ﻓﺼﻞ  :4ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ و ﻻﮐﭙﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺘﻀﻤﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺮورش
ﻧﻮزادان اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﻣـﻮرد ﻣﮑـﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺧـﻮد اﻧﻌﻄـﺎفﭘـﺬﯾﺮی ﺑﯿـﺸﺘﺮی دارﻧـﺪ .ﯾﮑـﯽ از
ﻣﺜﺎلﻫﺎی آن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎلﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨـﺪ
وﻟﯽ در زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮار ﭘﺎ ﻧﺸﺎن داد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾﮏ
ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﺳـﺮزﻣﯿﻦﻫـﺎی ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﮔـﻮزن
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎران و ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻣﮑـﺎن روﯾﯿـﺪن ﻋﻠـﻒﻫـﺎ اﺳـﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ و ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻏﺬا ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﮐـﺎﻓﯽ وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺎصﺗﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .آﻧﻬـﺎ ﭘـﺲ از ﻃـﯽ ﻫـﺰاران ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺑـﻪ
ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞﻫـﺎی ﻣﺠـﺎور و
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را »رﻓﺘﺎر ﺧﺎﻧﻪﯾﺎﺑﯽ« 1ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺴﺘﻠﺰم ﺑﮑـﺎر
ﺑﺮدن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ.
ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﻠﺪ ﻧﺴﺨﻪ رامﺷﺪه ﻗﻤﺮی وﺣﺸﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ
ﺧﺎص ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﺻﻼح ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪری دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل و ﺣﺘﯽ در
ﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﭘﯿﺎم در ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺴﺘﻪ و رﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﻪ را دارﻧـﺪ .ﺧﻔـﺎشﻫـﺎ از ﻓﺎﺻـﻠﻪ 400
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .آﻟﺒﺎﺗﺮاسﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ درﯾﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و آﻧﮕـﺎه
ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺧﻮد در ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ﻓﺎﺻﻠﻪ  8ﻫﺰار ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮی را
ﺑﺮ ﻓﺮاز اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﯾﮏ ﺧـﻂ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺎﺻـﻠﻪ
 1000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ دﻗﺖ راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ و ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارای ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﻧﻪﯾﺎﺑﯽ ﺗﯿﺰ و ﺗﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫـﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎ در آبﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ و آﺑﻬﺎی درﯾﺎ اﺳﺖ .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑـﻪ دو دﻧﯿـﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ :روی زﻣﯿﻦ و اﻗﯿﺎﻧﻮس .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫـﺎ
- Homing
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و ﭘﺲ از ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﻨـﺪ روز و ﯾـﺎ
ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ -از ﺗﺨﻢ ﺗﺎ درﯾﺎ
ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻢﻫﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻗﻠـﻮهﺳـﻨﮓﻫـﺎی ﺑـﺴﺘﺮ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب ﺳﺮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫـﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺗﻮﻟـﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،راﮐﻮنﻫﺎ و ﻣـﺎﻫﯽﻫـﺎی
ﮔﺮﺳﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را زﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫـﺎ
ﺣﻔــﻆ ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ .ﭘــﺲ از آن ﯾــﮏ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻄﺮﻧـﺎک و دﻗﯿـﻖ را از ﺳـﺮ
ﻣــﯽﮔﺬراﻧﻨــﺪ و از رودﺧﺎﻧــﻪﻫــﺎی آب
ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺳﺮد ﺑﻪ اﻗﯿـﺎﻧﻮسﻫـﺎی ﺷـﻮر
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎلﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ و ﺑـﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه و رﻧـﮓ دوﺑـﺎره ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ
اوﻟﯿﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﮔﻮﻧــﻪﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﺎﻟﻤﻮن
وﺟــﻮد دارﻧــﺪ .ﺳــﺎﻟﻤﻮنﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺳـﺎﻟﻤﻮن .ﺳـﺎﻟﻤﻮن در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ
زﻧﺪﮔﯽ در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻣـﺼﺐ رودﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ و آب ﺷـﻮر زﻧـﺪﮔﯽ
ﺳـــﺎﻟﻤﻮن »ﺳـــﺎکآی«» ،ﭼـــﻮم« ،ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﻧﺪازه و رﻧﮕﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
»ﭘﯿﻨــﮏ«» ،ﮐﻮﻫــﻮ«» ،ﭼﯿﻨــﻮک« و
»اﺳﺘﯿﻞﻫﺪ« 1ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﻟﻤﻮن »آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ« در اﻗﯿـﺎﻧﻮس آﺗﻼﻧﺘﯿـﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ اﺳﺖ و ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﯿﻨﻮک )ﺷﺎهﺳﺎﻟﻤﻮن(
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺑﺎ وزﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  9ﺗﺎ  27ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻃﻮل  147ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ از ﻧﻈـﺮ
زﻣﺎنﺑﻨﺪی و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻏﺮﯾﺰی ﻗﻮی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ.
ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ را
»آﻟﻮﯾﻦ« 2ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .آﻟﻮﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮزنﻫﺎی رﻧﮓﭘﺮﯾﺪه ﺑـﺎ ﭼـﺸﻢﻫـﺎی
ﺑﺮآﻣﺪه ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﮑﻢ ﻧﺎرﻧﺠﯽ در واﻗﻊ ﺑﻘﺎﯾﺎی زرده ﺗﺨﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ
را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻟﻮﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻪ ﮐـﻒ ﺑـﺴﺘﺮ و زﯾـﺮ ﻗﻠـﻮهﺳـﻨﮓﻫـﺎ ﮐـﺸﯿﺪه ﺷـﺪه و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
- sockeye, chum, pink, coho, Chinook, and steelhead
- Alevin
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ﺣﺪود  3ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺪﯾﻪ از اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ زرده ،ﺑﭽﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮن از زﯾﺮ ﻗﻠﻮهﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣـﯽآﯾـﺪ .ﺑـﺪن
آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮐﻨﻮن ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺎﻫﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ »ﻓـﺮای« 1ﻣـﯽﻧﺎﻣﻨـﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن ،ﻓﺮای ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ  3ﺳﺎل در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻣﯿـﺎن
رودﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫـﺎ ﻣـﯽﭘـﺮدازد.
آﻧﮕﺎه ﺳﻔﺮ دور و دراز آﻧﻬﺎ آﻏـﺎز
ﻣــﯽﺷــﻮد و رﻧــﮓ آﻧﻬــﺎ ﺗﻐﯿﯿــﺮ
ﻣــﯽﮐﻨــﺪ .ﺑــﻪ ﻣــﻮازات ﺷــﺮوع
ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﻣــﺎﻫﯽ ﺳــﺎﻟﻤﻮن ﺑــﻪ
ﺳــﻤﺖ درﯾــﺎ ،رﻧــﮓ آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ
ﻧﻘﺮهای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ
2
ﻧﻘـــﺮهﻓـــﺎم را »اﺳـــﻤﻮﻟﺖ«
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨـﺪ روز
ﺗﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه ﺑـﺼﻮرت اﺳـﻤﻮﻟﺖ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ دﻫﺎﻧـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ
درﯾﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﻣـﺪﺗﯽ
در اﯾﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧـﺪ
و ﺑــﺎ ﺷــﻮری آب درﯾــﺎ ﻋــﺎدت
ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ .وﻗﺘــﯽ ﺳــﺎﻟﻤﻮن ﺑــﻪ
اﻗﯿﺎﻧﻮس وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﻔﺮ آﻧﻬﺎ
ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ .آﻧﻬـﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺎ  7ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎ
ﮐﺮدن در درﯾﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻫﺰاران
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در اﻗﯿـﺎﻧﻮس ﻣـﺴﺎﻓﺮت ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ در ﻣـﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺗﻮﻟـﺪ ﺑـﺎ ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎی آب و
ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻔﺮ در درﯾـﺎ ارزﺷـﺶ را ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
دارد .اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎی ﭼﻨﺪ ده ﮔﺮﻣﯽ را رﺷﺪ داده و ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ وزن ﺑـﺎﻟﻎ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .در
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎ ،اﺳﮑﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﺮﯾـﻞﻫـﺎ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .رﻧـﮓ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺮﯾﻞﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻧﮓ ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ.
- Fry
- Smolts
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ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮﻣﻮز اﯾﻞﻫﺎ
درﯾﺎی ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ از ﺳﻮاﺣﻞ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﻓﻠﻮرﯾﺪا را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و دارای آب ﮔﺮم و ﻋﻤﯿﻖ و ﭼﻤﻨـﯽ
از ﻋﻠﻒﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی ﺣﯿﺎت در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ درﯾﺎ را اﺻﻄﺎﺣﺎً ﺑﻪ
ﻧﺎم درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮔﻤﺸﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮﻣﻮدا ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺑـﻪ ﺑﻠﻌﯿـﺪن
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر اﺷﺘﻬﺎر دارد .در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ دو ﮔﻮﻧـﻪ اﯾـﻞ ﯾـﺎ ﻣﺎرﻣـﺎﻫﯽ )آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ و اروﭘـﺎﯾﯽ(
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﻋﮑﺲ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻠﻬﺎ در آبﻫﺎی ﺷﻮر آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻬﺮﻫﺎی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آب ﺷﻮر ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾـﻞﻫـﺎ ﯾﯿﻨـﺰ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ در ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻞﻫﺎ دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ ﺑـﺮای ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ رازآﻣﯿﺰﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻞ ﺗﺎزهﻣﺘﻮﻟﺪﺷﺪه ﺷـﺒﯿﻪ ﯾـﮏ ﻧـﻮار ﭘـﺸﺖﻧﻤـﺎ و ﺷـﻔﺎف اﺳـﺖ.
اﯾﻞﻫﺎی ﺣﻮان ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ و اروﭘـﺎ ﻣﯿﺮﺳـﻨﺪ .در
ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎرﻣﺎﻫﯽ ﯾﺎ اﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﺎم »اﯾﻞ ﺷﯿﺸﻪای« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻮر دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯿﺮوﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻄﻘﻪ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐـﺮده و رﺷـﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻞﻫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی
آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﮔﺎه آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ.
اﯾﻞﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻرود ﻣﯽروﻧﺪ وﻟﯽ از ﺣﻘﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﻮد
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﭘﻮﺳﺖ ﻟﺰج آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺲﻫﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﻃـﻮب
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎراﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﻨﺎک ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ راه را از روی ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻣﺮﻃـﻮب و ﯾـﺎ
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﻨﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎه ﺳﺪﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺎ ﭼﻤـﻦ ﻣـﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣـﯽﭘﻮﺷـﺎﻧﻨﺪ ﺗـﺎ اﯾـﻞﻫـﺎ
راﺣﺖﺗﺮ از آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﭘﻠﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت
آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد.
اﻧﺒﻮه اﯾﻠﻬﺎ روی ﻫﻢ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ از ﺳﺮ و ﮐﻮل ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ از ﺳﺪﻫﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻرود
ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮد رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رﻧﮓ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻟﺬا
ﺑﻪ ﻧﺎم »اﯾﻞ زرد« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺎ  30ﺳﺎل در اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻃﻮل
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 1/5ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ در ﺷﺐﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻃﻮل روز ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .در ﯾـﮏ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ رود رواﻧﻪ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺧـﻮد را ﺑـﻪ اﻗﯿـﺎﻧﻮس
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮓ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮏ آﻧﻬﺎ را »اﯾﻞ ﻧﻘﺮهای« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن درﺷﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﺑﻬﺎی ﺗﯿﺮه اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎدهﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻢﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﻞﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﺑـﻪ اﻧـﺮژی ذﺧﯿـﺮه ﺑـﺪﻧﯽ ﺧـﻮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺣﺪود  4800ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد .ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻞﻫﺎی ﻧﻘﺮهای ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎی ﺳﺎراﮔﻮﺳﺎ را
ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾـﻞﻫـﺎی ﺑـﺎﻟﻎ در ﭼـﻪ ﻣﺤﻠـﯽ ﮔـﺮد
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ از روی ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻔﺎفﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ آﻧﻬﺎ از درﯾﺎی ﺳﺎراﮔﻮﺳﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﻪ ﺳﻮی رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻮن ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻪاش را آﻏـﺎز ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .در ﻃـﻮل ﻣـﺴﯿﺮ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک آب ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد و آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ .ﺳﻔﺮ آﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ
راه رﻓﺘﻦ روی ﻧﺮدﺑﺎن اﺳﺖ .ﻗﺪرت و ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﻬﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ .آﻧﻬـﺎ در ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﻣـﺴﯿﺮﻫﺎی ﮐـﻢﻋﻤـﻖ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  3ﻣﺘﺮ ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤـﺎل ﺗﻌﺠـﺐ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﻬﺎ از ذﺧﺎﯾﺮ ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻐﺰﻧﺪهای را ﮐﻪ ﻓﻠﺲﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺜـﻞ ﭼـﺮم ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻧﮓ ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ در ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﺑﺎﻋـﺚ ﺟﻠـﺐ
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺮﻫﺎ دارای دﻧﺪان ﻧﯿﺶ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﯿﻨﯽ ﻗﻼبﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ در ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺮﻫـﺎی
رﻗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ  3300ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑﺮﺳـﺪ و در ﺧـﻼل آن
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﻧﻬﺮﻫﺎی ﭘﯿﭻدرﭘﯿﭻ و ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ را ﭘـﺸﺖ ﺳـﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﯾﺮ ﻗﻠﻮهﺳﻨﮓﻫﺎی آن ﺳﭙﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻮنﻫـﺎ ﻣﺤـﻞ
ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻟﻬﺎ از آن زﻣﺎن )ﺣﺪود  7ﺳﺎل( ﺳﭙﺮی
ﺷﺪه اﺳﺖ!!
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن رازآﻣﯿـﺰ اﺳـﺖ وﻟـﯽ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ از
اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ
ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ آﻧﻬﺎ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺮﯾﺎﻧـﺎت درﯾـﺎﯾﯽ ،دﻣـﺎی آب و ﺣﺘـﯽ آب ﺑـﺎ ﺧﺒـﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺳـﺘﺎرﮔﺎن و ﻧﯿـﺮوی
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ در واﻗﻊ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻻﻧﻪ ﺑـﺎز ﻣـﯽﮔﺮداﻧـﺪ ،از ﺣـﺲ ﺑﻮﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑـﻮی آن را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﻣﯽﺳﭙﺎرد .ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺣﺸﺮات ﻣﻮﺟﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ دارای ﺑﻮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺑـﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺳﭙﺎرد و آﻧﻬﺎ رادﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر درﺷﺖ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی راه ﺧـﻮد را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ از ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺎﻟﺐ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ﺑـﻪ
ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ در ﺗﺎﻧﮏﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻫﯽﻫـﺎ در ﺣـﺎل ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ
اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪﮐﯽ از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎنﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺘـﻮان آﻧﻬـﺎ را ﺑﻌـﺪﻫﺎ و
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ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻫﺠﺪه ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزی در ﻓـﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﯾـﺰی ،اﯾـﻦ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ
اﻧﺪﮐﯽ از ﻫﻤﺎن ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را در ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﻬﺮﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ رﯾﺨﺘﻨـﺪ و ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺪاﻣﯿﮏ از
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ از ﻣـﺎﻫﯽﻫـﺎﯾﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﻣﻌﺮض ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﻬﺮﻫـﺎﯾﯽ رﻓﺘـﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺒﻼً آﻧﺠﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﻣﻌﺮض اﯾـﻦ ﻣـﺎده ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗـﺮار
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ .ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ وﻗﺘـﯽ در ﺣـﺎل ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ
اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی را در ﻣـﻮرد ﻣﺤـﯿﻂ اﻃـﺮاف ﺟـﺬب ﮐـﺮده و ﺑـﻮی ﺧﺎﻧـﻪ را ﺑﺨـﺎﻃﺮ
ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ.

ﻻکﭘﺸﺖ ﻻﮔﺮﻫﺪ ﯾﮏ ﻻکﭘﺸﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ .ﺣﺪود  5ﺗﺎ  10ﺳﺎل ﺳﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ آﻧﻬـﺎ از ﺳـﻮاﺣﻞ ﻓﻠﻮرﯾـﺪای
ﺷﺮﻗﯽ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎی ﺳﺎراﮔﻮﺳﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ در ﻗﺴﻤﺖﻫـﺎی
ﺑﺎﻻی رودﺧﺎﻧﻪ و درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر آﻧﻬﺎ از ﭼﻨﮕﺎلﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪای )ﻣﺤﻞ اﻧـﺸﻌﺎب رودﻫـﺎ( ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ در ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﺮﺧﯽ در ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺑﯿﻨﯽ
ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﻢ ﻧﺨﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎل رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﺧﻪای رﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ از آن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ وﻟـﯽ
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ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺴﺪود ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ .آﻧﻬـﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﻗﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎی وﺣﺸﯽ در ﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺎدهﻫﺎ از دم ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﮏ ﮔﻮدال ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﯿﺎن ﻗﻠﻮهﺳﻨﮓﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را درآن ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﻧﺮ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎرور ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﺮ دو واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺳـﺎﻟﻤﻮن اﺳـﺘﯿﻞﻫـﺪ و
آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳـﻔﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮﺗﯽ را در
ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد  7ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻮن اﯾﻦ ﺳﻔﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﯾـﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺣﯿﺎتﺷﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎ ﻓﺮﺳـﻮده ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و در
ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻣﻮاج درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎرﭘﺎس در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺒﺮس ﻣﯽروﻧﺪ .ﻗﺒﺮس ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﻣﺤـﻞ ﻋﻤـﺪه
)ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﻧﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻻکﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺻﺪﻫﺎ ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬـﺎی ﻣـﻪ ﺑـﻪ آﻧﺠـﺎ
آﻣﺪه و در ﺷﺮوع اﮔﻮﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
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ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت

ﺳﻔﺮ ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ در اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﺑﻪ آب ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨـﺪ اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺮای ﺗـﻨﻔﺲ ﺑـﻪ
ﺳﻄﺢ آب ﻣﯽآﯾﺪ .ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ دارای  45ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن و ﺑﯿﺶ از  60ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘـﺮ
ﻃﻮل دارد .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻻﮐﭙﺸﺖ ﭘﺸﺖ ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺎ وزن  900ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻻﮐﭙﺸﺖﻫﺎی درﯾـﺎﯾﯽ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎی ﺳﺒﺰ ،ﻣﻨﻘﺎرﺷﺎﻫﯿﻨﯽ و ﻻﮔﺮﻫﺪ اﺳﺖ .زﻣﺎنﺑﻨﺪی و ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰی را در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ را از ﺳـﻮاﺣﻞ درﯾـﺎ ﯾﻌﻨـﯽ
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن دور ﮐﺮده و دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻟﻤﻮن زﻧﺪﮔﯽاش را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻣـﺎدر ﺗﺨـﻢﻫـﺎ را در
ﻣﯿﺎن ﺷﻦﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻌﺪ از ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﺨـﻢﻫـﺎ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪه و راه ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ درﯾـﺎ
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻋﺠﺎبآور ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻣـﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻘﺎی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻒ دﺳﺘﺎن اﻧﺴﺎن ﺟـﺎ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺳﺎﺣﻞ دور ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ ،راﮐﻮنﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺷـﮑﺎرﭼﯿﺎن
ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻧﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﺳﺎﺣﻞ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎدهای ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺷـﻦﺗـﺮﯾﻦ اﻓـﻖ ﻣﺤـﻞ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آب اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر ﻣﯽﭘﺮدازد ﻟﺬا اﯾﻦ ﻗﺎﺋﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﻬـﺎ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻏﻔـﺎل و ﻫـﻼک آﻧﻬـﺎ ﺷـﻮد .ﭼـﻪ ﺑـﺴﺎ اﯾـﻦ
ﺑﭽﻪﻻکﭘﺸﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﺣﻞ )ﻫﺘﻞ و اﻣﺜﺎل آن( ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ درﯾـﺎ ﺑـﻪ
ﺳﻮی ﻧﻮر ﺟﻠﺐ ﺷﺪه و از درﯾﺎ دور ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﺮاغ روﺷﻦ در ﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه
اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد و ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ،ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻮاج ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ درﯾـﺎ ﻣـﯽروﻧـﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﭼﻨﺪ روز اول ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آبﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ
ﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ازآن رازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻒ آن ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎلﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ ﺣﯿﺎت ﻻﮐﭙﺸﺖﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺒﺰ را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﻢﺷﺪه« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻌـﺪ از ﺑﯿـﺮون
آﻣﺪن از ﺗﺨﻢ و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در درﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .اﺧﯿﺮاً ﻣﺴﯿﺮ آﻧﻬـﺎ در درﯾـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .آﻧﻬـﺎ از
ﺷﯿﻤﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻻﮐﭙﺸﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ در ﭼﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧـﺪ .آﻧﻬـﺎ در
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎی ﺷﻨﺎور ﻋﻠﻒﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﯾـﺎﯾﯽ
رﯾﺰ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎ و ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ژﻟﻪای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎی ﻻﮔﺮﻫﺪ در ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و  5ﺗـﺎ 10
ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﺪار  12900ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد در اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﺎز ﺑـﺮای  25ﺳـﺎل ﻣﺘـﻮاﻟﯽ ،ﻻکﭘـﺸﺖ درﯾـﺎﯾﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎی
ﮐﻢﻋﻤﻖﺗﺮ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻋﻠﻒﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺖ.
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ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻓﺼﻠﯽ در ﻃـﻮل ﺳـﻮاﺣﻞ آﺗﻼﻧﺘﯿـﮏ دﺳـﺖ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﻻﮐﭙﺸﺖﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻻﮐﭙﺸﺖ ﭘﺸﺖﭼﺮﻣﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫـﺎی ﻃـﻮﻻﻧﯽ
ﺗﺮی را در درﯾﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻻﮐﭙﺸﺖ آﻣﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﺳﻦ  25ﺗﺎ  35ﺳـﺎﻟﮕﯽ و
در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎ  50ﺳﺎﻟﮕﯽ( ،ﻣﻬﺎﺟﺮت دﯾﮕﺮی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻘﺎ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺎزی اﻋﺪاد اﺳﺖ .ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﻟﻤﻮن و ﻻﮐﭙـﺸﺖ درﯾـﺎﯾﯽ ﺗﺨـﻢ زﯾـﺎدی ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮزدان ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣـﺎده ﻫـﺰاران
ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارد .ﭼﯿﻨﻮک ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ  8ﻫﺰار ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻻکﭘﺸﺖ ﻣﺎده ﺑﯿﻦ
 70ﺗﺎ  190ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺷﻨﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺧﯿـﺮ ﻧـﺸﺎن داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎدهﻫﺎ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ آﺷﯿﺎنﺳﺎزی را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻟﻤﻮنﻫﺎ و ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد،
ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻻکﭘـﺸﺖ درﯾـﺎﯾﯽ
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷـﻤﺎل
ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ اﻓﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاورد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻟﻤﻮن ،ﮐﻤﺘﺮ از  10ﺗﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﺧﻮرده ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺎﻫﯽﮔﯿـﺮان ﺷـﮑﺎر ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﻮر
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﯾﺎ در آﺑﻬﺎی آﻟﻮده ﺧﻔـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﯾـﺎ ﻏـﺬاﯾﯽ ﭘﯿـﺪا
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺧﻮد ﮐﻨﻨـﺪ .در واﻗـﻊ از ﻣﯿـﺎن ﻫـﺮ 10
ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ رﻫﺎﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺮای ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ وارد ﺳﺎﺣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻘﯿﻪ آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻏﻔﺎل ﺷﺪه و ﻧﺘﻮاﻧـﺪ راه
درﯾﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮر ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮان و اﻣﺜﺎل آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
ﻻﮐﭙﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻻﮐﭙﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺒﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤـﺪه
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮزﯾﻞ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﺗﻮﻟـﺪ ﺧـﻮد ﯾـﮏ ﻣـﺴﺎﻓﺮت
 2000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺰاﯾﺮ آﺳﺎﻧﺴﯿﻮن را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ ﻧﻘﻄـﻪ در ﻣﯿﺎﻧـﻪ اﻗﯿـﺎﻧﻮس
آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ.
ﻻﮐﭙﺸﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ زادﺑﻮم ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻦ ﯾـﮏ روزﮔـﯽ ﺧـﻮد آن را
اﺳﺎﺳﺎً ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻇﺎﻫﺮاً ﻋﺎﻣﻞ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ اﺳﺖ .ﻻکﭘﺸﺖﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﭽـﻮن
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ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ از ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻏﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و دارای ﯾﮏ ﻗﻄﺐﻧﻤـﺎی
دروﻧﯽ و ﺣﺲ ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ دارای ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﯿـﺰ ﻫـﺴﺖ .آﻧﻬـﺎ
ﻗﺎدرﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻠﯽ از ﮐﺮه زﻣـﯿﻦ
را ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای آزﻣﻮن اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣـﻮن ﺟﻬـﺖﯾـﺎﺑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ در ﺗﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ﯾـﮏ ﻣﯿـﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿـﺴﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﻻکﭘﺸﺖ ﺑﻮد .ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿـﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ راه ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻫﺮ دو ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺖﮔﯿـﺮی ،ﻧﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺎدهﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺨـﻢﻫـﺎ را ﺑـﺎ اﺳـﭙﺮم ﻧﺮﻫـﺎ
ﺑﺎرور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪ درﯾﺎ در ﺣﺪود  4ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺘﮕﯿـﺮی ،ﻣـﺎده ﺷـﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳـﺎﺣﻞ
ﻣﯽرود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وزﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  363ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دارد .او از ﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺧﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و زﻣـﯿﻦ
ﺷﻨﯽ را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺪون ﮐﻤـﮏ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ آب ،ﺣﺮﮐﺘـﯽ در ﺑﯿـﺮون آب اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻋﻤﻖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﮔﻮداﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﻦ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻟﻪ ﻋﻘﺒـﯽ ﻻکﭘـﺸﺖ ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد
ﺣﻔﺮه ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود و ﮔﻮداﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  90ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻋﻤﻖ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮ زﯾـﺎدی
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از  100ﺗﺨﻢ ،روی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺷﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜـﻞ ،ﻻﮐﭙـﺸﺖ
درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺒﺰ ﻣﺎده ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ  7آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .وﻗﺘﯽ ﮐﺎر آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .او در
ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺮ زدن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻟﯽ را
در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎی ﻧﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ،اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﭽﻪ ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎی ﻣﺎده ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳـﺎﺣﻞ آﻣـﺪه و ﮐـﺎر ﻣﺎدرﺷـﺎن را
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

