
 کمک کنید تا حیوان به پهلو و پشت نخوابد و سعی 
کنید سمت باالیی بدن رو به باال قرار داشته باشد. 

 بدن حیوان زنده را با حوله یا پارچه خیس مرطوب 
نگه دارید و آرام روي بدنش آب بریزید. 

نبـــايدها
 جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی از سوی 

حیوان جداً از ایستادن در فاصله نزدیک به سر یا دم 
خودداری نمایید. 

 به دلیل غیرعادی بودِن شرایط حیوان در زمان به 
گل نشستن از تکان دادن، لمس کردن، دستکاری 

بیش از حد، کشیدن و یا فشار آوردن به باله ها، دم و 
سر حیوان جدا پرهیز کنید. 

 تا زمان رسیدن کارشناسان به محل از برگرداندن 
حیوان به آب خودداری نمایید. 

 تحت هیچ شرایطی به حیواِن به گل نشسته غذا 
ندهید.

بـــه خـــاطر داشتـــه بـــاشيد 
و مـــراقب بـــاشيد:

 پستانداران دریایي به گل نشسته می ترسند و 
مضطرب اند و شما را - حتي هنگامی که تالش مي کنید 

به آنها کمک کنید - تهدید به حساب مي آورند. 

 تماس انسان و حیوان های محلي با پستانداران 
دریایي باعث ایجاد استرس آنها شده و اثرات مضری 

در سالمتي آنها خواهد داشت. 
 پستانداران دریایي احساسات انسان را برمي انگیزانند 

و بروز این وضعیت شرایط کمک رساني و امداد را 
سخت و پیچیده مي نماید، با حفظ آرامش کار بهتر و 

سریعتر پیش خواهد رفت. 
 مراقب باشید؛ اولویت اول حفظ سالمتي شما است. 
شرایط بِد آب و هوایي و جزر و مد مي تواند خطرناك 

باشد. 
 پستانداردریایي- زنده یا مرده - ممکن است حامل 

ویروس یا باکتري هایي باشد که به انسان یا حیوان 
منتقل شود، بنابراین بدون آموزش و رعایت نکات 

ایمنی از هرگونه تماس مستقیم جداً خودداري نمایید.

راه هـــاي كمـــك رســـاني 
شما مي توانید 

چشم هاي ما در ساحل باشيد 
و مشاهده هرگونه پستاندار دریایي مرده یا زنده را با 
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گزارش دهید.

از تجمع افراد 
در اطراف پستاندار 

و نزديك شدن سگ ها 
و ساير حيوانات به آن 

جلوگيری نماييد.

تـــرجمه و گـــرد آوري: 
فتـــانه براتـــی، نـــدا احمدبیـــگی
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در زمـــان بـــرخورد بـــا حيـــوان بـــه 
گـــل نـــشسته بهتـــر اســـت:

بـــايدها
1- از تجمع افراد در اطراف پستاندار و نزدیک شدن 

سگ ها و سایر حیوانات به آن جلوگیری نمایید.
2- حادثه را به دقت مشاهده و موارد زیر را گزارش 

نمائید:  شناسایي: اندازه، رنگ، صدای حیوان 
 شرایط کلي حیوان: زنده، مرده، بي حال، زخمي، 

وجود یا عدم وجود خونریزی، عالئمی از گیر کردن در 
تور  محل: تا حد امکان محل را دقیقا مشخص و 
شناسایي نمایید. راه هاي دسترسي به ساحل و هر 

گونه عالمت و نشانه یادداشت شود.
3- در صورتي که حیوان را زنده پیدا کردید: 

 با استفاده از سایه بان حیوان را در برابر باد شدید و 
نور خورشید حفاظت نمایید.  گودال هایی براي 

قرارگیري باله های کناری حیوان حفر نمایید. 
 هرگونه شن یا جسم خارجي در چشم حیوان را با 

آب بشویید.  مراقب باشید تا سوراخ باالی سر 
حیوان که مسیر تنفس آن می باشد را نپوشانید و آب 

وارد سوراخ بیني )باالی سر( نشود.  محیط را ساکت 
نگه دارید.  اطمینان حاصل کنید که بدن حیوان 

خیلي گرم یا خیلي سرد نیست. 

گودال   هايی براي 
قرارگيري باله  های كناری حيوان 

حفر نماييد.

تعريـــف پستـــاندار دريـــايی
پستاندارانی هستندکه تمام عمر خود را در داخل 

آب می گذرانند. این حیوانات خونگرم بوده، بچه زا 
هستند، به نوزادان خود شیر می دهند. از جملۀ این 

حیوانات می توان به نهنگ ها اشاره کرد. نهنگ ها به 
دو گروه تقسیم می شوند: نهنگ های با دندان )دلفین 

و پورپویز( و نهنگ های بدون دندان )وال( که به جای 
دندان تیغه های بلندی به نام "بالِن" در دهان دارند. 
به دلفین ها در اصطالِح محلی جزیره قشم "ُپف کو"، 

بندرعباس "ِکرابو"، میناب "دوخس"، بوشهر "فیُسو"، 
بندرلنگه"سیسکو"، جاسک "گوخو" و در ُکنارك 

"تینگو" می گویند.

به ِگل نشستن پستانداران دريايی 
پستاندار دریایي را زماني به »ِگل نشسته« گویند که:

در ساحل مرده باشد یا زنده بوده ولي توانایي 
برگشت به محل زندگی خود را نداشته باشد.

به گل نشستن پستانداران دریایي گاهي به صورت 
انفرادي و گاهي به صورت دسته جمعي است.

 به گل نشستن انفرادي زماني است که پستاندار 
دریایي به تنهایي به ساحل بیاید.

 به گل نشستن دسته جمعي زماني است که دو 
پستاندار دریایی یا بیشتر )در صورتي که مادر و بچه 

نباشند( در یک زمان و با فاصله نزدیک به هم به 
ساحل بیایند. در هر مورد نیاز است کارشناسان ما، 

وضعیت به گل نشستن پستانداران دریایي را ارزیابي 
نمایند. تجربه نشان داده است که در اغلِب پستانداران 
دریایي که به صورت انفرادي به ساحل مي آیند زخم هاي 
ناشي از به دام افتادن در تورهاي ماهیگیري، برخورد با 

پروانۀ قایق ها وکشتی ها، گاز گرفتگي به وسیله 
شکارچیانی مانند کوسه و یا شکستگی استخوان مشاهده 

می شود. 
چـــرا پستـــانداران دريـــايي 

بـــه گـــل مي نـــشينند؟ 
دالیل زیادي برای این امر وجود دارد از جمله:

     پیچیدگی شرایط توپوگرافی و اقیانوسی منطقه
     آلودگی ها     شرایط آب هوایی     شکارچیان

     سموم طبیعی     اختالل در جهت یابی
     به دنبال شکار به ساحل آمدن و گیر افتادن

     بیماری ها      تداخل در جهت یابی در آب های 
کم عمق      وابستگی گروهی و پیروی از رهبر گروه

     صدمات ناشی از فعالیت های انسان

پستانداران دريايي از ماهيان و موجودات 
درون آب تغذيه نموده و حضور آنها در دريا 
نشان دهنده سالمت ماهيان و دريا است.
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چشم هاي ما در ساحل باشيد 


