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فکر کردیم خوب است حاال که به
دالیل مختلف زیست محیطی
تعداد ماهیان دریای خزر کم شده و از
طرفی فوک خزری هم رو به انقراض
است ،در کنار کارگاههای آموزشی برای
صیادان ،برای خانوادههای آنان هم
اشتغالی ایجاد کنیم تا هم کمکی به
معیشت این خانوادهها کرده باشیم هم از
طریق آنان فوک خزری را بیشتر و بهتر
به مردم ،ساحل نشینان و خود صیادان
معرفی کنیم
حــاال تک تــک آنها به خاطر عشــق بــه محیط
زیســت و بقــای فــوک خــزری هــر روز پشــت
چــرخ مینشــینند «تقریبــاً اکثــر خانمهایی که
کار دوخــت عروســک و ســاکهای پارچهای را
انجــام میدهند بــه مــن گفتهاند که شــناختن
فــوک خــزری برایشــان تا بــه امــروز مهمترین
چیزی بوده که این شغل برایشان داشته است.
میگویند دوخت این عروســک با دوخت تمام
عروســکهای دیگری که نمونههای مختلفش
در بــازار وجــود دارد ،کامــاً فــرق میکنــد .آنها
حــاال به ایــن دید رســیدهاند که کارشــان چقدر
ارزشــمند اســت و میتوانــد چــه تأثیــری روی
جامعــه و محیــط زیســت و بقــای ایــن حیوان
داشــته باشــد .وارد شــدن بــه ایــن کار حتــی در
زندگــی روزمــره آنان هــم تأثیر فراوانی داشــته
اســت ،اینکه هر کدام ســعی کردهاند بیشتر در
مورد محیط زیســت مطالعه کنند و هر کدام به
روشی برای حفظ طبیعت تالش میکنند .فکر
میکنم ما هم به هدفمان رســیدهایم .اینکه به
مردم و ســاحل نشــینان بگوییــم خیلی راحت
میتواننــد در کنــار حفــظ گونههــای ارزشــمند
محیــط زیســتی ،درآمــدی هــم کســب کننــد و
شــغلهای زیــادی بــا تکیــه بــر ســمبل منطقه
بــرای خــود و اطرافیانشــان ایجاد کنند .شــاید
بد نباشــد که بدانید بعد از کارگاههای آموزشی
که برای صیادان گذاشــته شــد ،هــر صیادی که
فوکــی را نجات داده و به مرکز حفاظت تحویل
بدهد 200 ،هزار تومان بابت هر فوک به عنوان
هدیه دریافت میکند و میتواند برای فوکی که
نجات داده اســم انتخاب کند .عالوه بر این اگر
نجــات آن فوک هزینهای مانند پــاره کردن تور
داشــته باشــد مرکز حفاظت ایــن هزینهها را به
آنان پرداخت میکند».
مردم داوطلبانه از کوشا حمایت کردند
خانــم نقیبی میگویــد وقتی نمونههــای اولیه
عروســکها وارد بــازار شــدند و مــردم آنهــا را
خریــداری کردنــد به صــورت کامــاً داوطلبانه
با زدن هشــتگ فوک خزری و عروســک کوشــا
حمایت خود را اعالم کردند .چون تبلیغ زیادی
بــرای عروســکها انجــام ندادیــم ،ایــن خــود
مــردم بودند که از کار حمایــت کردند و باعث
شــدند طرح تــا امــروز ادامه پیــدا کنــد« .برای
آینده هم طرحهــا و ایدههایی در ذهن داریم،
دوســت داریم عروسک کوشا نماد دریای خزر
شود و اصالً به عنوان هدیه از آن استفاده کنند.
تا کی میخواهیم در مناسبتهای مختلف به
یکدیگر عروســکهایی که یــادآور چیزی برای
ما نیســتند هدیــه بدهیم .به نظرم بهتر اســت
نمادهــای ایرانــی را برای هدیــه دادن انتخاب
کنیــم و با ایــن کارمان به بخشــی از جامعه که
زنان شاغل هستند و بخش بزرگتری که محیط
زیست ماست کمکی کرده باشیم».

با فوک خزری بیشتر آشنا شوید
فــوک خــزری تنهــا پســتاندار دریــای خزر
و از نظــر جثــه کوچکتریــن نــوع خانواده
فوکهــای بــدون گــوش اســت .ایــن نوع
فــوک تنهــا و تنهــا در دریــای خــزر وجــود
دارد و نمونــهاش را در هیــچ کجای جهان
نمیشــود پیــدا کــرد .مهاجــر اســت ،در
فصول بهار و تابســتان به ســمت سواحل
جنوبــی دریای خــزر و در فصلهــای پائیز
و زمســتان بــه ســواحل شــمالی ایــن دریا
مهاجــرت میکنــد .دلیــل ایــن مهاجرت
هم این است که این فوک در قسمتهای
یــخ زده دریــای خــزر تولید مثــل میکند،
طــول دوره بــارداریاش  11مــاه و حتمــاً
بایــد تولهاش را روی یخهــا به دنیا بیاورد.
تولــ ه فوکهــا در بــدو تولد پوشــش کرکی
یک دست ســفیدی روی بدن خود دارند،
قــدرت شــنا و شــکار ندارنــد و بایــد  4تا 5
هفته شــیر بخورند .بعد از طی شــدن این
دوران این کرکها از سطح بدن جدا شده
و جایشــان را بــه مو میدهند و رنگشــان
طوســی و خاکستری و قهوهای با خالهای
پراکنــده میشــود .البتــه رنگ مــو فوکها
رابطه مســتقیمی با سن و سالشان دارد،
نــر و مادهشــان قابــل تشــخیص نیســت و
تنهــا بــا معاینــه میشــود این موضــوع را
فهمیــد .اگــر بیمــاری نگیرنــد و از دســت
شــکارچیان نیز در امان بمانند حدوداً 35
سال عمر میکنند.
فــوک خــزری در باالتریــن قســمت هــرم
غذایــی ایــن دریا قــرار دارد .فــوک خزری
یــک حیــوان شــکارچی اســت .بــه همین
دلیــل این فــوک و تمام حیوانــات دیگری
کــه در رأس هــرم قــرار میگیرنــد اهمیت
بســیار زیادی بــرای آن اکوسیســتم دارند.
دلیل اینکه نقشــی که فــوک خزری در این
اکوسیســتم ایفــا میکنــد اهمیــت ویژهای
دارد ایــن اســت کــه دریــا را از ژنهــای
معیــوب یــا بیماریهــا پــاک میکنــد .از
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ایــن جهــت که وقتــی ماهیها بــه صورت
گروهی شــروع به حرکت میکنند معموالً
تعــدادی از ماهیهــا بــه خاطــر بیمــاری
یــا ژن معیوبــی که دارنــد یا به هــر دلیلی
از گــروه جــا میماننــد .کار فــوک خــزری
این اســت کــه ایــن ماهیها را شــکار کرده
و مانــع انتقــال بیمــاری احتمالــی آن
ماهــی و منتقــل شــدن ژن معیــوب در
تولیدمثلهای بعــدی به ماهیهای دیگر
میشود .این فوک یکجور عمل پاکسازی
را در میــان ماهیهــا انجــام میدهــد و
باعــث میشــود نســل بعــدی ماهیهــا
نســل قویتر و ســالمتری باشــند از این رو
نبــودش اکوسیســتم دریا را با خطر بســیار
جــدی رو بــه رو خواهد کرد .فــوک خزری
مانند هــر موجودی کــه در طبیعت وجود
دارد ،حتماً حضورش برای آن اکوسیستم
ضــروری بوده و حذف آن به نفع طبیعت
و در درجه بعد به نفع ما انسانها نیست.
مخصوصــا ســاحل نشــینان و صیــادان از
عدم حضور فوک خزری بیشــترین آسیب
را خواهند دید».
انسان بزرگترین شکارچی فوک!
بزرگترین شــکارچی فوکها  ،ما انســانها
هســتیم .کشــورهای روســیه و قزاقستان به

دلیل آب و هوای سردی که دارند از پوست
ایــن حیوان بــرای دوخت لباس اســتفاده
میکنند و گوشــت آن را بــرای تغذیه روباه
به مزارع تولید روباه میفروشند که بعدتر
از پوســت روبــاه لبــاس گرم تولیــد کنند .تا
چند ســال پیــش در ایــران هم بســیاری از
صیادان این فوکها را میکشــتند ،چرا که
این حیوانات را دشــمن خود میدانســتند
و فکــر میکردنــد فوکهــا ماهیهــا را از
بیــن میبردنــد .امــا مرکــز حفاظــت از
فــوک خــزری توانســت بــا اطالعرســانی و
آگاهســازی مردم ساحل نشــین و صیادان
نســبت به اینکه این حیــوان هیچ خطری
بــرای انســان نــدارد ،تعــداد کشــتار آنها را
کاهش دهد.حاال بسیاری از صیادان وقتی
فوکی در تور صیدشــان گیر میافتد با میل
و رغبــت آن را بــه مرکــز حفاظــت تحویل
میدهنــد .خانــم فائزی میگویــد ما برای
اینکــه دوســتی مــردم با محیط زیســت را
بیشــتر کنیــم از آنها میخواهیــم برای هر
فوکــی کــه نجــات داده و بــه مرکــز تحویل
میدهند اســمی انتخاب کنند .بســیاری از
آنهــا بعــد از مدتــی جویای حــال فوکی که
نجات دادهاند میشوند و وضعیت زندگی
و سالمتشان را میپرسند.

