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سراسر ايران هستند
عباس عاشوري
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تيتردوم

زير تيتر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

همه چيز در يك چشم به هم زدن تمام ميشود؛ شكارچي كه از بلنديها چشمهاي تيزبينش را بچرخاند و طعمه را از چند صد متري انتخاب كند ،به سرعت خودش
را باالي سر شكار ميرساند و همانجا روي آسمان كارش را يكسره ميكند .نه كبوتر روي آسمان شهر ،نه سار و كبك در پهنه دشت ،نه موش ،خرگوش و مار در
شاهين راه فراري ندارند؛ پرندهاي كه  13گونه از خانوادهاش يعني شاهينها يا «  »Falconidaeدر بيشتر مناطق ايران،

ميان بوتههاي خار ،هيچكدام از چنگال تيز
بهخصوص در سرتاسر شمالغرب تا شمالش�رق و در امتداد رشته كوههاي زاگرس زندگي ميكنند؛ ش�كارچي تيزپروازي كه از ديرباز ايرانيان را محو سرعت
و مهارت خود كرده است؛ شاعران كهن ايراني بارها مهارت او را ستوده و پادشاهان و اش�رافيان اين مهارت را در تفريح و شكارگيري بهكار بردهاند .شاهين كه
س آن سرستوهاي تختجمشيد را مزين ميكرده ،همواره نماد بخت ،شرف و همت عالي بوده است؛ همان خانوادهاي كه از گذشتههاي دور تاكنون،در ميان
سردي 
پرندگان شكاري روز پرواز ،جايگاه ويژهاي داشته و دارد .شاهين الهامبخش اوج بلندپروازي ،پيشرفت و تيزهوشي بوده است.

«كبك نيابد امان ز چنگل شاهين» اين را
خواجوي كرماني ميگويد در قرن هشتم
هجري؛ هم��ان قرني كه دهل��وي هم در
جاي ديگري آن را تاييد كرده؛ «شاهين برسيد و كبك را
برد» به گذش��تهتر كه برگرديم ،به  200سال قبل از آن،
انوري هم اش��ارهاي به اين موضوع داشته؛ «دست عدلت
گر بخواهد آشيان داند نهاد  /كبك را در مِخلَب (= چنگال)
ش��اهين و منقار عقاب» همچنان كه صد سال پيش از او،
فرخي سيستاني؛ «ش��ير از تو چنان ترس��د چون كبك ز
شاهين»
ش��اهين و خانوادهاش نه فقط براي ايراني��ان كه براي
مصريان و يونانيان باس��تان هم داراي احترام بوده اس��ت.
آنها « باز» را كه نام فارسي براي انواع شاهين است ،محترم
ميشمردند ،به حدي كه اگر كسي سهوا هم آن را ميكشت
مرتكب گناه بزرگي ميشد .همانطور كه به گفته خيام ،در
«نوروزنام ه»اش؛ «پادشاهان ديدار آن را به فال نيك دارند
و گفتهاند چون باز ب ه سهولت بر دست پادشاه نشيند و روي
سوي او كند ،دليل آن اس��ت كه پادشاه به واليتي نو دست
يابد و چون هنگام برخاستن سر فرود آرد و سپس سر بردارد،
دليل بر ضعف كار مُلك باشد و چون به آسمان بسيار نگرد،
دلمشغولي پديد آيد و اگر ميان دو باز در شكارگاه جنگ واقع
شود ،دش��مني نو پديدار گردد ».باز يا ش��اهينها جداي از
تربيتش بهدست بازگيرها كه عموما براي شكار پرندگان و
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تفريح پادشاهان و درباريان انجام ميشد ،به متون عرفاني
ل س��رخ» س��هروردي هم به نفس
هم راه يافت و در «عق 
تمثيل شد« :بازي كه به اسارت صيادان قضا و قدر درآمده
است با استفاده از غفلت موكالن به صحرا ميگريزد و در آنجا
بر اثر رياضت و چشم دوختن از تعلقات و درنتيجه ،تحقق منِ
ملكوتي خويش ،با پير يا عقل فعال ديدار ميكند».
باز نام فارسي و قوش نام تركي انواع شاهين است .آنطور
كه محمدبن محم��ود طوس��ي در «عجايبالمخلوقات»
ميگويد« :قدما انواع اين پرنده را باز ،زرق ،باش��ه (باشق)،
بيدق ،صقر (چرغ ،چرخ) دانسته و تنها ماده آن را باز خواندهاند
كه در صيد ،قدرت و جسارت بيشتري از نر خود دارد و كمتر
بيمار ميشود ».اصوال طبقهبندي سنتي پرندگان شكاري
تربيتپذير در شرق ،براساس رنگ عنبيه چشم آنان بوده؛
آنها كه رنگ چشمشان س��ياه بود ،پرندگان «سياهچشم»
و آنها كه عنبيه چشمش��ان زرد بود پرندگان «زردچش��م»
نام گرفت��ه بودند .اي��ن طبقهبندي تا حدود زي��ادي با علم
پرندهشناختي امروز هماهنگ است ،چراكه پرندگان «سياه
چشم» تنها در خانواده شاهينها كه عنبيه سياه دارند ،ديده
ميشود؛ همان خانوادهاي كه متن جانورشناسانه درباره آنها
را در ادامه ميخوانيد.
   شكارچيان سياه چشم         تف��اوت ش��اهين
و عقاب چيس��ت؟ اين سوالي اس��ت كه به جرات ميتوان

گفت بس��ياري از نس��ل امروزيها جواب آن را به درستي
نميدانند .سوالي كه گذش��تگان پاس��خ آن را زيباتر از هر
متن علمي ديگري داد ه و آنه��ا را به خاطر رنگ قرنيههاي
چشمش��ان تقس��يمبندي كردهاند .عنبي��ه زردرنگ مانند
حلقهاي اطراف قرينه سياه را در خانواده قوشيان كه عقاب
هم از آنهاست ،فرا گرفته و اين يكي از بارزترين تفاوتهاي
آنها با شاهينهاست .شاهين را بهجز از چشم سياه ،از شيار
يا دندانهاي كه در نيم نوك باال و خط سياه سبيلمانند در دو
طرف صورت كه جلو و زير چش��م را فرا گرفته هم ميتوان
شناخت .همه اين سه مشخصه مختص شاهينهاست و اگر
پرندهاي شكاري حتي يكي از اين سه ،بهخصوص چشمهاي
سياه را داشت ،بدون شك يكي از  62گونه شاهيني است كه
تاكنون در دنيا شناسايي شدهاند62 .گونهاي كه در ده جنس
دستهبندي ميشوند.
از ميان تمام گونههاي ش��اهين  13گونهشان كه همه
از جنس  Falcoهس��تند ،در ايران زندگي ميكنند .هرچند
تعدادي از آنها در ايران بس��يار كميابند يا فقط چندبار ديده
شدهاند؛ «شاهين پاسرخ»« ،شاهين سرحنايي»« ،شاهين
بلوچي» و «شاهين آمور» از جمله كميابهاي ايرانند و به
غير از شاهين پاس��رخ كه چندباري در شمال و شمالغرب
كشور ديده ش��ده ،بقيه گونههاي كمياب در جنوبشرقي
ايران هس��تند .هر چند گزارشهاي كمي هم در خصوص
مشاهده «شاهين دودي» و «الچين» در ايران وجود دارد.
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آخرين کشتي ،ديدنيترين
است .دو پهلوان با هم کشتي
ميگيرندتاقهرمانسال
گرچه اين احتمال هم وجود دارد كه آنها واقعا كمياب نباشند و
بهخاطر كمبود مطالعات پرندهشناسي در مناطق ياد شده اين
گمان در مورد آنها ميرود .البته بعضيهايشان بدون شك
كميابند ،مانند شاهين آمور كه در زمستان  1387در چابهار
براي اولينبار در ايران ديده شد.
ش��اهينهاي ايران به گونه ديگري هم تقس��يمبندي
ميشوند؛ درشتجثه و كوچك جثه .ش��اهينها اندازهشان
از  40س��انتيمتر كه باالتر رفت ،جزء درش��تها به حساب
ميآيند؛ «باالبان»« ،بحري»« ،شاهين بلوچي»« ،شاهين»
و «الچين» از همين دستهاند .بقيه گونهها شامل «دليجه»،
«دليج��ه كوچك»« ،ش��اهين دودي»« ،ش��اهين آمور»،
«شاهين پاسرخ»« ،شاهين سرحنايي»« ،ليل» و «ترمتاي»
هم كه اندازه بدنشان كمتر از  40س��انتيمتر است ،از دسته
كوچكجثهها هستند .باالبان و بحري نه تنها به خاطر اينكه
صاحب بزرگترين جثهها هس��تند بلكه بهخاطر س��رعت
رعدآساي پرواز و نحوه و حالت بدن هنگام شكار بهخصوص
ميان شيوخ عرب و قوشبازان حرفهاي معروفترند.
   درنگي براي فرار نيست!         خود طعمه هم تا
لحظاتي نميفهمد چه باليي سرش آمده؛ باليي كه با سرعت
 290كيلومتر بر س��اعت از آسمان روي س��رش نازل شده؛
آنقدر كه اصال فرصت نميكند ش��كارچياش را ببيند ،چه
برسد به اينكه سر نسبتا سياه ،سطح پشتي خاكستري سربي و
سطح شكمي سفيد با راهراه عرضي سياه و باريك اين شاهين
را تشخيص دهد .بحري ،با نام علمي ( )Falco peregrinus
به محض انتخاب طعمه ،در يك چشم بههم زدن با بالهاي
تقريبا بسته مثل تيري كه از چله كمان رها شده ،خود را روي
سر شكارش ميرس��اند .گاهي هم بحري با تعقيب و گريز
طوالني و گاهي از نقاط كور به ش��كارش حمله ميكند و با
چنگالهاي ق��وي و قالبمانندش در ضربه اول ،ش��كار را
قطع نخاع ميكند .بعد طعمه را ب��ا يك پا ميگيرد و با منقار
كوتاه ،نوكتيز ،قوي و قالب مانندش گردن آن را از پشت جدا
يكَند و بهراحتي گوشتش را
ميكند .سپس پرهاي شكار را م 
از بدن جدا ميكند و ميخورد .اولين جايي كه از شكار خورده
ميشود ،مغز ،خون و گوشت سينه است كه غذاي مورد عالقه
شاهينهاست .پرندگان ،پس��تانداران كوچك مثل موش و
سنجاب ،سوسمار و حش��رات در اولويتهاي غذايي بحري
قدار دارند .براي آنها فرق ندارد پرنده آبزي باشد يا كنارآبزي
يا خشكزي .حتي ديده شده كه به پرندههاي آبزياي مانند
«آنقوت» كه جثهاش دو برابر شاهين است حمله و شكارشان
كردهاند .نوار سبيلي پهن و تيره روي صورت ،ويژگي ديگر
چهره اين شاهين اس��ت كه به خاطر آشيانهسازي روي لبه
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آخرين کشتي ،ديدنيترين است .دو پهلوان با هم کشتي
ميگيرندتاقهرمانسالمشخصشود.برايهمينهمهسکوهاي
گودپر از تماشاچيميشود
گل هاي گچ بري

زائران امامزاده در زیر سقفی از آینه و نقش و نور و در کنار گوی و ماسوره های زرین،
با خدایشان راز و نیاز میکنند .هنرمندان تبریزی و اصفهانی معاصر هرچه از اجداد
هنرمندانش آموخته بودند ،در طبق اخالص گذاشته اند و گل و بوته های گچبری را در
کنار آینه کاری های هزارتکه و کتیبههای خوش خط و رنگ نشانده اند تا گنبدخانه
امامزاده ،خانه رنگ و نور و نقش باش
عكس :محمدرضاشاهرخي نژاد

صخرههاي حاشيه دريا بحري نام گرفته است.
گرچه آسمان بيش��تر مناطق ايران ،بهخصوص مناطق
باز ،كوهس��تانها ،صخرههاي مرتفع و تاالبها جوالنگاه
اين ش��كارچي تيزچنگال اس��ت؛ اما مكان آشيانهسازي و
جوجهآوري آنها در ش��مالغرب و شمالشرق كشور و روي
پرتگاهها و كمركش كوهها بيشتر انجام ميشود .شاهين با
نام علمي  Falco pelegrinoidesكه گونه ديگر خانواده
شاهينهاي ايران اس��ت ،در قيافه بسيار ش��بيه بحري اما
كوچكتر از آن است .آنها را بيشتر از سطح پشتي بدنشان كه
قهوهايتر است ،راهراههاي عرضي كمتر زير شكم نخودي
رنگشان و رگههاي روي سينهشان ميتوان تشخيص داد.
سر خرماييرنگ و پشت سر قرمز رنگ هم شاخصه ديگرشان
است .رفتار و زيستگاهشان مانند بحري است و در اغلب نقاط
ايران ديده ميشوند .آشيانهس��ازي و جوجهآوريشان هم
46
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گل هاي گچ بري

زائران امامزاده در زیر سقفی از آینه و نقش و نور و در کنار گوی و ماسوره های زرین،
با خدایشان راز و نیاز میکنند .هنرمندان تبریزی و اصفهانی معاصر هرچه از اجداد
هنرمندانش آموخته بودند ،در طبق اخالص گذاشته اند و گل و بوته های گچبری را در
کنار آینه کاری های هزارتکه و کتیبههای خوش خط و رنگ نشانده اند تا گنبدخانه
امامزاده ،خانه رنگ و نور و نقش باش

بيشتر در شمال تا شمالشرق و بخشهايي از مركز ايران در
امتداد تا شرق و غرب كشور و معموال روي لبه صخرههاي
مرتفع انجام ميشود.
   چنگالي براي آهوها           اينكه يك آهو ش��كار
يك پرنده چند ده س��انتيمتري شود ،ش��ايد عجيب باشد
اما واقعياس��ت .گرچه باالبان يا «چرخ» بزرگترين گونه
شاهين در ايران اس��ت ،اما آنقدر درش��ت جثه و پرقدرت
نيس��ت كه بر آهوان كوچك غلبه كند .باالبان با نام علمي
 Falco cherrugاين موهبت را از شيوه شكارش وام گرفته
است .همين جسارت در شكار و توان حمله قدرتمندانه است
كه دل قوشبازان و شيخنشينان عرب را برده است .باالبان با
پنجههاي فوقالعاده قوي خود به چشمان آهو حمله ميكند
و بدين ترتي��ب آن را از حركت باز م��يدارد .در بين عربها

عكس :محمدرضاشاهرخي نژاد

هديه يك باالبان از طرف خانواده عروس به داماد نش��ان از
عظمت و بزرگواري خانواده عروس است .پرندهاي با سطح
پشتي و بالهاي قهوهاي خاكي كه حاشيه پرهاي نخودي
رنگ ويژگي اصلياش اس��ت .اين پرنده س��ر و پس گردن
س��فيدرنگي دارد با رگههاي قهوهاي پررنگ و نوار س��بيل
مانند باريكي در صورت .دشتهاي وسيع ،بيابانها و مناطق
نيمهبياباني بهترين جا براي شكار و شكاف ميان صخرهها يا
روي درختان بهترين مكان آشيانهسازي و جوجهآوريشان
است .در زمستان تقريبا در همهجاي ايران و در بهار و تابستان
در امتداد رش��ته كوههاي زاگرس و شمالش��رق كش��ور تا
سمنان زيستگاه جوجهآوري باالبانهاس��ت .الچين با نام
علمي  ،Falco biarmicusگونهاي ش��بيه باالبان و كمي
كوچكتر از آن است و جزاير سنگي درياچه اروميه را براي
جوجهآوري برگزيده و يكبار هم در زنجان ديده شده است.

«ترمتاي» كه نامي ترك��ي مغولي و نام يكي از س��رداران
مغول است هم كوچكترين شاهين ايران به شمار ميرود؛
پرندهاي با نام علمي  Falco columbariusكه به شاهين
كوچك معروف است.
بزرگتر بودن پرنده ماده از نر ويژگي مشترك عقابها و
شاهينهاست؛ اختالف جثهاي كه بهخصوص در گونههاي
كوچكتر كامال مشخص است ،طوريكه در برخي گونههاي
شاهين ،پرنده نر تا 30درصد كوچكتر از پرنده ماده است و
اين در حالي است كه در شاهينهاي درشتجثه بين نر و ماده
تفاوت خاصي در رنگ وجود ندارد و آنها بس��يار شبيه به هم
هستند .نر و ماده ترمتاي هم شبيه هم نيستند و اندازه پرنده نر
تنها 25سانتيمتر و پرنده ماده تا 32سانتيمتر است .آنها اغلب
در سطح پايين و نزديك به سطح زمين پرواز و شكار ميكنند
و توانايي تغيير جهت سريع از خصوصيات ديگرشان است.
ترمتاي از شمالشرق تا شمالغرب و بخشهايي از مركز و
غرب ايران بهويژه در شمال ايران در زمستان ديده ميشود.
تاكنون جوجهآوري اين شاهين كوچك در ايران گزارش نشده
است .نقطه مقابل ترمتاي ،ش��اهين ديگري قرار دارد كه در
تيرگي و استقامت در پرواز زبانزد است.

هواگردترين شاهينها           لي��ل ش��اهين
   
بلندپروازي است كه تابس��تانها به سرتاسر شمالشرق تا
شمالغرب و امتداد رشته كوههاي زاگرس ميآيد و باالي
درختان بلند آشيانه ميسازد و گاهي هم از آشيانه قبلي كالغها
استفاده ميكند .رنگ تيرهتر ليل (  )Falco subbuteoبا سر
و پش��ت بدن تيرهرنگ و زير بدن سفيد و بهخصوص شكل
خاص پروازش كه به لنگر كش��تي ميمان��د ،حتما زيباتر از
بقيهاش كرده كه به شاهين زيبا مشهور شده است .رگههاي
طولي سياه روي سطح شكمي س��فيد رنگ ،رانها و زير دم
قرمز بلوطي رنگ و س��بيلهاي نازكتر از شاهين و بحري
هم به زيبايي آنها افزوده و وجه تمايزشان است .ليل به لطف
بالهاي بلندتر و دم كوتاهترش بيش��تر از س��اير شاهينها
ميتواند روي آس��مان بماند و اوج بگيرد .آنها در پرواز شبيه
بادخوردكها (پرستوها) هستند ،همانهايي كه بهار و تابستان
به ايران ميآيند و در داخل سوراخهاي برخي از ساختمانهاي
داخل ش��هر جوجهآوري ميكنند .ليل ب��راي همين نحوه
پروازش است كه هواگردترين ش��اهين لقب گرفته .پرنده
نر شاهين پاسرخ (  )Falco vespertinusو شاهين دودي

(  )Falco concolorهم شبيه ليل هستند اما هر دوي اين
گونهها سطح شكمي تيرهرنگ دارند .هرچند پرهاي زير دم
شاهين پاسرخ نر مانند ليل قرمز رنگ است.
غرور و تندخويي؛ اين دو شايد مهمترين صفات شاهينها
باشد .براي همين هم بيشتر گونههاي شاهين تنها زندگي
ميكنند؛ مگر دو گونه پاس��رخ و دليجه كوچك يا «باش��ه
كوچ��ك» (  )Falco naumanniك��ه زندگ��ي گروهي را
ترجيح دادهاند .اين دليجههاي كوچك كه در ظاهر بس��يار
شبيه دليجهاند ،همانهايي هس��تند كه در گذشته به خاطر
ن سفيد» هم ناميده
داشتن ناخنهاي سفيدرنگ «دليجه ناخ 
ميشدند و مش��خصه خوبي براي تشخيصشان از دليجه يا
«باش��ه» (  )Falco tinnunculusاس��ت .سطح پشتي در
پرنده نر قرم��ز رنگ و برخالف دليجه ب��دون رگهرگههاي
سياه اس��ت و روي ش��كم نخوديرنگش لكه و خالهاي
س��ياه فراواني دارد كه از دليجه به خوب��ي متمايزش كرده
اس��ت .دليجه كوچك تابس��تانها در گروههاي پرشمار در
بيشتر نقاط ايران ديده ميشود .آنها به صورت دستهجمعي
در سوراخ و ديوارهاي بلند ،پشتبامها و شكاف صخرهها به
همراه كبوترها و گنجشكها آشيانهس��ازي و جوجهآوري
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گل هاي گچ بري

زائران امامزاده در زیر سقفی از آینه و نقش و نور و
در کنار گوی و ماسوره های زرین ،با خدایشان راز و
نیاز میکنند .هنرمندان تبریزی و اصفهانی معاصر
هرچه از اجداد هنرمندانش آموخته بودند ،در طبق
اخالص گذاشته اند و گل و بوته های گچبری را درعكس:
محمدرضاشاهرخي نژاد
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هرچه از اجداد هنرمندانش آموخته بودند ،در طبق
اخالص گذاشته اند و گل و بوته های گچبری را درعكس:
محمدرضاشاهرخي نژاد

ميكند .فرق ديگر آنه��ا با دليجه همين اس��ت كه دليجه
در تمام فصول و در همهجاي ايران ديده ميش��ود و روي
صخرههاي بلند ،ساختمانها ،در شكاف درختان و آشيانه
متروك كالغ و زاغ آشيانهسازي ميكند .شايد حضور بيشتر
دليجه در اطراف شهرها و روستاها باعث شده كه بين مردم
شناختهشدهتر از ديگر شاهينها باش��د .پرندگاني با ظاهر
آرام و رفتاري مظلومانه كه اغلب روي تيرها و س��يمهاي
انتقال برق مينشينند و با نوع پرواز خاصشان كه در جايي
بهصورت ايس��تا بال ميزنند و به راحتي قابل تشخيصند.
تغذيه از حش��رات و خزندگان كوچك در كن��ار نوع پرواز،
اين باور را كه اين شاهين از بستگان شاهينهاي تندخوي
شكارچي اس��ت را كمي مش��كل ميكند .دليجه ،شاهين
پاسرخ و به ندرت دليجه كوچك از شاهينهايي هستند كه
براي شكار مدت زماني درجا بالزني ميكنند ،شيوه پروازي
كه در اصطالح پرنده شناسي به آن  Haveringميگويند.
در اين حالت سر و دمشان را به سمت پايين ميگيرند و مرتبا
بال ميزنند و سپس براي شكار موش ،سوسك و غيره روي
زمين فرود ميآيند.
پاسرخها هم شاهينهاي كوچكاندام ديگر ايرانند كه با
 30سانتيمتر اندازه بدن اغلب از حشرات درحال پرواز تغذيه
ميكنند .پاسرخ نر ،خاكستري تيره و پرهاي ران و زير دمش
قرمز رنگ است و پرنده ماده زير تنه قرمز اخرايي ،سر قرمز با
حلقه دور چشم سياه و تنهاي خاكستريرنگ دارد .پاسرخها
هم اجتماعياند و اغلب در دستههاي كوچك در دشتهاي
درختدار ،كشتزارها و تاالبهاي با پوشش بوتهاي زندگي
ميكنند .اما شاهينها ـ چه مغرورهاي تنها و چه اجتماعيها
ـ روي مكان تخمگذاري و بعد هم روي خود جوجهها بسيار
حساسند و اين خصوصيت مشترك همه آنهاست.
   دشمن و همسايه   دشمني كالغ و شاهين
ديرينه است .ش��اهينها از آش��يانه كالغ و زاغي استفاده
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آخرين کشتي ،ديدنيترين است .دو پهلوان با هم کشتي
ميگيرندتاقهرمانسالمشخصشود.برايهمينهمهسکوهاي
گودپر از تماشاچيميشود
ميكنند و آنها نيز به تخم و جوجه پرندگان شكاري دستبرد
ميزنند كه اين سببساز كينه و دشمني تاريخي آنهاست .هر
وقت كه پرنده شكاري به قلمروي كالغها نزديك ميشود،
آنها گروهي به پرندگان شكاري حمله ميكنند و برعكس.
اغلب شاهينها فقط يكبار در سال و آنهم در همان مكاني
كه از سالها پيش در آنجا تخمگذاري را آغاز كردهاند ،تخم
ميگذارند .اواسط اسفندماه براي شاهينهاي بومي ايران
و اواخر فروردين تا اوايل ارديبهش��تماه براي شاهينهاي
مهاجر تابستانه مثل ليل ،فصل آشيانهسازي و جوجهآوري
است؛ آشيانههايي كه  28تا  35روز ميزبان يك تا شش تخم
بحري ميشوند تا جوجههاي نارس ( )Altricialبا چشمان
بس��ته و بدن خيس بهدنيا بيايند .والدين براي جوجههاي
ضعيفشان آنقدر غذاي زودهضم ميآورند كه در همان دو ـ
سه روز اول وزنشان دو ـ سه برابر ميشود .جوجه شاهينهاي
كوچكجثه چهار هفته و جوجه ش��اهينهاي درشتجثه
هفت تا هشت هفته بعد آماده پروازند و هنگام تجربههاي
جديد فرا ميرسد .آنها همراه والدين آشيانه را ترك ميكنند
و خيلي زود پرواز و ش��كار را ياد ميگيرند .از اين پس تنها و
مغرور و كمتجربه زندگي جديد را شروع ميكنند .تجربه كم
گاهي كار دست آنها ميدهد و هنگام شكار به سيمهاي برق
و تلفن و موانع ديگر برخورد ميكنند و آس��يبهاي جدي
ميبينند .واقعيت اين است كه مهمترين دشمن شاهينهاي
جوان ،انسان است .قوشبازي ،پرورش و تربيت شاهينها
براي ش��كار پرندگاني مثل هوبره ،كبك ،بلدرچين و غيره
مهمترين انگيزه تعارض انسان به زندگي شاهينهاست.
شاهينها هم عضوي از چرخه بزرگ طبيعت هستند با

وظيفهها و نقشهايي كه فقط بر گردن آنهاس��ت .كاهش
و كنترل جمعيت پس��تانداران كوچك ،خزندگان ،حشرات
و حذف گونههاي بيمار از چرخه اكوسيس��تمها قسمتي از
اين وظيفه است .حتي جمعيت بسياري از حيوانات متكي بر
حفظ جمعيت و تنوع شاهينهاست .مثال «عروسغاز»ها
در سيبري آش��يانه خود را از ترس حمله «روباه قطبي» در
نزديكي آشيانه بحري و در پناه آن ميسازند و روباه قطبي
از ترس منقار و چنگالهاي تيز بحري جرات نزديكشدن
به قلمرو و آش��يانه آنها را ندارد .اين همزيستي بين بحري
و عروسغاز به نف��ع عروسغار تمام ميش��ود ،گرچه بعد
از تولد جوجهها بحري خود تهديدي براي آنها محس��وب
ميشود .شاهينها در ايران در فهرس��ت گونههاي تحت
حمايت و حفاظت هستند .هرچند متاسفانه صيد شاهينهاي
درشتجثه توس��ط بازگيران در تمام كشور و بيشتر جنوب،
گرفتن و رام كردن ش��اهينهاي كوچكجثه براي به دام
انداختن شاهينهاي بزرگجثه ،برداشت جوجهها از آشيانه،
استفاده از سموم ش��يميايي در كش��اورزي ،كاهش غذا و
تخريب زيستگاهها ،همه و همه بالي جان شاهينها شده و
نسلشان را تهديد ميكند .از بين شاهينهاي ايران تا همين
چند سال پيش تنها دليجه كوچك در فهرست سرخ اتحاديه
جهاني حفاظت از طبيعت ( )IUCNو در طبقه آسيبپذير
( )VUقرار داشت ،اما از س��ال  2007ميالدي باالبان هم
اضافه ش��د و حتي در طبقه «در خطر انقراض» ( )Enقرار
گرفت و اين زنگ خطري براي محيطزيس��ت س��رزمين
ماس��ت؛ خطري كه نياز به حمايت بيش��تر از اين پرندگان
دوستداشتني را پررنگتر از هميشه نشان ميدهد.
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