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 خطرانقراض و ایجاد مناطق حفاظت شده:

همه جانوران و گیاهان عالوه برمضراتی که دارند فوایدی نیز درآنها وجود داردکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی ما   

                                     نقش بسزایی داشته ، دارند و خواهند داشت.                                                                

همان طور که می دانیم تمام گونه های نادربه تعداد ناچیز درطبیعت وجود دارند. همین تعداد کم باعث می شود که این گونه ها   

دمتناسب با کم و بیش در خطر انقراض قرار بگیرند.همچنین باید بدانیم که انقراض گونه های نادری که در استان ما وجود دار

فواید و تاثیرات آنان و همچنین چرخه ی زندگی جانداران صورت می گیرد و موجب تغییرات ناگهانی در طبیعت می شود و حتی 

باعث می شود دیگر گونه ها نیز در خطر انقراض قرار گیرند. همان طور که می دانیدانقراض گونه های نادر می تواند مشکالت 

سانی قرار دهد.همین عوامل انسان ها را به این فکر انداخته که از انقراض گونه های مختلف جلوگیری زیادی را بر سر جوامع ان

کنند و اقداماتی کار ساز را انجام دهند که بوجود آوردن مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع نیز بخشی از آن است. به همین 

ه نتیجه آن جلوگیری از شکار های بی رویه وجلوگیری از دلیل مناطق حفاظت شده بسیاری در سراسرایران دیده می شودک

         انقراض گونه هاست.                                                                                                            

 ایران آشنا شویم.   دراین مقاله هدف آن است که با بعضی ازگونه های گیاهی وجانوری درحال انقراض

 پلنگ ایرانی -3    

با توجه به اینگه گونه بی نظیر پلنگ ایرانی که بزرگترین نوع پلنگ در دنیا است، متاسفانه در معرض انقراض قرار دارد. و تنها تعداد    

خیلی از  پراکنده اند. بنابرین به نظرقالده در کل کشور ودر مناطق مختلف حفاظت شده ایران  052تا  022محدودی از آنها شاید در حدود 

یادمان     فاخر در ایران وارد خواهد کرد.گربه سان  یک قالده از طبیعت ایران صدمات جبران ناپذیری به حیات این حذف کارشناسان حتی

فظ ،بهتر است برای حو ند بخشیدباشد که پلنگ بخشی از میراث ارزشمند طبیعی ایران است و هر گونه سهل انگاری امروز ما را آیندگان نخواه

 پلنگ کوشش نماییم.                                                                        از گونه های ارزشمند کشورمان چون

 

  



 

 

 

 خرس سیاه : -0  

زندگی این گونه در خطر انقراض قرار گرفته است. نسل خرس سیاه آسیایی به دلیل نفوذ انسان به مناطق  

حیوانی کمیاب که نسل آن درخطرانقراض قرارگرفته است.این گونه ازدوگونه خانواده خرسهای ایرانی است که 

دراستان سیستان و بلوچستان درمنطقه کوههای پوزک و بیرک وشمال باهو کالت زندگی می کند.این حیوان 

 گونه های گیاهی تغذیه می کند.همه چیزخواراست واغلب از

 

 

 پستانداران                   ز ا خرس ایرانی                                                                    

 

   تمساح پوزه کوتاه ایرانی    - 1  

میلیون سال قبل  062تا   002که خود خزندگانی بود ند که در دوران مزوزوئیککروکودیل ها این جانور باقی مانده ای از راسته   

 می زیسته اند.این گونه در ایران در منطقه باهو کالت استان سیستان وبلوچستان زیست می کند.   

 

 

 ازخزندگان تمساح پوزه کوتاه ایرانی

 مأخذ تصویر: منطقه حفاظت شده باهوکالت



 

 

 

 آهوی خالدار  -4 

جانور از پستاندارن بوده که به دلیل شکار بی رویه تعداد آن روز به روز کمتر شده است این جانور درمناطق این   

 حفاظت شده ای ازجمله هامون وباهو کالت استان سیستان وبلوچستان زندگی می کند.

 

 

    آهو از پستانداران    

 

 

 

 

 

                   



 

 

 

 سنجاب راه راه بلوچی  -2     

این گونه تا به حال فقط در ناحیه باهو کالت سیستان وبلوچستان دیده شده است. این حیوان روزها   

فعال است و در زمستان درتمامی ساعات روزدیده می شود.این گونه اغلب به صورت دسته جمعی 

 ونزدیک به هم زندگی می کند.والنه ی خودرا میان شاخ وبرگ انبوه درختان می سازد.         

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                           

 

 

 ازپستاندارانسنجاب راه راه بلوچی 

 

 الک پشت سبزدریایی  -6  

در بین انواع مختلف الک پشت ها،این گونه زیبا تر از سایرین است. این الک پشت در فصول بهار و تابستان برای تخمگذاری به   

 سواحل دریای عمان می آیند.        

 

 الکشت سبز دریایی ازخزندگان



 

 

 

 راسوی خاکستری هندی -7  

گونه ای نادر که زیستگاه اصلی آن سواحل جنوبی هند است .این گونه پوست بسیار زیبا و چشم نوازی دارد.به همین علت در  

 بازار تجارت پوست جایگاهی در خور توجه دارند. گونه ای از آن درمنطقه حفاظت شده باهوکالت سیستان نگهداری می شود.  

 

 

 راسوی خاکستری هندی از پستانداران

 مأخذ تصویر: منطقه باهوکال

 گراز  -8  

اشد درخطر انقراض قراردارد نسل این جانورکه از پستانداران می ب این جانور بومی نبوده و به صورت محافظت شده زنگی میکند 

 می شود. به صورت حفاظت شده در منطقه هامون سیستان وبلوچستان نگهداریاما 

 

   گراز از پستانداران         

 مأخذ تصویر : از منطقه هامون           



 

 

 

 گیالنشاه خالدار ایرانی  -3     

پرنده نادر محل زادو ولدش در سیبری است. از آنجا به ایران و سپس به آفریقامهاجرت میکند. با این تفاسیر کشور ما یکی این    

سال است که در ایران دیده نشده است و  2متاسفانه گیالنشاه خالدار بیش از . است از مناطق خوب برای مسیر عبور این پرنده

از نادرترین  "Slender-billed Curlew" گیالنشاه خالدار. وجود دارد که منقرض شده یا بسیار کم شده استاحتمال  این 

بار توسط لوئیس  است.این گونه برای اولین آفریقای شمالی وخاورمیانه(پالئارکتیک )مانند اروپا، و ناشناخته ترین پرندگان غرب

اساس مدارک موجود در اواخر قرن گذشته، جمعیت  در مصر شناسایی شد. بر 3837پ ویلوت پرنده شناس فرانسوی در سال -ژ

پرنده  های قرن گذشته نیز به طور منظم مشاهده و گزارش شده است. اینهنوز در اولین دهه فراوانی از این پرنده وجود داشته و

قطعه می باشد و به همین  22احتماالً کمتر از  به طور جدی در سطح جهانی در خطر انقراض می باشد و اکنون جمعیت جهانی آن

 ای در خطر انقراض و نیازمند به حفاظت معرفی شدههای مهاجر )کنوانسیون بن( گونهگونه دلیل از سوی کنوانسیون حفاظت از

و  CITES" " در معرض خطر هایکنوانسیون منع تجارت بین المللی گونه 3میمه شماره است. همچنین در فهرست های ض

گرفته است. شواهد قاطع و مستند به طور عمده انسان  قرار   "CMS"های مهاجرکنوانسیون حفاظت از گونه 0ضمیمیه شماره 

گونه  اه خالدار معرفی می نماید. چنانچه اینتاالب هاو استپ ها، مسئول کاهش جمعیت گیالنش را به واسطه شکار مفرط، تخریب

 .زمانی که آخرین آوک بزرگ ناپدید شد است. یعنی334منقرض شود این اولین مورد انقراض پرنده در اروپا بعد از سال 

 

 نشاه خالدار ازپرندگانالگی

 درنا -32  

درنا پرنده ای بسیار زیبایی است که به سبب شکار زیاد نسل آن شدیدا درخطر انقراض قرار گرفته است. تولید مثل این پرنده 

هم به نحوی نیست که بتواند نسل از دست رفته ی این پرندگان را احیا کند. این پرنده که در زمستان به منطقه باهو کالت 

                  این منطقه می گذراند.                                                                                                          هاجرت می کند قشالق مناسبی را درم

 
 

 درنا از پرندگان نادر



 

 

 

 فالمینگو -33

سیستان وبلوچستان مهاجرت   می کند. این پرنده ای  است مها جر که در فصل بهار و تابستان به آبگیرهای منطقه باهو کالت 

 .پرنده را درسواحل برزیل و آفریقا و هند نیز می توان مشاهده کرد

 

 

 فالمینگو از پرندگان مهاجر

 مأخذ تصویر: منطقه باهوکالت

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 باکالن  -30  

سبب مهاجرت پرندگان  درمنطقه هامون هارودخانه وجود دریاچه آب شیرین، زمینهای باتالقی، پخش آب حاصل از طغیان   

بسیاری ازجمله باکالن ها به این منطقه می باشد این پرنده که خطر انقراض آن را تهدید می کند ازجمله پرندگانی است که 

  درنیزارهای این منطقه زیست می کنددرفصل بهار وتابستان دراین منطقه می باشد.

 

 از پرندگان مهاجرباکالن 

 

 دراج -31

دراج ازپرندگان زیبایی است که شکار بی رویه و کمبود غذای مورد نیازوتخریب پناهگا ه های مورد نیاز برای تخم گذاری را       

می توان از جمله عواملی نام برد که این پرنده ی زیبا رابا خطر انقراض روبرو ساخته است . یکی از مناطق زیست این پرنده زیبا 

 می باشد. درمنطقه هامون سیستان

 
           زیبااز پرندگان دراج 

 منطقه هامونمأخذ تصویر:            

 



 

 

 

 باقرقره  -34 

شکار بی رویه و کمبود غذای مورد نیازوتخریب پناهگا ه های مورد نیاز برای تخم گذاری تهدیدهایی برای این پرنده به شمار       

 می آید .یکی از زیستگاههای حفاظت شده برای این پرنده زیبا تاالب هامون می باشد.

 

 

 زیبااز پرندگان باقرقره 

    

 زنگوله با ل -23    

این جانور در فصل زمستان د ر منطقه تاالب هامون زیاد است. شکار بی رویه و کمبود غذای مورد نیازاز عوامل تهدید تعداد   

 نسل این پرنده به شمار می رود.

 

 زیبااز پرندگان زنگوله بال 

 منطقه تاالب هامونمأخذ تصویر: 

 



 

 

 

 پلیکان  -36  

این پرنده از حیوانات مهاجر به شمار میرود که معموال در فصول سردسیریا اوایل بهار درتاالب هامون دیده می شود.  این پرنده  

 های بزرگ از ماهی ها وموجودات آبزی دریاچه ها به عنوان تغذیه استفاده می کنند.

 

 

 زیبا ومهاجراز پرندگان پلیکان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   شیشمدرخت   -73   

درختی است با تاج  ( جکیا ) شیشم گونه های گیاهی همچون شیشم در منطقه باهوکالت سیستان در خطرانقراض هستند.    

متر بالغ میشود . از طریق جستزایی ریشه و ساقه علی رغم فقیر بودن  02پوشش بسیار ضعیف و همیشه سبز که ارتفاعش به 

برگهایش متناوب و شانه ای است و دارای پنج برگچه واپه تخم مرغی با نوک  خاک و تخریب توانسته است تاکنون مقاوکت کند.

است . گلهایش پروانه ای شکل کوچک و سفید است و در گل آذین خوشه ای قرار گرفته است . میوه  کشیده تیز و پشت خزی

آن نیام میباشد. درخت شیشم در برابر خشکی خاک و هم در برابر آب و رطوبت بردبار است و در کنار آب هم بخوبی میروید 

فصل گلدهی: گلها در خرداد میرسندو در  قهوای است..سرعت رشد آن زیاد و پوست خارجی ساقه به رنگ سفید و چوب داخلی 

بشاگرد در ارتفاع –مناطق انتشار از مشرق زمین در هند و افغانستان است . درا یران در تنگ سرحه پاکستان  آذر بذر میدهند.

فارسی شیشم است  این درخت درمحلی ته درها و کنار چشمه ها و مسیر جریان آب میروید.  نام  –متر از سطح دریا  322-3022

چوب این درخت  و در آبادان سیسو نام دارد وبعربی انر سیسو ساسم میگویند.  و در تنگ سرحه آنرا رقاء و در جیرفت آنر جک

در اثر بخار دادن به صورتهای مختلف خمیده میشود ، چوبش قابل ارتجاع وقابل صیقل است و در نجاری مورد توجه میباشد. در 

می شود. اما متاسفانه با توجه به قطع بی های تختخواب چوبی به علت دوام و ظاهر زیبایی که دارد استفاده مبل سازی و پایه 

  رویه این درخت  یکی از گونه هایی است که با خطر انقراض روبرو شده است.

 

                 درخت شیشم 

 مأخذ تصویر: منطقه باهوکالت      

 

    

 

 



 

 

 

 استبرق   -38

 Calotropis  : :     خرگ     نام محلیاستبرق            *                 نام فارسی:*                        علمینام 

 

استبرق ازدرختان کائوچوی ایران است که در سواحل دریای عمان ]باهوکالت[می روید اما متاسفانه امروزه به دلیل استفاده    

سانتی متر رشد می کند ،  72استبرق گیاه دائمی است و تا قرار گرفته است.   در خطر انقراض گونهبیش ازحد انسان ها نسل این 

شنی و  گرده افشانی بوسیله زنبور ، حشرات و پروانه ها صورت می گیرد و در خاکهای می باشدو گلدهی از تیر تا شهریور ماه

رجه زیر صفر را تحمل می کند ، گلهای این گیاه حشرات را به تله د 02کشی خوب رشد می کند این گیاه دمای  زه        لومی با

حاصل از گیاه کویری  از گیاه استبرق می توان چیزی لطیف تراز ابریشم بدست آورد و ما می توانیم بجای کرم . می اندازد

خ هال تولید کرد. ریشه تلاز استبرق می توان داروهای ضد اس .استبرق که بسیار لطیف سفید و با کیفیت است استفاده کنیم

ضمادی  می باشد و دارای اثر قی آور شدید است. از ریشه های پودر شده استبرق  استبرق خلط آور ، ضد نفخ ،  معرق مقوی

از پوست استبرق فیبری می سازند که  .می رودبکارتهیه می کنند که در درمان ورم سوختگی ، زخمها ، سستی اندام بدن و غیره 

ریشه  شیرابه در برخی از نواحی هند و مالزی از.روغن نیمه خشک دارد 03۲آن ریسمان و لباس تهیه کرد ، بذر آن  می توان از

در مداوای جذام ، برخی بیماریهای جلدی مانند سوداء و رفع سیفلیس استفاده می شود، شیرابه شیری رنگ آن در  این گیاه

                می شود.                                                                                                                       اب ها اثر دادهبعضی نواحی هند جهت درمان بر روی تومور و الته

 

 

 درخت استبرق

 مأخذ تصویر: منطقه باهوکالت

 

 

 



 

 

 

 سوسن چلچراغ -33    

 : نام علمی      Lilium Ledebourii (Baker) Boiss                      فارسی: سوسن چلچراغنام *                           

زیبا از این گیاه در ایران یافت  این گیاه متعلق به سرده سوسن چلچراغ و تیره سوسن است و تنها یک گونه علفی بسیار   

  .شودمی

ها سانتی متر. برگ 322تا  22ارتفاع  ای پوشیده از برگ، بهقههای گیاه شناسی: گیاهی پایا، پیازدار، با ساویژگی

  .زمان گل و میوه دهی: از اردیبهشت تا مرداد  .دار ای، نوک تیز و کرکسرنیزه -ایستاده، خطی

 22ارتفاعات عمارلو واقع در پراکندگی جغرافیایی در کشور: این گیاه به تعداد اندک و در رویشگاهی کم وسعت در

دلیل کمیاب بودن و در نتیجه پهنه گسترش مصارف و کاربردها: به   .رویدکیلومتری شرق رودبار در استان گیالن می

کاربردهای یکی از  منظور آشنایی بیشتر با این گیاه، مصارف ومقوله اطالعاتی وجود ندارد ولی به بسیار محدود در این

  .شود یا گل سوسن ذکر می خویشاوندان نزدیک اینگونه با نام فارسی سوسن

ها، تلطیف هوا با تولید زیست بوم عنوان اولین حلقه زنجیره غذایی درمحیط زیست: تولید غذا )انرژی و مواد( به

و بادی، ایجاد محیط زیست مناسب برای انسان و سایر  اکسیژن و رطوبت، حفاظت از خاک در برابر فرسایش آبی

  .زیبا سازی محیط از خصوصیات این گیاه است خصوصکننده و بهجانداران مصرف

کننده پوست و همچنین عنوان نرمموسیالژ به دلیل داشتن مقادیر فراوانهای تهیه شده از پیاز این گیاه بهخواص درمانی: کرم 

 .وندرهای پوستی به کار میها و سایر بیماریها، ورمسوختگی، زخم های پوستی، سرمازدگی،دهنده التهابتسكین
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 شیر ایرانی -02 

 )گونه ای منقرض شده(

شیر از نیرومندترین و مشهورترین پستانداران ایران و جهان ، مدتی است که نسلش در سرزمین ایران از میان رفته است با امید به 

گاهی نگذاریم که چنین سرنوشتی برای سایر گونه های جانوری ایران رقم زده شود در اینجا یادی از شیر آ اینكه با هوشیاری و

  .ایرانی از دست رفته خواهیم داشت

  Order: Carnivore ـ

  Family: Felidae ـ

 Panthera Leo Persicus ـ

  :مشخصات ▪

 موها کوتاه، رنگ بدن زرد و بدون لكه یا نوارهای راه راه است. شیر نریال نسبتاً کوتاهی )در مقایسه با زیر گونه آفریقایی ( با موهای

سانتی متر، دم  ۰۹2تا  ۰52سیاه وزرد دارد. دم شیر ایرانی بلند با دسته ای از موهای سیاه در انتهای آن است.اندازه طول سر و تنه 

کیلوگرم می باشد. مناطق جنگلی ف بوته زارها و علفزارهای نزدیک به آب واقع  052تا  ۰52سانتی متر و وزن آن  ۰22در حدود 

در نواحی جنوب زاگرس و خوزستان زیستگاه شیر ایرانی بوده است.در گذشته پراکندگی وسیعی در مناطق جنوب و جنوبغربی 

کازرون به طرف مسجد سلیمان ، رامهرمز ، بوشهر ، کازرون تا دشت ارژن واقع در ایران ، از جنگلهای اطراف رودخانه کرخه ، دز، 

 .غرب شیراز است

شیرها از نظر ویژگی فیزیكی و رفتاری شباهت زیادی به سایر گربه سانان دارند؛ سر کوچک ، پوزه کوتاه ، گوشهای نسبتاً کوچک و 

گشت و پاها چهار انگشت دارند که به ناخن های بلند و تیزی ختم می چشمهای درشت از جمله این ویژگیها هستند. دستها پنج ان

شوند. بالشتک های کف دست و پا به آنها کمک می کند که به آرامی به طعمه خود نزدیک شوند. سبیلها به عصب ارتباط دارند و 

و از حس بویایی قوی برخوردارند.حس  برای عبور از زیر یا کنار مواقع بویژه در شب اهمیت دارند.آنها حیواناتی شب گرد هستند

شنوائی آنها بسیار قوی ولی حس بویائی متوسطی دارند به همین دلیل بر خالف سگ سانان کمتر بواسطه بوئیدن طعمه خود را 

تعقیب می کنند. شیرها طعمه خود را از طریق کمین کردن در مسیر پستانداران و پرش ناگهانی و دویدن صید می کنند شیرها 

ورت اجتماعی زندگی می کنند و قلمرو خود را بوسیله ادرار، مدفوع و خراشیدن درختان متمایز می کنند. در فصل جفت گیری بص

ف نر و ماده در کنار هم دیده می شوند و در باغ وحش جفت گیری شیر با ببر و شیر ماده با پلنگ نر نیز به ندرت دیده شده 

  .است

 ۰۲0۰ولی از سال  .تایی شیر ایرانی در بیشه زارهای جنوب شوش دیده می شده است 5تا  0، دسته های  ۰۲00تا سال 

خورشیدی که آخرین شیر ایرانی در شمال غربی دزفول شكار شده است ، اطالعات دیگری مبنی بر مشاهده این حیوانات ثبت 

 از ایران در ایرانی شیر طبیعی زیستگاههای اکثر …نشده است. اگر چه بواسطه شكار ، طعمه های مسموم ، قطع درختان جنگلی و

  .د ادامه می دهدخو حیات به هندوستان شمالغربی در «گیر » جنگلی قرق در همچنان آن از ای زیرگونه اما است رفته میان

ن با رانیامتاسفانه شیر ایرانی که نقش آن زمانی نماد هویت ملی و زینت بخش پرچم کشور ایران بوده است امروز چنان از سوی ای

 Panthera Leo بی مهری مواجه شده است که عالقمندان شیر در هندوستان به خود اجازه داده اند تا نام علمی شیر ایرانی را از

Persica به شیر هندی Panthera Leo Indiaca تغییر دهند. 
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 )ببر ایرانی )ببر مازندران-03 

مروزه نابود شده ا که زیسته می ٬نی شهرت دارد ایرا ببر نام به که ٬ببر ایرانی یا ببر مازندران در جنگلهای مازندران نژادی از ببر 

 دست به ٬ گرگان منطقه در ٬ه ش در جنگل گلستان  ۰۲۲۱است . آخرین ببر که در مازندران به آن شیر سرخ می گفتند در سال

  .شد شكار محلی شكارچی یک

بر گ باز ببر مازندران تنها یک نقاشی رنگی و چند عكس و چند پوست بجا مانده است . عكسها و پوستها نشان می دهند که رن

  تا و ٬مازندران از ببر بنگال روشنتر 

اندازه ای نارنجی مایل به قرمز و نوارهای عرضی آن باریكتر و منظمتر و به تعداد بیشتر بوده است . موهای بدن ببر مازندران بلندتر 

بر مازندران بر سیبری بوده است . بو پرپشت تر از ببر بنگال و کوتاه تر از ببر سیبری و جثه آن بزرگتر از ببر بنگال و کوچكتر از ب

.  کرد می شكار اهلی گاومیش و گاو ٬ غذا کمبود گرسنگی هنگام و وحشی گربه خزندگان ٬ پرندگان٬ خرگوش٬ شوکا ٬ گراز ٬مرال 

 سبب ای جلگه جنگلهای رفتن میان از ٬ سازی خانه و باغداری ٬رها و مردابها برای کشاورزی نیزا کردن خشک ٬ رویه بی شكار

 .است شده ایران در ببر نسل نابودی

  

 (یوزپلنگ ایران )در حال انقراض-00

طبق گفته کارشناسان یوز ایرانی که جزو تیره ای خاص از یوزپلنگ در غرب آسیاست رو به انقراض می باشد به طوری که طبق 

تمام ایران زیست می کند. برای کسب آمار  قالده یوز ایرانی در ۰2نظریه کارشناسان محیط زیست تخمین زده می شود کمتر از 

دقیقی از تعداد این نوع جانور نایاب دوربینهایی در محلهایی که احتمال حضور این جانور وحشی می رود کار گذاشته شده تا 

 .آمارگیری دقیقتری صورت گیرد
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 (سیاه گوش ایران)خطر انقراض-01 

گونه ای کمیاب و در خطر انقراض و فاقد هر گونه آمار و شناسنامه علمی معتبر تنها نمونه سیاه گوش موجود در اسارت به عنوان 

در ایران و تنها نمونه در دسترس و قابل مطالعه، به مثابه گنجینه یا ذخیره ژنتیكی باارزش در شرایطی غیراستاندارد در پارک ملی 

ش قرار گرفته است و در صورتی که بی توجهی نسبت پردیسان تهران رها شده و مورد بی مهری مسووالن و کارشناسان حیات وح

  .به حفظ و مطالعه این گونه ادامه یابد، آینده ای نامعلوم و به دنبال آن نابودی در انتظار این گونه خواهد بود

و  گربه سان کوچک ایرانی است و دست۴از راسته گوشتخواران و در زمره  Euracian lynx سیاه گوش یا لینكس با نام علمی

سانتی متر روی گوشها دارد که به دلیل داشتن ۴پایی بلند و دمی بسیار کوتاه با توک پهن و سیاه رنگ و یک دسته مو به طول 

  .جثه ای بزرگ و خالهای روی بدنش ، معموال با پلنگ اشتباه گرفته می شود

این گونه به صورت انفرادی زندگی می کند و  .تغذای مورد عالقه آن معموال بچه های گراز، شوکا، مرال و پستانداران کوچک اس

به دلیل روزگرد بودن ، برخالف دیگر گربه سانان شبگرد، بیشتر در معرض تهدید و خطر قرار دارد. پراکندگی آن در ایران ، در 

  .مناطقی از آذربایجان شرقی و غربی شروع می شود و تا نواحی زنجان ، قزوین و جنوب گرگان ادامه می یابد

حضور سیاه گوش در این مناطق بر اساس مشاهدات تصادفی محیطبانان و یا گزارش های ثبت شده است و تا به حال مطالعات 

  .علمی و دقیقی از سوی کارشناسان چه خارجی و چه ایرانی روی این گوشتخوار ایرانی صورت نگرفته است

باره اطالعات موجود در زمینه سیاه گوش می گوید: این اطالعات کارشناسان حیات وحش و مدیر طرح بین المللی یوز ایرانی ، در

به صورت پراکنده و از طریق گزارش های مشكوک مردمی حاصل شده است و هیچ کار کارشناسی و علمی درباره مطالعات رفتاری 

نها ت ، صورت نپذیرفته است و ت، ژنتیكی و پراکندگی این حیوان که با گونه های مشابه خود در امریكای شمالی و اروپا متفاوت اس

  .موزه اکتفا شده است0به بررسی های مختصر روی پوست تاکسیدرمی شده این گونه در یک یا 

انجام نشدن مطالعات تحقیقی و طرحهای پژوهشی در خصوص این گونه ، در حالی ادامه می یابد که زیستگاه این حیوان به دلیل 

طق مسكونی و کشاورزی در حال تخریب است و طعمه های قابل تغذیه آن نیز به واسطه مدیریت ناصحیح حفاظتی و پیشروی منا

  .این تخریب ها و شكارهای بی رویه کاهش یافته است

به طوری که پس از گذشت زمانی نه چندان دور، نام این گونه نیز همانند ببر و شیر ایرانی در فهرست حیوانات منقرض شده قرار 

 !این که حتی مطالعه ای روی آن صورت گرفته باشدخواهد گرفت ، بدون 
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 (گربه پاالس)خطر انقراض-04

  .نام این گربه نیز در لیست قرمز انقراض قرار گرفته است

ز آن پرتر و دست و ابه نسبت جثه اش از تمام گربه های دیگر موهای بلندتر و پرپشت تری دارد. به اندازه یک گربه اهلی اما 

پاهایش کوتاه تر است. رنگ بدن خاکستری روشن که ممكن است به زردی یا قرمزی بزند. نوک موها سفید است که به آن ظاهری 

گرد و پهن با گوش های خوابیده و کوچک در  روی گونه های موهای بلند و دو نوار تیره واضح دارد. دارای سری .یخ زده می دهد

 .بیشترین فاصله از هم است. روی پیشانی خال های نامنظم دارد. در نیمه انتهایی پشت و روی پاها چندین نوار عرضی تیره دارد

آن می دهد. چشم ها کامالً رو به جلو هستند که نشان می دهد برای شكار وابسته به بینایی است و همین ظاهری جغدمانند به 

مردمک چشمش برخالف سایر گربه های کوچک به صورت دایره ای منقبض می شود. موی بلندش سازشی است برای زندگی در 

سرما و کوچک و پایین بودن گوش هایش برای آن است که در مناطق باز با پوشش گیاهی اندک کمتر دیده شود. به راحتی از 

متری دیده شده و به ندرت در نواحی جلگه ای حضور می یابد. تک زی و شب گرد است اما  ۴۱22صخره ها باال می رود. تا ارتفاع 

به هنگام غروب و صبح زود نیز فعال است. روز ها می خوابد و نقش و نگار و رنگبندی اش اجازه می دهد که به آسانی با محیط 

ز مشهد و سرخس و خوش ییالق شاهرود و نیز سواحل رود اطرافش یكی شود.زیرگونه ایرانی آن در تهدید است. در ایران تاکنون ا

 .ارس در آذربایجان غربی گزارش شده است

  

 (گوزن زرد ایرانی)خطر انقراض-02 

خطر انقراض نسل گوزن زرد ایرانی، دوست داران محیط زیست و حیات وحش را بشدت نگران کرده است. به گزارش سرویس 

ت ها در دشهای نفتی در چغازنبیل، تخریب زیستگاهاشک دریاچه ارومیه، پساب سمی شرکتحوادث ایسكانیوز، شوری آب جزیره 

رود. ترین دالیل در خطر انقراض قرار گرفتن نسل گوزن زرد ایرانی به شمار میهای شهری و بیمارستانی بابل، از مهمارژن و زباله

 .متر دم داردسانتی 02تا  ۰۰بدن و متر سانتی 0۴2تا  ۰52های بلند و پهن، گوزن زرد ایرانی شاخ
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 (روباه بالنفوردیا شاه روباه)دراستانه انقراض-06 

 Vulpes cana:نام علمی ▪

متداد یافته اند دمی ا کمی از روباه قرمز)معمولی(کوچكتردر صورت دو نوار سیاه وبسیار مشخص دارد که از چشمها به طرف بینی

بسیار بلند وپرمو که رنگ موهای انتهای آن به سفیدی دم روباه معمولی نیست. گوشها بزرگ ودر قاعده بسیار پهن هستند. رنگ 

نقره ای با سایه قهوه ای ، در -پشت گوشها قهوه ای مایل به خاکستری است. موهای بدن انبوهندرنگ موهای پشت خاکستری

ها کامال قهوه ای وروی دم سیاه.زیستگاهش استپ های کوهستانی و مناطق نیمه بیابانیست.در ایران در مناطق ناحیه ستون مهره 

  .شرق خراسان،کرمان،فارس،رباط پشت بادام یزدو اصفهان مشاهده شده است

  .و پراکنش جهانی آن بلوچستان پاکستان ، افغانستان ،ترکمنستان

کیلومتر در  52ر روباهها ست. این روباه بسیار بازیگوش وباهوش است. میتواند مدتها باسرعت عادات این حیوان احتماال شبیه سای

ولی تنها به شكار (MONOGAMOUS)است.وباآنكه تنها یک جفت انتخاب میكند (nocturnal) ساعت بدود.شب فعال

  .میرود.همه چیزخوار است. معموال ازحشرات ومیوه ها تغذیه میكند

بترین روباه ایران است. بعلت داشتن پوست زیبا وگرانبهامورد توجه شكارچیان پوست میباشد. در سالهای اخیر وضعیت فعلی:کمیا

 .نسل آن بشدت کاهش یافته وخطر انقراض نسل آن را تهدید میكند
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 (روباه کرساک یا روباه ترکمنی)خطر انقراض-07

است. مشخصه اصلی این روباه دم نسبتا کوتاهی است که برخالف سایر گونه ها  جثه آن کوچكتر ولی دست وپا بلند تر از روباه قرمز

به زمین نمیرسد.رنگ موهای انتهائی دم برخالف روباه معمولی وروباه شنی ،قهوه ای تیره یا سیاه است.گوشها نسبتا کوچكند و 

ری متمایل به سفید است بطوری که فقط رنگ پشت انها دارچینی روشن است.در فصل زمستان موها بسیار بلند و برنگ خاکست

  .نوک گوشها دیده میشود. پوشش تابستانی کوتاه وبرنگ نخودی متمایل به قرمز است

زیستگاهش مناطق استپی خشک ونیمه بیابانی .معموال وابسته به نقطه خاصی نبوده واکثرا در حال حرکت هستندو از ال نه های 

تفاده میكنند.در ایران فقط در نواحی ترکمن صحرا زندگی میكنند.پراکنش جهانی:ترکستان سایر جانوران که در راه می بینند اس

  .،مغولستان ،افغانستان،شمال منچوری،چین تا تبت

اغلب شب گرد است.در گروههای کوچک یا جفت جفت دیده میشود.ولی به تنهایی شكار میكند.معموال در النه متروک جانورانی 

. بسیار چابک وبازیگوش است و میتواند از درختان باال رود در گذشته شكار ان با عقاب متداول بوده. نظیر گورکن ساکن میشود

  .بعضی نیز ان را بعنوان حیوان خانگی نگهداری میكرده اند

از جوندگان کوچک،خرگوش،خزندگان ،پرندگان ،قورباغه،حشرات و الشه حیوانات تغذیه میكند.معموال پوست خارپشتهایی که 

  . وسط این حیوان شكار شده اند در نزدیک النه اش مشاهده میشود.سایر خصوصیات شبیه روباه قرمزت

به علت با ارزش بودن پوستش، شكارچیان بااستفاده از وسیله نقلیه موتوری انرا تعقیب وشكار می نمایند به همین علت بشدت 

 .کاهش یافته و خطر انقراض انرا تهدید میكند
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  (روباه شنی یا روباه روپل)آسیب پذیر -08

 Vulpes rueppellii:نام علمی ▪

کوچكتر از روباه قرمزولی گوشها بزرگتر است.رنگ پشت گوشها برخالف روباه قرمز سیاه نیست ومعموال برنگ پشت بدن یعنی زرذ 

که از دو طرف چشمها به گوشه دهان متمایل به نارنجی است.در دو طرف صورت دو نوار قهوه ای متمایل به سیاه دیده میشود 

امتداد یافته اند.رنگ موهای دم زرد متمایل به قهوه ای وانتهای ان سفید است در بین پنجه های دست وپا موهای بلندی وجود 

رهای ادارد که مانع فرورفتن حیوان در شن میگردد.زیستگاهش بیابانهای سنگی و زمینهای بایر، از استپها تا خارستانها و بیشه ز

  .پراکنده میباشد

  .در مناطق حاشیه کویر مرکزی،سیستانو بلوچستان ،فارس ،خوزستان، بندر عباس وجزیره قشم زندگی می کند

  .در شمال افریقا،عربستان،افغانستان نیز پراکندگی دارد

  .شب گرد است،معموال در روز دیده نمیشود،بصورت انفرادی یا در دسته های کوچک دیده میشود

بدار،وصیفی جات تغذیه میكند)در منطقه ازحشرات،پستانداران کوچک ،خزندگان،الشه حیوانات،ومواد گیاهی نظیر برگ،دانه های ا

  (رباط پشت بادام یزدتعدادی روباه شنی در حال خوردن هندوانه دیده شده اند

  .سال است 5/۰د طول عمر در اسارت حدو

 ۰۲5۹بعلت زندگی در مناطق بیابانی ودور از دسترس به نظر می رسد خطر چندانی نسل این حیوان را تهدید نمیكند در سالهای 

اکثر روباههای شنی پارک ملی کویر بعلت نامشخصی که احتماال طعمه های مسموم کار گذاشته شده توسط دامداران برای  ۰2و

 .نابود گردیده اندکشتن گرگها بوده 
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 حیوانات منقرض شده جهان در عصر امروزی

 

حیوانات در طول تاریخ نسل های مختلف داشته اند و همچنین بسیاری از آن ها از روی زمین محو شده اند. 

 .حیوانات منقرض شده اغلب از روی اشتباه های انسانی از بین رفته اند

مختلف بوده است و این باعث شده است تا برخی از حیوانات بر اثر بالهای طبیعی تاریخ همیشه پر از دوره های 

 .منقرض شوند و همچنین برخی دیگر به علت زیاده خواهی های انسان ها از زندگی کردن منع شده اند

این  همچنین و اند داده دست از را جانشان مختلف دالیل به که  در چندین سال اخبر نیز حیواناتی بوده اند

 .باعث شده است تا نسل ان ها نیز منقرض شود

 تای السین : ببر تاسمانی

 ) میالدی ۰۹۲۰انقراض : از سال  )

 

  

این ببر یكی از گسترده ترین زندگی ها را در حیات وحش داشت اما توسط انسان ها به طور کامل از صحنه 

سان ها شناخته می شدند و از همین رو به طور روزگار حذف شدند. آن ها به عنوان تهدیدهای برای گله ها و ان

آخرین ببر تازمانی نیز به علت بیماری مرد تا نسل آن ها  ۰۹۲۰بی رویه مورد شكار قرار گرفتند تا اینكه در سال 

http://media.jamnews.ir/Original/1391/09/18/IMG01501965.jpg


 

 

 

به طور کامل منقرض شود. آخرین ببر این روزها به صورت فریز شده در موزه نگه داری می شود. از آن سال به 

 .از این ببر گزارش شده است اما هیچكدام تایید نگردید بعد مشاهداتی

 کواگا : نیمی گورخر نیمی اسب 

 ) میالدی ۰۱۱۲انقراض : از سال )

 

  

. این بود "کوآگا"یكی از زیباترین و عجیبت ترین حیواناتی که تا چندین سال پیش روی زمین حضور داشت 

ترکیبی از گورخر و اسب است چرا که تنها در باالی تنه آن حیوان شاید در ظاهر شباهتی به گورخر داشت اما 

به علت شكار بیش از  ۰۱۱۲خط های راه راه وجود دارد و باقی بدنش به رنگ قهوه ای است. این حیوان در سال 

حد منقرض شد. این درحالی است که تا چندین سال پس از انقراضش نیز کسی متوجه نبود آن روی زمین 

 .نشده بود

 مسافر کبوتر

 



 

 

 

  

سال پیش به عنوان  022یكی از داستان های غم انگیز انقراض مربوط به کبوتر مهاجر است. این نوع کبوتر تا 

یكی از گونه های بسیار انبوه در آمریكای شمالی شناخته می شد و میلیون ها عدد از آن ها وجود داشت. این 

عنوان یک گوشت بسیار ارزان معروف شد و این باعث شد تا انبوه بودن تا زمانی ادامه پیدا کرد که گوشت آن به 

مرد تا  ۰۹۰۴شكار این پرنده به طور ناگهانی زیاد شود و البته در اخرین دانه از آن ها در یم باغ وحش در سال 

 .نسلشان به طور کامل منقرض شود

 فک دریای کارائیب

 

  

شده است فک دریای کارائیب است. این فک برای یكی از زیباترین موجودات دریایی که تا به حال منقرض 

اولین بار توسط کریستفر کلمب و همراهانش پیدا شد و همچنین از آن به تعدادهای فراوان برای سیر کردن 

 .مهاجران شكار می شد. این شكارهای بی رویه در سال های مختلف باعث شد تا تعداد آن ها بسیار کم شود

اعالم شده  022۱دیده شد ولی زمان رسمی انقراض آن ها در سال  ۰۹50سال آخرین نمونه های آن ها در 

 .است

 بز کوهی بوبال

 

  

این بز کوهی به طور بومی در شمال آفریقا و منطقه آسیای غربی زندگی می کردند و البته به خاطر گوشت لذیذ 

آن ها را شكار می کردند رفته رفته  و پوست خوبشان بسیار مورد شكار قرار می گرفتند. در حالی که افراد زیادی

 در یک باغ وحش در پاریس در گذشتو ۰۹0۲جمعیتشان بسیار کاهش یافت و آخرین بازمانده آن ها در سال 

 



 

 

 

 پلنگ جاوان

 

  

بسیار زیاد بودند ولی با افزایش  ۰۹این پلنگ ها مربوط به منطقه جاوا در اندونزی هستند و در اوایل قرن 

معیت آن ها به مرور کاهش پیدا کرد. شكار بی رویه و همچنین از بین رفتن محیط زندگی جمعیت انسان ها ج

جانش را از  ۰۹90این پلنگ باعث شد تا آن ها به مرور بمیرند و همچنین آخرین بازمانده این پلنگ ها در سال 

 .دست تا این پایانی باشد بر یک از موجودات بسیار زیبای طبیعت اندونزی و دنیا

 دو : نمونه ی اولیه از گونه های منقرض شدهدو 

 ) میالدی ۰9انقراض : از اواخر قرن  )

 



 

 

 

دودو یک مرغ غیر پرنده بود که در جزیره ی موریتانی زندگی می کرد. قد این پرنده که از خانواده ی کبوتران 

می ساخت. دودو از نیمه بود به حدود یک متر می رسید، از میوه ها تغذیه می کرد و النه ی خود را روی زمین 

میالدی منقرض شده است. معموالً از آن به عنوان نمونه ی اولیه از گونه های منقرض شده  ۰9یا اواخر قرن 

استفاده می شود چون انقراض آن در زمان تاریخ مدون بشر اتفاق افتاد و مستقیماً ناشی از فعالیت های انسانی 

یعنی منقرض یا منسوخ ” راه دودو را رفتن” درصد مرده. و جمله ی یعنی صد  ”مرده مثل دودو” بود. صفت 

 .شدن یا تبدیل شدن به چیزی از گذشته

  

 شیر غار : یكی از بزرگترین شیر هایی که تا به حال وجود داشته است

 )سال قبل 0222انقراض : (

 

  

به عنوان شیر غار اروپایی یا اوراسیایی بر اساس یافته ها از فسیل جانور و نقاشی های ماقبل تاریخ، شیر غار که 

هم شناخته شده است، گونه ای منقرض شده از شیر است. این گونه بسیار بزرگ بوده است. بلندی قد یک شیر 

 متر 0٫۰ دم احتساب بدون بدنش طول و متر ۰٫0درآلمان پیدا شد تا شانه  ۰۹۱5نر بالغ که بقایای آن در سال 

سال پیش و در دوره ی  ۰2222درصد بزرگ تر از شیر های امروزی. احتماالً حدود  ۰2تا  5اً حدود یعنی بود

سال پیش هم در بالكان وجود داشته  0222یخبندان منقرض شده ، البته نشانه هایی نیز وجود دارد که تا 

 .است

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اروچس : نوعی گاو بسیار بزرگ 

 ) میالدی ۰۰09انقراض : از سال  (

 

  

ر ترین حیوانات منقرض شده ی اروپا اروچس یا اروس نوعی گاو بسیار بزرگ بودند که ابتدا یكی از مشهو

سال  052222درحدود دو ملیون سال قبل در هندوستان به وجود آمدند و سپس به خاور میانه، آسیا و حدود 

 .پیش به اروپا رسیدند

ولداوی، ترانسیلوانیا و پروس شرقی رسید. میالدی محدوده ی این حیوان به لهستان ، لیتوانی ، م ۰۲در قرن 

حق شكار حیوانات بزرگ بر روی هر ملكی محدود به اشراف و به تدریج خانواده سلطنتی بود. همچنان که 

جمعیت اروچس کاهش یافته است ، شكار متوقف شد اما دادگاه سلطنتی هنوزبه شكار بان هایی احتیاج داشت 

ن وجود داشته باشد. این شكار بان ها درازای خدمات خود از پرداخت مالیات تا زمین های باز برای چریدن حیوا

شكار بان ها می دانستند که بر اساس  ۰5۰۴معاف بودند وشكار غیر قانونی حیوان حكم اعدام داشت. در سال 

هستان در جنگلی در ل ۰۰09حیوان باقی مانده است. آخرین اروچس که ماده بود در سال  ۲۱آمار سلطنتی تنها 

 .درگذشت. جمجمه ی این حیوان هم اکنون درشهر استكهلم سوئد است

 

 

 

 

 



 

 

 

 گاو دریایی استلر : جانور بی دفاع

 ) میالدی ۰9۰۱انقراض : از سال (

 

  

این حیوان که قبالً در سواحل آسیاتیک دریای حاشیه ی اقیانوس آرام، از ژاپن تا کالیفرنیا پیدا شده بود، درسال 

تن  ۲متر رشد می کرد و حدوداً  ۱طبیعت شناس جورج استلر کشف شد. گاو دریایی تا حدود توسط  ۰9۴۰

وزن داشت. بسیار بزرگتر از نهنگ های کوچک دریایی بود و تقریباً شبیه یک خوک آبی بسیار بزرگ با دست 

ه نمی آید و همیشاین حیوان هرگز به ساحل ” هایی تنومند و دمی شبیه نهنگ بود. بر اساس گفته های استلر 

درون آب زندگی می کند. پوست بدنش مثل درخت بلوط سیاه و ضخیم است. سرش در مقایسه با بدن کوچک 

با توجه به ” است ، دندان ندارد ولی به جای آن دو استخوان سفید تخت یكی در باال و یكی در پایین دارد.

ان ها به منطقه دلیل انقراض این حیوان بوده است. سرعتی که آخرین گروه آنها از بین رفت، احتماالً ورود انس

هنوز هم گزارش های پراکنده ای از دیده شدن یک حیوان گاو شكل دریایی در دریاهای حاشیه ی اقیانوس آرام 

و گرینلند وجود دارد، بنابراین احتمال دارد که هنوز گروه کوچكی از این حیوان وجود داشته باشند ولی این 

 .بت نشده استمسأله هنوز ثا

  

 ببر مازندران : سومین گونه ی بزرگ در جهان

 ) میالدی ۰۹92انقراض : از سال  (

 

  

ببر مازندران یا ببر ایرانی غربی ترین زیر گونه ی ببر است که در ایران، عراق، افغانستان، ترکیه، مغولستان، 

میالدی  ۰۹92تا اینكه ظاهراً در دهه ی قزاقستان، قفقاز، تاجیكستان، ترکمنستان و ازبكستان پیدا می شد 

 .منقرض شد. ببر خزری سومین ببر بزرگ جهان از بین تمام گونه های شناخته شده ی ببرها بود



 

 

 

بدن این زیرگونه بسیار ستبر و کشیده بود با پاهایی قوی، پنجه هایی پهن و بزرگ و چنگالهایی بلند. گوش های 

روی نوک آنها مویی وجود نداشت. روی گونه ها پوشیده از مو بود و موی این حیوان کوتاه و کوچک بودند و بر 

بقیه جاهای بدن بلند و ضخیم بود. رنگ این حیوان شبیه ببر بنگال بود. جنس نر این حیوان بسیار بزرگ بود و 

نوز کیلوگرم وزن داشت. ه ۰۲5تا  ۱5کیلو وزن داشت. جنس ماده چندان بزرگ نبود و حدود  0۴2تا  ۰۰۹بین 

 .هم گاهی ادعا می شود که این ببر دیده شده است

 ماهی گیرک بزرگ : بزرگترین پرنده در نوع خود 

 ( میالدی ۰۱۴۴انقراض : از سال (

 

  

ماهی گیرک بزرگ تنها گونه از خانواده ی ماهی گیرک های غیر پرنده ی بزرگ اقیانوس اطلس است که تا 

 .روزه منقرض است. این جانور همچنین به نام پنگوئن نیز معروف بوده استزمان های اخیر زنده مانده بود، اما ام

کیلوگرم در دسته های  5سانتی متر و وزنی حدود  ۲۴تا  ۲2ماهی گیرک غیر پرنده ی بزرگ با قدی حدود 

ر شكار بی در اثبسیار در جزیره های شرق کانادا، گرین لند، ایسلند، نروژ، ایرلند و بریتانیا پیدا می شد. اما نهایتاً 

میالدی این پرنده ها گاهی با  ۰۴رویه منقرض شد. بقایای یافته شده در فلوریدا مشخص کرده اند که تا قرن 

 .توجه به خطرات موجود، در زمستان به سرزمین های جنوبی می رفتند

 وزغ طالیی

 ( میالدی ۰۹۱۹انقراض : از سال  (

 

  



 

 

 

سال اخیر از بین رفته است اما احتماال خوش رنگ ترین انهاست.این  ۴2وزغ طالیی تنها موجودی نیست که در 

دوزیستان زیبا در ارتفاعات کاستاریكا یافت می شده اند اما به لطف الودگی و گرمایش زمین و بیماری های 

 .منقرض شدند ۰۹۱۹قارچی در سال 

  

 بز کوهی پیرنیان

 ) میالدی 0222سال انقراض : از  (

 

 
یک بز کوهی شبیه سازی شده از نمونه های پوستی  022۹از بین رفت گرچه در سال  0222اخرین انها در سال 

 ان در ازمایشگاه متولد شد.و اندک بعد از تولد به دلیل مشكالت ریه تلف شد

 دلیل انقراض:شكار بی رویه

 پاپ فیش تكوپا 

 ) میالدی ۰۹۱0انقراض : از سال (

 

  



 

 

 

ماهی ابهای گرم بیابانهای موهاوی اولین موجود منقرض شده تحت حمایت قانون حمایت از موجودات در حال 

به تصویب رسید اعالم شد.نابودی انها از هنگامی که زیستگاه طبیعیشان توسط توسعه  ۰۹9۲انقراض که در سال 

 دهنگان مورد تخریب قرار گرفت پیش بینی شده بود

 بودی زیستگاه طبیعیدلیل انقراض:نا

 

 پوولی

 ) میالدی ۰۹92انقراض : از سال  (

 

  

دیده شده است.انها در جنوب غربی دامنه های اتشفشان حالیاکاال  ۰۹92این پرنده بومی هاوایی اخرین بار در 

ده بودتالش پرنده از انها باقی مان ۲تنها  ۰۹92زندگی میكردند.اما الودگی انها را به سرعت از بین برد و در سال 

 .سال پیش انها به طور رسمی از بین رفتند 9ها برای یافتن پرنده های دیگر بی نتیجه ماند و در نهایت 

حلزون های -دلیل انقراض:از دست دادن زیستگاه عالوه بر بیماری /شكارچیان و از دست رفتن منابع غذایی

 .از دالیل انقراض این پرنده هستند-درختی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 زنزیبارپلنگ 

 

  

یكی از انواع زیر گونه های پلنگ که در شبه جزیره زانزیبار تانزانیا زندگی میكرده اند.هنوز مشخصی نیست این 

 -گزارشات تایید نشده ای وجود دارد-گربه سان بزرگ به طور کامل منقرض شده است است یا خیر

وگران کنترل میشدند و بسیار خصمانه انها را از دلیل انقراض:محلی ها بر این باور بودند که انها به وسیله جاد

نیز به  حتی دولت-شدند که باید از میان بروندبین میبردند.انها به عنوان شكارچیان شیطان صفتی شناخته می

طرح کوتاه مدتی برای حفاظت از انها اجرا شد که البته بسیار کم و دیر  ۹2این کار کمک میكرد.در اواسط دهه 

 .بود

 

 


