کمک کنید تا حیوان به پهلو و پشت نخوابد و سعی
کنید سمت باالیی بدن رو به باال قرار داشته باشد.
بدن حيوان زنده را با حوله يا پارچه خيس مرطوب
نگه داريد و آرام روي بدنش آب بريزيد.
تـــرجمه و گـــردآوري:
فتـــانه براتـــی ،نـــدا احمدبیـــگی
طـــراح گـــرافيك :پـــويان محسنـــينيا
ويـــراستار :سحـــر مـــازيار
بـــا همـــكاري :حامـــد مشیـــری
تاریـــخ انتـــشار :مـــرداد 1388
منبعGeraci, J.R. and Lounsbury, V.J., 2005. :
Marine Mammals Ashore: A Field Guide
for Strandings. Second Edition. National
Aquarium in Baltimore, Baltimore.

آدرس :ايـــران  -تهــــران 1689733767
تـــلفن)+9821( 22838389 :
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info@plan4land.org

تماس انسان و حيوانهای محلي با پستانداران
دريايي باعث ايجاد استرس آنها شده و اثرات مضری
در سالمتي آنها خواهد داشت.
پستانداران دريايي احساسات انسان را برميانگيزانند
و بروز این وضعیت شرايط كمك رساني و امداد را
سخت و پيچيده مينمايد ،با حفظ آرامش كار بهتر و
سريعتر پيش خواهد رفت.
مراقب باشید؛ اولويت اول حفظ سالمتي شما است.
شرايط ب ِد آب و هوايي و جزر و مد ميتواند خطرناك
باشد.
پستانداردريايي -زنده يا مرده  -ممكن است حامل
ويروس یا باكتريهايي باشد كه به انسان يا حيوان
منتقل شود ،بنابراين بدون آموزش و رعایت نکات
ایمنی از هرگونه تماس مستقيم جداً خودداري نمایید.

نبـــايدها
جهت جلوگیری از آسیبهای احتمالی از سوی
حیوان جداً از ایستادن در فاصله نزدیک به سر یا دم
خودداری نمایید.
بودن شرایط حیوان در زمان به
به دلیل غیرعادی ِ
گل نشستن از تكان دادن ،لمس كردن ،دستکاری
بیش از حد ،کشیدن و یا فشار آوردن به بالهها ،دم و
سر حیوان جدا پرهیز کنید.
تا زمان رسیدن کارشناسان به محل از برگرداندن
حیوان به آب خودداری نمایید.
حیوان به گل نشسته غذا
تحت هیچ شرایطی به
ِ
ندهید.
بـــه خـــاطر داشتـــه بـــاشيد
و مـــراقب بـــاشيد:
پستانداران دريايي به گل نشسته میترسند و
مضطرباند و شما را  -حتي هنگامی که تالش ميكنيد
به آنها كمك كنيد  -تهديد به حساب ميآورند.

راههـــاي كمـــك رســـاني

شما ميتوانيد

از تجمع افراد
در اطراف پستاندار
و نزدیک شدن سگها
و سایر حیوانات به آن
جلوگیری نمایید.

چشمهاي ما در ساحل باشيد

و مشاهده هرگونه پستاندار دريايي مرده يا زنده را با
شماره تلفن:

0917 - 3670108

گزارش دهيد.

تعریـــف پستـــاندار دریـــایی
پستاندارانی هستندکه تمام عمر خود را در داخل
آب میگذرانند .این حیوانات خونگرم بوده ،بچهزا
هستند ،به نوزادان خود شیر میدهند .از جملۀ این
حیوانات میتوان به نهنگها اشاره کرد .نهنگها به
دو گروه تقسیم میشوند :نهنگهای با دندان (دلفین
و پورپویز) و نهنگهای بدون دندان (وال) که به جای
دندان تیغههای بلندی به نام "بال ِن" در دهان دارند.
اصطالح محلی جزیره قشم " ُپفکو"،
به دلفینها در
ِ
"فیسو"،
بندرعباس "کِرابو" ،میناب "دوخس" ،بوشهر ُ
بندرلنگه"سیسکو" ،جاسک "گوخو" و در ُکنارک
"تینگو" میگویند.
دندان

بال ِن

به گِل نشستن پستانداران دریایی
پستاندار دريايي را زماني به «گِل نشسته» گویند که:
در ساحل مرده باشد یا زنده بوده ولي توانايي
برگشت به محل زندگی خود را نداشته باشد.
به گل نشستن پستانداران دريايي گاهي به صورت
انفرادي و گاهي به صورت دسته جمعي است.

به گل نشستن انفرادي زماني است كه پستاندار
دريايي به تنهايي به ساحل بیاید.
به گل نشستن دسته جمعي زماني است كه دو
پستاندار دریایی يا بيشتر (در صورتي كه مادر و بچه
نباشند) در يك زمان و با فاصله نزديك به هم به
ساحل بيايند .در هر مورد نياز است كارشناسان ما،
وضعيت به گل نشستن پستانداران دريايي را ارزيابي
اغلب پستانداران
نمايند .تجربه نشان داده است كه در ِ
دريايي كه به صورت انفرادي به ساحل ميآيند زخمهاي
ناشي از به دام افتادن در تورهاي ماهيگيري ،برخورد با
پروانۀ قایقها وکشتیها ،گاز گرفتگي به وسيله
شكارچيانی مانند كوسه و يا شکستگی استخوان مشاهده
میشود.
چـــرا پستـــانداران دريـــايي
بـــه گـــل مينـــشينند؟
داليل زيادي برای این امر وجود دارد از جمله:
 1پیچیدگی شرایط توپوگرافی و اقیانوسی منطقه
 2آلودگیها  3شرایط آب هوایی  4شکارچیان
 5سموم طبیعی  6اختالل در جهت یابی
 7به دنبال شکار به ساحل آمدن و گیر افتادن
 8بیماریها  9تداخل در جهتیابی در آبهای
کمعمق  10وابستگی گروهی و پیروی از رهبر گروه
 11صدمات ناشی از فعالیتهای انسان

پستانداران دريايي از ماهیان و موجودات
درون آب تغذیه نموده و حضور آنها در دریا
نشان دهنده سالمت ماهیان و دريا است.
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چشمهاي ما در ساحل باشيد

گونه عالمت و نشانه يادداشت شود.
 -3در صورتي كه حيوان را زنده پيدا كرديد:
با استفاده از سایهبان حيوان را در برابر باد شديد و
نور خورشيد حفاظت نمايید .گودالهایی براي
قرارگيري بالههای کناری حيوان حفر نمایيد.
هرگونه شن يا جسم خارجي در چشم حيوان را با
آب بشویيد .مراقب باشید تا سوراخ باالی سر
حیوان که مسیر تنفس آن میباشد را نپوشانید و آب
وارد سوراخ بيني (باالی سر) نشود .محيط را ساكت
نگه داريد .اطمينان حاصل كنيد كه بدن حيوان
خيلي گرم يا خيلي سرد نيست.

در زمـــان بـــرخورد بـــاحیـــوان بـــه
گـــلنـــشستهبهتـــراســـت:
بـــايدها
 -1از تجمع افراد در اطراف پستاندار و نزدیک شدن
سگها و سایر حیوانات به آن جلوگیری نمایید.
 -2حادثه را به دقت مشاهده و موارد زير را گزارش
نمائيد :شناسايي :اندازه ،رنگ ،صدای حیوان
شرايط كلي حیوان :زنده ،مرده ،بيحال ،زخمي،
وجود یا عدم وجود خونريزی ،عالئمی از گیر کردن در
تور محل :تا حد امكان محل را دقيقا مشخص و
شناسايي نمایید .راههاي دسترسي به ساحل و هر

گودالهایی براي
قرارگيري بالههای کناری حيوان
حفر نمایيد.

2
4

1
6

5

7

9
11
10

8

