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نگین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ایران
نگاهی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟میکنند

«شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد  /فریبندهزاد و فریبا بمیرد  /شب مرگ تنها نشیند به موجی  /رود گوشهای دور و تنها بمیرد /
در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب  /که خود در میان غزلها بمیرد» .اين مرگ اسطورهاي كه الهام گرفته از اعتقاد يونانيان
است را «مهدی حمیدی شیرازی» حدود  40سال پيش درباره قو سرود چرا كه اين پرنده را فريبنده ديده بود .پرندهاي سفيد و
زيبا كه  400سال پيش پَرهايش براي «شيخبهائي» به برف مانند شده بود« :شک نیست که با عینک ارباب نظر  /برفش پَر قو باشد
و خارش ،سنجاب» .داستانهای اسطورهای و نمادین درباره قو در جهان كم نيست .قوی سپیدی که آپولون ،الهه موسیقی روی
آن سوار است ،تنها یکی از تمثيلهاس�ت که بهخاطر وقار و دلربایی بینظیر اين پرنده بهوجود آمده .قو در تمثیالت رنسانس
هم نماد موسیقی ،یکی از هفت هنر آزاد آنها بوده است .اين پرنده نماد شهادت عيس�ويان هم بود و عدهای دیگر آن را دارای
نیروهای سحرانگیزی مانند پیشگویی و ساحرگی میدانس�تند .همه اين داستانها و افسانهها براي پرندهای است كه امروزه
ي گُنگ،
در تقسیمبندیهای علمی ،با هشت گونه ،از خانواده مرغابیاناش میدانند .پرنده زيبايي كه سه گونه از آنها با نامها 
فریادکش و کوچک در پاييز و زمستان به ایران ميآيند .درست مثل امسال كه نگين تاالبهاي بسياري از نقاط شمال كشور
ن تمام شود .ماجرای زندگی قو و چگونگي اقامتش در ايران متني است كه در پي ميخوانيد.
شدند تا زمستا 

بادهای خنک پاییزی ،تنها برای درختان قاصد رسیدن موسم برگریزان و خواب نیست ،با آمدنشان بسياري از تاالبها و آبگیرهای ايران هم میدانند
که باید منتظر مهمانهای رنگارنگ و گوناگونشان از مناطق شمالی باشند .هر سال دهها نوع پرنده مهاجر تاالبهای تاالبهای شمال تا جنوب
و از غرب تا شرق ایران را برای زمستانگذرانی انتخاب میکنند .از جمله سهگونه از قو ،با نامهای گُنگ ،فریادکش و کوچک که همراه بسیاری از اردکها در
خانواده مرغابیان ( )Anatidaeقرار گرفتهاند .خانوادهای که از خوتکای هندی  33سانتیمتری تا قوی فریادکش و گنگ یک و نیم متری را در خود جای داده
است .اما در میان سه گونهای که در ایران هستند ،قوی گنگ شاید کمی آشناتر باشد و غالبا وقتي نام قو برده ميشود منظور همين پرنده است.
عروس روی آب
از دور که نگاه کنی ،انگار عروسی سپیدپوش با چشمهای سرمهکشیده و گردنی که به ناز خمیده ،در آب سُ ر میخورد و عشوه میپراکند .این همان قوی گنگ
ی که روي آن برجستگیهای سیاهرنگی دارد و گردنی که هنگام شنا به حالت ( )sنگه میدارد ،آن
( )Cygnus olorاست که با رنگ سپید بدنش ،منقاري نارنج 
را از قوهای دیگر متمایز میکند .شاهپرهای داخلی بال که هنگام شنا ،کمی بیرون میزند هم ویژگی دیگرشان است .این قوها را محلیها بهخاطر دستههایی
که در آن هم قوی تیره هست ،هم سفید ،گاهی به اشتباه قوی سفید و سیاه هم میخوانند .غافل از اینکه تیرهترها ،قوهای جوان نابالغ ،یعنی زیر دو سال هستند
که هرچه سنشان باالتر برود ،روشنتر میشوند .قوی سیاه ( )Black Sawnاما خانهاش استرالیاست و در ظاهر متفاوت .قوی گنگ ،که با 15کیلوگرم وزنش
سنگینترین پرنده آبزی ایران است ،مجبور است برای به پرواز درآوردن جثه بزرگش ،چند متری را با پاهای پرهدارش ،روی آب بدود و سرعت بگیرد؛ چیزی
شبیه صعود هواپیما .جثهای که گاهی از نوک منقار تا انتهای دم به 153سانتیمتر و فاصله دوبال بازش به دو متر و چهل سانتيمتر میرسد .این اندازه نر است
و ماده کمی کوچکتر .اما به پرواز که درآيند ،فرقي بين نر و مادهاش نيست؛ آرامش و وقار را چاشنی پروازش میکنند ،آرام بال میزنند و گردن دراز خود را در
امتداد بدن قرار میدهند تا سرعتشان حتي به  64کیلومتر بر ساعت هم برسد.
خانه قوی گنگ آسیا و اروپاست ،اما امروز در شمال آمریکا ،جنوب آفریقا ،استرالیا و نیوزلند هم آنها را در تاالبها ،پاركها و استخرهاي درون شهرشان ديده
مي شوند .در ایران در بيش از  42تاالب در  15استان دستههای مهاجرشان دیده شدهاند .دستههایی زیبا ،منظم و باشکوه که تعداد اعضایشان بهندرت به تعداد
قوهاي فريادكش میرسد .آنها جز هنگام جوجهآوري ،همواره در کنار هماند .تاالب انزلي ،تاالب اميركاليه الهيجان و تاالب بوجاق كياشهر در استان گيالن،
پناهگاه حياتوحش ميانكاله در مازندران و تاالب گميشان در استان گلستان پذيراي بزرگترين جمعيت قوهاي گنگ مهاجر در ايران هستند .پرندهای که جمعیت
مهاجرش به ایران گاهی کم از 200و گاهی افزون از 2000قطعه هم میشود .گرچه از قوی گنگ ،صدایی شبیه «هیس» هنگام ناراحتی و استرس شنیده میشود،
اما آنقدر کم است که گنگشان نامیدهاند .در مقابل قوی ساکت و آرام گنگ اما ،قویی است که از زیادی سر و صدایش به فریادکِش معروف شدهاست.
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باران قو
تکهای از آسمان با خالهای سپید پرشمار تزئین میش��ود ،وقتی قوهای فریادکش ( )Cygnus cygnusقصد سفر میکنند .دیدن آسمان مثالزدنی
ميشود وقتي بیش از  200قطعه قوی فریادکش کنار هم پرواز ميكنند؛ همانهايي كه اغلب پيش از ديدهشدن ،صداي آهنگين و كشيده «هاـ هاـ ها» يا
«كوـكوـكو»شان شنيده ميشود .فریادکشها در بعضي سالها تعدادشان آنقدر زياد ميشود كه هنگام فرود و استراحتشان که میشود ،اهالی میگویند انگار
از آسمان قو میبارد .وقتي در ايران دستهجات بزرگ قو درحال پرواز ،تغذيه یا استراحت ديده ميشوند ،به احتمال بسيار زياد قوهاي فريادكشاند .پرندههایی
که در قد و قواره مثل گُنگها هستند و در گردن صاف هنگام شنا و رنگ زرد و سیاه منقار ،متمایز از آنها .نابالغهايشان هم کمی روشنتر از نابالغ گنگها
هستند ،اما از روی منقار سیاه و صورتیشان قابل تمیزند .تاالبها و درياچههاي كمعمق ،شاليزارها و به ندرت سواحل ،زیستگاه زمستانه قوهای فریادکش
است .جوجهآوریشان را که در شمال اروپا و آسیا کردند ،در یک سفر چندهزار کیلومتری را برای گذران زمستان و فرار از یخبندانهای آنجا ،راهی جنوب و
غرب اروپا ،درياي سياه ،مركز چين ،ژاپن و كشورهاي حاشيه درياي خزر میشوند .بیش از  51تاالب در  15استان ایران ،هر سال میزبان عدهای از آنهاست و
بيشترين جمعيت مهاجرشان تاكنون در تاالب انزلي ،تاالب اميركاليه و تاالب بوجاق و شاليزارهاي اطراف آنها در استان گيالن ديده شده است.
قوی کوچک ( )Cygnus columbianusهم سومین گونه قوی مهاجر ایران است و آنطور که نامش میگوید کوچکتر از بقیه است؛ شبیه قوی
فریادکش ولی 30س��انتیمتر کوچکتر و گردن و منقاری کوتاهتر .از روی منقار سیاه با قاعده زردرنگشان هم قابل تشخیصاند .پروازشان بیشتر به غاز
میماند و بالزدنهایشان هم سریعتراست .از سه زيرگونه قوي كوچك دنيا ،زيرگون ه ( )Bewickiiزمستانها را در شمالغرب اروپا ،تركيه و كشورهاي
حاشيه درياي خزر مثل ایران میگذراند .گرچه قوي كوچك در ايران نسبت به دو گونه ديگر كمتر است و فقط بعضي از سالها ديده ميشود ،اما تاكنون در
 13تاالب از  5استان آذربايجانغربي ،گيالن ،مازندران ،گلستان و خوزستان گزارش شده و بيشترين جمعيتش در تاالبهاي كانيبرازان و سد نوروزلو در
استان آذربايجانغربي با  30تا  50قطعه بودهاست.
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در كنار همسر
صدای چکچک آب شدن یخهای شمال اروپا و آسیا که درميآيد ،یعنی وقت بازگشت مهمانهای چندماهه تاالبهای ایران است .بهار آنجا برایشان
امنتر و پرغذاتر است و مناسب برای جوجهآوری .هرچند ایران برای قو جای مناس��بی نیست تا جوجه بیاورد ،اما در استخرهاي دستساز و بعضي از
باغوحشها كه شرايط مناسب براي قوهاي گُنگ و فريادكِش آماده شده ،تخمگذاري و جوجهآوري كردهاند.
قو ،تا آخر عمر به همان همسری که اول برگزیده ،وفادار است و هر سال فروردین و اردیبهشتماه تخمگذاری میکنند؛ گنگها  5تا  7و گاهي تا 10
و فریادکشها  4تا  6تخم سفیدرنگ و متفاوت .پنج هفتهای که از خوابیدن روی تخمها ميگذرد ،جوجهها بیرون میآیند و به محض خشکشدن پر
و بالشان هم دنبال والدین از النه بیرون میروند .در اصطالح پرندهشناسي به اين جوجهها «زودرس» يا « »Precocialميگويند .جوجههايي كه
در ابتداي تولد قهوهاي تيرهاند و  2سال بايد از عمرشان بگذرد تا شبيه والدينشان شوند .والدین ،جوجهها را از همان روزهای اول همراه خود به تاالب
میبرند تا زودتر رشد کنند و تا چند ماه بعد ،آماده سفری چندهزار کیلومتری .جوجهها ،مدام زیر نظر پدر و مادرند .بهخصوص قوی پدر ،با گردن درازش
همهجا را میپاید و از حریم خانوادهاش نگهبانی میکند .این پرنده پیش از این همه در تمام طول دوره تفریخ (طي دوره جنيني در تخم) ،کنار قوی مادر
بوده تا هم بیرون آمدن جوجههایش را ببیند و هم قوتقلب همسرش باشد و مراقب النه .گاهی هم برای او غذایی از ته تاالب بیرون میکشد.
قو ،گردن درازش را بهراحتی زی ِر آب میکند و گياهان آبزي را با آرواره محکمش بیرون میکشد .در انزلي ديدهشده كه قوها دانه گل گياه آبزي
الله مردابي را هم ميخورند .هرچند از خوردن حشرات ريز آبزي و علفزاری هم در فصل بهار و تابس��تان بدشان نميآيد ،غذاي مقوي و سرشار از
پروتئين كه براي رشد سريع جوجههایشان هم میتواند مفید باشد .گردن قو از اردک و غاز درازتر اس��ت ،برای همین امكان دسترسي بيشتري به
غذا در عمق بيشتر تاالب دارند .مسالهای که در نگاه اول شاید ساده بهنظر برسد ،اما تغذيه اين گونه از گياهان آبزيبستر باعث میشود تا رسوبات
کف کمتر ش��ود و عمق آب هم کاهش پیدا نکند .این کار قوها و ديگر پرندگان آبزي ،براي حفظ و پايداري اكوسيستمهاي تاالبي اهميت و نقش
اكولوژيك اساسی دارد.
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راهبندان قو
قوها انگار با سرما عهدی دارند .هرچه سرما بیشتر شود ،مهاجرت هم بیشتر است .آنقدر که در سالهای گرمتر گاهی روی هم به  200قطعه هم نمیرسند
و در سالهای بسیار سرد شمال روسیه و اروپا ،تا هشتهزار قطعه قو هم بار سفر به ایران بستهاند .آنقدر زياد كه ميزبان ،گاهی توانايي پذيرايي از مهمانان
نجيب و زيباي مهاجر خود را ندارد و اين قوها كه اغلب از نوع فريادكشاند ،روزها براي سير شدن و برآورده كردن نيازهاي غذايي خود به شاليزارها ،آبگيرها و
آببندانهاي اطراف تاالبها ميروند و شب که میشود برميگردند به تاالب تا امنتر بخوابند .بازیگوشی و پراکندگی قوها همیشه هم با غذا و تفریح همراه
نیست و گاهی برایشان به گرانی گلولههای تفنگ بعضي از شكارچيان تمام میشود .سالهای سرد ،همهجای گیالن پُر میشود از قو؛ شالیزار ،تاالب ،آبگیر.
آببندان و تراکم جمعيت قوها گاهي آنقدر بخشي از منطقهاي را سفيد ميكنند كه رهگذران در دل زمستان ،در نگاه اول ذهنشان بیشتر به سوی برف میرود
تا انبوه قوهای چسبیده به هم .اوضاع برای قوها ،در خانه تابستانه و زمستانهشان کمی با هم فرق میکند .میزبان ،تابستان کمی مهربانتر است .چون هم
ی است .هم دورتادور زيستگاهي که قوها
جمعیت انسانی کمتر است و هم آنهایی که هستند ،کمتر دست به شکار قوها میزنند .در ایران اما اوضاع جور دیگر 
انتخاب ميكنند را آدم گرفته ،هم آنهایی که هستند انگار همیشه تفنگشان آماده شلیک است و تورهایشان آماده اسیر کردن .گرچه اغلب آنهايي كه تجربه
يكبار شكار قو دارند ،ميگويند ديگر قو شكار نميكنيم .میگویند اشكهاي قو را ديدهاند و میترسند آهش گرفتارشان کند .يا اعتقاد دارند اگر قو را شكار كني
جفتش از ناراحتي دق ميكند و ميميرد .اين باور شكارچيان هر چند از نظر علمي درست نيست و قوها پس از مرگ جفتشان همسر ديگري اختيار ميكنند
ولي اين اعتقاد و باور درست است كه قوها سنبل وفادارياند و تا پايان عمر با يكديگر ميمانند .البته با وجود همين باورها هم ،هنوز كه هنوز است ،قوها در ايران
شكار میشوند .نزديك شدن قوها به خانه روستایيان که بيشتر بهخاطر گرسنگي یا قرارگيري روستاها در مسير پروازشان است و پرواز آرام و گروهي نزديك
به سطح زمين ،بالي جان قوها در ايران است .شكارچيها حتي گاهي از درون حياط خانهشان با شليك گلولهاي ،پرنده را در هوا شكار ميكنند ،آنهم در
حاليكه قوها در ايران جزو گونههای حمايتشده هستند و شكارشان ممنوع است .پرندگان زيبايي كه امروز نياز به حمايت بيشتر دارند تا روزی نگرانی درنای
سیبری و دیگر پرندگان مهاجر درحال انقراض دامان آنها را هم نگیرد .شايد روزي فرا رسد كه آنها در طبيعت ايران از دستان ما هم غذا بگيرند
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