اکوتوریسم

سليم خرچنگخوار

● نام فارسي :سليم خرچنگخوار
● نام انگليسي     Crab Plover :

● نام علميDromas Ardeola :
● خانواده :سليمخرچنگخواريان ()Dromadidae

● جمعيت :نامعلوم
زيستگاه
اين پرنده در سواحل گلي ،ماسهيي و كمعمق درياها و
آب سنگهاي مرجاني يافت ميشود و در تونلهايي که در داخل
شنهاي ساحل ايجاد کرده ،آشيانه ميسازد.
پراکنش
در سواحل خليجفارس؛ درياي عمان؛ درياي عرب؛
اقيانوس هند (از تايلند در آسيا تا ماداگاسكار در آفريقا)
پراكنده است .در سواحل ايران ،اين گونه ،بومي و به نسبت
فراوان است و در پهنههاي گلي نزديك به جنگلهاي «مانگروي»
سواحل خليجفارس و درياي عمان ديده ميشود.

اندازه
اينپرنده 39 ،سانتيمتر طول دارد و فاصلة دو بال آن
به 80سانتيمتر ميرسد .همچنين نر و مادة آن همشکلند.
ريختشناسي
داراي پاهاي بلند ،سر بزرگ و منقار سنگين و خنجرشكل
است .پاهايش به رنگ آبي-خاکستري و منقارش به رنگ
سياه است .اين پرنده با سر و گردن سفيد؛ خالهاي سياه در
اطراف چشم و زير تنه؛ پهلوهاي سفيد؛ تنة سياه؛ دم سفيد؛
شاهپرهاي اوليه و ثانوية سياه با رگههاي سفيد در قاعده ديده
ميشود .اين ترکيب رنگها روي پوشش ،او را از ساير پرندگان
دريايي متمايز ميکند .در پرندة نابالغ ،روي تنه به رنگ
خاکستري دودي است.
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رژيم غذايي
غذاي آن را بطور معمول خرچنگها؛ سختپوستان؛ برخي
حلزونها؛ كرمهاي دريايي و بيمهرگان تشكيل ميدهد.
زادآوري
در فروردينماه ،يك و بندرت دو عدد تخم ميگذارد.
وضعيت حفاظتي
کنترل شکار اين پرنده ،براي حفاظتش کافي بنظر
ميرسد.
مطالب قابل توجه
1 .1اين پرندة اجتماعي ،در كلنيهاي  1500جفتي نيز
ديده شده است .بنابرين آشيانههايشان را در اين
كلنيها ،نزديك بهم ميسازند .آشيانه توسط هر دو
جنس ساخته ميشود.
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2 .2معمو ًال در گروههاي كوچك به تغذيه ميپردازند.
3 .3محل تخمگذاري سليم خرچنگخوار ،در انتهاي
يك تونل بطول  100تا  250سانتيمتر قرار دارد .اين
النهها در تپههاي شني ساحل و براي دور ماندن از نور
شديد خورشيد ،ايجاد ميشوند كه دماي مناسبي براي
شرايط رشد تخمها دارند .بنابرين والدين ،بدون آنكه
مشكلي براي تخمها روي دهد ،ميتوانند تا بيش از دو
روز بيرون از آشيانه بسر برند.
4 .4به هنگام پرواز ،پاها از دم بيرون زده و اندکي پايينتر
از سطح بدن قرار ميگيرد.
منبع
 منصوري ،جمشيد؛ راهنماي پرندگان ايران ،تهران :كتابفرزانه.1387 ،
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