ﻓﺼﻞ  :3دوﻧﺪﮔﺎن -ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﭘﺎ ،ﭘﻨﺠﻪ و ﺳﻢ در ﺣﺮﮐﺖ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺧﻔﺎشﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی را ﭘﺮواز ﮐـﺮده و ﮔـﺎه ﻗـﺎرهﻫـﺎ و اﻗﯿـﺎﻧﻮسﻫـﺎ را در
ﻣﯽﻧﻮردﻧﺪ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﻨﺎﮔﺮ اﻏﻠﺐ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻬﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﮔـﺎه اﯾـﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏﻫـﺎی
ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﻣﺤـﯿﻂ اﻃـﺮاف ﺧـﻮد
ﺗﮑﯿﻪ دارﻧـﺪ .ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن در ﻣـﺴﯿﺮ
ﺑﺎدﻫﺎی ﻗﻮی ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣﯽآﯾﻨـﺪ
و ﯾــﺎ روی ﻫــﻮای در ﺣــﺎل ﺑــﺎﻻ
آﻣﺪن ﺳﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﻣـﺎﻫﯽﻫـﺎ و
ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ در ﺑﺰرگراهﻫﺎی اﯾﺠـﺎد
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﭘـﺎی ﺧـﻮد
ﺑــﻪ ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﻣــﯽﭘﺮدازﻧــﺪ و در
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت روی ﭘﺎیﺷﺎن راه
ﻣــﯽروﻧــﺪ .اﯾــﻦ ﮔﻮﻧــﻪﻫــﺎ ﭼــﻮن
ﭘﺮوازﮔﺮان و ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻣـﺴﯿﺮﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﯽروﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑـﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ اﻧـﺮژی ﺧـﻮد ،ﯾـﮏ ﭘـﺎ
)ﭘﻨﺠﻪ ﯾﺎ ﺳﻢ( را ﺟﻠﻮی ﭘﺎی دﯾﮕﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑـﻪ اﻏﻠـﺐ
دوﺳــﺖداران اﻣﮑــﺎن ﻣــﺸﺎﻫﺪه و
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﮔﻮرﺧﺮﻫﺎ در ﮐﻨﺎر رود ﻣﺎرا در آﻓﺮﯾﻘﺎ .اﯾﻦ دو ﺣﯿـﻮان
اﻧــﺴﺎن ﻗــﺎدر ﻧﯿــﺴﺖ در اﻧﺘﻈــﺎر در ﮐﻨﺎر ﮔﻮزن ﺗﺎﻣﺴﻮن ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻃﻮل ﺻﺤﺮای ﺳﺮﻧﮕﺘﯽ ﻣﻬـﺎﺟﺮت
ﺳﻔﺮﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﭘﺮواز ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮهﻫﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت

ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﻃﺮﯾﻖ راه رﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻬـﺎﺟﺮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺘﺮﻣﺮغ و اﻣﻮ ﻓﻮاﺻﻞ زﯾﺎدی را روی زﻣﯿﻦ و ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎیﺷﺎن راه ﻣﯽروﻧـﺪ .ﭘﻨﮕـﻮﺋﻦ اﻣﭙﺮاﻃـﻮر ﻧﯿـﺰ
ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .دوزﯾﺴﺘﺎن ﻧﯿـﺰ اﻏﻠـﺐ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﻓﺮت ﻫـﺴﺘﻨﺪ زﯾـﺮا دارای دو زﯾـﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔـﺎوت
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﺑﻬﺎر ،ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪﻫﺎ ،وزغﻫﺎ ،ﺳﺎﻻﻣﺎﻧﺪرﻫﺎ و ﺑﺰﻣﺠﻪﻫﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ﺧﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و
ﺧﻮد را از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و آبﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﯿﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ و در اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﻪ ﺟﻔﺘﮕﯿـﺮی و زاد و وﻟـﺪ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﻏﻠﺐ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺑﻄـﻮری ﮐـﻪ
ﺣﺘﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ دوزﯾﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻓﺮش اﺳﺖ.
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﻢدار دﯾﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ روز زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارﻧـﺪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﮔـﻮزن
ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﭘﺮاﻧﮓﻫﻮرن ،ﻏﺰالﻫﺎ و دﯾﮕﺮ آﻫﻮﻫﺎی و آﻧﺘﻠﻮپﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﮔـﻮزن
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎی اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔـﻮزن آﻓﺮﯾﻘـﺎﯾﯽ
در واﻗﻊ آﻧﺘﻠﻮﭘﯽ ﺑﺎ وزن ﺣﺪود 180ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑـﺎ رﯾـﺶ ﺳـﻔﯿﺪ و ﺷـﺎخﻫـﺎی ﺗـﺎبﺧـﻮرده و ﺳـﻨﮕﯿﻦ اﺳـﺖ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻧﻘﻄﻪای دورﺗﺮ ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل رخ ﻣﯽدﻫـﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﮔﻠـﻪﻫـﺎی ﮔـﻮزن
ﺷﻤﺎﻟﯽ )ﮐﺎرﯾﺒﻮ( ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در ﺳﺮﻧﮕﺘﯽ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮار ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﻧﮕﺘﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ
دﺷﺖ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﻖ دور ﺑﺎ آﺳﻤﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮﻧﮕﺘﯽ ﯾـﮏ دﺷـﺖ ﺑـﺎز  30000ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ و ﮐﻨﯿﺎ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺮﯾﻘـﺎﯾﯽ ﻫﻤـﻮاره در ﺣـﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرد از ﯾﮏ دﺷﺖ ﻟﻢﯾﺰرع و ﺑﺪون آب ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ زﻣﯿﻨـﯽ ﺑـﺎرور و ﺣﺎﺻـﻞﺧﯿـﺰ
ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺮ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز آﺳﻤﺎن آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎراﻧﯽ ﻓﺮو ﻣـﯽﺑـﺎرد ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ دﺷـﺖ ﺧـﺸﮏ
ﺳﺮﻧﮕﺘﯽ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺳﯿﻼبﻫﺎی ﻣﻬﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی زﻣـﯿﻦ ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ و در
ﻋﺮض ﯾﮑﯽ دو روز ،زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرآﻟﻮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺤﺮای ﺳﺮﺳﺒﺰ و زﯾﺒﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﯿﻮان ،ﻣﺴﯿﺮی در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ را در درون ﺻـﺤﺮای ﺳـﺮﻧﮕﺘﯽ
ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  500ﻫﺰار ﮔﻮرﺧﺮ و ﻏﺰال ﺗﺎﻣﭙـﺴﻮن ﻣـﺴﯿﺮ 3
ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﺒﺰ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﮕﯿﺰه ﻏﺬا ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻗـﻮی اﺳـﺖ .ﮔﻠـﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﮔﺸﺖزﻧﯽ و ﭘﺮﺳﻪ زدن در ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در ﻃﻮل درهﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺎ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮ از ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﭼﺎرﻧﻌﻞ راه ﻣﯽروﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﻟﺮزد .ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻢ آﻧﻬـﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺮﻧﺎس ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﺷﯿﻬﻪ ﮔﻮرﺧﺮﻫﺎ ﺻﺪای ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺻﺤﺮای ﺳﺮﻧﮕﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎ ژاﻧﻮﯾﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرانﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺮﻧﮕﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎرد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻠﻪﻫـﺎ
ﺣﺪود  3ﺗﺎ  5ﻣﺎ از ﻋﻤﺮﺷﺎن را در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻏﻨﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎران را ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
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ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺎزه و ﺳﺮﺳﺒﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اوج ﺳﻮرﭼﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از  200ﺣﯿﻮان در ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮ
ﻣﮑﻌﺐ زﻣﯿﻦ آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در ﻣﺘﺮاﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧـﻮد در ﻣﯿـﺎن ﭘـﺴﺘﺎﻧﺪاران
ﺑﺰرگ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن ﻣﯽﭘـﺮدازد و
ﺗﻌﺪاد  300ﻫﺰار ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮض  3ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ .ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪﻫـﺎ ﺑـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺘﺤـﺮک در ﺣـﺎل
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺗﻮﻟـﺪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ دوﯾـﺪن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﻌـﺪ از دو روز
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻔﺘﺎر ﺧﺎﻟﺪار ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ و ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘـﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .در ﻋﺮض ﺳﻪ روز ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﻮان ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر
ﮔﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

رﻗﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻧﮕﺘﯽ
از  25ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﯿﺎت وﺣﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ
اﻧﺪاﺧﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﻮاﯾﯽ را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ دارای
ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ وﺣﺶ ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺳـﺎل  2007ﻧـﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ آﻧﺠﺎ رﻗﯿﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت در دﺷﺖﻫﺎی ﺳﺮﻧﮕﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  582747ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻـﺤﺮا و ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ ﺟﻨﮕـﻞﻫـﺎی
ﺣﺎرهای آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﺖ .زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ ،درﺧﺖزارﻫﺎ و ﺑﺎﻃﻼقﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﯿﻞ ،ﮔﻮرﺧﺮ ،زراﻓﻪ و دﯾﮕـﺮ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت اﺳـﺖ .ﻗﺒـﻞ از ﺟﻨـﮓ داﺧﻠـﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً  900ﻫـﺰار ﮔـﻮزن
ﮔﻮشﺳﻔﯿﺪ )ﻧﻮﻋﯽ آﻧﺘﻠﻮپ( در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .در ﺳـﺎل  1983ﺟﻨـﮓ داﺧﻠـﯽ در ﮔﺮﻓـﺖ .ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮگ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ اﺳﺖ .ﺑﻤـﻮازات در ﻫـﻢ رﯾﺨـﺘﻦ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮔﻮﺷﺖ ،ﺷﺎخ و ﻋﺎج ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺑـﯽروﯾـﻪ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ رخ ﻧﺪاد .ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﯿﺶ از ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻏـﺰال و
آﻧﺘﻠﻮپ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در ﺳﺮﻧﮕﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﺎبﻫـﺎی
ﮔﻮشﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻏﺰال ﻣﻮﻧﮕﺎﻻ و ﺗﯿﺎﻧﮓ ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻋﺮض  42و ﻃﻮل 81
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﺪود  1/3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎب ،ﺗﯿﺎﻧﮓ و ﻏﺰال ،ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﺎه ﻣﻪ ،دﺷﺖﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻏﺬا ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب راه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﺸﮏ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .آب ﻓﺮاوان ﻧﯿﺴﺖ
و اﻏﻠﺐ ﻋﻠﻒﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
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در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺧﺸﮏ ،ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﺧﺘﺰازﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﯿـﺸﺘﺮی
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﻫﺰاران ﮔﻮزن ﻧﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﻧﺮ ﺗـﻼش دارد
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎنﺷـﺪه و اﻧﺒـﻮه ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺜـﻞ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻣﺎه رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  90درﺻﺪ ﻣﺎدهﻫﺎ آﺑﺴﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣـﺪود  8ﻣـﺎه
ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺷـﺖﻫـﺎی ﺳـﺒﺰ ﺷـﻤﺎل ﺳـﺮﻧﮕﺘﯽ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و اﮐﺘﺒﺮ در آن ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﺑﺮﻫﺎی ﺗﯿﺮه در ﺟﻨﻮب ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﺒﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﻔﺮ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺟﻨﻮب آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎه اوﻗﺎت ﺧﻄـﯽ
از اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت در ﺣـﺎل ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ
 1600ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
در اﯾــﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻫﯿﭽﯿــﮏ از
اﻓﺮاد ﮔﻠـﻪ را ﻫـﺪاﯾﺖ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ .آﻧﻬـﺎ
ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ را دﻧﺒــﺎل ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ وﻟــﯽ
ﺣﯿﻮاﻧــﺎﺗﯽ ﮐــﻪ ﺟﻠــﻮی ﮔﻠــﻪ ﺣﺮﮐــﺖ
ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ روز ﺑــﻪ روز و ﺣﺮﮐــﺖ ﺑــﻪ
ﺣﺮﮐــﺖ ﻋــﻮض ﻣــﯽﺷــﻮﻧﺪ .وﻗﺘــﯽ
ﺷـﮑﺎرﭼﯽ ﭼــﻮن ﺷـﯿﺮ ﮔﻠــﻪ را از ﻫــﻢ ﻏﺰال ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن در ﺣﺎل ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺗﯿﻐﻪﻫﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻋﻠﻒﻫـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ
ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺟﺪﯾﺪ رﻫﺒـﺮی را ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﻮزنﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮزنﻫﺎی ﺟﺪاﺷﺪه
اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﮔﻮزنﻫﺎ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺳﺨﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ
وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ» :ﺑـﺎران ﮐﺠـﺎ ﻣـﯽﺑـﺎرد« .ﮔـﻮزن آﻓﺮﯾﻘـﺎﯾﯽ ﺑـﺎران را از 50
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪه ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ و درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺗـﺎزه
ﻋﻠﻒﻫﺎ ﺳﺮ از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮔﻮزنﻫﺎ ﺻﺪای رﻋـﺪ را ﻣـﯽﺷـﻨﻮﻧﺪ،
ﺑﻮی ﺑﺎران را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﺑﺮﻫﺎی ﺗﯿﺮه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی آب و ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮ ﭼﺮاﮔﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺑـﻪ
ﻫﻢ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫـﺎن را
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﮔﻮرﺧﺮ از ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﻔﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ از ﺟﻮاﻧـﻪﻫـﺎی
ﻧﺮمﺗﺮ ﻋﻠﻒﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮرﺧﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻏﺰالﻫﺎی ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﻪ ﺧـﻮردن
ﺗﯿﻐﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻋﻠﻒﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮزنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾـﻦ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﻏـﺬای
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ﺧﻮرده ﺷﺪه را دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﺪﻓﻮع و ادرار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﻏﻨﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬی
ﺑﺮای ﺧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎ را ﻏﻨﯽ و ﺳﺒﺰ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻤـﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻓﯿﻞ و ﺑﻮﻓﺎﻟﻮی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻤـﺮاه ﮔـﻮزنﻫـﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮردن ﻋﻠﻒﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺧﺸﻦ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻄﺮ در ﻫﺮ ﻗﺪم
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﺮای ﺳﺮﻧﮕﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﻮﯾﮋه در
ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻼت ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎر ﺷـﯿﺮﻫﺎ ،ﮐﻔﺘﺎرﻫـﺎ ،ﭼﯿﺘﺎﻫـﺎ و ﺳـﮓﻫـﺎی وﺣـﺸﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﺎرﺟﯿﺎن ﺑﺎ ﮔﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﮔﺸﺖزﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ
ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ ،ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﻠﻪ ﺑـﺮای دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ دﺷـﺖﻫـﺎی
ﺳﺮﺳﺒﺰ آن ﻃﺮف رود ﺧﻮد را ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺷﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﺳﺎل 20ﺑـﺎر ﺗﮑـﺮار ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮔﻮزنﻫـﺎی ﺑـﺮای
رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﮔﻞآﻟـﻮد
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ آروارهﻫﺎی ﻣﺮگﺑﺎر ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ
ﻣﺎدرﺷﺎن را در ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻋﺒﻮر ﮔﻠﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ زﯾﺮآﺑﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺧﺎردار
ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺧﺸﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷـﻮد .ﺧﺮﭼﻨـﮓ ﺧـﺎردار در ﺟﺰاﯾـﺮ ﺑﯿﻤﯿﻨـﯽ در ﺑﺎﻫﺎﻣـﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﻗﯿﺎﻧﻮس دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽزﻧﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ روی
ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺗـﺎ آن زﻣـﺎن ﺧﺮﭼﻨـﮓها ﻗـﺴﻤﺖ
ﻋﻤﺪه اوﻗﺎت روزاﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺷﮑﺎف ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾـﻪ از آﻧﻬـﺎ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﻧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎی ﮐﻢﻋﻤﻖ دﯾﮕـﺮ اﻣﻨﯿـﺖ ﮐـﺎﻓﯽ
ﻧﺪارد .آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﻬـﺎی ﻋﻤﯿـﻖ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﯾﮏ ﺻﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺮﭼﻨـﮓ دم ﺧﺮﭼﻨـﮓ ﺟﻠـﻮﯾﯽ
ﺧﻮد را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﺗﺒﻌﯿﺖ از رﻫﺒﺮ« ) (follow-the leaderرا دﻧﺒـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺪون وﻗﻔﻪ  48ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را در ﮐﻒ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽﮔﺬارﻧـﺪ .ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ وﺟـﻮد
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت درﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﮐﻒﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار درﯾﺎ ،ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ در ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﯾﮏ داﯾﺮه ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾـﺪآﻣﯿﺰ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﻋﻤﯿـﻖ ﻣـﯽرﺳـﻨﺪ .در زﻣـﺴﺘﺎن اﯾﻨﺠـﺎ ﮔـﺮمﺗـﺮ از
آﻫﺨﺎی ﮐﻢﻋﻤﻖ اﺳﺖ .آﺑﻬﺎی ﮔﺮم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ رﺷﺪ
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ را از ﺷﺮ ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ در اﻣـﺎن ﻧﮕـﻪ ﻣـﯽدارد .در ﺑﻬـﺎر و اواﯾـﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن،
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ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻫﯿـﺎﻫﻮی ﮐﻤﺘـﺮی در ﻣﯿـﺎن
آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد زﯾﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺧﺎردار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای دارد .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﯿﻮاﻧـﺎت دﯾﮕـﺮ
دارای ﻗﻄﺐﻧﻤﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ دروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳـﻤﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ .ﺑـﺎری اﯾـﻦ
ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ ﯾﮏ ﺣﺲ دروﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ را در ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .دﯾﮕـﺮ ﺑـﯽﻣﻬﺮﮔـﺎن )از
ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺸﺮات ،ﮐﺮمﻫﺎ ،ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ و ﮐﻠﻢﻫﺎ( ﻧﯿﺰ دارای اﯾﻦ ﻗﺮﯾﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎی ﺧﺎردار را
ﮔﺮﻓﺘﻪ و  37ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻃﺮفﺗﺮ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻮﺷـﺶ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آوردﻧـﺪ ﺗـﺎ
ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﻧﺪاﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ را در ﻇـﺮوف درﺑـﺴﺘﻪ
ﺣﺮﮐﺖ داده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دوراﻧﯽ )و ﻧـﻪ ﻣـﺴﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ
رﻫﺎﺳــﺎزی آﻧﻬــﺎ ﻣــﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔــﺸﺖ را در ﭘــﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﺑــﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣــﯽرﺳــﺪ ﮐـﻪ آﻧﻬــﺎ ﻣﯿــﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿــﺴﯽ زﻣــﯿﻦ را درک ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ .وﻗﺘــﯽ
ﻣﺤﻘﻘــﯿﻦ ﺑــﻪ اﯾﺠــﺎد ﻣﯿــﺪانﻫــﺎی ﻣــﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن رﻓﺘﺎرﺷﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﻮزنﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺷﮑﺎرﻫﺎی آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﺮ و ﮐﻔﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤـﻪ ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾﻦ
ﻗﺎﺗﻞ ﮔﻮزنﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ» ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻘﺪری ﺑـﻪ ﻋﻠـﻒ و آب واﺑـﺴﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺮدهﮐﺸﯽ ﺳﺎده ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آب و ﻋﻠﻒ را ﺑﺒﻨـﺪد ،ﺑـﻪ زودی ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﻣﺮد .در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺪود  250ﻫﺰار ﮔﻮزن ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮزنﻫﺎی ﻣﺮده ،اﻏﻠﺐ ﻣﺮﯾﺾ ،ﭼـﻼق ،ﭘﯿـﺮ و ﯾـﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻠﻪ ﻗﻮی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺎل  500ﻫـﺰار ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ،اﻏﻠـﺐ آﻧﻬـﺎ از
ﻣﺮگ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﻣﯽرﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮ آﻧﻬـﺎ
ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را درو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻣﯿﻨﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،اﻧﺒﻮهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﭘـﺴﺘﺎﻧﺪاران را ﺑـﻪ ﻣﻌـﺮض ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽﮔـﺬارد،
ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺷﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت را در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل  6ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دارد .آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﮐـﺎج ﺷـﻤﺎﻟﯽ و داﻣﻨـﻪﻫـﺎی
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن را در ﻧﻮردﯾﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺪون درﺧﺖ ﻗﻄﺒﯽ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﺰ
ﺿﺨﯿﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ .ﻫﻢ ﻧﺮ و ﻫﻢ ﻣﺎده دارای ﺷﺎخ ﺑﺎ ﻋﺮض  1/2ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻫﻤﻪ ﮔﻮزنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در »داﯾﺮه ﻗﻄﺒﯽ« 1ﺑـﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﻠﻪﻫﺎ در واﻗﻊ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﻏﺮﺑﯽ در ﻗﺴﻤﺖﻫـﺎی ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﯽ آﻻﺳـﮑﺎ ،ﮔﻠـﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ »ﺟﺮج« در ﺷﻤﺎل ﮐﺒﮏ و ﮔﻠﻪ ﺟﺰﯾﺮه »ﺗﺎﯾﻤﯿﺮ« در ﺳﯿﺒﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﻣﺘـﺸﮑﻞ از
ﺣﺪاﻗﻞ  500ﻫﺰار ﺣﯿﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دو ﮔﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ  140ﻫﺰار ﺣﯿﻮان وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
در ﭘﺎرکﻫﺎی ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺷﺪه ﻣﻠﯽ ﻗﻄﺒﯽ آﻻﺳﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﮑـﺎنﻫـﺎی ﺑـﻪ
ﺷﺪت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺷﺪه در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺗﻊ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﮔـﻮزن ﺷـﻤﺎﻟﯽ
ﺣﺪود  200ﺗﺎ  800ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧـﺪ.
ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬــﺎ ﺧﯿﻠــﯽ ﺑﯿــﺸﺘﺮ اﺳــﺖ.
ﮔﻮزنﻫﺎ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺮای
رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ ﻣﻘــﺼﺪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ.
ﻣﺤﻘﻘــﯿﻦ اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺑــﺴﺘﻦ ﮔــﺮدنﺑﻨــﺪ
ﻣــﺎﻫﻮارهای روی  70ﮔــﻮزن در ﮐِﺒِــﮏ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺷـﮑﺎرﭼﯿﺎن،
ﻋﻮارض زﻣﯿﻨﯽ ،ﺳﺪﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﺠﺎدﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن )ﻣﺜﻞ ﻧﺮدهﮐﺸﯽﻫـﺎ( ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ و آب و ﻫﻮا از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﯾــﮏ روز زﻣــﺴﺘﺎﻧﯽ آﻓﺘــﺎﺑﯽ در
آﻻﺳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﯾـﮏ ﻣﺘـﺮی
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻓﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺟﺎرو ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑـﺎد
را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و دﻣﺎ ﺑﻪ  26درﺟﻪ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﮔﻠﻪﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ ﮔـﻮزن ﭼـﺮا ﮔﻮزن ﺷـﻤﺎﻟﯽ در ﺗﻮﻧـﺪراﻫﺎی آﻻﺳـﮑﺎ و اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺴﯿﺮﻫﺎی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺳـﻢ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﺳﺪﻫﺎی اﻧـﺴﺎﻧﯽ،
ﺧﻮد زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﺧﺮاشﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ آب و ﻫﻮا و دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺰﺋﯽ در آن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧـﺪ .ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ
ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﻞﺳﻨﮓﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮف را ﺑﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻞﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺰﺣﻤﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻏﻨﯽ از رﻃـﻮﺑﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در ﺳﺮﻧﮕﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮرد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ آب و ﻫـﻮای
ﺳﺨﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮزنﻫﺎ ﺣﺪود  8ﻣﺎه از ﺳﺎل را در دﺳﺘﻪﺟﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﮔﺸﺖزﻧـﯽ ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ و
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اﯾﻦ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻃﻮل روز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﻃﻮﻓـﺎن ﺑـﺮف و ﺑـﺎد ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ 80
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺷﺐ وﻗﺘﯽ دﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  34درﺟﻪ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ اﺳـﺖ در ﻣﺮﮐـﺰ
درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮای زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﺮی در ﻣﯿﺎن ﯾﺦ و ﭘﺸﻪ
در آورﯾﻞ آب و ﻫﻮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﮔﻮزنﻫﺎی ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .روزﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻮزنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﮐﺎج ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ را
در ﻣﯽﻧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺷﺖﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺪون درﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .ﻣﺎدهﻫﺎی آﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﺑﺮآﻣﺪه در
رأس ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻧﺮﻫﺎ ﮔﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ درﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

ﻓﺮﺷﯽ از ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت دوﺳﺘﺎﻧﻪ و رﻧﮓ زﯾﺒﺎی آﻧﻬﺎ،
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ دﯾﺪﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از اواﺧﺮ اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺎ ﺷﺮوع دﺳﺎﻣﺒﺮ،
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﯿﺶ از  100ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺧﺮﭼﻨـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ از ﺳﻮراخﻫﺎی ﺧﻮد در آﻣـﺪه و ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﺳـﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮده آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻓﺮش ﺑﺰرگ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳـﺖ .ﺧﺮﭼﻨـﮓﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ از رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣﻘـﺼﺪ،
ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﺳﻮراخﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺎدهﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳـﺎﯾﺒﺎنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  12روز
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎﺷـﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺼﻮرت دﺳـﺘﻪ ﺟﻤﻌـﯽ
ﺑﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﺷـﺪه را در آب اﻗﯿـﺎﻧﻮس
رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪود  5ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎی
ﺟﻮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ و از آن ﭘـﺲ
دﻧﺒﺎل واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮگﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮگ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ
ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺿـﻌﯿﻒﺗـﺮ را ﻣـﯽﺧﻮرﻧـﺪ .ﮔـﻮزن ﺷـﻤﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎﻧـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮت از
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﯾﺦ زده و ﺳﺮد ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﮔـﺮگﻫـﺎ و ﺧـﺮس
ﮔﺮﯾﺰﻟﯽ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﻮزنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧـﺴﺘﮕﯽ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻓـﺮار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﯾﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﻮانﺗﺮ را ﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﻞ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻨﮑﻪ ﮔـﺮوهﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﮐﺎروان آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭘﯿـﺪا
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ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮف راه ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮔﻮزنﻫﺎ راه ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺗﺎﻧـﺪونﻫـﺎی آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ
روی اﺳﺘﺨﻮان آﻧﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺪای ﮐﻠﯿﮏ ﺧﺎﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐـﺮد ﮐـﻪ
وﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎی ﮔﻮزن اﯾﻦ ﺻﺪا را ﺑﺪﻫﺪ و اﯾﻦ ﺻﺪا در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﯿﺖ )ﺑﺎﻻی  100ﻫـﺰار( ﺿـﺮب
ﺷﻮد ﭼﻪ ﺻﺪای ﻣﻬﯿﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﺮفﻫﺎ ذوب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ژوﺋﻦ ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﻧـﺪراﻫﺎی ﺳـﻮاﺣﻞ
ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﻧﺪرا از ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ»زﻣـﯿﻦ ﺑـﺎﯾﺮ« اﺳـﺖ .در زﻣـﺴﺘﺎن،
ﺗﻮﻧﺪرا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﺨﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﻧﺪرا ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﮔﻮزنﻫـﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻞﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﭼﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﯽ و ﻗﺎرچﻫـﺎ ﻣـﯽﭘـﺮدازد .در اﯾـﻦ ﻣﮑـﺎن آﻧﻬـﺎ از ﺧﻄـﺮ
ﮔﺮگﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﯽ در ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻧـﺪرا ﻣﻨﺠﻤـﺪ اﺳـﺖ ﮔـﺮگﻫـﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺰاران ﮔﻮزن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻏـﺬا و اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟـﺪ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ.
ﺷﯿﺮ ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻏﻨـﯽ ﺗـﺮ از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ
و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ
رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ ﮔـﻮزن
ﺷــﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿــﺰ ﺷــﺒﯿﻪ ﮔــﻮزن
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در ﻋـﺮض ﭼﻨـﺪ روز
ﺳﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه و راه ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻏﺬای ﮐـﺎﻓﯽ و
ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺸﻤﯽ ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻗﻄﺒـﯽ اﺳـﺖ.
ﻧــــﺎدر ﺑــــﻮدن ﺷــــﮑﺎرﭼﯽ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﻗﻮی آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻠـﺴﻨﮓﻫـﺎ را از زﯾـﺮ
ﮔــﻮزنﻫــﺎی ﺷــﻤﺎﻟﯽ در اﯾــﻦ
ﺑﺮف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﺷﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن در اﻣﺎن دارﻧﺪ.
ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺧﻄﺮ دﯾﮕـﺮی ﻣﻮاﺟـﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ» :ﭘﺸﻪﻫﺎ« .ﭘﺸﻪﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﮔﺰﻧﺪه دﯾﮕﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﻗﻄﺒﯽ ازدﺣﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺳﻄﺢ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ازدﺣﺎم ﭘﺸﻪﻫﺎ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﮔﻮزنﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ
اﯾﻦ آﻓﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾـﻦ ﻫـﺮ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻘﺪاری از ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﻪﻫﺎ ﻣﮑﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺘﯽ ﮔﻮزنﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻗﻮی را ﺿـﻌﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ و زﻣﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻧﮕﯿﺰه ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب در آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻃﻮل ﻣـﺴﯿﺮ آﻧﻬـﺎ از رودﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ
ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .در ﻣـﺎه اﮐﺘﺒـﺮ ﺑـﻪ ﮔـﺮوهﻫـﺎی
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﺪداً ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ در ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ و
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ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه در زﯾﺮ ﺑﺮفﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻃـﺮف و آن ﻃـﺮف
ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﻄﺒﯽ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
رام ﮐﺮدن ﮔﻮزنﻫﺎ
ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .در زﻣﺴﺘﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻧﯽ آﻧﻬـﺎ
دارای ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل  7ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮﻫﺎ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻮا را در ﺧﻮد ﺣﺒﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺼﻮرت
ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ در اﻃﺮاف ﺑﺪن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﻧـﺪن ﮔـﻮزنﻫـﺎ در
آب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ دارای ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻗﺎدرﻧﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﺑﻮی ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺣـﺲ ﻗـﻮی ﺧـﻮد
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮفﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻮ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺳﻢ ﮔﻮزنﻫﺎ از زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﺳـﺨﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻫﻤﭽـﻮن
ﯾﮏ ﮐﻔﺶ ﺑﺮﻓﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﮐﻒ ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻟﺒﻪ ﺗﯿﺰ ﺳـﻢﻫـﺎ ﺑـﺮای
ﮐﻨﺎر زدن ﯾﺦ و ﺑﺮف و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻒ ﭘﺎی آﻧﻬﺎ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﻬﺘﺮ در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻮﻧﺪراﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﻮد ،ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ
ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫـﺰاران ﺳـﺎل اﺳـﺖ
اﯾﻦ ﮔﻮزنﻫﺎ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮزن را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و از ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑـﺮای ﭘﻮﺷـﺶ ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪود  5ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﺮدم ﻗﻄﺐ ﺑﻪ ﮔﻠﻪﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮزنﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ رﺳﻢ ﺗﺎ ﮐﻨـﻮن
اداﻣﻪ دارد .در واﻗﻊ ﻣﺮدم ﺳﺎﻣﯽ ﻧﺮوژ ،ﺳﻮﺋﺪ و ﻓﻨﻼﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﻧﻨﺖ و ﭼﻮﮐﭽﯽ روﺳـﯿﻪ را اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
»اﻓﺮاد ﮔﻮزﻧﯽ« ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮزن ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در ﻃﻮل ﻣـﺴﯿﺮ از آﻧﻬـﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﺮا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺮوﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای رام ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮدوﺷﯽ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﮐـﺸﯿﺪن ﺳـﻮرﺗﻤﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﮔﻮزنﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ ،ﭘﻮﺳﺖ و ﺷﺎخﺷﺎن ﭘﺮورش داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻮزنﻫﺎی رامﺷﺪه اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﻮزنﻫﺎی وﺣﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .آﻧﻬـﺎ دارای ﭘﺎﻫـﺎی ﮐﻮﺗـﺎهﺗـﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮔﻮزن وﺣﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﻠﻪ ﮔﻮزن رامﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽﻗﺮاری ﮐﻞ ﮔﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
وﺟﻮد ﮔﻮزنﻫﺎی وﺣﺸﯽ ﺑﺎﻋﺚ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت در آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.

