ثبت پلنگ

حيات
وحش

عكاسي از پلنگ ايراني ،كاري است بسيار دشوار كه فقط بهواسطه
تجربه و شناخت حياتوحش نميتوان به آن رسيد .اين موجود
باهوش با شنيدن هر صدا يا حس بو ،خود را پنهان ميكند  .تصويري
كه مي بينيد ،از معدود تصاويري است كه از پلنگ ايراني در طبيعت
ثبت شده است | عکس :محمود شكيبا

تعقيب پلنگ

گزارش اختصاصي «سرزمينمن» از پروژه رديابي ماهوارهاي بزرگترين گربهسان ايران

پلنگ،بزرگترينگربهسانايراناست؛گوشتخوارباشكوهيكهگرچهبيشترسرزمينآنهارادرآفريقاميدانند،اماايراننيزمأمنيكيازگونههاي
آن است .اين گونه منحصربهفرد ،امروز در وضعيت مناسبي قرار ندارد .طبق برخي برآوردهاي كارشناسي ،شايد تنها حدود 500تا 800پلنگ در
كل ايران وجود داشته باشد .از آنطرف آمار مرگ و مير اين جانور ،كه با از بين رفتن شير ايراني و ببر مازندران ،حاال لقب بزرگترين گربهسان ايران
گ و منحصربهفرد ايران نيز از بين برود .به همين دليل هم حافظان
را از آن خود كرده ،رو به افزايش گذاشته و ديري نيست كه نسل اين گربه بزر 
محيطزيست ،تالشهاي خود را براي شناخت و حفظ اين گونه در ايران شدت بخشيدهاند .مهمترين پروژهاي كه در چند ماه اخير در اينخصوص
اجراييشد،پروژهزندهگيريونصبگردنبندماهوارهايبرگردنپلنگهايايراناست.اينپروژه،بهبررسياكوسيستمپلنگايرانيدرشمالشرق
ايران ميپردازد و دادههاي علمي نويني از آن به دست خواهد آمد .محل اجراي اين پروژه در سه منطقه حفاظتشده پارك ملي تندوره ،سالوك
و ساريگل است كه جمعيت قابلتوجهي از پلنگهاي ايران در آن ساكناند .متني كه در ادامه ميخوانيد توسط «محمدصادق فرهادينيا» يعني
سرپرستاينپروژهبرايماهنامه«سرزمينمن»نوشتهشدهوبهدست«آرشمحرمی»ازاعضاياينتيمپژوهشيبرايمجلهتنظيمشدهاست.
محمدصادقفرهادينيادانشجويدكترايرشتهجانورشناسيدانشگاهآكسفورداست،اينپروژه،پاياننامهدكتراياوست؛پروژهايكهباحمايت
وهمراهيسازمانحفاظتمحيطزيست كشورودانشگاهتهراندرحال انجام است.
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در قلمرو پلنگ

حيات
وحش

يافتن پلنگها در طبيعت كار سادهاي نيست .براي آنكه بتوانيم محل
حضور آنها را بيابيم ،از روزها قبل ،در حال بررسي محيط بودهايم .كار
را مرحله به مرحله پيش برديم و با يافتن سرگينهاي پلنگ و پيش از
آن تصاوير دوربينهاي تلهاي ،از حضور او در منطقه مطمئن ميشديم.
مرحله بعدي رفتن به دل طبيعت پاركملي تندوره بود و روزها به انتظار
نشستن ،تا بلكه پلنگ در تله بيفتد و بتوانيم گردنبند ماهوارهاي را
روي گردنش نصب كنيم .در اين عكس تيم پژوهش را ميبينيد كه
برای مشاهده شکارها در فصل زادآوری در پارک ملی ساریگل به
جستوجو میپردازد | عكس :پویان بهنود

رو در رو با پلنگ ايران

گام به گام در جستوجوي پلنگهاي ايران
براي نصب گردنبندهاي ماهوارهاي

محمدصادق فرهادينيا

اينكه پلنگ را در ايران بتوان از نزديك ديد ،كاري اســت تقريبا غيرممكن .چه برسد به آنكه قرار بر نصب
گردنبندهاي ماهوارهاي بر گردن آنها باشد .حفاظت از پلنگهاي ايران ،به عنوان يك گونه باارزش در اولويت
كاري تمامي دستاندركاران حافظ حياتوحش ايران اســت ،اما كارشناسان با مشكل بزرگي در اينخصوص روبهرو
هستند و آن هم نبود شناخت كافي از جمعيت ،رفتارشناسي و زيستگاه آنها است تا بتوان برنامه مدوني را براي حفاظت
از آنها در نظر گرفت .اين پروژه براي رســيدن به همين دادهها طراحي و اجرا شده است .در مرحله اول به شناسايي
زيســتگاه پلنگ در ايران و ميزان حضور آنها در آن مناطق پرداختيم و همزمان چگونگي تعامل جوامع محلي با اين
گوشتخوار منحصربه فرد در منطقههاي موردنظر را بررسي كرديم .در مرحله بعدي به جمعآوري آثار و عالئم برجاي
مانده آنها در طبيعت پرداختيم و بر اساس ســرگينهاي موجود از پلنگها ،نمونههاي ژنتيكي آنها استخراج شد تا
دودمان جمعيت پلنگها در آن مناطق شناخته شود .به دست آوردن آمار درستي از جمعيت شكار پلنگها كه شامل
كل و بز ،قوچ و ميش ،گراز وحشي و غيره ميشود نيز از بخشهاي مهم تحقيقاتي در اين پروژه به حساب ميآمد .پس
از جمعآوري اين دادهها حاال به مرحله حساس كار رســيدهايم؛ يعني زندهگيري و مجهز كردن آنها به گردنبندهاي
ماهوارهاي ،تا بتوانيم رفتارها و جابهجاييهاي آنها را طي يكسال ردگيري كنيم .داستاني كه در ادامه ميخوانيد ،حاصل
تالش گروهي است كه شبانهروز در پي پلنگها بودهاند و با خطرات و ماجراهاي مختلفي روبهرو شدهاند.

صداي پلنگ
نيمههاي شب است كه صدا را ميشنوم و لحظهاي در دلم ميگويم حتما پلنگ است .اين،
چهارمین شبی است که در چادرمان ،باالی کوه منتظر دریافت سیگنال هستیم .آبوهواي
روزهاي پارك ملي تندوره خوب است ،اما شبهايش گاهی بسیار سرد ميشود و بعضي
مواقع حتی با بارانهای شدیدی همراه است .کمپ «صفا» در مهمانسرا ،تنها کمی آنورتر،
منتظر خبری از کمپ «کوهستان» هســتند؛ دو كمپي كه براي پروژه زندهگيري پلنگ
ايراني برپا كردهايم .در کمپ کوهســتان ،ما نوبتی بیدار میمانیم و هر یک ساعت ،گاهی
هر نیم ساعت یا حتی یک ربعساعت ،سیگنال را چک میکنیم .صدای بیتفاوت سیگنال
را میشنوم :دی ....دی ....دی....؛ یعنی هنوز خبری نیست .بیرون چادر ،در کیسهخواب،
سردی هوا و دیدن آسمان زیبای شب تندوره که در میان کوههای اطراف قاب شده ،هم
خواب و هم گذر زمان را از یادم برده كه ناگهان صدايي ميشنوم.
ساعت هجده و بیست دقیقه بود و دوباره براي چك كردن سيگنال از کیسه خوابم به سختی
بیرون آمده بودم .سرمای هوا تنم را لرزاند ،وقتي آنتن را باز كردم و باال گرفتم و گیرنده را
روشن كردم .با دکمهها و پیچ تنظیم آن كه ور رفتم ،این صدا را شنيدم :دید ..دید ..دید..
دید...؛ یعنی یک خبری هست .آرش محرمي سرش را از چادر بیرون میآورد و میگوید:
«حتما باز هم روباهه .پدرمون دراومد ».طی یک هفته گذشته به طور متوسط هر روز دو تا
سه بار تله فعال شده و هربار غالبا با یک چیز مواجه شده بودیم :روباه؛ روباههايي كه در تله
گیر نمیکنند و تنها آن دور و بر میپلکند ،کنجکاوی میکنند و تله فعال میشود .هر دفعه
كه سیگنال را دریافت میکنیم ،به «ایمان معماریان» و «علیرضا شهرداری» در کمپ صفا
بیسیم میزنیم و آنها هم در کمتر از سه دقیقه سر میرسند و ما هم تا آن موقع به پایین کوه
ميرسیم .سوار ماشین میشویم و به سرعت خود را به تله میرسانیم و با احتیاط نزدیک
میشویم .تا امشب هربار كه نور پرژکتور را به سمت تله گرفتهايم ،ديدهايم خبری نیست؛
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تله به هم خورده و تعدادی روباه و گاه سمور در اطرافِ طعمه در حال پرسهزدن هستند و
با چشمان براقشان ما را نگاه میکنند .هربار هم نزدیک به نیم ساعت طول میکشد تا تله
را دوباره درست کنیم و همهچیز را به حال طبیعی برگردانیم؛ طوری که گویی اصال تلهای
در آنجا نیست .بعد بايد دوباره برگردیم؛ ما به کمپ کوهستان و آنها به کمپ صفا ،تا دوباره
همگي بیدار و گوشبهزنگ بمانیم .چند روز گذشته را اینگونه سپری کرده بودیم .اما شب
چهارم ،قضيه فرق كرد.
میدانستیم دستکم یک پلنگ ن ِر غالب در منطقه هست؛ تحقیقاتمان نشان میداد از
تابستان سال پیش و حتی پیش از آن در منطقه حضور داشته و حاال هم باید باشد .ما تنها
در یک فاز این پروژه چیزی نزدیک به  200کیلومتر در کوهستانهای تندوره پیمودیم و
همراه محیطبانان ،وجببهوجب تندوره را گشته و آثار پلنگ را در نقاط مختلف آن مشاهده
کرده بودیم .دوربینهای تلهای بارها از پلنگهای مختلف عکس و فیلم گرفته بودند .حاال
میتوانستیم با اطمینان خوبی محلهای عبور پلنگ را حدس بزنیم و تله را همانجا کار
بگذاریم؛ بنابراین اولین تله را در جایی کار گذاشتیم که قلمرو یکی از پلنگهای نر غالب
منطقه بود .این یعنی بدون شــک او رئیس آن منطقه است و جایی که طعمه باشد ،حتما
رئیس هم هست .پس تا شب چهارم كه يعني همين امشب باشد ،در انتظار او ماندهايم و
حاال هم مدام سيگنال را چك ميكرديم تا بلكه صدايي بشنويم ،كه باالخره شنيديم.
برنا ميآيد
دوباره دقیقتر صدا را گوش ميكنم :دید ..دید ..دیــد ..دید . ...با کمی بیتفاوتی به کمپ
صفا بیسیم ميزنم« :از کمپ کوهستان به کمپ صفا ...تله فعال شده .شايد باز کار روباهها
باشه .ما میآیم پایین .خودتونو زود برسونید ».چند دقیقه بعد همگی در ماشین هستيم
و به سمت تله میرويم .در این شرایط اولین قانونمان آرامش و سکوت است و کسی نباید

بلند حرف بزند .سرانجام به محل تله ميرسیم .ماشین را کمی از جاده ميپیچانیم تا نور
روی محل تله بیفتد .پر ژکتور و چراغقوهها هم دست بچههاست تا اطراف را درست بررسی
کنند .همانطور که انتظار میرفت بازهم خبری نيست .تعدادی روباه با فاصله در اطراف تله
هستند ولي به شکل عجیبی زوزه میکشند که آنچنان معمول نيست .بازهم چراغهایمان
را ميگردانیم و ماشین را هم کمی جلو ميبریم تا بهتر ببینیم .میخواستم پیاده شوم که
ناگهان یکی فریاد ميزند« :پلنگ!» همه با دقت به جلو نگاه ميکنیم .خودش است ،آنجا،
روبهروی ما یک پلنگ جوان و زیباســت که به نظر میآيد کمی هم مضطرب شده .گویی
ما باالی ابرها هستيم و باورمان نمیشود او آنجاست .بعد از آنکه فرد فریادزن شماتت شد،
همه به حفظ دوباره آرامش دعوت ميشویم .چراغها را خاموش و با ماشین عقب ميرويم
تا استرس پلنگ بیشتر نشود و به خودش آسیبی نزند .میدانستیم از این به بعد هر ثانیه
اهمیت دارد و هر اشتباهی ممکن است گران تمام شود .کمی عقبتر وقتی از دید پلنگ
خارج ميشویم ،دکتر ايمان معماریان بالفاصله همراه دستیارش علیرضا شهرداري سراغ
تجهیزات دامپزشکی که پشت ماشین آماده است ميروند .داروها و مقدار آن بسیار حساس
است .جایی برای اشــتباه وجود ندارد .گروه دامپزشــکی تفنگ و دارت بیهوشی را آماده
ميكنند .آماده ميشویم و در حالی که به شدت هیجانزده هستیم به آرامی به سمت تله
ميرویم .اینبار با نور کمتری دوباره اطراف را بازبینی ميکنیم .دکتر معماریان و علیرضا به
آرامی از ماشین خارج ميشوند و با احتیاط درحالی که هرکدام به یک سمت پلنگ میروند،
تا چندمتری به او نزدیک ميشوند .پلنگ کمی گیج است و نفسنفس میزند .علیرضا در
یک ســمت ،حواس پلنگ را به خود جلب ميکند و دكتر در سوی دیگر و همراه تفنگش
پشت یک سنگ بزرگ پناه ميگيرد .ســپس فاصلهاش را توسط مترسنج با پلنگ اندازه
ميگيرد و تفنگش را براساس آن تنظیم ميکند .با تمرکز کامل نشانه ميگيرد و به کفل
او شلیک ميکند .تیر درست در محل اصابت کرد ،اما به محض اصابت ،پلنگ با تمام قوا به

بازهم چراغهایمان را ميگردانیم و ماشین را هم کمی جلو
ميبریم تا بهتر ببینیم .میخواستم پیاده شوم که ناگهان
یکی فریاد ميزند« :پلنگ!» با دقت به جلو نگاه ميکنیم.
خودش است ،آنجا ،روبهروی ما یک پلنگ جوان و زیباست
سمت دكتر پیش رفت؛ ولی در نزدیکی او و در آنسوی سنگ ،فن ِر حامی سیم تلهای که به
زمین میخکوب بود ،پلنگ را عقب کشید .خوشبختانه تله و سیمِ آن طوری طراحی شده
بودند که در چنین مواقعی آسیبی به پلنگ نرســد .پس از دیدن این صحنۀ هیجانانگیز
منتظر ميشویم تا پلنگ بیهوش شود .بعد از حدود  10دقیقه که به تدریج از بیهوششدن
پلنگ اطمینان حاصل ميشود ،از ماشین خارج ميشویم .از این لحظه تنها یک ساعت وقت
داریم تا ضمن بررسی مداوم عالئم حیاتی پلنگ برای اطمینان از سالمتی او ،اندازهگیریها،
نمونهگیری ،ثبت عکس از خالها ،دندانهــا و کف پاهای پلنگ را انجام دهیم و گردنبند
ردياب را بر گردنش نصب كنيم .پس شمارش معکوس آغاز ميشود.
پلنگ زندهگيري شده ،یک نر چهار تا شش ساله است :بدنی کامال سالم ،دندانهای سالم
و وزن زیاد .مراحل خونگیری براي بررســی بیماری و اندازهگیریها انجام و در مرحلۀ
آخر گردنبند نصب و فعال ميشود .برای رهگیری سادهتر ،برای آن پلنگ یک نام انتخاب
ميكنيم« :ب ُرنا» .از این پس گردنبند تا یک ســال روی گردن برنا باقی میماند و هر روز
نقاط حضورش از طریق ماهواره برای ما ارسال میشود .در نهایت پس از یک ساعتی که
نهایت
ِ
بسیار زود ميگذرد ،خیلی سریع وسایلمان را جمع ميكنيم و تیم دامپزشکی در
دقت آخرین تزریق را انجام ميدهد تا پلنگ دوباره به هوش آید .به محض انجام این کار
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در انتظار خواب

نخستين شبي كه پلنگي به تله افتاد ،از خوشحالي سر از پا نميشناختيم .اما بايد شاديهايمان را به وقت ديگري موكول
ميكرديم و همچنان در سكوت ميمانديم كه پلنگ در دام افتاده عصبي نشود و خودش را زخمي نكند .دكتر معماريان دارت
بيهوشي را كه به پلنگ شليك كرد ،ما هم گوشهاي منتظر مانديم تا پلنگ از هوش برود .با اطمينان از بيهوش شدن پلنگ،
آرام جلو رفتيم و ميدانستيم فقط يكساعت زمان براي بررسيها و نصب گردنبند ماهوارهاي زمان داريم .همين اتفاق هم
درباره پلنگ دوم افتاد كه عكس آن را در اين تصوير ميبينيد | عكس :علیرضا شهرداری

صدا ،دوربين ،پلنگ

بررسيها درباره پلنگ اول نشان ميداد كه در سالمت كامل به سر ميبرد .خوشبختانه از تمام مراحل كمين،
زندهگيري و انجام تحقيقات بر پلنگها در اين پروژه فيلمبرداري شده و قرار است به صورت يك فيلم مستند
ارائه شود .تمامي مراحل انجام اين پروژه گسترده پژوهشي با همراهی اداره کل محیطزیست خراسان رضوی و
اداره محیطزیست درگز صورت میگیرد ،با این حال پیگیری و عالقهمندی مردم این شهرستان را در تسهیل
امور انجام این پروژه و دنبال كردن وقایع و اتفاقات آن نمیتوان نادیده گرفت | عكس :محمدصادق فرهادینیا

پلنگ بيهوش است و ما در حال بررسيهاي الزم هستيم.
تقریبا کارمان رو به اتمام است که ناگهان پلنگ سرش را
تکان ميدهد و ما را نگاه ميکند .رنگ از رخمان ميپرد ،اما
به سرعت وسایل را جمع کرده و به سمت ماشین ميرویم
همگی به سمت ماشــین ميرويم و پنجرهها را باال ميدهيم و بازهم نظارهگر برنای آزاد
ميشــویم که حاال گردنبند هم به گردن دارد .برنا کمکم به هوش ميآيد و پس از کمی
تلوتلوخوردن ،حالش كه جا ميآيد ،از آنجا دور ميشــود .خیال ما هم راحت ميشــود
که پلنگ حالش خوب است و مراحل بیهوشــی و بههوشآمدن به درستی انجام شده و
خطری برنا را تهدید نمیکند .حاال میتوانيم کمی آسوده باشیم .تازه یادمان ميافتد كه
چه رویداد بزرگی را پشت سر گذاشتهایم و همه شروع به خوشحالی و پایکوبی ميكنيم.
البته كه كار تازه شروع شــده و نگرانيها هم كم نيست؛ بهخصوص مهمترين آنها ،يعني
اين نگراني كه پلنگ گردنبند را از گردنش درنیاورد؛ چون احتمال درآوردن گردنبند در
روزهای نخست بیشتر است.
بردياي بالغ
هشت روز از گردنبندگذاری برنا ميگذرد .ما در سه روز اول به دقت جابهجاییهای برنا را
چک كردهايم تا از همزیستی او با همرا ِه جدیدش يعني گردنبند ردياب مطمئن شويم .سه
روز اول با استرسهاي زيادي همراه بود؛ چون گاهی اوقات به علت نزدیکشدن پلنگ به
ما ،شک میکردیم که شــاید گردنبند را انداخته و رفته باشد؛ اما خوشبختانه این مرحلۀ
پراسترس هم سپری شده و برنا تا این لحظه هنوز گردنبند را حمل میکند.
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زندهگیری موفقیتآمیز اولین پلنگ و گردنبندگذاری او ،انرژی و اعتمادبهنفس دوچندانی
ن و البته خطرناک و طاقتفرسایمان كرد؛ يعني
به ما بخشید و ما را آمادۀ ادامۀ کار پرهیجا 
زندهگيري پلنگي ديگر و ادامه كار .جالب بود كه به فاصله کمی پس از رفتن برنا ،تله دوم هم
فعال شد .بالفاصله خودمان را به آنجا رساندیم اما خبری نبود .احتماال بازهم روباهها بودهاند
و ما هم انتظار نداشــتیم در همان زمان پلنگ دیگری بگیریم؛ اما وقتی فیلمهای دوربین
تلهای را دیدیم ،متوجه شدیم که این انتظار هم نابهجا نبوده؛ فیلم نشان ميداد که تقریبا
همان زمانی که ما باالی سر پلنگ اولی بودیم ،پلنگ نر مسنی هم سر طعمۀ تله دومی بوده
و پا روی تله گذاشته؛ اما از شانس بد به جای آنکه پایش را وسط تله بگذارد هر دو پایش را
اطراف تله گذاشته و در نتیجه به تله نیفتاده است .طی روزهای بعد تمام فکر تیم این بود
که چطور این پلنگ بزرگ را زندهگیری کنند.
پس از زندهگیری برنا ،ما دوباره به کمپ کوهســتان بازگشــتیم .از آنجا که داخل قلمرو
برنا بودیم هر روز صبح با غرش برنا از خواب بیدار میشــدیم؛ حتی یک روز ســاعت پنج
صبح ،آنقدر صدای غرش نزدیک بود که از خــواب پریدیم؛ اما چالش جدید ما بعد از برنا،
زندهگیری همان پلنگ نر بالغی بود که گرفتار تله نشــده بود .بعد از سه روز به این نتیجه
رسیدیم که باید تلهها را اصالح کنیم .روز هشــتم ،نحوۀ تلهگذاری را در محلی که انتظار
پلنگ بالغ را میکشیدیم ،کامال تغییر دادیم و دو تله را در یک محل کار گذاشتیم .برای این
کار از تجربیاتِ بهدستآمده از پژوهشهایی که دربارۀ شیرها در آفریقا انجام شده بود بهره
جستیم و باز هم به انتظار نشستیم.
حاال غروب روز هشتم است و ما در کمپ کوهستان هســتیم .در اینجا صدا و نور ممنوع
است .چون همواره از فاصلۀ دور دیده و شنیده میشــویم .برای چککردنِ آنتن از چادر
بیرون ميآييم و ميبينيم هر دو تله فعال هستند .مشکوک ميشویم؛ چون روباهها وقتی
یک تله را فعال میکردند دیگر به کنجکاوی خود ادامه نمیدادند .به بچهها بیسیم ميزنیم
که تله را چک کنند و اگر چیزی غیر از روباه بود ما را هم خبر کنند .علیرضا به ســمت تله

ميرود و صدايش را اينطور در بیسیم ميشنويم« :جا تره و بچه نیست .تله خالیه ».نااميد
وارد چادر ميشــوم و آماده خوابیدن که ناگهان بیسیم دوباره به صدا درميآيد« :پلنگ...
پلنگ .»...باالخره پلنگ بالغ که این چند روز دنبالش بودیم در هشتمین شب به تله افتاده
است .خود را به سرعت به پلنگ ميرسانيم و خیلی سریع و ساده داروي بيهوشي را به او
ميزنيم .در انتظار بيهوش شدن پلنگ ،عليرضا تعريف ميكند كه جانور ابتدا خود را پشت
درختی مخفی کرده ،اما وقتی گروه دامپزشــکی جلوتر رفتهاند ،پلنگ را دیدهاند که سر
جایش توی تله است و ما باالخره توانستیم این پلنگ بالغی که در تصاویر بسیاری از عکاسان
بازدیدکننده از تندوره دیده بودیم را از نزدیک مالقات کنیم .حاال پلنگ بيهوششــده و
بايد كارمان را آغاز كنيم.
از آنجا که پس از شلیک دارت ،مادۀ بیهوشــی به طور کامل تزریق نشد ،ما انتظار داریم
پلنگ زودتر به هوش بيايد و بايد هرچه سریعترکارها انجام و گردنبند نصب شود .تقریبا
کارمان رو به اتمام اســت که ناگهان پلنگ ســرش را تکان ميدهد و با گیجی ما را نگاه
ميکند .رنگ از رخمان ميپرد ،اما به ســرعت وســایل را جمع کرده و به سمت ماشین
ميرویم .تیم دامپزشــکی هم بالفاصله آخرین تزریق را انجــام ميدهد و خیلی زود به
ما ميپیوندد .به پیشــنهاد اعضای تیم زندهگیری ،نام «بردیا» کــه زمانی پهلوان نامی
ایرانزمین بوده برای این پلنگ غالب در تندوره انتخاب ميشــود .خوشبختانه بردیا هم
به سالمت به هوش ميآيد و پس از آنكه دقایقی روی جادۀ روبهروی ما مينشيند ،برای
آخرین بار طعمههای ازدسترفتهاش را که از ماشــین نظارهگر او هستند مينگرد و به
تدریج از دید ما دور ميشود .ما تا اطمینانپیداکردن از ســامت بردیا آنجا ميمانیم و
حدود ساعت سهونیم صبح به مهمانسرا بازميگردیم .البته پیش از بازگشت ،همۀ تلهها
را غیرفعال کردهایم تا اين شب را بعد از گذشت حدود دو هفته ،خوب بخوابیم .سرانجام،
این سفر با زندهگیری دومین پلنگ پایان یافت و ما دوباره به تهران برميگرديم تا خودمان
را برای سفر زودهنگام بعدی آماده کنیم.

سيگنالها براي پلنگ

برای چک کردن وضعیت تلهها ،از آنتن رادیویی استفاده
میکرديم .هر تله مجهز به یک سنسور است که درصورت فعال
شدن ،سیگنال مشخصی ارسال میکند که با استفاده از آنتن
از کیلومترها دورتر میتوان مطلع شد که اتفاقی افتاده و سریع
باید به سمت تله حرکت كرد |عکس :آرش محرمی

روزهاي بردباري
کمتر از یک ماه از ســفر اول ميگذرد و ما دومین کمپ کوهستانی خود را این بار در قلب
تندوره و پس از مشــاهدات بســیاری از آثار و ردپای پلنگ انتخاب کردهایم و در آن جا
گرفتهايم .این بار دیگر خبری از کمپ صفا نيســت و همۀ گروه باید باهم تا مدت زمانی
نامعلوم ،شاید بیش از یک ماه ،در کمپ جدید کوهستانی بمانیم که به مراتب شرایط آن
از نظر آبوهوا ،موقعیت جغرافیایی و خطر جانوران بسیار دشوارتر است و البته بسیار بکر
و زیباتر از کمپهای پیشین .همچنین ممکن است تا روزها تهیه آذوقه و بنزین برایمان
ممکن نباشد؛ با این وجود ،انرژی حاصل از موفقیت قبلی و هیجان رویدادهای پیشرو جان
تازهای به ما داده تا به استقبال این شرایط برویم.
 20روز گذشته ولی خبری از پلنگ نيست؛ بنابراین ناچار شــدهایم بر تعداد تلهها اضافه
کنیم و چهار ایستگاه مجهز به تله داشته باشیم .تلههايي در سرزمین سخت و کوهستانی
که هر روز در آن یا مه است یا باران و دشــواری زیادی برای مدیریت پیش میآورد .البته
حدود  10روز پيش ،از يكي از تلهها خبر خوبي برايمان رسيد و برای اولینبار متوجه حضور
پلنگ شــدیم .در واقع پلنگی از کنار تلۀ ما عبور کرده و با عالمتگذاری قلمروش در یک
متری تلهها ،به ما فهمانده كه متوجه حضور ما هست .خبر خوب براي ما اين بوده كه باالخره
حضورش را حس کردهایم و در عین حال ردپای کوچکش نشان میداد که جوان است .با این
حال ،هنوز پلنگی ندیده بوديم تا همين يك هفته پيش كه طبق معمول مشغول بازبيني
تلهها بوديم؛ من و علیرضا شهرداري به سمت تلۀ داخل دره رفته بوديم و ایمان معماریان به
سمت تلۀ روی دامنه .وقتي شب در كمپ به هم رسيديم متوجه شدم كه اتفاق جالبي براي
ايمان افتاده؛ او در مسیر حرکتش به سمت تله یک لحظه سرش را باال آورده و چشمدرچشم
پلنگ ایرانی شده بود .البته پلنگ همان موقع محل را به آرامی ترک كرده ،اما این چنین
امیدواریهایی در اين ناامیدی طوالنی براي ما بسيار باارزش بود .حاال اما  20روز گذشته
و هيچ تلهاي نتوانسته برايمان پلنگي به دست آورد .کمکم هوا رو به سردی میرود و تیم،
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پلنگ بيدار ميشود

يك بار اواخر بررسيمان روي پلنگ بود كه ناگهان ديديم پلنگ سرش را باال آورد و به ما نگاه كرد .ميدانستيم كه زمان كمي
براي بررسيهايمان داريم و دارت بيهوشي ،دارو را كامل در بدن او تزريق نكرده ،براي همين كار را به سرعت پيش برديم.
پلنگها شكارچيان ماهري هستند و اگر در آن لحظه در حالت گيجي بعد از بيهوشي نبود ،حتما يكي از ما را طعمه خودش
كرده بود .ما سريع خود را به داخل خودرو رسانديم و وقتي پلنگ به هوش آمد ،بازهم مدتي را در كنار ما ماند و به ما خيره شد
عکس :محمدصادق فرهادینیا

داروي پلنگ

دكتر معماريان و دستيارش عليرضا شهرداري مسئول بيهوش كردن
و به هوش آوردن پلنگ بودند .آنها بايد دارو را به ميزان الزم به پلنگ
تزريق ميكردند؛ نه بيشتر كه آسيب ببيند و نه كمتر كه زودتر از وقت
الزم به هوش بيايد .پس از اتمام كار ،دكتر معماريان دوباره دارويي به
پلنگ تزريق ميكرد تا او به هوش بيايد | عکس :علیرضا شهرداری

گردنبندهاي خودكار

گرنبندهای پلنگها طوری طراحی شدهاند که هر سه ساعت یکبار مکان پلنگ را ثبت میكنند و سپس از طریق
ماهواره برای محقق ارسال میکنند .آنها پس از یکسال بهطور خودکار از گردنبند جانور باز شده و میافتند،
بنابراین نیازی به زندهگیری مجدد جانور و جدا كردن گردنبندها نيست | عكس :علیرضا شهرداری

خسته و نگران است .ما هیچ وسیله گرمایشی به جز لباس و کیسه خوابمان نداريم .تلهها
یخ زدهاند و عمال شانسی برای زندهگیری وجود ندارد .گرچه یخزدنِ تله به هیچوجه برای
پلنگ خطرناک نيست ،اما باعث میشود حیوان به راحتی از تله درآمده و برود .سرانجام
بايد فردا پس از بیست و یک روز ،دومین تالش خود را برای زندهگیری پلنگ رها كنيم و
خطر بارش برف و احتمال خطر برای اعضای تیم در ارتفاعات تندوره را از خود دور كنيم.
اميد و سگهاي گله
پس از ناکامی در بندک ،مدتی دوباره به خراسان برگشتیم و پلنگ ديگري به دست آورديم
اما نتوانســتيم برايش گردنبند ماهوارهاي بگذاريم .ماجرا از همان روزهاي نخســت و با
رویدادی غیرمنتظره آغاز شد؛ خبردار شدیم در روستایی در فاصلۀ حدودا  10کیلومتری
مرز ترکمنستان ،پلنگی به جای آنکه گوسفندان را شکار کند بیشتر سگهای اهلی روستا
را شکار میکند .حال با آنکه تعدادی از گوسفندان آنها را هم برده بود ،مردم روستا بیشتر
نگران تعداد زیاد سگهای کشتهشده بودند.
بنابراین اینبار تالشی دوباره کردیم تا هم پلنگ را بگیریم و هم مردم روستا را از نگرانی
دربیاوریم؛ اما مردم روستا امید زیادی به تیم جوان ما نداشــتند .ما پس از بررسیهای
سوجوها سرانجام محل تله را در نزدیکی یکی از خانههای روستایی مشخص
میدانی و پر 
کردیم و تله را در آنجا کار گذاشتیم و منتظر مهمان ناخواندهمان شدیم .در سومين شب،
پلنگ به تله افتاده .پس از بیهوشی پلنگ نخستین چیزی که بررسی كرديم دندانهای او
بود .مردم روستا بر این باور بودند که پلنگ جوان و بیتجربهايست؛ ولی بررسي ما نشان
داد كه دندانهای اين پلنگ اصال وضعیت خوبی نداشــتند و نشان از سنوسال باالی او
داشت .مردم از اینکه دوباره امنیت و آرامش به روســتا بازگشته خوشحال بودند ،گرچه
برخی هم دوست داشتند پلنگ همچنان در همان منطقۀ آنها بماند .این پلنگ نر که به
احترام یکی از اهالی همراه روســتا «امید» نامگذاری شد ،بدون شک یکی از مسنترین
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پلنگهایی بود که تا امروز پژوهشگران ایرانی آن را یافتهاند.
سرانجام پس از شکار  15سگ ،پلنگ این روســتا که قرار بود زندهگیری و به یک منطقۀ
دیگر منتقل شود به دلیل شرایط بد فیزیکی و وضعیت دندانی نابسامانش ،به ناچار به پارک
پردیسان تهران منتقل شــد .هیچیک از اعضای تیم از اینکه این پلنگ را نمیتوان به یک
زیستگاه دیگر منتقل کرد ،خوشــحال نبودند .ما نیز که در را ِه رفتن به تندوره برای ادامه
پروژۀ خودمان بودیم ،ناگزیر شدیم به تهران بازگردیم.
برزو 11 ،ساله از تندوره
اميد را به پرديسان تحويل داديم و حاال براي ادامه پروژه ،در بهمن  1393در بخش دیگری
از پارک در حاشیه تندوره مستقر شدهايم؛ طوری که فاصله مناسبی از قلمرو برنا و بردیا
داشته باشیم .قلمروي اين دو پلنگ را هم بهطور دقيق از طريق گردنبند ماهوارهايشان
به دست آوردهايم.
حاال دیگر وسط زمستان است و باران و مه از همراهان همیشگی ما هستند .بعد از بررسی
محیط چند نقطه را برای تلهگذاری مشخص ميكنيم و برای آنکه پلنگ را به آنجا بکشیم
از الشه دام اهلی و گوشت تازه استفاده ميکنیم.
هنوز یک روز کامل نگذشــته که یکی از تلهها فعال ميشود .شــب است و از نور ماه هم
خبری نيست .وقتی به تله ميرسیم ابتدا جانور را نميتوانیم تشخیص دهیم؛ اما به محض
اينكه «نیما عسگری» كه براي ساخت يك فيلم مســتند از پروژه همراه ماست ،دوربين
فيلمبردارياش را زوم و چراغش را روشن ميكند ،جانور بلند ميشود و متوجه ميشویم
که یک پلنگ بالغ در تله گرفتار شده است .پس از بیهوشکردن ،پلنگ وارسی ميشود و
ما ميتوانیم به آن نزدیک شویم .اینبار نیز پلنگ یک نر بالغ و مسن است که حدودا 11
سال داشت .اینبار نام این پلنگ را «برزو» ميگذاریم و گردنبند ردياب ماهوارهاي را بر
گردنش نصب ميكنيم.

بررسيها آغاز ميشود
از روزی که برنا ،بردیا و برزو مجهز به گردنبندهای ماهوارهای شدهاند ،به صورت مرتب تحت
کنترل هســتند و نقاط حضور آنها از طریق ماهواره دریافت میشود .آنها معموال هر چند
روز یکبار طعمهای شکار میکنند و ما با بررسی محل شکار آنها درمییابیم که دقیقا چه
گونهای را شکار کردهاند.
با کمک این ابزار ما حتی توانستهایم استراحتگاههای آنها را نیز بیابیم .گاهی اوقات برنا از
توگذار میپردازد؛ ولی
مرزهای منطقه تندوره گذر کرده و در حاشیه این پارک ملی به گش 
خوشبختانه تابهحال هیچ مشکلی برایش پیش نیامده است .علت جابهجاییهای مکرر برنا
هنوز مشخص نیست .در چنین مواردی ،پروتکل ما این است که مسئوالن محیطزیست
شهرستان درگز مطلع خواهند شد تا با همراهی همیاران محیطزیست مراقب باشند که
اتفاق ناگواری برای پلنگ نیفتد.
در میان گربهســانان ،زندهگیری مادهها بسیار دشوارتر از نرهاســت؛ زیرا کمتر جابهجا
میشــوند و خیلی محتاط هســتند .با زندهگیری برنا ،بردیا و برزو ،اکنــون تالش تیم،
زندهگیری دستکم یک ماده است .در آذرماه سال  1392دقیقا در محل زندهگیری برنا
یک عکاس ،موفق به عکسبرداری از یک مادهپلنگ و دو تولهاش در تندوره شده بود .این
پلنگها ،به خصوص مادرشان باید همچنان در تندوره حضور داشته باشند .ردیابیهای
صورتگرفته نشان از آن دارد که خانواده دیگری در پارک هستند؛ ولی اینکه چطور آنها را
بتوانیم بگیریم ،خود چالش بزرگ پیشروی ماست.
مدتی قبل هم یکی از عکاســان حیاتوحش از جفتگیری طبیعی بردیا در کنار جفتش
تصویربرداری کرد .بردیای مسن به معنای واقعی یک پلنگ قدر و غالب است .او با خیال
راحت هر چند روز یکبار ،قلب پارک تندوره را دور میزنــد و دوباره به نقطه زندهگیری
بازمیگردد .با این حال ،تعداد افرادی که گزارشی از مشاهده برنا ،بردیا و برزو دادهاند بسیار
کم است؛ گویا مخفیکاری پلنگها آنقدر زیاد است که حتی برنا که مرتبا اطراف روستاها

از روزی که پلنگها مجهز به گردنبندهای ماهوارهای
شدهاند ،نقاط حضور آنها را مرتب دریافت میكنيم .آنها
معموال هر چند روز یکبار طعمهای شکار میکنند و ما با
بررسی درمییابیم چه گونهای را شکار کردهاند
میپلکد را تابهحال کمتر کسی رویت کرده است.
يکی از پلنگهایی که هنوز موفق به گرفتن آن نشدهایم ،پلنگی به نام «ساالر» است که
سال پیش آن را از نزدیک دیدیم و تالش ما براي زندهگيرياش بينتيجه ماند .از طرفی ما
از حضور دستکم دو نر دیگر غیر از برنا و بردیا در همان محدوده اطمینان داریم و همین
به ما قوت قلب میدهد که باز هم پیش برویم.
البته این سه پلنگ ،نخستین پلنگهای ایرانی نیستند که مجهز به گردنبند شدهاند ،بلکه
پیش از آنها «توانا» نخستین پلنگ نری بود که در بافق یزد ایران گردنبنددار شد .این اتفاق
در سال  1385رخ داد و پس از یک سال که گردنبند از گردن توانا افتاد ،همچنان تا سال
 ،1391یعنی حدود پنج سال بعد به اســتناد تصاویر دوربینهای تلهای ،در بافق زندگی
میکرد .آن پروژه توسط پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با مشارکت چند نهاد خارجی
در ایران اجرا شده بود.
ما با کمک این دادهها خواهیم توانست اطالعات ارزشمندی از جابهجایی پلنگها ،عادات
غذایی ،زادآوری و میزان تحمل حضور انسان در زیستگاه را به دست آوریم .اطالعاتی که
پیش از این بیشتر در حد حدس و اثباتنشده بودند .خوشبختانه در حال حاضر يعني در
اواخر فروردينماه  ،1394سیگنالها و نقاط حضور هر سه پلنگ مرتبا دریافت میشود و
شرایط هر سه مناسب است.
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