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گزارش اختصاصي »سرزمين من« از پروژه رديابي ماهواره اي بزرگ ترين گربه سان ايران

پلنگ، بزرگ ترين گربه سان ايران است؛ گوشتخوار باشكوهي كه گرچه بيشتر سرزمين آنها را در آفريقا مي دانند، اما ايران نيز مأمن يكي از گونه هاي 
آن است. اين گونه منحصربه فرد، امروز در وضعيت مناسبي قرار ندارد. طبق برخي برآوردهاي كارشناسي، شايد تنها حدود 500 تا 800 پلنگ در 
كل ايران وجود داشته باشد. از آن طرف آمار مرگ و مير اين جانور، كه با از بين رفتن شير ايراني و ببر مازندران، حاال لقب بزرگ ترين گربه سان ايران 
را از آن خود كرده، رو به افزايش گذاشته و ديري نيست كه نسل اين گربه بزرگ  و منحصربه فرد ايران نيز از بين برود. به همين دليل هم حافظان 
محيط زيست، تالش هاي خود را براي شناخت و حفظ اين گونه در ايران شدت بخشيده اند. مهم ترين پروژه اي كه در چند ماه اخير در اين خصوص 
اجرايي شد، پروژه زنده گيري و نصب گردنبند ماهواره اي بر گردن پلنگ هاي ايران است. اين پروژه، به بررسي اكوسيستم پلنگ ايراني در شمال شرق 
ايران مي پردازد و داده هاي علمي نويني از آن به دست خواهد آمد. محل اجراي اين پروژه در سه منطقه حفاظت شده پارك ملي تندوره، سالوك 
و ساريگل است كه جمعيت قابل توجهي از پلنگ هاي ايران در آن ساكن اند. متني كه در ادامه مي خوانيد توسط »محمدصادق فرهادي نيا« يعني 
سرپرست اين پروژه براي ماهنامه »سرزمين من« نوشته شده و به دست »آرش محرمی« از اعضاي اين تيم پژوهشي براي مجله تنظيم شده است. 
محمدصادق فرهادي نيا دانشجوي دكتراي رشته جانورشناسي دانشگاه آكسفورد است، اين پروژه، پايان نامه دكتراي اوست؛ پروژه اي كه با حمايت 

و همراهي سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دانشگاه تهران در حال انجام است.

تعقيب پلنگ ثبت پلنگ
عكاسي از پلنگ ايراني، كاري است بسيار دشوار كه فقط به واسطه 
تجربه و شناخت حيات وحش نمي توان به آن رسيد. اين موجود 
باهوش با شنيدن هر صدا يا حس بو، خود را پنهان مي كند . تصويري 
كه مي بينيد، از معدود تصاويري است كه از پلنگ ايراني در طبيعت 

ثبت شده است | عكس:  محمود شكيبا
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صداي پلنگ
نيمه هاي شب است كه صدا را مي شنوم و لحظه اي در دلم مي گويم حتما پلنگ است. اين، 
چهارمين شبی است كه در چادرمان، باالی كوه منتظر دريافت سيگنال هستيم. آب وهواي 
روزهاي پارك ملي تندوره خوب است، اما شب هايش گاهی بسيار سرد مي شود و بعضي 
مواقع حتی با باران های شديدی همراه است. كمپ »صفا« در مهمانسرا، تنها كمی آن ورتر، 
منتظر خبری از كمپ »كوهستان« هســتند؛ دو كمپي كه براي پروژه زنده گيري پلنگ 
ايراني برپا كرده ايم. در كمپ كوهســتان، ما نوبتی بيدار می مانيم و هر يک ساعت، گاهی 
هر نيم ساعت يا حتی يک ربع ساعت، سيگنال را چک می كنيم. صدای بی تفاوت سيگنال 
را می شنوم: دی.... دی.... دی....؛ يعنی هنوز خبری نيست. بيرون چادر، در كيسه خواب، 
سردی هوا و ديدن آسمان زيبای شب تندوره كه در ميان كوه های اطراف قاب شده، هم 

خواب و هم گذر زمان را از يادم برده كه ناگهان صدايي مي شنوم.
ساعت هجده و بيست دقيقه بود و دوباره براي چک كردن سيگنال از كيسه خوابم به سختی 
بيرون آمده بودم. سرمای هوا تنم را لرزاند، وقتي آنتن را باز كردم و باال گرفتم و گيرنده را 
روشن كردم. با دكمه ها و پيچ تنظيم آن كه ور رفتم، اين  صدا را شنيدم: ديد.. ديد.. ديد.. 
ديد...؛ يعنی يک خبری هست. آرش محرمي سرش را از چادر بيرون می آورد و می گويد: 
»حتما باز هم روباهه. پدرمون دراومد.« طی يک هفته گذشته به طور متوسط هر روز دو تا 
سه بار تله فعال شده و هربار غالبا با يک چيز مواجه شده بوديم: روباه؛ روباه هايي كه در تله 
گير نمی كنند و تنها آن دور و بر می پلکند، كنجکاوی می كنند و تله فعال می شود. هر دفعه 
كه سيگنال را دريافت می كنيم، به »ايمان معماريان« و »عليرضا شهرداری« در كمپ صفا 
بيسيم می زنيم و آنها هم در كمتر از سه دقيقه سر می رسند و ما هم تا آن موقع به پايين كوه 
مي رسيم. سوار ماشين می شويم و به سرعت خود را به تله می رسانيم و با احتياط نزديک 
می شويم. تا امشب هربار كه نور پرژكتور را به سمت تله گرفته ايم، ديده ايم خبری نيست؛ 

تله به هم خورده و تعدادی روباه و گاه سمور در اطراِف طعمه در حال پرسه زدن هستند و 
با چشمان براق شان ما را نگاه می كنند. هربار هم نزديک به نيم ساعت طول می كشد تا تله 
را دوباره درست كنيم و همه چيز را به حال طبيعی برگردانيم؛ طوری كه گويی اصال تله ای 
در آنجا نيست. بعد بايد دوباره برگرديم؛ ما به كمپ كوهستان و آنها به كمپ صفا، تا دوباره 
همگي بيدار و گوش به زنگ بمانيم. چند روز گذشته را اين گونه سپری كرده بوديم. اما شب 

چهارم، قضيه فرق كرد.
می دانستيم دست كم يک پلنگ نِر غالب در منطقه هست؛ تحقيقات مان نشان می داد از 
تابستان سال پيش و حتی پيش از آن در منطقه حضور داشته و حاال هم بايد باشد. ما تنها 
در يک فاز اين پروژه چيزی نزديک به 200 كيلومتر در كوهستان های تندوره پيموديم و 
همراه محيط بانان، وجب به وجب تندوره را گشته و آثار پلنگ را در نقاط مختلف آن مشاهده 
كرده بوديم. دوربين های تله ای بارها از پلنگ های مختلف عکس و فيلم گرفته بودند. حاال 
می توانستيم با اطمينان خوبی محل های عبور پلنگ را حدس بزنيم و تله را همان جا كار 
بگذاريم؛ بنابراين اولين تله را در جايی كار گذاشتيم كه قلمرو يکی از پلنگ های نر غالب 
منطقه بود. اين يعنی بدون شــک او رئيس آن منطقه است و جايی كه طعمه باشد، حتما 
رئيس هم هست. پس تا شب چهارم كه يعني همين امشب باشد، در انتظار او مانده ايم و 

حاال هم مدام سيگنال را چک مي كرديم تا بلکه صدايي بشنويم، كه باالخره شنيديم.

برنا مي آيد
دوباره دقيق تر صدا را گوش مي كنم: ديد.. ديد.. ديــد.. ديد... . با كمی بی تفاوتی به كمپ 
صفا بيسيم مي زنم: »از كمپ كوهستان به كمپ صفا... تله فعال شده. شايد باز كار روباه ها 
باشه. ما می آيم پايين. خودتونو زود برسونيد.« چند دقيقه بعد همگی در ماشين هستيم 
و به سمت تله می رويم. در اين شرايط اولين قانون مان آرامش و سکوت است و كسی نبايد 

بلند حرف بزند. سرانجام به محل تله مي رسيم. ماشين را كمی از جاده مي پيچانيم تا نور 
روی محل تله بيفتد. پر ژكتور و چراغ قوه ها هم دست بچه هاست تا اطراف را درست بررسی 
كنند. همان طور كه انتظار می رفت بازهم خبری نيست. تعدادی روباه با فاصله در اطراف تله 
هستند ولي به شکل عجيبی زوزه می كشند كه آن چنان معمول نيست. بازهم چراغ های مان 
را مي گردانيم و ماشين را هم كمی جلو مي بريم تا بهتر ببينيم. می خواستم پياده شوم كه 
ناگهان يکی فرياد مي زند: »پلنگ!« همه با دقت به جلو نگاه مي كنيم. خودش است، آنجا، 
روبه روی ما يک پلنگ جوان و زيباســت كه به نظر می آيد كمی هم مضطرب شده. گويی 
ما باالی ابرها هستيم و باورمان نمی شود او آنجاست. بعد از آنکه فرد فريادزن شماتت شد، 
همه به حفظ دوباره آرامش دعوت مي شويم. چراغ ها را خاموش و با ماشين عقب مي رويم 
تا استرس پلنگ بيشتر نشود و به خودش آسيبی نزند. می  دانستيم از اين به بعد هر ثانيه 
اهميت دارد و هر اشتباهی ممکن است گران تمام شود. كمی عقب تر وقتی از ديد پلنگ 
خارج مي شويم، دكتر ايمان معماريان بالفاصله همراه دستيارش عليرضا شهرداري سراغ 
تجهيزات دامپزشکی كه پشت ماشين آماده است مي روند. داروها و مقدار آن بسيار حساس 
است. جايی برای اشــتباه وجود ندارد. گروه دامپزشــکی تفنگ و دارت بيهوشی را آماده 
مي كنند. آماده مي شويم و در حالی كه به شدت هيجان زده هستيم به آرامی به سمت تله 
مي رويم. اين بار با نور كمتری دوباره اطراف را بازبينی مي كنيم. دكتر معماريان و عليرضا به 
آرامی از ماشين خارج مي شوند و با احتياط درحالی كه هركدام به يک سمت پلنگ می روند، 
تا چندمتری به او نزديک مي شوند. پلنگ كمی گيج است و نفس نفس می زند. عليرضا در 
يک ســمت، حواس پلنگ را به خود جلب مي كند و دكتر در سوی ديگر و همراه تفنگش 
پشت يک سنگ بزرگ پناه مي گيرد. ســپس فاصله اش را توسط مترسنج با پلنگ اندازه 
مي گيرد و تفنگش را براساس آن تنظيم مي كند. با تمركز كامل نشانه مي گيرد و به كفل 
او شليک مي كند. تير درست در محل اصابت كرد، اما به محض اصابت، پلنگ با تمام قوا به 

سمت دكتر پيش رفت؛ ولی در نزديکی او و در آن سوی سنگ، فنِر حامی سيم تله ای كه به 
زمين ميخکوب بود، پلنگ را عقب كشيد. خوشبختانه تله و سيِم آن طوری طراحی شده 
بودند كه در چنين مواقعی آسيبی به پلنگ نرســد. پس از ديدن اين صحنۀ هيجان انگيز 
منتظر مي شويم تا پلنگ بيهوش شود. بعد از حدود 10 دقيقه كه به تدريج از بيهوش شدن 
پلنگ اطمينان حاصل مي شود، از ماشين خارج مي شويم. از اين لحظه تنها يک ساعت وقت 
داريم تا ضمن بررسی مداوم عالئم حياتی پلنگ برای اطمينان از سالمتی او، اندازه گيری ها، 
نمونه گيری، ثبت عکس از خال ها، دندان هــا و كف پاهای پلنگ را انجام دهيم و گردنبند 

ردياب را بر گردنش نصب كنيم. پس شمارش معکوس آغاز مي شود.
پلنگ زنده گيري شده، يک نر چهار تا شش ساله است: بدنی كامال سالم، دندان های سالم 
و وزن زياد. مراحل خون گيری براي بررســی بيماری  و اندازه گيری ها انجام و در مرحلۀ 
آخر گردنبند نصب و فعال مي شود. برای رهگيری ساده تر، برای آن پلنگ يک نام انتخاب 
مي كنيم: »بُرنا«. از اين پس گردنبند تا يک ســال روی گردن برنا باقی می ماند و هر روز 
نقاط حضورش از طريق ماهواره برای ما ارسال می شود. در نهايت پس از يک ساعتی كه 
بسيار زود مي گذرد، خيلی سريع وسايل مان را جمع مي كنيم و تيم دامپزشکی در نهايِت 
دقت آخرين تزريق را انجام مي دهد تا پلنگ دوباره به هوش آيد. به محض انجام اين كار 
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 بازهم چراغ های مان را مي گردانيم و ماشين را هم كمی جلو 
مي بريم تا بهتر ببينيم. می خواستم پياده شوم كه ناگهان 
يكی فرياد مي زند: »پلنگ!« با دقت به جلو نگاه مي كنيم. 
خودش است، آنجا، روبه روی ما يک پلنگ جوان و زيباست

در قلمرو پلنگ      
يافتن پلنگ ها در طبيعت كار ساده اي نيست. براي آنكه بتوانيم محل 
حضور آنها را بيابيم، از روزها قبل، در حال بررسي محيط بوده ايم. كار 
را مرحله به مرحله پيش برديم و با يافتن سرگين هاي پلنگ و پيش از 
آن تصاوير دوربين هاي تله اي، از حضور او در منطقه مطمئن مي شديم. 
مرحله بعدي رفتن به دل طبيعت پارك ملي تندوره بود و روزها به انتظار 
نشستن، تا بلكه پلنگ در تله بيفتد و بتوانيم گردنبند ماهواره اي را 
روي گردنش نصب كنيم. در اين عكس تيم پژوهش را مي بينيد كه 
برای مشاهده شكارها در فصل زادآوری در پارك ملی ساری گل به 
جست وجو می پردازد  | عکس: پويان بهنود

اينكه پلنگ را در ايران بتوان از نزديک ديد، كاري اســت تقريبا غيرممكن. چه برسد به آنكه قرار بر نصب 
گردنبندهاي ماهواره اي بر گردن آنها باشد. حفاظت از پلنگ هاي ايران، به عنوان يک گونه باارزش در اولويت 
كاري تمامي دست اندركاران حافظ حيات وحش ايران اســت، اما كارشناسان با مشكل بزرگي در اين خصوص روبه رو 
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 داده ها 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 منطقه هاي موردنظر را بررسي كرديم. در مرحله بعدي به جمع آوري آثار و عالئم برجاي 
مانده آنها در طبيعت پرداختيم و بر اساس ســرگين هاي موجود از پلنگ ها، نمونه هاي ژنتيكي آنها استخراج شد تا 
دودمان جمعيت پلنگ ها در آن مناطق شناخته شود. به دست آوردن آمار درستي از جمعيت شكار پلنگ ها كه شامل 
كل  و بز، قوچ و ميش، گراز وحشي و غيره مي شود نيز از بخش هاي مهم تحقيقاتي در اين پروژه به حساب مي آمد. پس 
از جمع آوري اين داده ها حاال به مرحله حساس كار رســيده ايم؛ يعني زنده گيري و مجهز كردن آنها به گردنبندهاي 
ماهواره اي، تا بتوانيم رفتارها و جابه جايي هاي آنها را طي يک سال ردگيري كنيم. داستاني كه در ادامه مي خوانيد، حاصل 

تالش گروهي است كه شبانه روز در پي پلنگ ها بوده اند و با خطرات و ماجراهاي مختلفي روبه رو شده اند.

رو در رو با پلنگ ايران
گام به گام در جست وجوي پلنگ هاي ايران

براي  نصب گردنبندهاي  ماهواره اي
محمدصادقفرهادينيا
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همگی به سمت ماشــين مي رويم و پنجره ها را باال مي دهيم و بازهم نظاره گر برنای آزاد 
مي شــويم كه حاال گردنبند هم به گردن دارد. برنا كم كم به هوش مي آيد و پس از كمی 
تلوتلو خوردن، حالش كه جا مي آيد، از آنجا دور مي شــود. خيال ما هم راحت مي شــود 
كه پلنگ حالش خوب است و مراحل بيهوشــی و به هوش آمدن به درستی انجام شده و 
خطری برنا را تهديد نمی كند. حاال می توانيم كمی آسوده باشيم. تازه يادمان مي افتد كه 
چه رويداد بزرگی را پشت سر گذاشته ايم و همه شروع به خوشحالی و پايکوبی مي كنيم. 
البته كه كار تازه شروع شــده و نگراني ها هم كم نيست؛ به خصوص مهم ترين آنها، يعني 
اين نگراني كه پلنگ گردنبند را از گردنش درنياورد؛ چون احتمال درآوردن گردنبند در 

روزهای نخست بيشتر است. 

بردياي بالغ
هشت روز از گردنبندگذاری برنا مي گذرد. ما در سه روز اول به دقت جابه جايی های برنا را 
چک كرده ايم تا از همزيستی او با همراهِ جديدش يعني گردنبند ردياب مطمئن شويم. سه 
روز اول با استرس هاي زيادي همراه بود؛ چون گاهی اوقات به علت نزديک شدن پلنگ به 
ما، شک می كرديم كه شــايد گردنبند را انداخته و رفته باشد؛ اما خوشبختانه اين مرحلۀ 

پراسترس هم سپری شده و برنا تا اين لحظه هنوز گردنبند را حمل می كند.

زنده گيری موفقيت آميز اولين پلنگ و گردنبندگذاری او، انرژی و اعتماد به نفس دوچندانی 
به ما بخشيد و ما را آمادۀ ادامۀ كار پرهيجان  و البته خطرناك و طاقت فرسای مان كرد؛ يعني 
زنده گيري پلنگي ديگر و ادامه كار. جالب بود كه به فاصله كمی پس از رفتن برنا، تله دوم هم 
فعال شد. بالفاصله خودمان را به آنجا رسانديم اما خبری نبود. احتماال بازهم روباه ها بوده اند 
و ما هم انتظار نداشــتيم در همان زمان پلنگ ديگری بگيريم؛ اما وقتی فيلم های دوربين 
تله ای را ديديم، متوجه شديم كه اين انتظار هم نابه جا نبوده؛ فيلم نشان مي داد كه تقريبا 
همان زمانی كه ما باالی سر پلنگ اولی بوديم، پلنگ نر مسنی هم سر طعمۀ تله دومی بوده 
و پا روی تله گذاشته؛ اما از شانس بد به جای آنکه پايش را وسط تله بگذارد هر دو پايش را 
اطراف تله گذاشته و در نتيجه به تله نيفتاده است. طی روزهای بعد تمام فکر تيم اين بود 

كه چطور اين پلنگ بزرگ را زنده گيری كنند.
پس از زنده گيری برنا، ما دوباره به كمپ كوهســتان بازگشــتيم. از آنجا كه داخل قلمرو 
برنا بوديم هر روز صبح با غرش برنا از خواب بيدار می شــديم؛ حتی يک روز ســاعت پنج 
صبح، آنقدر صدای غرش نزديک بود كه از خــواب پريديم؛ اما چالش جديد ما بعد از برنا، 
زنده گيری همان پلنگ نر بالغی بود كه گرفتار تله نشــده بود. بعد از سه روز به اين نتيجه 
رسيديم كه بايد تله ها را اصالح كنيم. روز هشــتم، نحوۀ تله گذاری را در محلی كه انتظار 
پلنگ بالغ را می كشيديم، كامال تغيير داديم و دو تله را در يک محل كار گذاشتيم. برای اين 
كار از تجربياِت به دست آمده از پژوهش هايی كه دربارۀ شيرها در آفريقا انجام شده بود بهره 

جستيم و باز هم به انتظار نشستيم.
حاال غروب روز هشتم است و ما در كمپ كوهستان هســتيم. در اينجا صدا و نور ممنوع 
است. چون همواره از فاصلۀ دور ديده و شنيده می شــويم. برای چک كردِن آنتن از چادر 
بيرون مي آييم و مي بينيم هر دو تله فعال هستند. مشکوك مي شويم؛ چون روباه ها وقتی 
يک تله را فعال می كردند ديگر به كنجکاوی خود ادامه نمی دادند. به بچه ها بيسيم مي زنيم 
كه تله را چک كنند و اگر چيزی غير از روباه بود ما را هم خبر كنند. عليرضا به ســمت تله 

مي رود و صدايش را اين طور در بيسيم مي شنويم: »جا تره و بچه نيست. تله خاليه.« نااميد 
وارد چادر مي شــوم و آماده خوابيدن كه ناگهان بيسيم دوباره به صدا درمي آيد: »پلنگ... 
پلنگ...«. باالخره پلنگ بالغ كه اين چند روز دنبالش بوديم در هشتمين شب به تله افتاده 
است. خود را به سرعت به پلنگ مي رسانيم و خيلی سريع و ساده داروي بيهوشي را به او 
مي زنيم. در انتظار بيهوش شدن پلنگ، عليرضا تعريف مي كند كه جانور ابتدا خود را پشت 
درختی مخفی كرده، اما وقتی گروه دامپزشــکی جلوتر رفته اند، پلنگ را ديده اند كه سر 
جايش توی تله است و ما باالخره توانستيم اين پلنگ بالغی كه در تصاوير بسياری از عکاسان 
بازديدكننده از تندوره ديده بوديم را از نزديک مالقات كنيم. حاال پلنگ بيهوش  شــده و 

بايد كارمان را آغاز كنيم.
از آنجا كه پس از شليک دارت، مادۀ بيهوشــی به طور كامل تزريق نشد، ما انتظار داريم 
پلنگ زودتر به هوش بيايد و بايد هرچه سريع تركارها انجام و گردنبند نصب شود. تقريبا 
كارمان رو به اتمام اســت كه ناگهان پلنگ ســرش را تکان مي دهد و با گيجی ما را نگاه 
مي كند. رنگ از رخ مان مي پرد، اما به ســرعت وســايل را جمع كرده و به سمت ماشين 
مي رويم. تيم دامپزشــکی هم بالفاصله آخرين تزريق را انجــام مي دهد و خيلی زود به 
ما مي پيوندد. به پيشــنهاد اعضای تيم زنده گيری، نام »برديا« كــه زمانی پهلوان نامی 
ايران زمين بوده برای اين پلنگ غالب در تندوره انتخاب مي شــود. خوشبختانه برديا هم 
به سالمت به هوش مي آيد و پس از آنکه دقايقی روی جادۀ روبه روی ما مي نشيند، برای 
آخرين بار طعمه های ازدست رفته اش را كه از ماشــين نظاره گر او هستند مي نگرد و به 
تدريج از ديد ما دور مي شود. ما تا اطمينان پيداكردن از ســالمت برديا آنجا مي مانيم و 
حدود ساعت سه و نيم صبح به مهمان سرا بازمي گرديم. البته پيش از بازگشت، همۀ تله ها 
را غيرفعال كرده ايم تا اين شب را بعد از گذشت حدود دو هفته، خوب بخوابيم. سرانجام، 
اين سفر با زنده گيری دومين پلنگ پايان يافت و ما دوباره به تهران برمي گرديم تا خودمان 

را برای سفر زودهنگام بعدی آماده كنيم.

روزهاي بردباري
كمتر از يک ماه از ســفر اول مي گذرد و ما دومين كمپ كوهستانی خود را اين بار در قلب 
تندوره و پس از مشــاهدات بســياری از آثار و ردپای پلنگ انتخاب كرده ايم و در آن جا 
گرفته ايم. اين بار ديگر خبری از كمپ صفا نيســت و همۀ گروه بايد باهم تا مدت زمانی 
نامعلوم، شايد بيش از يک ماه، در كمپ جديد كوهستانی بمانيم كه به مراتب شرايط آن 
از نظر آب وهوا، موقعيت جغرافيايی و خطر جانوران بسيار دشوارتر است و البته بسيار بکر 
و زيباتر از كمپ های پيشين. همچنين ممکن است تا روزها تهيه آذوقه و بنزين برايمان 
ممکن نباشد؛ با اين وجود، انرژی حاصل از موفقيت قبلی و هيجان رويدادهای پيش رو جان 

تازه ای به ما داده تا به استقبال اين شرايط برويم.
20 روز گذشته ولی خبری از پلنگ نيست؛ بنابراين ناچار شــد ه ايم بر تعداد تله ها اضافه 
كنيم و چهار ايستگاه مجهز به تله داشته باشيم. تله هايي در سرزمين سخت و كوهستانی 
كه هر روز در آن يا مه است يا باران و دشــواری زيادی برای مديريت پيش می آورد. البته 
حدود 10 روز پيش، از يکي از تله ها خبر خوبي برايمان رسيد و برای اولين بار متوجه حضور 
پلنگ شــديم. در واقع پلنگی از كنار تلۀ ما عبور كرده و با عالمت گذاری قلمروش در يک 
متری تله ها، به ما فهمانده كه متوجه حضور ما هست. خبر خوب براي ما اين بوده كه باالخره 
حضورش را حس كرده ايم و در عين حال ردپای كوچکش نشان می داد كه جوان است. با اين 
حال، هنوز پلنگی نديده بوديم تا همين يک هفته پيش كه طبق معمول مشغول بازبيني 
تله ها بوديم؛ من و عليرضا شهرداري به سمت تلۀ داخل دره رفته بوديم و ايمان معماريان به 
سمت تلۀ روی دامنه. وقتي شب در كمپ به هم رسيديم متوجه شدم كه اتفاق جالبي براي 
ايمان افتاده؛ او در مسير حركتش به سمت تله يک لحظه سرش را باال آورده و چشم در چشم 
پلنگ ايرانی شده بود. البته پلنگ همان موقع محل را به آرامی ترك كرده، اما اين چنين 
اميدواری هايی در اين نااميدی طوالنی براي ما بسيار باارزش بود. حاال اما 20 روز گذشته 
و هيچ تله اي نتوانسته برايمان پلنگي به دست آورد. كم كم هوا رو به سردی می رود و تيم، 

پلنگ بيهوش است و ما در حال بررسي هاي الزم هستيم.
تقريبا كارمان رو به اتمام است كه ناگهان پلنگ سرش را 

تكان مي دهد و ما را نگاه مي كند. رنگ از رخ مان مي پرد، اما 
به سرعت وسايل را جمع كرده و به سمت ماشين مي رويم

   در انتظار خواب 
نخستين شبي كه پلنگي به تله افتاد، از خوشحالي سر از پا نمي شناختيم. اما بايد شادي هايمان را به وقت ديگري موكول 

مي كرديم و همچنان در سكوت مي مانديم كه پلنگ در دام افتاده عصبي نشود و خودش را زخمي نكند. دكتر معماريان دارت 
بيهوشي را كه به پلنگ شليک كرد، ما هم گوشه اي منتظر مانديم تا پلنگ از هوش برود. با اطمينان از بيهوش شدن پلنگ، 
آرام جلو رفتيم و مي دانستيم فقط يک ساعت زمان براي بررسي ها و نصب گردنبند ماهواره اي زمان داريم. همين اتفاق هم 

درباره پلنگ دوم افتاد كه عكس آن را در اين تصوير مي بينيد | عکس: عليرضا شهرداری

   صدا، دوربين، پلنگ 
بررسي ها درباره پلنگ اول نشان مي داد كه در سالمت كامل به سر مي برد. خوشبختانه از تمام مراحل كمين، 
زنده گيري و انجام تحقيقات بر پلنگ ها در اين پروژه فيلمبرداري شده و قرار است به صورت يک فيلم مستند 
ارائه شود. تمامي مراحل انجام اين پروژه گسترده پژوهشي با همراهی اداره كل محيط زيست خراسان رضوی و 
اداره محيط زيست درگز صورت می گيرد، با اين حال پيگيری و عالقه مندی مردم اين شهرستان را در تسهيل 
امور انجام اين پروژه و دنبال كردن وقايع و اتفاقات آن نمی توان ناديده گرفت | عکس : محمدصادق فرهادی نيا

سيگنال ها براي پلنگ   
برای چک كردن وضعيت تله ها، از آنتن راديويی استفاده 
می كرديم. هر تله مجهز به يک سنسور است كه درصورت فعال 
شدن، سيگنال مشخصی ارسال می كند كه با استفاده از آنتن 
از كيلومترها دورتر می توان مطلع شد كه اتفاقی افتاده و سريع 
بايد به سمت تله حركت كرد |عکس: آرش محرمی
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خسته و نگران است. ما هيچ وسيله گرمايشی به جز لباس و كيسه خوابمان نداريم. تله ها 
يخ زده اند و عمال شانسی برای زنده گيری وجود ندارد. گرچه يخ زدِن تله به هيچ وجه برای 
پلنگ خطرناك نيست، اما باعث می شود حيوان به راحتی از تله درآمده و برود. سرانجام 
بايد فردا پس از بيست و يک روز، دومين تالش خود را برای زنده گيری پلنگ رها كنيم و 

خطر بارش برف و احتمال خطر برای اعضای تيم در ارتفاعات تندوره را از خود دور كنيم.

اميد و سگ هاي گله
پس از ناكامی در بندك، مدتی دوباره به خراسان برگشتيم و پلنگ ديگري به دست آورديم 
اما نتوانســتيم برايش گردنبند ماهواره اي بگذاريم. ماجرا از همان روزهاي نخســت و با 
رويدادی غيرمنتظره آغاز شد؛ خبردار شديم در روستايی در فاصلۀ حدودا 10 كيلومتری 
مرز تركمنستان، پلنگی به جای آنکه گوسفندان را شکار كند بيشتر سگ های اهلی روستا 
را شکار می كند. حال با آنکه تعدادی از گوسفندان آنها را هم برده بود، مردم روستا بيشتر 

نگران تعداد زياد سگ های كشته شده بودند. 
بنابراين اين بار تالشی دوباره كرديم تا هم پلنگ را بگيريم و هم مردم روستا را از نگرانی 
دربياوريم؛ اما مردم روستا اميد زيادی به تيم جوان ما نداشــتند. ما پس از بررسی های 
ميدانی و پرس و جوها سرانجام محل تله را در نزديکی يکی از خانه های روستايی مشخص 
كرديم و تله را در آنجا كار گذاشتيم و منتظر مهمان ناخوانده مان شديم. در سومين شب، 
پلنگ به تله افتاده. پس از بيهوشی پلنگ نخستين چيزی كه بررسی كرديم دندان های او 
بود. مردم روستا بر اين باور بودند كه پلنگ جوان و بی تجربه اي  ست؛ ولی بررسي ما نشان 
داد كه دندان های اين پلنگ اصال وضعيت خوبی نداشــتند و نشان از سن و سال باالی او 
داشت. مردم از اينکه دوباره امنيت و آرامش به روســتا بازگشته خوشحال بودند، گرچه 
برخی هم دوست داشتند پلنگ همچنان در همان منطقۀ آن ها بماند. اين پلنگ نر كه به 
احترام يکی از اهالی همراه روســتا »اميد« نامگذاری شد، بدون شک يکی از مسن ترين 

پلنگ هايی بود كه تا امروز پژوهشگران ايرانی آن را يافته اند.
سرانجام پس از شکار 15 سگ، پلنگ اين روســتا كه قرار بود زنده گيری و به يک منطقۀ 
ديگر منتقل شود به دليل شرايط بد فيزيکی و وضعيت دندانی نابسامانش، به ناچار به پارك 
پرديسان تهران منتقل شــد. هيچ يک از اعضای تيم از اينکه اين پلنگ را نمی توان به يک 
زيستگاه ديگر منتقل كرد، خوشــحال نبودند. ما نيز كه در راِه رفتن به تندوره برای ادامه 

پروژۀ خودمان بوديم، ناگزير شديم به تهران بازگرديم. 

برزو، 11 ساله از تندوره
اميد را به پرديسان تحويل داديم و حاال براي ادامه پروژه، در بهمن 1393 در بخش ديگری 
از پارك در حاشيه تندوره مستقر شده ايم؛ طوری كه فاصله مناسبی از قلمرو برنا و برديا 
داشته باشيم. قلمروي اين دو پلنگ را هم به طور دقيق از طريق گردنبند ماهواره اي شان 

به دست آورده ايم. 
حاال ديگر وسط زمستان است و باران و مه از همراهان هميشگی ما هستند. بعد از بررسی 
محيط چند نقطه را برای تله گذاری مشخص مي كنيم و برای آنکه پلنگ را به آنجا بکشيم 

از الشه دام اهلی و گوشت تازه استفاده مي كنيم.
هنوز يک روز كامل نگذشــته كه يکی از تله ها فعال مي شود. شــب است و از نور ماه هم 
خبری نيست. وقتی به تله مي رسيم ابتدا جانور را نمي توانيم تشخيص دهيم؛ اما به محض 
اينکه »نيما عسگری« كه براي ساخت يک فيلم مســتند از پروژه همراه ماست، دوربين 
فيلمبرداري اش را زوم و چراغش را روشن مي كند، جانور بلند مي شود و متوجه مي شويم 
كه يک پلنگ بالغ در تله گرفتار شده است. پس از بيهوش كردن، پلنگ وارسی مي شود و 
ما مي توانيم به آن نزديک شويم. اين بار نيز پلنگ يک نر بالغ و مسن است كه حدودا 11 
سال داشت. اين بار نام اين پلنگ را »برزو« مي گذاريم و گردنبند ردياب ماهواره اي را بر 

گردنش نصب مي كنيم.

 بررسي ها آغاز مي شود
از روزی كه برنا، برديا و برزو مجهز به گردنبندهای ماهواره ای شده اند، به صورت مرتب تحت 
كنترل هســتند و نقاط حضور آنها از طريق ماهواره دريافت می شود. آنها معموال هر چند 
روز يک بار طعمه ای شکار می كنند و ما با بررسی محل شکار آن ها درمی يابيم كه دقيقا چه 

گونه ای را شکار كرده اند. 
با كمک اين ابزار ما حتی توانسته ايم استراحتگاه های آنها را نيز بيابيم. گاهی اوقات برنا از 
مرزهای منطقه تندوره گذر كرده و در حاشيه اين پارك ملی به گشت و گذار می پردازد؛ ولی 
خوشبختانه تابه حال هيچ مشکلی برايش پيش نيامده است. علت جابه جايی های مکرر برنا 
هنوز مشخص نيست. در چنين مواردی، پروتکل ما اين است كه مسئوالن محيط زيست 
شهرستان درگز مطلع خواهند شد تا با همراهی همياران محيط زيست مراقب باشند كه 

اتفاق ناگواری برای پلنگ نيفتد.
در ميان گربه ســانان، زنده گيری ماده ها بسيار دشوارتر از نرهاســت؛ زيرا كمتر جابه جا 
می شــوند و خيلی محتاط  هســتند. با زنده گيری برنا، برديا و برزو، اكنــون تالش تيم، 
زنده گيری دست كم يک ماده است. در آذرماه سال 1392 دقيقا در محل زنده گيری برنا 
يک عکاس، موفق به عکسبرداری از يک ماده پلنگ و دو توله اش در تندوره شده بود. اين 
پلنگ ها، به خصوص مادرشان بايد همچنان در تندوره حضور داشته باشند. رديابی های 
صورت گرفته نشان از آن دارد كه خانواده ديگری در پارك هستند؛ ولی اينکه چطور آنها را 

بتوانيم بگيريم، خود چالش بزرگ پيش روی ماست. 
مدتی قبل هم يکی از عکاســان حيات وحش از جفت گيری طبيعی برديا در كنار جفتش 
تصويربرداری كرد. برديای مسن به معنای واقعی يک پلنگ قدر و غالب است. او با خيال 
راحت هر چند روز يک بار، قلب پارك تندوره را دور می زنــد و دوباره به نقطه زنده گيری 
بازمی گردد. با اين حال، تعداد افرادی كه گزارشی از مشاهده برنا، برديا و برزو داده اند بسيار 
كم است؛ گويا مخفی كاری پلنگ ها آن قدر زياد است كه حتی برنا كه مرتبا اطراف روستاها 

می پلکد را تابه حال كمتر كسی رويت كرده است.
يکی از پلنگ هايی كه هنوز موفق به گرفتن آن نشده ايم، پلنگی به نام »ساالر« است كه 
سال پيش آن را از نزديک ديديم و تالش ما براي زنده گيري اش بي نتيجه ماند. از طرفی ما 
از حضور دست كم دو نر ديگر غير از برنا و برديا در همان محدوده اطمينان داريم و همين 

به ما قوت قلب می دهد كه باز هم پيش برويم.
البته اين سه پلنگ، نخستين پلنگ های ايرانی نيستند كه مجهز به گردنبند شده اند، بلکه 
پيش از آنها »توانا« نخستين پلنگ نری بود كه در بافق يزد ايران گردنبنددار شد. اين اتفاق 
در سال 1385 رخ داد و پس از يک سال كه گردنبند از گردن توانا افتاد، همچنان تا سال 
1391، يعنی حدود پنج سال بعد به اســتناد تصاوير دوربين های تله ای، در بافق زندگی 
می كرد. آن پروژه توسط پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی با مشاركت چند نهاد خارجی 

در ايران اجرا شده بود.
ما با كمک اين داده ها خواهيم توانست اطالعات ارزشمندی از جابه جايی پلنگ ها، عادات 
غذايی، زادآوری و ميزان تحمل حضور انسان در زيستگاه را به دست آوريم. اطالعاتی كه 
پيش از اين بيشتر در حد حدس و اثبات نشده بودند. خوشبختانه در حال حاضر يعني در 
اواخر فروردين ماه 1394، سيگنال ها و نقاط حضور هر سه پلنگ مرتبا دريافت می شود و 

شرايط هر سه مناسب است.

از روزی كه پلنگ ها مجهز به گردنبندهای ماهواره ای 
شده اند، نقاط حضور آنها را مرتب دريافت می كنيم. آنها 
معموال هر چند روز يک بار طعمه ای شكار می كنند و ما با 
بررسی درمی يابيم  چه گونه ای را شكار كرده اند 

پلنگ بيدار مي شود        
يک بار اواخر بررسي مان روي پلنگ بود كه ناگهان ديديم پلنگ سرش را باال آورد و به ما نگاه كرد.  مي دانستيم كه زمان كمي 
براي بررسي هايمان داريم و دارت بيهوشي، دارو را كامل در بدن او تزريق نكرده، براي همين كار را به سرعت پيش برديم. 
پلنگ ها 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  
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    گردنبندهاي خودكار  
گرنبندهای پلنگ ها طوری طراحی شده اند كه هر سه ساعت يک بار مكان پلنگ را ثبت می كنند و سپس از طريق 

ماهواره برای محقق ارسال می كنند. آنها پس از يک سال به طور خودكار از گردنبند جانور باز شده و می افتند، 
بنابراين نيازی به زنده گيری مجدد جانور و جدا كردن گردنبندها نيست  |  عکس: عليرضا شهرداری

    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 مي كردند؛ 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 مي كرد تا او به هوش بيايد | عکس: عليرضا شهرداری


