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درآمد حاصل از تماشاي پرندگان در امريکا به  85ميليارد دالر رسيد

سهم صفر درصدي ايران
از صنعت پرندهنگري جهان
مژگان جمشيدي

گلولههاي س��اچمهاي به جهنم تبديل
ميش��ود و دهها پرنده خونين بال نيمه
جان بر زمين ميافتند .ش��ليکهاي پي
در پي نه تنها بسياري از پرندگان را نابود
ميکند بلکه با از بين بردن امنيت ،باعث
مهاجرت بس��ياري از پرن��دگان به ديگر
مناطق مازندران ميشود .مناطقي که در
آنجا ابزار قتل عام پرندگان مهاجر ،به جاي
ي هوايي و دامگاهها
تير و تفن��گ ،تورها 
است .تاالب بينالمللي فريدونکنار ،سرخ
رود و ازباران از جمله مناطقي اس��ت که
به طور سنتي ساکنان آن از سالها پيش
با روشهاي مختلف اقدام به زندهگيري
و کش��تار پرن��دگان ميکردهاند و چون
خبري از تير و تفنگ نيست پرندگان به
تصور وج��ود امنيت در اين منطقه فرود
ميآيند .بر اس��اس اظهارات کارشناسان
حي��ات وح��ش در کان��ون محيطبان،
هرس��اله دهها هزار پرنده در اين منطقه
ب��ا روشهاي مختلف زندهگيري و س��ر
بريده ميشوند و در بازار پرنده فروشان
فريدونکنار فروخته ميشوند.
 ëپرنده نگري در اروپا و امريکا
همزم��ان با مهاج��رت پرن��دگان از
س��رزمينهاي شمالي به مناطق جنوبي
ميليونها پرنده از نخستين روزهاي پاييز
کوچ خود را ش��روع ميکنند تا زمستان
را در اين مناطق س��پري کنند .اما آنچه
جذابيت اين مهاجرتها را در کشورهاي
مختلف دوچندان ميکند نحوه استقبال
مردم از پرندگان مهاجر اس��ت .تورهاي
تماش��اي پرن��دگان رون��ق دوچندان��ي
ميگي��رد و ه��زاران نف��ر را به س��مت
زيستگاههاي پرندگان ميکشاند تا يک
روز آفتابي ي��ا باراني را در کنار پرندگان
مهاجر س��پري کنند .ع��دهاي ديگر نيز
تنها به نقاش��ي يا عکاس��ي از پرندگان
عالقه دارند و با حمل دوربين و سه پايه
يا بوم نقاش��ي ،گاه چند روزي را در کنار
پرندگان سپري ميکنند تا يک اثر هنري
خلق کنند يا به شکار لحظههاي ناب از
رفتار پرندگان بپردازند.
در برخي از کشورها هم مثل دانمارک
و کان��ادا نيم��ه پاييز که از راه ميرس��د
جش��نها و مراس��م متفاوتي در برخي
اياالت براي اس��تقبال از پرندگان برگزار
ميش��ود که گاه در حاش��يه اين مراسم
جشنواره غذاهاي محلي و سنتي و صنايع
دستي هم برگزار ميشود.
سرويس آبزيان و حيات وحش امريکا
()USFWSگ��زارش ميده��د که در
س��ال  ،1996تقریب��اً  63ميليون نفر از
افراد باالي  16سال امريکا براي تماشاي

مهاجرت پرندگان مهاجر از مناطق سردس�ير و س�يبري به تاالبهاي
کش�ورمان در حالي آغاز شده که هنوز پاييز از راه نرسيده اما در روزهاي
گذشته صدها پرنده مهاجر در تاالبهاي استان آذربايجان غربي ،مازندران
و گيالن و گلس�تان فرود آمدهاند که بخش عمدهاي از آنها ش�به جزيره
ميانکاله و جزيره آشوراده را مطابق معمول به عنوان مقصد نهايي زمستان
گذراني شان انتخاب کردهاند .در درياچه رو به زوال اروميه نيز که هم اکنون
بيش از  90درصد آن از بين رفته در روزهاي گذشته نزديک به  40فالمينگو
فرود آمدهاند که به گفته منابع محلي و تشکلهاي زيست محيطي حدود
 20فالمينگو طعمه شکارچيان غير مجاز شدهاند! اين در حالي است که تا
پايان دهه هفتاد اين درياچه هر س�اله پذيراي بيش از 70هزار فالمينگو
بود که ب�ا نابودي درياچه تقريب ًا تمامي ارزش زيس�تگاهي اين منطقه از
بين رفته و کمتر پرندهاي براي زمس�تان گذراني و جوجهآوري تابستاني
به اروميه مهاجرت ميکند .تا ماه آذر تقريب ًا بيشتر تاالبها ،آب بندانها و
شاليزارهاي کشورمان بويژه در مناطق شمالي ،مملو از مهاجران خستهاي

پرن��دگان ،عکاس��ي و نقاش��ي از آنها از
تاالبهاي اين کشور بازديد کردهاند که
به اين ترتيب درآمدي معادل  29ميليارد
دالر از طريق همين بازديدکنندگان عايد
اقتصاد ملي اين کش��ور شده است .اين
گ��زارش ميافزايد اگر صنعت تماش��اي
پرن��دگان را يک کمپاني ف��رض کنيم
در اين ص��ورت اين کمپان��ي در رديف
 500تايي پردرآمدترين شرکتهاي دنيا
ق��رار دارد ک��ه در س��ال  1996به دليل
شرايط مساعد آب و هوايي و زيستگاهي
در تاالبه��اي امريکا ،اي��ن کمپاني در
رديف  23قرار گرفت .درآمد پرنده نگري
در اياالت متحده در س��ال  2009به 35
ميليارد دالر و در سال  2013به بيش از
 85ميليارد دالر رسيده که از اين ميزان
حدود  24ميلي��ارد دالر صرف اقدامات
حفاظتي تاالبها و مناطق تحت حفاظت
ش��ده اس��ت .گزارشها حاکي است هر
ساله حدود  45ميليون شهروند امريکايي
براي تماش��اي پرندگان اقدام به سفر به
زيستگاههاي پرندگان ميکنند.
در استراليا نيز برخي از خانوادهها در
شمال کوئينزلند هر ساله معادل  60هزار
دالر از محل توريسم پرنده نگري و خيل
عظيم مردم عالقهمند که براي تماشاي
پرندگان به اين منطق��ه ميآيند درآمد
کس��ب ميکنند چرا که هش��ت درصد
گونههاي پرندگان جه��ان يعني حدود
 800گونه پرنده در اين کش��ور زندگي
ميکنند که از ارزش باالي حفاظتي و نيز
توريستيبرخوردارند.
تعداد گونههاي پرن��دگان در امريکا
بي��ش از  700و در کانادا نيز  640گونه
اس��ت .بنابراين صنعت پرن��ده نگري در
ايجاد اش��تغال و بهبود معيش��ت مردم
محلي نيز نقش بس��زايي دارد .در کانادا
و مکزي��ک نيز همچون اي��االت متحده،

ميشود که هزاران کيلومتر طي کردهاند تا به ايران برسند غافل از اينکه در
اين کشور ،جز شکارچيان کمتر کسي است که انتظار آنها را کشيده باشد.
اما در نقطه مقابل در بسياري از کشورهاي دنيا در اروپا و امريکا و آفريقا با
فرا رس�يدن  6ماهه دوم سال ،فصل جديدي از پرنده نگري آغاز ميشود.
بر اساس اعالم دفتر تنوع زيستي و حيات وحش سازمان حفاظت محيط
زيست هرساله حداقل دو ميليون پرنده مهاجر آبزي وارد کشور ميشود.
اين رقم در سالهاي گذشته بين  4تا  7ميليون پرنده نيز گزارش شده که
به موازات از بين رفتن بسياري از تاالبها و درياچههاي کشور با گذشت
زمان تعداد اين پرندگان نيز کاهش يافته و ديگر به ايران نيامدند .اما همين
تعدادي هم که به ايران ميآيند به دليل شکار و صيد بيرويه درصد قابل
توجهي از آنها براي هميش�ه از چرخه حيات خارج و از بين ميروند .اين
در حالي اس�ت که وجود اين پتانسيلهاي غني از تعداد و تنوع پرندگان
در کشور ميتواند بستر بسيار خوبي براي توسعه صنعت اکوتوريسم بويژه
پرنده نگري در کشور ما باشد.

درآم�د پرن�ده نگري در اياالت متحده در س�ال  2009به 35
ميلي�ارد دالر و در س�ال  2013ب�ه بي�ش از  85ميلي�ارد دالر
رسيده که از اين ميزان حدود  24ميليارد دالر صرف اقدامات حفاظتي
تاالبها و مناطق تحت حفاظت ش�ده اس�ت .گزارشها حاکي است
هر ساله حدود  35ميليون شهروند امريکايي براي تماشاي پرندگان
اقدام به سفر به زيستگاههاي پرندگان ميکنند

صنعت پرنده نگري يکي از پردرآمد ترين
صنايع توريس��تي به ش��مار م��يرود و
هرساله معادل  25ميليارد دالر براي اين
کش��ورها درآمدزايي دارد .در انگلستان
نيز بيش از يک ميليون نفر در کلوپهاي
پرنده شناسي عضويت دارند و در امريکا
اين رقم به  51ميليون نفر و کانادا به 10
ميليون نفر ميرسد .عالقه به شناسايي
و تماش��اي پرندگان در اروپا و امريکا از
سابقهاي  50ساله برخوردار است و از اين
رو هرساله بخش قابل توجهي از درآمد
حاصل از اکوتوريس��م در اين کشورها از
محل تماش��اي پرندگان بويژه در فصل
مهاجرت تأمين ميشود.
 ëوقت�ي اي�ران از روان�دا عق�ب
ميافتد!
رش��د روزاف��زون پرن��ده نگ��ري در

کش��ورهاي آس��يايي نيز تا حد زيادي
مشابه س��اير نقاط جهان اس��ت که در
رأس آن کشور مالزي قرار دارد .صنعت
تماش��اي پرندگان اي��ن روزها به قدري
مورد توجه دولتمردان جهان قرار گرفته
که حتي کشور رواندا که يکي از فقيرترين
کشورهاي آفريقايي است در سال 2009
معادل دو ميليون دالر از محل تماشاي
پرندگان درآمد ارزي کسب کرده است.
اين کشور اس��تراتژي اي را براي توسعه
صنعت پرنده نگ��ري تدوين کرده که بر
اساس آن انتظار ميرود تا  10سال آينده
درآمدش از مح��ل پرنده نگري به 100
ميليون دالر و تعداد بازديد کنندگان نيز
به  70هزار نفر افزايش يابد .رواندا حدود
 700گون��ه پرن��ده را در خود جاي داده
که از اين تع��داد حدود 44گونه بومي و

اندميک اين کش��ور اس��ت .کشور کنيا
نيز يکي از بهترين کش��ورهاي آفريقايي
براي جذب پرنده نگرهاي جهان اس��ت.
هر ساله حدود  45ميليون اکوتوريست از
پارکهاي ملي اين کشور ديدن ميکنند
که بخشي از آن به پرنده نگري اختصاص
دارد .در کنيا تاکن��ون  110گونه پرنده
شناسايي شده که ميتواند توريستهاي
بيش��تري را ب��ه خ��ود جذب کن��د .در
آفريقاي جنوبي اما پرنده نگري صنعتي
تازه پا اس��ت با اين حال حدود 24000
پرنده نگر حرفهاي در اين کش��ور وجود
دارد .ع�لاوه بر اين هر س��اله حدود 16
هزار پرنده نگر حرفهاي نيز براي تماشاي
پرندگان به اين کشور مسافرت ميکنند
که درآم��دي معادل يکصد ميليون دالر
عايد اين کشور ميکند.
 ëميانکاله رو به زوال
در حالي که ش��به جزي��ره ميانکاله
و جزيره آش��وراده به عن��وان يکي از 43
پناهگاه حي��ات وحش اي��ران ميتواند
يکي از سايتهاي پرنده نگري کشورمان
باشد اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته
اس��ت .ميانکاله و آشوراده از سال 1348
در زمره مناطق حفاظت ش��ده ايران به
ثبت رسيده اس��ت .اين منطقه در حال
حاضر به عنوان تاالب بينالمللي ،ذخيره
گاه زيس��تکره ثبت ش��ده در يونسکو و
پناه��گاه حيات وحش تح��ت حفاظت
سازمان محيط زيس��ت قرار دارد و قرار
اس��ت بزودي زي��ر پوش��ش طرحهاي
گردشگري رود .اجراي طرح گردشگري
در  380هکتار از جزيره آشوراده و جذب
ساالنه  5ميليون گردشگر به اين جزيره
از جمله اهداف گردشگري در اين منطقه
عنوان شده است .بر اساس طرح مديريت
پناه��گاه حيات وح��ش ميانکاله که در
شوراي برنامه ريزي استانداري مازندران

نيز به تصويب رسيده ،ظرفيت برد جزيره
آش��وراده براي گردش��گر روزانه  50نفر
اس��ت که در يک س��ال حداکثر رقمي
ح��دود 18هزار نفر را ش��امل ميش��ود.
آش��وراده زيس��تگاه بيش از يکصد گونه
پرنده و مأمن دهها گونه گياهي است که
به عنوان بخشي از پناهگاه حيات وحش
ميانکاله ،تحت مديريت محيط زيس��ت
استان مازندران قرار دارد و يکي از معدود
جنگلهاي جلگهاي باقيمانده انار ترش
ايران در سراسر ساحل خزر است .اما نبود
برنامه ريزي مناسب براي جذب طبيعت
گردان موجب شده تا امروز شيوه نويني
از گردش��گري براي اس��تقرار در جزيره
پيش��نهاد شود که بر اس��اس طرح ارائه
شده از سوي س��ازمان ميراث فرهنگي،
ه��دف آن س��اخت س��ازههاي اقامتي،
رستوران ،بازار و اماکن ورزشي در جزيره
و رونق ان��واع بازيها و ورزشهاي آبي و
موتوري در سواحل آشوراده است.
 ëکارکرد پناهگاههاي حيات وحش
در امريکا
سيستم پناهگاههاي حيات وحش به
عنوان يکي از مناطق تحت حفاظت در
تمامي کشورهاي جهان وجود دارد و در
امريکا از يکصد س��ال پيش تاکنون اين
سيستم موفق شده شبکهاي منسجم از
زيس��تگاههاي حيات وحش را شناسايي
و تحت حفاظ��ت در آورد .در اين مدت
نه تنها بسياري از امريکاييها تجربههاي
بينظيري در محيط زيس��ت به دس��ت
آوردند بلک��ه با اعم��ال مديريتي قوي،
محيط زيست هم به نحو نسبتاً مطلوبي
حفظ شده است.
در ح��ال حاضر بيش از  560پناهگاه
حيات وحش و  38ناحيه تحت مديريت
تاالبي همس��طح ب��ا پناهگاههاي حيات
وح��ش در امريکا وج��ود دارد .اين رقم
چيزي جداي از پارکهاي ملي و مناطق
حفاظت ش��ده امريکا اس��ت که در اين
نوشتار به آنها اشارهاي نميشود .حاال اين
رقم را مقايس��ه کنيد با تنها  43پناهگاه
حيات وحشي که در کشور ايران موجود
است و کمتر از سه درصد وسعت خاک
ايران را به خود اختصاص دادهاند اما همين
 43منطقه هم به روشهاي مختلف طي
دهههاي اخير مورد تهديد و تخريب واقع
شده است که ميانکاله تنها يک مورد از
آنهاست .ساخت بندر اميرآباد در اراضي
شرق ميانکاله ،احداث جادههاي متعدد
در ذخيره گاه ،ش��کار و صي��د بيرويه،
تص��رف اراضي و ويالس��ازي ،زهکش��ي
اراضي تاالبي و اقدام به جادهس��ازي در
عکس :بهراد فرخنده -نوجوان  13ساله طبیعت دوست /جزیره آشوراده

 ëپرنده نگري چيست؟
پرندهنگري شاخهاي از اکوتوريسم و
کمضررترين بخش آن به حساب ميآيد
ک��ه در عين حال هر س��اله درآمد قابل
توجهي را عايد برخي کش��ورهاي جهان
ميکند .تماش��اي پرندگان ،گوش دادن
به صداي آنها ،اندکي تأمل در س��اختار
زندگي و روابط بي��ن گونههاي مختلف
پرنده ،نقاش��ي و عکاس��ي از آنها و ثبت
رکورده��اي جديد مش��اهده پرندگان،
س��رگرمي مف��رح و علم��ي منحصر به
فردي اس��ت که اگ��ر فقط يکبار تجربه
شود بعيد است که بتوان در برابر جاذبه
تجربه دائمي آن مقاومت کرد .اکوتوريسم
شاخههاي متعددي دارد از جمله تماشاي
عمومي حيات وحش در پارکهاي ملي و
پناهگاهها ،پرنده نگري ،تماشاي دلفينها
و نهنگ ها ،ماهيگيري ،دوچرخه سواري،
پياده روي ،کوهپيمايي ،قايقراني ،جنگل
نوردي ،کوير نوردي و....
اما متأسفانه به دليل ناشناخته بودن
اکوتوريس��م در تمامي ابعاد آن در کشور
اي��ران ،اين صنع��ت پردرآمد عم ً
ال هيچ
نقش��ي در رونق اقتصاد محل��ي و ملي
ندارد .ضعف آگاهيهاي عمومي نسبت
ب��ه اهمي��ت و جايگاه حي��ات وحش و
زيستگاههاي حفاظت شده در بين مردم
ومتوليان توسعه کشور باعث شده تا هر
ساله از جمعيت گونههاي مختلف گياهي
و جانوري کشور کاسته و اکوسيستمهاي
طبيعي به تدريج دچار اضمحالل ش��ده
و از بين برود .از س��وي ديگر ترويج غلط
اکوتوريس��م و دعوت از مردم براي ورود
به طبيعت بدون آموزشهاي الزم باعث
ش��ده تا آسيبهاي غير قابل جبراني به
بسياري از اکوسيستمهاي طبيعي و حتي
تحت حفاظت سازمان محيط زيست وارد
آيد .انبوه زبالههاي به جامانده در مناطق
س��احلي و جنگلي و کوهستاني کشور،
کش��تار حيات وحش ،تخريب سيماي
طبيعي س��رزمين با آت��ش زدن جنگل
و مرت��ع ،تردد بيش از ح��د خودروها در
کوهس��تانها ،مراتع و بستر رودخانهها،
لگد کوب کردن گلها و گياهان وحشي و
غارت گياهان خوش خوراک تنها بخشی
از پيامد اين نوع گردشگري در کشور ما
بوده که به غلط از آن تعبير به اکوتوريسم
شده است.
 ëاکوتوريسم در ايران چيست؟
در حالي که فقط ش��مار پرنده نگرها
در امريکا در سال  2013به  45ميليون
نف��ر افزايش يافته و بيش از  85ميليارد
دالر از اين محل عايد اين کش��ور ش��ده
ام��ا در ايران نه تنها چ��رخ اقتصاد ملي
ک��ه حتي چ��رخ اقتصاد جوام��ع بومي
و محلي حاش��يه زيس��تگاههاي حيات
وحش نيز ب��ه حرکت درنيامده اس��ت.
شايد عمده ترين دليل اين مهم را بتوان
در بيعالقگي گردش��گران ايراني نسبت
به عناصر و اجزاي طبيعت برش��مرد .در
تمامي کشورهاي دنيا اکوتوريستها براي
تماش��اي حيات وحش ،چشم اندازهاي
زيباي کوهس��تاني ،س��احلي ،جنگلي،
کويري و ...و عکاسي و نقاشي و شناخت
علمي طبيعت وارد مناطق ميشوند اما
در ايران علم و عکاسي و نقاشي جايگاهي
ن��دارد و غالب گردش��گران تنه��ا براي
گذران اوقات فراغت خود با خوردن چاي
زغالي و کباب و انب��وه ميوه و آجيل و...
در طبیعت خود را سرگرم می کنند .به
عبارت ديگر در ايران کمتر کس��ي است
ک��ه بخواهد يک منطق��ه را با پاي پياده
و قايق پارويي و دوچرخه و اس��ب تماشا
کند و تا جايي که خودروي شخصي افراد
کش��ش و ظرفيت داشته باشد جنگل و
ک��وه را زير پا ميگذارند تا نهايتاً در يک
نقطه بساط کباب و قليان و ...به پا کنند
و متوليان توسعه نيز تقريباً در تمامي قلل
مرتفع و جنگلها و سواحل و حتي ميانه
درياچهها با س��اخت جاده امکان حضور
مردم با خودروهايشان را فراهم کردهاند.
از س��وي ديگ��ر از آنج��ا ک��ه ارزش
اکولوژيکي،زيستگاهيوحفاظتيبسياري
از اکوسيس��تمهاي کش��ور درمعادالت
اقتصادي کش��ور عموماً نادي��ده گرفته
ميش��ود لذا بيش��تر مناطق طبيعي در
سالهاي گذشته يا زيرساخت و ساز ويال
و طرحهاي مخرب عمراني و کش��اورزي
رفته يا توسط گوس��فندان چريده شده
است .در اين ميان بسياري از تاالبهاي
کشور به دليل سدسازي و توسعه بيرويه
اراضي کش��اورزي از بين رفته اس��ت با
اين ح��ال برخي تاالبهاي کش��ورمان
همچون ميانکاله با وجود تمامي دس��ت
اندازيهاي متعدد در س��الهاي گذشته
همچنان زنده است .با نابودي درياچهها
و تاالبه��اي اروميه و بختگان و هامون
و جازموريان و گاوخوني ،در حال حاضر
ميانکاله هر ساله شاهد بيشترين تعداد
پرندگان مهاجر اس��ت .بر اساس گزارش
دفتر حيات وحش سازمان محيط زيست
در سالهاي گذشته بهطور متوسط بين
 550تا  600هزار پرنده مهاجر از بيش از
 120گونه براي زمستان گذراني به اين
ميانکاله و آشوراده آمدهاند .اين پتانسيل
بالقوه از پرنده نگري ميتوانست در تمامي
سالهاي گذشته درآمد قابل توجهي را
عايد مردم حاشيه تاالب کند اما شکار و
صيد بيرويه در تاالب و هرازگاهي دست
اندازي به اراضي منطقه براي جادهسازي
و ويالسازي جايگزين صنعت پرنده نگري
ش��ده است .به طوريکه از ميانه پاييز تا
انتهاي زمس��تان تقريباً روزي نيست که
صداي تيراندازي در تاالب ميانکاله قطع
شود .لحظههاي نابي که ميتواند هزاران
گردش��گر داخلي و خارجي را به سمت
خود بکش��اند در يک لحظه با ش��ليک
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داخل تاالب تنها گوشهاي از آسيبهاي
وارده در دهههاي گذشته است.
اما در اي��االت متح��ده پناهگاههاي
حيات وحش زيستگاه مناسبي براي بيش
از 700گونه پرنده 220 ،گونه پستاندار،
250گونه خزنده و دوزيس��ت و بيش از
1000گون��ه از انواع ماهيان فراهم کرده
اس��ت .در اين ميان  380گونه گياهي و
جانوري در معرض خطر انقراض قرار دارد.
در عين حال هر ساله ميليونها پرنده در
مسير مهاجرت تابستان و زمستان خود
از اي��ن پناهگاهها به عن��وان محلي امن
ب��راي زندگي موقت اس��تفاده ميکنند.
شکار محدود ،ماهيگيري ،تماشاي حيات
وح��ش ،کوهپيماي��ي ،صخره ن��وردي،
عکاسي ،دوچرخه س��واري ،پياده روي و
اس��ب سواري در مسيرهاي چوبي و غير
چوبي و بهرهگيري از آموزشهاي محيط
زيستي در مرکز بازديد کنندگان تقريباً
همه ،فعاليتهاي مفيدي اس��ت که به
موج��ب قواني��ن و در چارچوب ظرفيت
ب��رد اکولوژيک مناطق در اين پناهگاهها
ميت��وان انجام داد به نحوي که آس��يب
جدي به زيس��تگاه و حيات وحش وارد
نش��ود .بنابراين آنهايي که ميخواهند
ي��ک روز تعطي��ل خوب در اين کش��ور
داش��ته باش��ند ميتوانند براي انجام هر
يک از اين فعاليتها به س��ايت سرويس
حيات وحش اياالت متحده مراجعه و با
توجه به نوع عالقمندي خود منطقه مورد
نظر شان را انتخاب کنند .تقريباً تمامي
پناهگاههاي حيات وحش امريکا به طور
مجزا داراي س��ايت اينترنتيهستند که
تمامي اطالعات مربوط به حيات وحش،
نوع خدماتي که ارائه ميش��ود و نقشه و
ساير اطاعات مورد نياز در آن در دسترس
عالقمندان است.
ماهيگي��ري نيز در امري��کا از جمله
تفريحات جذاب به ش��مار م��يرود .در
اي��ن مي��ان از مجم��وع  560پناه��گاه
حي��ات وح��ش بي��ش از  270پناهگاه
براي ماهيگيري مجاز است ولي در ساير
مناطق ماهيگيري ممنوع اس��ت .برآورد
ميشود در سراسر اياالت متحده بيش از
 7ميليون ماهيگير تفريحي و  40ميليون
پرنده نگ��ر يا ( )watcher birdموجود
باشد که پناهگاههاي حيات وحش مقصد
بخش قاب��ل توجهي از اين ماهيگيران و
پرنده نگرها هستند.
در امريکا ماهيگيري و قايقراني را به
عنوان يکي از راههاي معرفي طبيعت به
ک��ودکان در پناهگاههاي حيات وحش
آموزش ميدهند .امکان ماهيگيري در
بسياري از مناطق حفاظت نشده کشور
امريکا مهياست ،اما متقاضياني که قصد
ورود به پناهگاههاي حيات وحش دارند
باي��د هزينههاي بيش��تري پرداخت و
مجوز خ��ود را چند روز قبل از ورود به
منطقه خريداري کنند و در انتظار نوبت
ورود بمانند ،چ��را که در هر پناهگاهي
روزان��ه تعداد مش��خصي بازديد کننده
ام��کان ورود دارد .ب��رآورد ش��ده تنها
در س��ال  2011ماليات و عوارضي که
ماهيگيران تفريحي به سرويس حيات
وحش امريکا پرداخت کردند رقمي در
حدود  365ميلي��ون دالر بوده که اين
درآمد مس��تقيماً براي احي��اي ذخايز
آبزي��ان در هم��ان پناهگاههاي حيات
وحش هزينه ميشود.
دوچرخه سواري در مسيرهاي خاص
و تماش��اي مناظر چش��م نواز و حيات
وحش ،صخره نوردي ،دوچرخه سواري
کوهس��تان و پاروزن��ي با قاي��ق از ديگر
تفريحاتي است که ميتوان در پناهگاهها
داش��ت .س��اعت بازديد از پناهگاههاي
حيات وحش در سراس��ر امريکا يکسان
نيس��ت اما تقريباً ازيک س��اعت بعد از
طلوع آفتاب تا دو س��اعت قبل از غروب
آفتاب زمان بازديد تعيين شده و تقريباً
در تمامي روزهاي سال امکان بازديد از
اي��ن مناطق وجود دارد ،بجز ايام س��ال
ن��و و کريس��مس .امکاناتي ک��ه در اين
مناط��ق در اختيار طبيعت گ��ردان قرار
داده ميشود ش��امل قايقهاي پارويي،
ادوات ماهيگيري ،دوربينهاي تماشاي
حيات وحش و ...اس��ت .در همين حال
گزارش ديگري از سوي سرويس حيات
وحش امريکا حاکي است که فقط فروش
تجهيزات پرنده نگري در اين کشور هر
ساله رقمي معادل  36ميليارد دالر عايد
توليد کنندگان و فروشندگان اين کشور
ميکند .در همين حال برآورد شده است
تاکنون بيش از  824هزار شغل مرتبط
به پرنده نگري در اين کشور ايجاد شده
ک��ه بخش قاب��ل توجه��ي از آن صرف
اس��تخدام نيروهاي حفاظتي در مناطق
تاالبي و غيرتاالبي اين کشور شده است.
در ای��ران ني��ز ،در  380هکت��ار از
جزيره آشوراده پيشبيني شده با جذب
گردش��گران حدود  30هزار شغل ايجاد
شود .گفتني اس��ت پناهگاههاي حيات
وح��ش امري��کا ب��ا  24ميلي��ون هکتار
وسعت و پش��توانه يکصد سال مديريت،
س��االنه ميزبان  40ميليون طبيعت گرد
عاش��ق و دوس��تدار طبيعت اس��ت که
حاضرند هزينههاي هنگفتي را متحمل
ش��وند تا فقط يک گونه جديد پرنده به
فهرست مشاهدات خود اضافه کنند .اين
گردشگران نه شبها در منطقه ميمانند
و نه هتلي براي اقامت ش��ان در زيستگاه
وج��ود دارد .آنها به ج��اي قايق موتوري
و انجام مس��ابقه سرعت ،با قايق پارويي
طبيعت را به تماشا مينشينند ،عکس و
فيلم ميگيرند و رکوردهايشان را در دفاتر
خود به ثبت ميرسانند و از همين طريق
هرساله  85ميليارد دالر عايد اين کشور
ميشود.

