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گزارش «ایران» از شکار گروهی پرندگان مهاجر در تاالبهای شادگان و سوسنگرد

ارزیابینهاییمدیرکلمدیریتبحرانسیستانوبلوچستانازخساراتسیل

خوزستان ایستگاه آخر زندگی پرندگان مهاجر
خبرنگار

پانا

اردک سرســبز و غــاز وحشــی از همــه
گرانترنــد؛ از  120تــا  140هــزار تومان به
فروش میرسند .ارزانترینها هم چنگر
و خوتکاینــد کــه جفتــی  40هــزار تومان
فروختهمیشوند.
اهوازیهــا ،بازارهــای کیــان اهــواز
و شــهر سوســنگرد را دو مرکــز اصلــی
فــروش پرنــدگان مهاجــر معرفــی
میکننــد؛ پرندگانی که غیرمجاز شــکار
میشــوند و آشــکار و عیــان در بــازار بــه
فروش میرسند« .مرغابی ،غاز ،چنگر،
چارتایی ،اردک وحشی؛ قیمت مناسب،
کارتخــوان هــم داریــم» روی یــک بنــر
ســبز روشــن با رنگ قرمز یک فروشنده
حدوداً  20ساله اینگونه برای پیدا کردن
مشــتری تبلیــغ میکند .این سرنوشــت
پرندگان مهاجری اســت که اغلب زنده
با بالهای گره خورده و شکسته و تحمل
ســاعتها درد و وحشت به بازار منتقل
میشوند و در آخر کار هم جلوی چشم
یکدیگر سربریده میشوند.
«جاســم مزروعــی» یکــی از
فروشندگان میوه و سبزیجات بازار کیان
اهواز است که از دیدن روزانه صحنههای
دلخــراش کشــتار ایــن پرنــدگان ابــراز
ناراحتی میکنــد .او میگوید :بازار کیان
متأسفانه مهمترین محل فروش انواع
پرنده شــکار شده است .وی که خود را از
مدافعان پرنــدگان میداند ،میافزاید:
اغلــب میبینــم شــکارچیانی کــه برای
فــروش شکارشــان بــه بــازار میآینــد،
برای فــروش پرندهای چــون فالمینگو،
پاهایــش را قطــع میکننــد تــا خریــدار
متوجه نوع صید نشود.
او درباره نحوه شکار پرندگان توضیح
میدهد :اســلحه ،محمیــه (تاالبهای
دستساز) یا دامگاه ،دانههای مسموم
و تورهــای هوایــی از جملــه شــیوههای
مرســوم شــکار پرنــدگان مهاجــر در

خوزســتان اســت .در برخــی نقــاط
مثــل تاالب شــادگان ،شــکار بــاتورهای
هوایــی رایــج اســت؛ در نقاطــی هــم
مانند هویزه ،سوســنگرد و تــاالب بامدژ
محمیه (تاالبهای دستساز) گسترده
میشــود .درایــن شــیوه ،محمیــهدارها
بــا خاکریزی اطــراف زمیــن ،آبگیرهای
مصنوعی ایجــاد میکنند و در نقاطی از
آبگیر ،دانــه میریزند و پرندگان مهاجر
را به قربانگاه میکشانند .سپس در زمان
مناســب ،دام توری را کــه زیر آب تعبیه
کردهاند میکشند و پرندگان گرفتار دام
میشوند.
وی فالمینگــو،اردک بلوطی ،اردک
ســیاه کاکل ،مــوال ،اردک مرمــری و
گیلــوش را از جملــه پرندگانــی معرفی
میکنــد که معمــوالً روزانــه از  ۶۰تا ۲۰۰
قطعــه بــا ایــن روش شــکار میشــوند.
البتــه تأکیــد هــم میکنــد که تمــام این
شــکارها بــه بــازار عرضــه نمیشــود و
مشــتریان خاص ،سهم همیشگی خود
را نــزد محمیــهداران محفــوظ دارنــد.
زمان رســیدن پرنــدگان مهاجر شــمال
روســیه بــه خوزســتان ،بــه معنــی آغاز
فصــل صید آنهــا اســت و اکنــون بیش

از دو مــاه از کشــتار گروهیشــان در ایــن
اســتان میگذرد .بنابر مشاهدات روزانه
برخــی فروشــندگان ایــن بــازار میتوان
تخمین زد که روزانه هزاران پرنده بومی
و مهاجر در محمیههــا و تورهای هوایی
(تــاالب شــادگان) به کام مرگ کشــیده
میشوند .شــکار پرندگان در خوزستان،
چند سالی است که رونق زیادی گرفته و
بسرعت در حال نزدیک شدن به همان
وسعت و شدتی است که در فریدونکنار
مازندران از آن صحبت میشود.
«محمدجــواد اشــرفی» ،مدیــرکل
حفاظــت محیطزیســت خوزســتان در
توگــو بــا «ایــران» با اشــاره به شــکار
گف 
غیرقانونــی پرنــدگان مهاجــر میگوید:
منکــر شــکار پرنــدگان بهطورغیرمجاز و
فــروش آنهــا در بازار نیســتیم .در فصل
مهاجــرت پرندگان کــه معمــوالً از آبان
شــروع میشــود و تــا بهمن ادامــه دارد،
متأســفانه با شــکار این پرندگان از سوی
شــکارچیان مجــاز و غیرمجــاز مواجــه
هســتیم .البته در این مدت نیروهایمان
را با تمام امکانات در نواحی و تاالبهای
اســتان که پرندگان مهاجــر در آنها فرود
آمدهاند و شــکارچیان نیز حضور دارند،

مســتقر میکنیم تا در صورت مشــاهده
شکار غیرمجاز برخورد قانونی شود.
وی ادامه میدهد :تعداد شکارچیان
غیرمجاز زیاد است؛ تعدادی هم هستند
که مجوز شــکار میگیرند ،امــا به تعداد
مجاز ،پرنده شــکار نمیکنند .برخی هم
با تور شکار میکنند.
مدیــرکل حفاظــت محیــطزیســت
خوزستان با بیان اینکه حدود  20درصد
تاالبهای کشور در خوزستان واقع شده،
میگویــد :بــه همیــن دلیــل این اســتان
بیشــترین پرنــدگان مهاجــر را دارد و بــا
توجه به شــرایط آب وهوایی ،ماندگاری
پرندگان در این اســتان بیشــتر است؛ در
واقع خوزستان نقطه آخر سفر پرندگان
مهاجر است.
درحاشیه این تاالبها جوامع محلی
زندگیمیکنندکهمعیشتشانازطریق
صیــد و شــکار تأمین میشــود؛ اشــرفی
درباره وضعیت رسیدگی به نحوه شکار
پرندگان در این مناطق ،تصریح میکند:
تمــام ایــن مناطــق را بــا مســتقر کــردن
نیروهــا بــا قایق یا خــودرو تحــت کنترل
میگیریــم و در صورت مشــاهده شــکار
غیرمجاز بــا آنان برخورد میکنیم .یکی
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از مشــکالت مــا در ایــن زمینه ،وســعت
تاالبهاســت کــه بهطــور صددرصــد
نمیتوانیــم آنها را پوشــش دهیم ،نیرو
و همیــار بــه انــدازه کافــی نداریــم .او به
وسعت  400هزار هکتاری تاالب شادگان
اشاره و تأکید میکند :این وسعت تاالب
را با چه تعداد نیرو یا امکانات میتوانیم
تحت کنترل داشته باشیم .وی درپاسخ
به این ســؤال که چرا با فروشــندگان این
نــوع پرنــدگان کــه در بازارهــا بخصوص
بــازار کیــان علنــی و براحتــی اقــدام بــه
فــروش میکننــد ،برخــورد نمیشــود،
میگویــد :اغلــب فروشــندگان پرندگان
مهاجــر بــا شــکارچیان در ارتباطنــد
و معمــوالً از یــک قــوم و خویشــند.
فروشــندگان زنهای محلی باالی  50تا
 60ســال هســتند که برای گذران زندگی
از این راه کسب روزی میکنند و برخورد
با آنــان تبعات اجتماعــی دارد؛ در واقع
باید از منشأ جلوی این اقدام گرفته شود
و البتــه بــا همکاری مراجــع قضایی هم
باشــد .خوشــبختانه همکاران ما هم در
مراجع قضایــی در ایــن زمینه همکاری
میکننــد و میزان شــکارهای غیرقانونی
نیز خیلی کاهش داشــته است .آموزش
و فرهنگســازی در مورد شکار پرندگان
مهاجــر بــه مــردم و توســعه فعالیــت
همیــاران محیــط زیســت ،از مهمترین
برنامههــای ما بــرای کاهش شــکارهای
غیرمجاز است.
ایــن مقــام مســئول در اداره محیــط
زیســت خوزســتان در خصوص برخورد
بــا فروشــندگان پرنــدگان صیــد شــده،
میگویــد :ایــن اقــدام نیازبــه همــکاری
بینبخشــی دارد و ســازمان حفاظــت
محیــطزیســت بــهتنهایــی نمیتوانــد
وارد عمــل شــود .بهگفتــه او ،برخــورد
بــا فروشــندگان پرندگان شــکار شــده با
همــکاری وزارت بهداشــت و نیــروی
انتظامــی و مراجــع قضایــی ممکــن
میشود.

تخریب کامل  16هزار واحد مسکونی
و خسارت به یک سوم راهها

اغلب فروشندگان
پرندگان مهاجر
با شکارچیان در
ارتباطند و معموالً از
یک قوم و خویشند.
فروشندگان زنهای
محلی باالی  50تا
 60سال هستند که
برای گذران زندگی
از این راه کسب
روزی میکنند و
برخورد با آنان
تبعات اجتماعی
دارد؛ در واقع باید
از منشأ جلوی این
اقدام گرفته شود و
با همکاری مراجع
قضایی باشد
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ارزیابــی نهایــی از میــزان خســارات ســیل در سیســتان و بلوچســتان نشــان
میدهد که  16هزار و  400واحد مســکونی بهطور کامل تخریب شــدهاند که
از این تعداد ،بیش از  14هزار واحد مســکونی در روســتاهای این استان قرار
دارند.
«عبــاس ارجمندی» ،مدیــر کل مدیریت بحران سیســتان و بلوچســتان در
گفتوگــو بــا «ایران» در این بــاره گفت :عالوه بر این تعداد واحد مســکونی
کــه بایــد نوســازی شــود،
 8هــزار واحــد نیــز نیــاز
بــه تعمیــر دارد کــه کار
تعمیــر ایــن واحدهــا نیز
بــزودی و بــا پرداخــت
تســهیالت آغاز میشود.
وی تأکید کــرد :در بخش
زیرســاختهای راه نیز بالغ بر  29درصد راهها دچار خســارت شــده که این
میزان در بخش کشــاورزی  23درصد ،مسکن  25درصد ،تأسیسات شهری
 10درصــد و تأسیســات آب منطقــهای  ،آب شــهری و روســتایی در مجموع
7درصد بوده است.
ارجمنــدی بــا اشــاره به اینکــه میــزان بارشها در سیســتان و بلوچســتان از
شــروع ســال زراعی جــاری تــا  30دی مــاه  98معــادل  119.4میلیمتر بود،
گفت :این در حالی اســت که در مدت مشــابه ســال زراعی قبلی در اســتان
تنهــا  4.7میلیمتــر بــارش باریــده بــود .در جریــان ســیل اخیــر سیســتان و
بلوچســتان یکهزارو  542روســتا درگیر ســیل بود که به گفته ارجمندی هیچ
یک از روســتاها مشــکل ارتباط تلفنی و برق ندارد ولی کماکان راه روستایی
 4روســتا مســدود اســت .ســیالب راه ارتباطی  631روســتا را قطع کرده بود.
سیالب سیستان و بلوچستان به حدی بود که حتی با فروکش کردن سیالب
تــردد در راههای ارتباطی روســتاها به ســختی و در بیشــتر آنهــا با تجهیزات
و ماشــینآالت ســنگین امکان پذیر اســت ولی همه راههــای فرعی و اصلی
این اســتان باز اســت .مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلو چستان افزود:
از ســتادهای مدیریت بحران اســتانها خواستهایم تجهیزات و ماشینآالت
ســنگین به اســتان ما اعزام کنند تا در روند کمکرســانی خللی وارد نشــود
تاکنــون  3هــزارو  955تــن اقــام کاالی اساســی بــه این اســتان توســط 170
ســورت پروازانتقال یافته اســت .در همین حال براســاس اطالعیه ســازمان
هواشناســی امروز(چهارشــنبه) نیز قرار است بارشهای گســتردهای استان
را دربــر بگیــرد کــه در این راســتا نیروهــای امــدادی و دســتگاههای اجرایی
اســتان به حالت آماده باش درآمدهاند .ارجمندی با اشاره به وقوع سیالب
احتمالــی در افغانســتان و رســیدن حجــم بــاالی آب بــه منطقه سیســتان،
خاطرنشان کرد :هشدارهای الزم به فرمانداران و دهیاران داده شده ضمن
اینکه جریان یافتن هیرمند ســبب شده تا مردم بیش از اینکه از این سیالب
هراس داشــته باشــند ،امیدوارند تا بخشــی از خشکســالی متوالی در استان
جبران شود.

