
 

  

 

 داکتر  یار محمد حیدر زاده  کارشناس محیط زیست

 

شناسا یی  نوعی از نسل پلنگ برفی  در شمال  

 افغانستان

پلنگ برفی یکی از بزرگترین زیرگونه های پلنگ  از سالهای ها متمادی   محل  زیستگاه  آن در  

شمال   کشور  است و در فهرست جانوران در معرض خطر انقراض قرار دارد.  شناسایی  نوعی نسل 

گ شمال شرق و جنوب غرب هند وکش با تفا وت اندازه ها  و رن دره  های  های   پلنگ  برفی  در

 160یافت  آنها  از  سالهای متمادی بدین سو دیده شده است . به طور کلی طول بدن پلنگ  ها  بالخ  به 

 90سنتی متر است. و زن این پلنگ هم  تا  110سانتی متر می رسد وطول دم آن ها    180و گاهی تا  

سانتی متر می رسد.  75کیلو گرم  و ارتفاع آن  تا شانه تا    



 

  

رین برآورد محل قلمر شگار طعمه  پلنگ برفی  به این شرح است  تراکم جمعیت پلنگ  در  تازه ت  

دره های  دو طرف هند و کش  در  دره  صوف و  دره آرزو پنچشیر ،  دره ی  سالنگ  تا  کوتل شبر 

نظر به کیلو متر  مربع    100بسیار پاین  تنها در فصل زمستان دیده شده است  یک  دو تا قالد  در هر 

دید  چو پانان محل  و از زبان  مردم  محل  برآورده  می شود.  قلمرو و محل زندگی  پلنگ ها  تا حد  

 زیاد با محل زندگی و چرا  بز کوهی  ، قوچ  ومش ها همسانی دارد.  

  

 قالد  است  و دلیل کاهش پلنگ ها  عدم  نظارت  300تا  200شمار پلنگ ها  در افغانستان بالخ    

مسئوالن  در نواحی  محل زندگی پلنگ  از جمعیت  انواع  آهو   ها  که شکار اصلی طعمه این جانور 

بز های کوهی  ،  قوچ  ومش   می باشند ، که بشد ت  جمعیت  طعمه  آنها  در این سال های از اثر   

ان مخصوص   بی  نظمی امنیت  کاهش  پیدا   کرده  و هم  شکار بی رویه  افتخاری  شکار چی  ی
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برای  فروش  پوست  پلنگان   بوسیله  تفنگ  این   حیوان  هر وقت  در دست رس   تیر  اندازی  می 

 باشد.  

عدم آگاهی مسئوالن ادارات  حفاظت   محیط زیست در حفاظت از  پلنگ ها و  جلو مزاحمت  شکار   

بی رویه را  برای  بد ست  چییان محل  از  جمعیت  طعمه شکار آنها ,  شکار چییان محلی شکار

 آوردن گوشت و  شاخ های  زنتی  آهو بز ها  و  قوچ ومش ها  به تیر اندازی انجام می دهند.         

غیر دولتی حفاظت  از حیات وحش  جهت  آگا دهی مرد م  محل  باید ایجاد می شد که تا  انجمن های  

یست   نه شده است. بر اساس  پالیسی ادره اکنون از اثر  ضعف مدیریت  ادره ملی حفاظت  محیط ز

حفاظت  محیط زیست ایجاد انجمن ها  به کوشش  مالی  اتحادیه بین المللی   جامعه   حفاظت  از منابع 

طبیعی  جهان  شکل  می گیرد  تا   جامعه    حفاظت  از منابع طبیعی   جهان  اطمینان  حاصل  کنند 

و نادر  در طبعیت افغانستان  مصئون باشد.  که آینده این حیوانات وحش   کمیاب   

 

  

ادره  ملی  حفاظت محیط زیست افغانستان  با کمک  مالی    جامعه  حفاظت از منابع طبیعی  جهان     

بخاطر موجودیت آهوی  قوچ  قهار ) مارکوپولو( ونسل پلنگ برفی کمیاب از جمله ی  میراث فرهنگی 

ره ی  واخان و بخصوص دره ی  آرزوی  پنچشیر و ضع  طبیعی منابع  طبیعی  جهان است  که  د 

همشگی منطقه آن حفاظت شده می باشد و شرایط این دره  که هم از سکنه خالی است و برای 

مصروفیت تحقیق و تکثیر و پرورش نسل پلنگ برفی مساعد است و بخاطریکه  طعمه شکار  پلنگ 

روبا ، خرگوش و ندک  زیستگاه آنها در این دره زیبا برفی  آهوی  نخشیر، بزکوهی و قوچ  کوهی ,  

 ارزو است  و بسر می برند.   
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ودره ارزو  در صورت عالن ساحه  حفاظت شده  از طرف ادره ملی حفاظت محیط زیست, این   

منطقه به عنوان نمونه ای  بارز مضاهر طبیعی  در جنوب دامنه کوه هندو کش  برای تقیق   در نزد  

عه   حفاظت  ار منابع  طبیعی  جهان  مشخص خواهد  شده است. جام  

 منابع

 اتتلس افغانستان

 ویکی پیدیا
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