نوع ترتیب پایي 

متفاوت مي باشند. براي مقایسه بهتر ردپاها و شناسایي 
آسانتر آنها بهتر است که مجموعه اي از ردپاهاي دیگر 

حیوانات نیز همراه با ردپاي شنگ در دسترس باشد. همین 
طور روش استاندارد بیان مي کند که هنگام عكس گرفتن 

از ردپا از یك خط کش کنار ردپا براي مقایسه اندازه آن 
استفاده نمود.

اندازه ردپاها به مقدار زیادي تحت تاثیر زیر  الیه ها و طرز 
راه رفتن حیوان و همین طور اندازه حیوان و سرعت آن 

تغییر مي کند.

ح- فواید استفاده از سرگین به عنوان یک شاهد 
معتبر در روش استاندارد

براي مطالعه شنگ ها در طبیعت بیشتر از سرگین استفاده 
مي شود زیرا شنگ ها عالقه مندندکه سرگین هاي خود 

را بیشتر در مكانهاي برجسته و مشخص مانند سنگ هاي 
بزرگ، زیرپل ها و یا محل اتصال جریان هاي آبي به 

یكدیگر بگذراند.
سرگین ها به عنوان هدف اصلي شناسایي حضور شنگ 

استفاده مي شوند زیرا :
یافتن آنها بسیار آسان است.• 
دوام آنها نسبتا طوالني است.• 
به راحتي شناسایي مي شوند.• 

شنگ ها معموال دفع سرگین را در ورودي النه شان ) به 
جز النه زادآوري( و بر مكانهاي مشخص مي گذراند.

مكانهاي سرگین گزاري مي تواند براي چند سال مورد 
استفاده قرار گیرد.

باید توجه داشت که اگر چه وجود سرگین ها دلیل حضور 
شنگ ها هستند ولي نبود آنها لزوما به معناي عدم حضور 

آنها نیست
دسته بندي سرگین ها:

سرگین هایي که در طبیعت یافت مي شوند مي توانند به سه 
دسته تازه – میانه و کهنه از نظر سن تقسیم بندي مي شوند:

سرگین تازه:  

سرگیني است به رنگ سبز تیره، براق و بسیار نرم و مربوط 
با بوي قوي.

سرگین میان عمر )متوسط عمر(:
سرگیني است به رنگ سیاه – خشك – سخت – با بوي 

مشخص که مي تواند یك تا 3 هفته از موقع گذاردن آن در 
محیط گذشته باشد.

سرگین کهنه:
سرگیني است به رنگ خاکستري بسیار سست با بوي اندك 

و شكننده که بیش از سه هفته از زمان ورودش به محیط 
مي گذرد.

حضور سرگین ها نشانه چیست و چه فوایدي در مطالعه دارد؟
وجود سرگین عالمت حضور شنگ و یك شاهد معتبر براي 

آن است، از روي سرگین مي توان به نوع و اندازه طعمه 
خورده شده و بررسي میزان بارآلودگي از نظر انگل ها و 
ویروس ها و در صورت امكان مطالعه ژنتیكي با مطالعه 
DNA  نیز حتي مي توانند به نوع جنس نیز پي ببرند. 

باید توجه داشت که سرگین شنگ به دلیل بوي ویژه اي که 
دارد هیچ وقت اشتباه نمي شود.                     

عوامل تأثیرگزار بر میزان سرگین در محیط :
میزان سنگین بارندگي )سیل( و سطح آب مي تواند سبب 

شسته شدن سرگین ها و در نتیجه عدم یافت آنها شود ولي 
رشد گیاهان و غرق شدن سرگین ها در زیر پل ها نیز از 

عوامل کاهش میزان سرگین هستند. بنابراین فصل برشدت 
سرگین گزاري تأثیرگذار خواهد بود و اصواًل به دلیل فعالیت 

زیاد شنگ ها در زمستان براي دسترسي به منابع غذا و 
انرژي میزان سرگین ها نیز افزایش مي یابد. 

مکان سرگین گزاري:
مكاني است که یك یا بیشتر از یك سرگین در آن یافت 

شود. مكان هاي سرگین گزاري ممكن است در بیشتر از یك 
متر و یا به وسیله یك ویژگي فیزیكي مانند یك جویبار از 

هم جدا شوند. 
سرگین گزاري هم در مكان هاي برجسته و آشكار و هم در 

مكان هاي مخفي گذاشته مي شود. 
اسمیر:

اسمیر نوعي ماده لزج چسبناك و قیري )ژله¬اي( و مایع 
است که فاکتور غذایي در آنها نیست. بوي شنگ را دارند و 

هرچه از طول عمرشان مي گذرد تیره تر مي شوند 
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علل استفاده از سرگین به عنوان شاهد در مطالعه گونه :
براي مطالعه شنگ ها در طبیعت بیشتر از سرگین استفاده 
مي شود زیرا شنگ ها عالقه مندند که سرگین هاي خود را 

در مكان هاي مشخص مانند سنگ هاي بزرگ، زیرپل ها و 
محل اتصال جریان هاي آبي به یكدیگر بگذارند. 

سرگین ها به عنوان هدف اصلي شناسایي حضور شنگ 
استفاده مي شوند زیرا : 

الف-  یافتن آنها نسبتًا آسان است.

ب-  آنها دوام نسبتًا طوالني دارند.
ج-  آنها راحت شناسایي مي شوند.

د-  شنگ ها معمواًل دفع سرگین را در ورودي النه اشان )به 
جز النه والدتي( و برمكان هاي مشخص مي گذارند.

 هـ-  مكان هاي سرگین گزاري مي تواند براي چندسال مورد 
استفاده قرار گیرد.

و-  نواحي که به خوبي مورد استفاده قرار مي گیرند بوي 
شنگ همچنین مي تواند جهت پي بردن حضور آن نیز کمك 

کند. 
باید توجه داشت که اگرچه وجود سرگین ها دلیل حضور 

شنگ ها هستند ولي نبود آنها لزومًا به معناي عدم حضور 
آنها نیست.

خ- چگونه سرگین ها براي مدت طوالني باقي 
مي مانند ؟

اکثرا این موضوع به وضعیت استقرار سرگین ها و آب و 
هوا بستگي دارد. 50 درصد از سرگین ها براي 3-2 هفته 
و 10 درصد آنها بیشتر از 8-7 هفته باقي مي مانند. اما در 
مكان هاي محافظ مانند زیرپل ها بیشتر از یك سال هم 

دوام مي آورند.
روش استاندارد برمبناي دیدن آثار شنگ به ویژه سرگین ها 

استوار شده است. ولي به نظر مي رسد که فرصت هاي یافتن 
نشانه هاي شنگ به ویژه سرگین ها تنها توسط تعداد شنگ 

تاثیر نمي پذیرد و ساختار ایستگاه مورد مطالعه در حضور 
پلهاي سرگین دار، پوشش گیاهي ساحلي، وجود سواحل 

بالقوه سرگین گذاري و... توسط فاکتورهاي رفتاري شنگ 
نیز تحت تاثیر قرار مي گیرد.

این فاکتورها عبارتند از :
جنس حیوانات ) نرها اغلب بیشتر از ماده ها سرگین • 

گزاري مي کنند(.
پرورش توله ها ) تراکم نشانه گذاري ماده ها به واسطه • 

فعالیتشان کم مي شود (.
قلمرو طلبي گونه ها ) براي مثال نشانه گذاري منابع • 

غذایي، سوراخ ها، مرزهاي گستره خانگي و... (
میزان پذیرش غذا ) براي مثال دسترسي باال به انرژي • 

زیاد در زمستان الزم است (.
دیگر عوامل ناشناخته که سبب تغییرات فصلي در • 

فعالیت سرگین گذاري مي شوند.
خصوصیات فرد جستجو کننده ) در فصل زمستان • 

ردپاها راحت تر مشاهده مي شوند و در بعضي فصول 
به سبب گیاهان بلند، سیل و... مشاهده آثار سخت مي 

شود (. 
نشانه هایي چون سرگین، اسمیر و یا بقایاي غذا را در 

ظروف یكبار مصرف و بر چسبي از اطالعات که عبارتند 
از تاریخ بازدید- ساعت- جهت در رودخانه ) موقعیت 

کشف نشانه ( نوع نشانه، نام ایستگاه جمع آو.ري گردید 
و در مواردي از آنها عكس تهیه شده است. ردپاها را با 
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شاخصي )خودکار ( مشخص و عكس تهیه گردیده است و 
اندازه طول و پهناي پنجه حیوان طبق دستورالعمل کتاب 

Habitat اندازه گیري و ثبت گردیده است.

د- تعداد سرگین ها و تخمین جمعیت شنگ ها 
یكي از فرضیه هایي که مطرح است این است که شمارش 

آثار یا سرگین شنگ ها مي تواند براي تخمین تراکم جمعیت 
آنها به کار رود ولي ایرادي که به این نظریه گرفته مي شود 
این است که همبستگي ساده اي بین تعداد شنگ و تعداد 
سرگین ها به سبب ناکافي بودن فهم دقیق تعداد سرگین 

به خاطر تفوت هاي فصلي در نشانه گذاري یا امكان یافت 
سرگین ممكن نیست.

اگر چه رابطه مستقیمي بین تعداد شنگ ها و تعداد آثارشان 
وجود ندارد، استدالل شده که هم درصد ایستگاه مثبت و 

هم تراکم سرگین کارایي جمعیت را نشان مي دهند. مي توان 
نتیجه گرفت که میانگین تراکم سرگین یك ناحیه مستقیما 

به تراکم شنگ ها در آن ناحیه ربط دارد.
اطالعاتي که باید در منطقه براي هر ایستگاه ثبت گردد

از فاکتورهایي که مي توان آنها را با اطمینان با یك مشاهده 
ساده از ایستگاه ثبت نمود عبارتند از : 

عرض رودخانه • 
عرض پل ها • 
فاصله از جاده یا ساختمان کناري • 
 نوع کاربري زمین بر مالكیت سر حدات • 

در بعضي موارد امكان دارد که اندازه گیري عمق آب یا نوع 
ساختار بستر رودخانه نیز صورت مي گیرد ولي این فاکتورها 

نیز تحت تاثیر فصل تغییر مي کنند. برخي دیگر ازر فاکتورها 
مانند پوشش- اختالل- وضعیت هوا، سرعت آب- آلودگي، 

تهیه غذا و . . . به آزمون هاي ویژه اي بر اي تخمین آنها نیاز 
است.

اطالعات اضافي که باید براي هر ایستگاه جمع آوري شود :
ارتفاع از سطح دریا • 
نوع زیستگاه ) رودخانه، دریاچه، ساحل و...(• 
عرض رودخانه • 
عرض، ارتفاع و نوع پل • 
تاریخ آزمون• 
نام جستجو کننده • 

آب و هواي روز آزمون و طي دوره زماني )2 هفته (• 
دیگر شرایطي که مي تواند بر موفقیت بررسي تاثیر • 

گزار باشد )سطح آب، سیل و ...(
ب- اطالعاتي که برای مثال در منطقه مورد نظر می توان 

براي هر ایستگاه ثبت کرد مانند: 
تشریح موقعیت قرارگیري ایستگاه . 1
طول و عرض جغرافیایي . 2
ارتفاع از سطح دریا . 3
متوسط پهناي رودخانه . 4
میانگین عمق رودخانه . 5
پوشش گیاهي غالب ) با مشاهده (. 6
وضعیت شاخه هاي فرعي . 7
وضعیت بستر . 8
وضعیت شدت جریان ) کند، تند، سیالبي و...(. 9

وضعیت خصوصیت ظاهري آب از نظر کدورت . 10
عوامل تنش زاي ایستگاه ) مانند دام، زباله و..(. 11
سرعت جریان آب رودخانه . 12
ویژگي هاي منحصر به فرد هر ایستگاه . 13
تعداد آثار، نوع آنها موقعیت قرار گیریشان نسبت به . 14

رودخانه 
شرایط ویژه به وجود آمده در هر ایستگاه ) فرضا . 15

تشكیل استخرهاي کوچك در رودخانه و..(
تمامي اطالعات در فرم مشاهده ) کارت مشاهده ( که 

تنظیم شده بود ثبت گردیده شده است
وسایل مورد نیاز براي کار میداني و آزمایشگاهي 

بازدیدها به صورت چشم غیرمسلح و در صورت صعب العبور 
بودن قسمتي از رودخانه براي مشاهده آثار شنگ بخصوص 

 8×30 M سرگین بر روي سنگ ها از دوربین دو چشمي
استفاده شده است.

استفاده از GPS براي ثبت اطالعات جغرافیایي 
ایستگاه هاي مورد مطالعه و استفاده از دوربین عكاسي 

دیجیتالي براي عكس از نشانه هاي شنگ- استفاده از چراغ 
قوه- مترنواري- چوب درجه بندي شده – ظروف یكبار 
مصرف براي جمع آوري نمونه ها – برچسب- فرمالین 

10درصد - قوطي مقوایي- کیسه پالستیكي - کیسه زباله 
و... تهیه نقشه منطقه و نقشه ایستگاههاي قرار گرفته بر 

اطراف دریاچه. 
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آشنایي با برخي تجهیزات مورد نیاز در 
فعالیت میدانی

1- دوربین چشمي
یك دوربین چشمي در واقع مثل چشم دوم براي یك محیط 
بان عمل مي کند و در شرایطي که اهداف فراتر از محدوده 
دید او باشند، این چشم هاي دوم به کمك چشم هاي اول 

خواهند شتافت.
دوربین هاي چشمي با توجه به خواسته هاي بازار با ویژگي 

ها و قابلیت هاي مختلفي تولید مي شوند و دلیل اصلي 
تفاوت در قیمت ها، متفاوت بودن همین ویژگي ها و قابلیت 
هاست. یك دوربین خوب، براي یك عمر به همراه صاحبش 

مي ماند، پس براي انتخاب دوربین همیشه باید دقت کرد.
1-1 ساختمان دوربین

در هر دوربین چشمي حداقل 2 جفت عدسي وجود دارد. 
یك جفت عدسي چشمي )که در مقابل چشم قرار مي 

گیرند( و یك جفت عدسي شیئي )که به طرف سوژه گرفته 
مي روند(. در دوربین هاي جدید به جز این دو، عدسي هاي 

دیگري هم وجود دارند که به عدسي هاي میاني معروفند. 
در هر طرف دوربین و در بین عدسي هاي چشمي و شیئي 

عموما یك جفت منشور قرار گرفته که وظیفه تصحیح 
تصویر را بر عهده دارند.

روي بدنه اکثر دوربین هاي چشمي، دو پیچ تنظیم یا 
چرخ وجود دارد. یك پیچ بزرگ در وسط به نام پیچ تنظیم 

مرکزي و دیگري روي قطعه چشمي راست به نام پیچ 
تنظیم چشمي.

از این پیچ ها براي تنظیم کردن دوربین استفاده مي شود 
که در بخش نحوه ي استفاده از دوربین به آنها اشاره مي 
شود. توجه داشته باشید که برخي از دوربین ها پیچ تنظیم 

مرکزي را ندارند و به جاي آن روي قسمت چشمي هر 
طرف دوربین یك پیچ تنظیم جداگانه قرار گرفته است.

1-2 بزرگنمایي
معموال روي بدنه دوربین اعدادي به این صورت نوشته مي 
شود: 35×7 و 30×8 و غیره. عدد اول از سمت چپ نشان 

دهنده بزرگنمایي یا قدرت دوربین است. بزرگنمایي 8 یا 
×8 در دوربین 30×8 یعني هدف 8 بار نزدیك تر از زماني 
به نظر مي رسد که با چشم غیر مسلح به آن نگاه شود یا 
به عبارتي بزرگنمایي ×8 فاصله 800 متري را براي چشم 
انسان به 100 متر تقلیل مي دهند. بزرگنمایي مهم ترین 

عاملي است که به خاطر آن از دوربین استفاده مي شود 
ولي بزرگنمایي باال معایبي هم دارد از جمله افت کیفیت 

تصویر و ایجاد لرزش به خاطر بزرگنمایي سوژه ها. مثال در 
بزرگنمایي ×20 یك لرزش کوچك دست یا لرزش هاي 

طبیعي بدن )که کامال اجتناب ناپذیر است( 20 برابر بزرگ 
تر دیده مي شود، به همین دلیل این دوربین حتما بایستي 

بر روي سه پایه یا یك تكیه گاه قرار داده شود. افزایش 
بزرگنمایي باعث ایجاد مشكالت دیگر هم مي شود که در 

ادامه ذکر خواهند شد.
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1-3 قطر عدسي شیئي
دومین عدد از سمت چپ، قطر عدسي شیئي بر حسب 

میلي متر است. بنابراین قطر عدسي شیئي در دوربین 30×8 
برابر 30 میلي متر و در دوربین 35×7 برابر 35 میلي متر است. 

قطر عدسي شیئي در واقع تعیین کننده مقدار نوري است 
که وارد دوربین مي شود، پس هر چه اندازه آن بزرگ تر شود، 
دوربین تصویر روشن تري ارائه مي نماید. افزایش قطر عدسي 

شیئي منجر به افزایش وزن و حجم دوربین نیز مي شود.

1-4 قطر مردمک دوربین
اگر دوربین را در فاصله 30 سانتي متري چشم نگه داشته 

و درون آن را نگاه کنید، روي هر عدسي چشمي یك دایره 
نوراني کوچك دیده مي شود. به این دایره مردمك دوربین 

یا مردمك خروجي گفته مي شود. هر چه قطر مردمك 
دوربین بیشتر باشد، تصویري که دوربین ارائه مي دهند 
روشن تر است. روش عملي براي محاسبه قطر مردمك 

دوربین، تقسیم قطر عدسي شیئي بر بزرگنمایي است. 
بنابراین قطر مردمك دوربین 35×8 برابر 5 میلي متر است.
اندازه قطر مردمك چشم انسان در نورهاي مختلف حدودا 
بین 3 تا 7میلي متر متغیر است و براي داشتن یك تصویر 
روشن و خوب، قطر مردمك  دوربین همیشه باید بزرگ تر 

یا مساوي قطر مردمك چشم انسان باشد. به همین دلیل 
است که یك دوربین 30×8 با قطر مردمك 3/75، در هواي 

گرگ و میش چندان کارایي ندارد زیرا قطر مردمك چشم 
در این نور، حدود 7 میلي متر است اما یك دوربین 56×8 
با مردمك 7 میلي متري در چنین شرایطي نیز تصویري 

نسبتا روشن ارائه مي دهند. البته هنگامي که نور زیاد باشد، 
روشنایي تصویر این دو دوربین )30×8 و 56×8( تفاوتي با 

هم ندارند. پس در این شرایط دوربین 30×8 چون سبك تر 
و کم حجم تر است، انتخاب بهتري است. اگر قطر مردمك 

دوربیني کمتر از 3 میلي متر باشد، این دوربین هیچ گاه 
تصویر خوبي ارائه نمي دهند و در اصطالح گفته مي شود 

که دوربین گیج است.

1-5 میدان دید
به جز اعداد مربوط به بزرگنمایي و قطر عدسي شیئي، 

معموال اعداد دیگري هم به صورت زیر روي بدنه دوربین 
نوشته مي شوند: 143m 1000یا 120m/1000عدد اول از 
سمت چپ بیانگر عرض واقعي تصویر دوربین و عدد دوم به 
معناي فاصله دوربین از آن محل است. پس میدان دید یعني 

عرض تصویري از زمین ) یا هدف( که دوربین از فاصله 
1000 متري نشان مي دهد. یعني اگر دو درخت از هم 120 

متر باشد و با دوربیني که میدان دیدش 120 متر است از 
فاصله 1000 متري به این دو درخت نگاه کنید، دو درخت را 

در منتها الیه چپ و راست تصویر خواهید دید.

1-6 سایر موارد
به جز موارد ذکر شده در باال، یك دوربین خوب باید 

مشخصات دیگري هم داشته باشد. مثال باید ضد آب باشد و 
درون آن به جاي هوا از گاز نیتروژن پر شده باشد تا دوربین 

بخار نكند. وجود یك روکش از جنس پالستیك فشرده 
روي بدنه دوربین، آن را در مقابل ضربات ایمن مي سازد. 

همچنین امروزه عدسي ها و منشورهاي دوربین هاي جدید 
را با یك الیه بسیار بیسیار نازك از موادخاص پوشش مي 

دهند که این امر باعث بهبود کیفیت تصویر مي گردد و 
طول عمر عدسي ها نیز افزایش مي یابد.

1-7 نحوه ي استفاده از دوربین
فوکوس کردن دوربین بسیار ساده است. ولي هر کس باید 

دوربین را با چشم خودش تنظیم نماید. براي دوربین هایي که 
پیچ فوکوس مرکزي دارند، نحوه ي کار به این صورت است:

ابتدا فاصله بین مردمك هاي دوربین را تنظیم کنید تا فقط 
یك تصویر دیده شود. سپس هدفي را انتخاب نموده آنگاه 

چشم راست را بسته و با چشم چپ نگاه کنید. پیچ فوکوس 
مرکزي را آن قدر بچرخانید تا تصویر کامال واضح شود. 
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حال بدون آن که دوربین را از روي هدف حرکت دهید، 
چشم چپ را بسته وبا چشم راست نگاه کنید و اگر تصویر 
واضح نبود، پیچ تنظیم چشمي روي قطعه چشمي راست 

را کمي بچرخانید تا تصویر واضح شود. در این حالت اگر با 
هر دو چشم نگاه کنید باید تصویر کامال واضحي از هدف 

دیده شود. حال براي فوکوس کردن روي اهدافي در فاصله 
دورتر یانزدیك تر فقط کافي است پیچ فوکوس مرکزي را 

بچرخانید.

1-7 نگهداري از دوربین
 یك دوربین خوب مي تواند سال هاي زیادي براي شما کار 
کند و یار همیشگي شما باشد اما الزمه آن نگهداري درست 

از آن است. با توجه به نكات زیر مي توانید عمر دوربین 
خودرا افزایش دهید:

همیشه دوربین تان را در داخل کیف مخصوص آن حمل کنید 
واز ضربه خوردن به دوربین جدا جلوگیري نمائید. همچنین از 
پارچه هاي نرم که براي عینك استفاده مي شود به منظور تمیز 

نگه داشتنن عدسي هاي دوربین استفاده نمائید. از گذاشتن 
دوربین روي زمین خودداري کنید زیرا ممكن است تصادفا با 
پا به آن ضربه بزنید و یا موقع حرکت آن را فراموش کنید و 

آخرین نكته این که اگر تصادفا دوربین تان از تنظیم خارج شد 
و یا آسیب دید و شما هم تخصصي در تعمیر دوربین ندارید، 
هرگز شخصا سعي نكندي آن را تعمیر کنید، بلكه از افراد با 

تجربه کمك بگیرید.
2- دوربین تله اي

یكي دیگر از تجهیزاتي که امروزه در مطالعات حیات وحش 
کاربرد بسیاري دارد دوربین هاي تله اي هستند. همان 

طور که از نام این دوربین ها مشخص است، وظیفه اصلي 
این دوربین ها عكاسي از حیات وحش و به عبارتي به تله 

انداختن تصویر آن ها در شرایط طبیعي شان است.
در بسیاري از مواقع یك محقق یا یك محیط بان قادر 

نیست تا از نزدیك و به طور واضح گونه ها را مشاهده کند 
و یا از آن ها براي عكسي تهیه نماید و اگر خوش شانس 
باشد با کمي صبر و حوصله و با نشستن در یك کومه مي 
تواند از آن ها عكاسي کرده وبه مطالعه آن ها بپردازد. این 

کار بر روي گونه هایي مانند پرندگان و یا زوج سماني مانند 
قوچ و میش و کل وبز تا حدود زیادي مؤثري است اما در 

رابطه با گونه هایي که شبگرد و مخفي کارند و به صورت 
انفرادي زندگي مي کنند، موضوع به همین سادگي نیست. 
به عنوان مثال شما براي دیدن گربه ساناني مانند پلنگ یا 
یوزپلنگ باید خیلي خوش شانس باشید تا بتوانید آن ها را 
براي مدت بسیار کوتاهي واز فاصله اي دور مشاهده کنید. 
دوربین هاي تله اي این مشكل را براي شما حل خواهند 
کرد و شما به راحتي با کار گذاشتن آن ها در منطقه مي 
توانید اکثر گونه هاي موجود در منطقه را شناسایي کنید.
اولین بار دوربین تله اي براي اثبات حضور ببر مازندران 

وارد ایران شد. این دوربین داراي ساختمان بسیار ساده اي 
بود از جمله یك سیم که از یك طرف به شاطر دوربین واز 

طرف دیگر به طعمه متصل بود و یك دوربین آنالوگ )حلقه 
فیلمي( ساده. اما امروزه انواع مختلف آنالوگ و دیجیتال 

آن وارد بازار شده است. حتي نمونه هایي از آن ها قادر به 
فیلم برداري نیز هستند. این دوربین ها به حرارت و حرکت 

حساس بوده و به محض این که حیواني از مقابل آن ها 
عبور مي کند، عكس مي گیرند.

کاربرد دوربین هاي تله اي بسیار گوناگون است و امروزه 
براي اهداف زیر از آن ها استفاده مي شود:

همان طور که گفته شد این دوربین ها با مخفي شدن در 
طبیعت مي توانند از حیوانات به طور ناگهاني و کامال طبیعي 

عكس بگیرند.
در بسیاري از مناطق، هنگامي که از حضور گونه اي در آن 

منطقه اطمینان کافي نداریم، مي توان براي اثبات حضور 
گونه از این دوربین ها بهره جست.
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در رابطه با بسیاري از حیوانات مانند پلنگ و یوزپلنگ، مي 
توان از این دوربین ها براي تعیین تعداد تقریبي جمعیت آن 

ها استفاده کرد.
این دوربین ها مي توانند عكس هاي بي نظیري از زندگي طبیعي 
حیوانات و رفتار آن ها را ثبت نمایند. در واقع قادریم به وسیله 

آنها صحنه هاي بكر حیات وحش را به تصویر کشیم.
این دوربین ها به   حفاظت در برابر آسیب هاي محیطي 

درون جعبه اي که داراي درپوش و محافظ است قرار گرفته 
اند. جنس جعبه دوربین طوري طراحي و انتخاب شده 

است که اجزاء داخلي را از ضربات، حرارت، سرما و باران تا 
حدودي محافظت کند.

GPS سامانه مکان یاب جغرافیایي
در سال 1974 وزارت دفاع آمریكا براي مقاصد نظامي، نیاز 
خود را به یك سامانه دقیق و جامع جهاني تعیین موقعیت 

اعالم کرد که نتیجه آن ایجاد سامانه مكان یاب جغرافیایي 
یا بود. اولین ماهواره GPS در سال 1983 به فضا پرتاب 

شد و استفاده از این سامانه جدید امكان پذیر شد.
در ابتدا GPS فقط کاربردي نظامي داشت ولي بعد از 
مدتي استفاده عموم نیز از آن امكان پذیر شد. در حال 

حاضر سامانه شامل 24 ماهواره است که در فاصله 20000 
کیلومتري از سطح زمین بر روي 6 مدار گردش مي کنند. 
در هر مدار 4 ماهواره قرار دارد که هر 24 ساعت دوبار به 

دور زمین گردش مي کنند.
به کمك سامانه GPS این امكان بوجود مي آید که در هر 

زمان و هر مكان، موقعیت را به طور نسبتا دقیق پیدا کرد.

البته دقت این سامانه تابع چند خطاست که برخي از آنها 
عمدا توسط وزارت دفاع آمریكا ایجاد مي شود تا سایرین 

نتوانند از این سامانه براي مقاصد نظامي استفاده کنند. البته 
وجود این خطاها براي استفاده در طبیعت مشكل خاصي 
ایجاد نمي کند زیرا در اینجا دقت باال مورد نظر نیست. 

سامانه در هر زماني و هر مكاني و تحت هر شرایط آب و 
هوایي کار مي کند و براي استفاده از اطالعات ماهواره اي 

الزم نیست هزینه اي پرداخت شود. این دالیل در کنار دقت 
باال سبب گسترش روز به روز سامانه GPS شده است.

 GPS جهت استفاده از این سامانه به یك دستگاه گیرنده
احتیاج است. گیرنده هاي GPS داراي انواع و کاربرد هاي 
مختلفي هستند ولي یك نوع از آنها موسوم به گیرنده هاي 
دستي )که از این به بعد آنها را به اختصار GPS مي نامیم( 
اندازه اي کوچك داشته که به سادگي قابل حمل است. این 

نوع GPS مناسب ترین نوع براي استفاده براي محیط بانان 
عزیز و سایر طبیعت گردان است.

همان طور که ذکر شد 24 ماهواره سامانه GPS دائما 
در اطراف زمین در حال گردش هستند و GPS، براي 

شروع به کار باید حداقل با سه ماهواره در ارتباط باشد یا 
به اصطالح روي آنها قفل کند. بعد از قفل کردن روي سه 
ماهواره و یا به اصطالح آنتن دادن GPS مي تواند طول 

و عرض جغرافیایي مكان خود را مشخص نماید که به این 
حالت ناوبري دو بعدي گفته مي شود. هر گاه GPS روي 
ماهواره چهارم هم قفل کند، ارتفاع محل مشخص خواهد 

شد، که به این حالت ناوبري سه بعدي گفته مي شود.
GPS ها معموال همه جا آنتن مي دهند مگر در مكان 
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هایي که اطراف آنها بسته باشد، مثل داخل ساختمان و یا 
در زیر پوشش انبوه درختان جنگلي )زیر امواج نمي توانند از 

اجسام جامد غیر شفاف عبور کنند(.
این دستگاه ها طوري ساخته مي شوند که کامال ضد آب 

باشند، پس باران شدید و حتي افتادن در آب GPS را 
خراب نمي کند. البته در چنین شرایطي ممكن است آب 

وارد قسمت باتري ها شود ولي خود دستگاه کامال ضد آب 
است. برخي از GPS ها هم خاصیت شناوري دارند یعني 
 GPS اگر در آب بیفتند، شناور مي مانند. صفحه نمایش

قابلیت روشن شدن را دارد و این امر امكان استفاده از آن را 
در شب نیز مهیا مي کند. منبع تغذیه GPS دو عدد باتري 

قلمي است. طول عمر باتري ها در GPS هاي مختلف 
 GPS متفاوت است که این زمان در دفترچه راهنماي هر

ذکر شده است.

GPS قابلیت هاي عمومي
پس از آن که GPS آنتن داد، یك مثلث کوچك روي 

صفحه نمایش ایجاد مي شود که این مثلث نشان دهنده 
موقعیت شماست و در صورتي که حرکت کنید صفحه 

نسبت به مثلث کوچك حرکت خواهد کرد.
GPS مي تواند مختصات محل خود را در حافظه اش 

ذخیره کند. به این ترتیب بازگشت مجدد به آن نقطه 
همیشه امكان پذیر است. عالوه بر این GPS توانایي 

ذخیره کردن مسیر را نیز دارد یعني مسیري که طي مي 
شود عینا روي صفحه GPS نشان داده مي شود )درست 

مثل ردپاهاي باقي مانده روي برف یا شن(.
عالوه  بر موقعیت جغرافیایي و همچنین ارتفاع GPS در 

هنگام ذخیره نقاط یا مسیرها، تاریخ و ساعت را نیز ثبت مي 
کند، بنابراین شما همیشه مي دانید در چه زماني کجا بوده 

اید. برخي GPS ها مجهز به نقشه هستند یعني نقاط و 
مسیرهاي ذخیره شده بر روي نقشه نمایش داده مي شوند 

که این امر درك موقعیت را آسان تر مي کند.
GPS ها یك قطب نما دارند که شمال و همچنین جهت 

حرکت نسبت به شمال را نشان مي دهند. این قطب نما 
فقط در صورتي جهت را درست نشان میدهد که GPS در 
حال حرکت باشد ) زیرا این قطب نما وابسته به اطالعات 
ماهواره هاست( ولي در GPS هاي جدید، استفاده از یك 
قطب نماي دیجیتال این مشكل را حل کرده است. قطب 

نماي دیجیتال همانند یك قطب نماي عقربه دار معمولي در 
حال سكون هم مي تواند جهت را مشخص نماید )باید توجه 

داشته باشید که هنگامي که قطب نماي دیجیتال را فعال 
مي کنید مصرف باتري GPS شما افزایش خواهد یافت(.

GPS ها داراي یك ارتفاع سنج هستند که با تغییرات فشار 
کار مي کند و مي تواند نمودار تغییرات ارتفاع بر حسب زمان 

را رسم کند. همچنین سرعت سنج GPS مي تواند عالوه 
بر نمایش سرعت حرکت در هر لحظه، حداکثر سرعت، 

سرعت متوسط، مدت زمان حرکت، مدت زمان توقف و... را 
نیز ثبت نماید. بنابر این زمانیكه شما راه مي روید و یا سوار 

خودرو هستید مي توانید سرعت حرکت را مشخص نمائید.
یكي از محاسن GPS ها، وجود یك کابل اتصال است 

که به کمك آن مي توان تمامي این اطالعات را به رایانه 
منتقل نمود. به جز موارد ذکر شده، برخي از GPS ها 

داراي تقویم، کرنومتر، ساعت زنگ دار، نشانگر وضعیت ماه 
و خورشید، ماشین حساب و... نیز هستند. البته GPS هاي 
مختلف داراي ویژگي هاي مختلف هستند که ذکر تمامي 
آنها در اینجا امكان پذیر نیست و براي فراگرفتن نحوه ي 
استفاده صحیح از آنها، باید به کتابچه راهنماي آن مراجعه 

کرد و یا از افراد آگاه در این زمینه کمك خواست.




