خـــرس در تاریخ و ادب ایرانیان
جوانترین حیوان روی زمین
از نظر تبار شناسی (پیشینه حضور) خرسها جوانترين حيوانات روي
زمين هستند كه در طي ادوار گذشته از آفريقايشمالي به روسيه
مهاجرت کرده و تا سرزمینهای آمريكاي شمالي پراكنده شدهاند.
در اروپا ابتدا در انگلستان مشاهده شده و بعدها در نواحي مركزي و
قسمتهاي جنوبي و شمال اروپا گسترش يافتهاند .خرسها پستانداراني
هستند با جثهاي تنومند و به عنوان بزرگترين پستانداران گوشتخوار
خشكي شناخته شدهاند.
در ایران اولین بار جانورشناسی روس به نام زارودنی ( )zarudnyدر
اوایل قرن بیستم در بلوچستان این جانور را مشاهده و گزارش کرد .تا
مدتها خبری از خرس سیاه نبود و محققان فکر میکردند نسل این
گونه زیبا در ایران منقرض شده است تا اینکه در سال  ۱۳۵۲ماموران
سازمان حفاظت محیط زیست آن را در مناطق جنگلی جنوب کرمان
مشاهده کردند.
خرس سیاه در تاریخ و ادب ایرانیان
ریشهی واژگانی:
َ
واژۀ خرس از ریشه اوستایی ا ِرشَ ه  - areasمشتق شده است .در
فارسی باستان کلمۀ "آرشام" ،که نام جد داریوش اول هخامنشی است،
از همین ریشه مشتق شده است ،به این ترتیب که " "arsaبه معنی
خرس در فارسی باستان با " "amaبه معنی زور ترکیب شده و جمعاً
ترکیب " "arsamبه معنی نیرو و قدرت خرس یا دارای زور خرس
حاصل شده است .خرس که ميآيد ،سنجابها فرار ميکنند .منظور
تصوير يك
"خرس سياه" به خوبي
نمايان است .نگارگر
اين اثر به دقت جزئيات
و ويژگي هاي ظاهري
اين حيوان از جمله رنگ
بدن ،شكل گوش ها و
طوق سفيد روي سينه
كه از كليدهاي شناسايي
اين گونه خرس به شمار
مي رود را به تصوير
كشيده است.

منبع :كتاب "هنر دربارهاي ايران"،
نوشته ابوالعال سودآور ،ترجمه ناهيد
محمد شيرواني .نشر كارنگ1380،

خرس سیاه در گویش محلی بلوچی "مم" ()mem
نامیده میشود.
در گویش مردم بشاگرد هرمزگان به خرس سیاه
هُرس گفته میشود.

اين است که وقتي فرد قوي و قلدر وارد عمل ميشود تمام ضعيفتر و
مظلوم ترها فرار ميکنند.
صورت پهلوی کلمۀ خرس به تلفظ فارسی امروزی آن بسیار نزدیک
است و به شکل " "xirsثبت شدهاست .به گفتۀ محمد معین در حاشیۀ
برهان قاطع این کلمه در زبان پهلوی به شکل " "arsنیز تلفظ میشود.
یکی از نکات جالب در کتاب "بندهش" آن است که در آن خرس را
یکی از انواع مردمان دانسته است:
«روی هم بیست و پنج گونه (مردم) از تخم کیومرث بودند ،چون
زمینی ،آبی ... ،و بیشهای دنبدار که مانند گوسپندان موی بر تن دارد
که (آن را) خرس گویند »....و در آن چگونگی تولد خرس مطابق باور
ایرانیان باستان چنین توضیح داده میشود:
«چون فره از جم بشد ،به سبب بیم از دیوان ،دیوی را به زنی گرفت و
بیشهای دنبدار و
َج َمگ ،خواهرش را به زنی به دیوی داد ،کپی و خرس
ِ
دیگر سردههای تباهکننده از ایشان ببود». ...
خرس در شاهنامه:
در شاهنامه از شکار خرس هنگام توصیف کودکی سیاوش سخن به
میان آمده است و برای نشان دادن دالوری او از همان اوان کودکی ،او
را شکارچی خرس ،معرفی میکند:
چو ده ساله شد گشت گردی سترگ
به زخم گراز آمد و خرس و گرگ
			
خرس در ادب فارسی:
در دیوانهای شعر فارسی تنها ابیات معدودی در مورد خرس نقل شده:
نظامی در ویس و رامین "دلگشایی جستن از خرس" را کنایه از امر غیر
ممکن میداند چرا که بر اساس باور عامه دلگشایی جستن یا همان
دلجویی جستن از خرس نیز کاری غیر ممکن است ،ناصرخسرو مردم
نفس پرست را برای رفتار خرسوار سرزنش میکند.
بر خواب و خور فتنه شده ستند خرس وار
تا چند گه چو خر بخورند و فرو ُم َرند
		
سعدی نیز از خرس بازی (رقص خرس) و خرسک بازی یاد کرده است.
خرس در مثلها:
«خرس در کوه ،بوعلی سیناست ».از آنجا که محل زندگی خرس در
کوه و البه الی صخرهها است و به محل سکونت خود کام ً
ال مشرف
است ،این آگاهی از محل زندگیش را به علم بوعلی سینا تشبیه کردهاند.

ویـــژگیهـــای ظاهـــری
زیستگاه خرس سیاه آسیایی از جنوب شرق ایران تا شرق
آسیا کشیده شده است و از آنجا که آنها در هر منطقه بر
اساس نوع زیستگاه در شرایط متفاوت آب و هوایی زندگی
میکنند ،ممکن است ویژگیهای رفتاری این گونه از جمله
خواب زمستانی در زیستگاههای مختلف متفاوت باشد.
در ایران پژوهشهای کمی در رابطه با خرس سیاه آسیایی
انجام شده است و اطالعاتی که از این گونه وجود دارد
بیشتر از منابع بینالمللی گرفته شده است.
 طول سر و تنه  120تا  180سانتیمتر ،طول دم  7تا  ۱۰سانتیمتر،
ارتفاع  90سانتیمتر و وزن  50تا  170کیلوگرم.
 رنگ بدن خرس  -بجز اطراف پوزه که روشنتر است -مشکی
است.
 یکی از ویژگیهای خاص خرس سیاه آسیایی وجود طوق بزرگ
سفید زیر گردن است .این طوق به شکل هفت (کمانی) زیر گردن قرار
گرفته و به دو طرف شانهها کشیده شده است اسم يوناني این خرس
( )Selenarctosاز همين صفت منشأ ميگيرد.

طبيـــعت ايـــران ،خـــرس سیـــاه آسیایـــی
صفحـــه دو

 گوشها بزرگ و لولهای شکل بوده که انتهای گردی دارند و در دو
پهلوی سر قرار میگیرند.
 دست و پا کوتاه است و به  ۵انگشت با ناخنهای تیز و قوسدار
ختم میشوند .این پنجهها به خرس سیاه کمک میکنند که بتواند از
صخرهها ،کوهها و درختها باال برود.
 خرسها كف رو هستند و ميتوانند مانند انسانها بر روي پاها
بايستند و راه بروند كه اين حالت بيشتر در زمان خشم و تهاجم ديده
ميشود.
 این حیوان چشمهاي كوچکی داشته و حسي بينايي و شنوايي
ضعیفی دارد ،ولي حس بويايي آن بسيار حساس و قوي است.

اثر به جای مانده از دست(سمت چپ)
و پای(سمت راست).
یکی از دالیلی که ایرانیان باستان
خرس را از نژاد انسان میپنداشتند،
رد کف پای این حیوان است
که شبیه رد پای انسان است.
عكـــس از Koalive

طبيـــعت ايـــران ،خـــرس سیـــاه آسیایـــی
صفحـــهيـــك

ویـــژگیهـــای زیستـــی

زیستگاه خـــرس سیـــاه آسیـــایی

 خرس سياه در سن  3سالگي بالغ شده و براي جفتگيري آماده
ميشود و در اواسط تابستان جفتگيري ميكند .دوران بارداري آنها
حدود  6 -8ماه به طول ميانجامد.
 جفتگيري آنها با كشتيگرفتن ،صداي مهيب و شلوغي همراه است.
 در اواخر زمستان يعني پايان دوره خواب زمستاني ،نوزادان با چشمان
بسته به دنيا میآیند و تا شروع فصل بهار از شير مادر تغذيه ميكنند.
خرسها در بهار سریعتر از زمستان رشد میکنند.
خرسها معمو ًال دوقلو زايي داشته اما چهارقلو زایی هم در آنها
مشاهده شده است.
 نوزادان خرس سياه حدود يك پانصدم وزن مادر (مادر؛ حدود  50تا
 170کیلوگرم وزن دارد) وزن دارند در صورتي كه در انسان وزن نوزادان
حدود يك بيستم وزن مادر است.
 به نظر ميرسد با توجه به شرايط خاص مادر در هنگام زايمان اگر
جثهی بچهها بزرگتر بود حيوان نميتوانست آنها را پرورش دهد .نوزاد
زمانی متولد میشود که مادر در خواب زمستانی است و در این مدت از
شیر مادر تغذیه میکند.
 جالب توجه است كه حيوان ماده داراي شش پستان است و این
در حالی است که پستانهایی که در محدوده کشاله ران قراردارند شیر
کمتری دارند به همین دلیل تولههایی که هنگام تولد جثه کوچکتری
دارند از پستانهایی که شیر کمتری دارد تغذیه میکنند.
 موی بچه خرسها به سرعت رشد ميكند .بعد از تولد ،مادر از
بچهها به خوبي مواظبت نموده و تا زمان رشد کافی ،آنها را با خود
بيرون نميآورد.
 معمو ًال بچهها در موقع تولد بسيار كوچك به اندازه يك موش
صحرايي بوده ،چشمانشان بسته ،بدنشان پوشيده از موهاي مايل به آبي
و وزنشان به حدود  220گرم ميرسد.
 در چهار ماهگي بچهها ميتوانند مادر خود را بعد از خواب
زمستانياش دنبال كنند ،اگرچه هنوز ضعيفاند.
 مادر ،پيدا كردن غذا ،باالرفتن از درختان و شناكردن را به آنها
ميآموزد .هرچند که نمیدانیم حیوان تا چه اندازه این کار را غریزی
انتقال میدهد و تا چه اندازه خود از مادر یادگرفته بوده و به اصطالح تا
چه حد فرهنگی است (بهتر است گفته شود که این استعداد در خرسها
موجود است) ،هرچند که در مناطقی مثل بلوچستان آبی برای شنا وجود
ندارد ولی خرسهای سیاه آسیایی که در مناطق دیگر زندگی میکنند

 خرسها در همه نقاط جهان جز استراليا يافت ميشوند.
 خرسهای سیاه آسیایی در کشورهای ژاپن ،چین ،روسیه ،تایوان ،هند،
نپال ،ویتنام ،افغانستان ،پاکستان و ایران پراکندگی دارند.
 در ایران نیز در استانهای کرمان ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان
زیست میکنند.
 استان سيستان و بلوچستان در مناطق سراوان ،سرباز ،ايرانشهر ،نيك
شهر و سمرقند.
 استان كرمان در مناطق دهبکردي ،جبال بارز ،كهنوج و بحرآسمان.
 استان هرمزگان در قلوان ،جاهو دق زاغ ،گوردي در بشاگرد ،رودان،
ارتفاعات سردشت و جكدان جاسك ،ارتفاعات زاع پيرزال واقع در رودخانه
دژ ميناب
 ايران را ميتوان غربيترين نقطه پراكندگي خرس سياه آسيایي
درجهان به شمار آورد؛ این خرس از مناطق شرقي هم مرز با پاكستان وارد
ايران ميشود.
 این مناطق به دلیل داشتن غارهای فراوان و ارتفاعهای صعبالعبور
برای زندگی خرسها مناسبند.
 این گونه به دلیل دارا بودن دندانهای گوشت بُر (کارناسیل) به راسته
گوشتخواران تعلق دارد اما در طبیعت موجودی همه چیز خوار است و

شکارچیان معتقدند که فعالیت آنها موجب
کنترل جمعیت حیات وحش میشود .این ایده که
فعالیتهای صیادی بر جمعیت موثر است ،امروزه
مورد قبول نیست .بیشتر گفته میشود که صیادان
سرریز جمعیت را برمیدارند در صورتی که اگر آنها
نیز شکار نمیشدند ،با بیماری ،گرسنگی یا انگلها
جمعیتشان کنترل میشد.

خرس سياهآسيايي به عنوان يكي از كميابترين و
آسيبپذيرترين گونهها در ايران و حتي دنيا به شمار ميرود.
میتوان گفت كه این حیوان از نظر اهميت حفاظت در
کشور ما بعد از يوزپلنگ در رتبه دوم قرار دارد.
عكـــس از David Blank

شنا را به تولههای خود یاد میدهند.
 تولهها تقریب ًا بین دیماه تا بهمنماه متولد میشوند و هفده ماه
با مادر زندگی میکنند .مادر مجدداً جفت گیری مینماید و بعد از آن
تولهها مادر خود را ترک کرده در نتیجه مادر حدود هفت ماه به تنهایی
زندگی میکند تا زمانی که نوزادان جدید متولد شوند.
 خرسها منزوي و گوشهگيرند.
 خرسها قلمرو طلب هستند و محدودههایي را به عنوان قلمرو
عالمت گذاري ميكنند.
 يكي از عادات عجيب و فوقالعادۀ آنها اين است كه اگر ناگهان بر لبه
تپهای غافلگير شوند خود را لوله كرده و صدها متر بر روي خود ميغلتند.
 حتم ًا میدانید که همه خرسها میتوانند از درخت باال بروند .یک
خصوصیت جالب خرس سیاه آن است که موقع پایین آمدن از درخت
میتواند رو به پایین (وارونه) از درخت پایین بیاید.

منطقه بشاگرد یکی از زیستگاههای خرس سیاه ،خرسها
البهالی سنگها و صخرهها زندگی میکنند.

عكس از David Blank

طبيعت ايـــران ،خـــرس سیـــاه آسیایـــی
صفحـــه ســـه

طبيـــعت ايـــران ،خـــرس سیـــاه آسیایـــی
صفحـــه چهـــار

مکانهای مشاهده
بسته به شرايط محيطي و فصل سال از ماهيها ،پستانداران كوچك ،ميوه
درختان ،حشرات ،نوزاد پستانداران و مهرهداران کوچک تغذیه میکنند.
 غذای مورد عالقه خرسها درختچهاي به نام داز (Nannorhops
 )ritchieanaاست كه از خانواده خرما و شبيه نخل زينتي است .ميوه
اين درختچه گوشتي بوده و هستهاي به اندازه يك فندق دارد .همچنين
خرسها در فصول مختلف از جوانههاي اين گياه كه بسيار نرم و مغذي
است و پنير خرما ناميده ميشود تغذيه ميكنند.
 ميوه ُکنار نيز از دیگر غذاهاي مورد عالقه خرس سیاه است .خرسها
همچنین از زيتون وحشي ،بنه ،انجير ،انگور وحشی ،انگور دستکاشت،
نارنگي و گريپ فروت و همچنين ميوه گياهاني مانند تمشك و نسترن
وحشي و كندوهاي عسل وحشي استفاده ميكنند.
 در مدفوع جمع آوري شده از خرسها مقدار زيادي پوست قاب بال
 Coleopteraمشاهده شده است.
 خرسها در پيدا كردن غذاي مورد عالقهشان خيلي فرصت طلب
هستند و در فصولي كه اين مواد غذايي فراوان است حداكثر استفاده را
ميبرند .همچنین متناسب با فصل سال زمان فعاليت خود را براي تغذيه
تغيير ميدهند .این امر شايد یکی از دالیل بقا اين حيوان باشد.

از انواع گونههای خرسها تاکنون دو گونه در ایران شناسایی شده است :خرس سیاه و خرس قهوهای .خرس قهوهای ( )Ursus arctosبزرگترین
گوشتخوار ایران است .طول آن بين  2تا  3متر و وزن آن  150- 780كيلوگرم بوده و در طيف گستردهای از نواحي اروپا ،شمال و شرق آسيا و آمريكاي
شمالي پراكنده است .در ایران نیز در مناطق جنگلی خزر ،ارسباران ،زاگرس ،علفزارهای مرتفع کوهستانی نزدیک جنگل ،درههای پائین دست جنگل وجود
دارد .این حیوان همه چیزخوار است و به صورت انفرادی زندگی میکند و النه خود را در شیب کوهستان و بین سنگهای بزرگ و غارها میسازد.

گـــونههای متفـــاوت خـــرس در جهـــان

طبيـــعت ايـــران ،خـــرس سیـــاه آسیایـــی
صفحـــه پنـــج

Asiatic
Black Bear
Ursus thibetanus

خـــرس سیـــاه
آسیایـــی

Polar Bear
Ursus maritimus

خـــرس قطبـــی

American
Black Bear
Ursus americanus

خـــرس سیـــاه
آمریکایـــی

Brown Bear
Ursus arctos

خـــرس قهوهای
خانواده خرسها دارای  8جنس مختلف بوده و چهار نمونه باال از جنس  Ursusاست.
 :Ursusبيشترين جمعيت گونههاي خرس را دارا هستند و تعداد آنها از همه گونههاي ديگر خرسها بيشتر است .اين گونهها به هم
وابستگي داشته و شكل آنها بسيار نزديك بههم است .ردهبنديهایي كه روي خرسهاي آسيایي و آمريكاي شمالي صورت گرفته
نشان میدهد که همه از يك جنس ولی در گونه و زيرگونه با هم متفاوتاند.

وضـــعیت کنـــونی

خـــواب زمستانـــی
 خرس سياه آسيایي در مناطق گرمسيري خواب زمستاني ندارد ولي
درمناطق سردسير خرسها درفصل زمستان به غارها و سوراخ درختان پناه
برده و به خواب زمستاني فرو ميروند.
 زيستشناسان خواب زمستاني خرسها را خواب واقعي نميدانند چون
همانند پستانداران كوچك دمای بدن آنها چندان کاهش نمییابد (حداكثر
 5درجه كاهش مييابد) ،همچنین آنها به محض احساس ناامني از خواب
بلند ميشوند.
 علت اصلي خواب زمستاني كمبود مواد غذايي در فصل زمستان است.
خرسها ميتوانند به مدت  2تا  7ماه بدون اينكه غذا يا آب بخورند در
حالت خواب باقي بمانند .شواهد نيز بيان ميدارد كه در باغ وحشهاي
مناطق سردسير كه خرسها تغذيه دستي ميشوند (به این معنی که غذای
مورد نیاز آنان توسط باغ وحش فراهم میشود) خواب زمستاني مشاهده
نميگردد.
 در مناطق سردسير ،كه زمستانهاي بسيار سرد و پر برفي دارد ،خواب
زمستاني يكي از علل بقاء خرسها است.
 در اواخر تابستان خرسها با خوردن غذاهاي فراوان (حدود 20000
كالري در روز) چربي زيادي در بدن خود ذخيره ميسازند.
 پیش از آغاز خواب زمستاني بعضي ازگونههاي خرس با خوردن
غذاهاي غير قابل هضم نظير مواد فيبري باعث ايجاد تودهای در «راست
روده» شده و بدين وسيله مقعد خود را ميبندند .هنوز علت اين امر
مشخص نشده است.
 با فرا رسيدن زمستان خرس دچار تغيير و تحوالت فيزيولوژيكي
ميشود ،از جمله عصبي و مضطرب شده ،اشتهايش را از دست ميدهد
و به دنبال مكاني براي زمستان خوابي ميگردد .او درحاليكه تابستان را
در ارتفاعات به سر برده از آنجا سرازير شده و دهها كيلومتر را براي يافتن
مكان مناسبي جهت خواب زمستاني طي ميكند.
 محل مناسب براي خواب زمستانی او غارهاي داراي پوشش گياهي و
يا تنه توخالي درختان كهنسال و يا سوراخهاي زمين ،كه جانور آنها را با
پنجههايش بزرگ ميكند ،است .پناهگاهي كه او انتخاب ميكند معمو ًال
همان پناهگاه سال قبل است.
 هنگامي كه خرس پناهگاه مطلوبي براي خود انتخاب كرد آن را با شاخ
و برگ درختان ،خزه و علفهاي خشك مفروش ميسازد و جايگاه راحتي
براي خود تهيه ميكند.
 حيوان ماده اوايل ماه آبان به خواب زمستاني ميرود ،اما جانور نر تا
اواسط ماه آذر در گردش است ،ولي در هر حال تا قبل از بارش اولين برف
در جايگاه پنهان ميشود؛ چرا كه بيم دارد دشمنانش از آثار پاي او بر روي
برفها پناهگاهش را پيدا كنند .پس از آنكه وارد پناهگاه شد مدت يك
ماه در پناهگاهش بيدار ميماند تا اطمينان پيدا كند كه هيچ خطري او را

تهديد نميكند .تنها پس از گذشتن اين مدت است كه به حالت نشسته و
يا خوابيده گرد شده به خواب ميرود.
 در موقع خواب زمستاني ميزان آب خون ثابت ميماند .كاهش ميزان
آب بوسيله تجزيه چربيها جبران شده و تعادل ايجاد ميگردد .مقدار كم
اوره كه به طور دائم ايجاد ميگردد به سرعت از طريق سيستم تصفيه و
بازيافت ازت كه جلوگيري از ايجاد سم ميكند كاهش مييابد.
 خرس در موقع خواب زمستاني نه تغذيه ميكند و نه تخليه مينمايد،
روده بزرگ به وسيله يك درپوش از مدفوع سفت مسدود ميشود و تنها
هنگام آغاز بهار است كه اين درپوش به بيرون رانده ميشود .در اين حالت
حيوان كه به شكل قابل توجهي الغر شده است از پناهگاه خود خارج
ميشود.
 در بهار خرس از پناهگاه خود خارج شده و با سرو صداي زياد نفس
نفس ميزند ،موهای خود را ميليسد ،در حاليكه صداهاي ناشي از رضايت
از خود خارج ميسازد در برف يا ماسه غلت ميزند ،سپس به فكر خوردن
ميافتد .چرا كه عدم تغذيه طوالنياش او را به شدت گرسنه كرده است.
 خرس قبل از هر چيز شروع به عمل تخليه مينمايد زيرا رودههايش
مملو از مخاطهايي است كه مزاحمش هستند .براي انجام اين كار بر روي
شكم ميخوابد و شروع به خوردن خزه و خاك مورچه دار ميكند .نميتوان
مشخص كرد كه مورچهها را در معدهاش ميريزد يا خاكها را ،اما در هر
صورت مشخص است كه اسيد فرميك موجود در مورچهها داراي خواص
لينتي (لینتی در لغت به معنای ملین میباشد شاید تغذیه از مورچهها بعد از
خواب زمستانی به دلیل تخلیه رودههای خرس است) ميباشد.

 خرس سیاه آسیایی در حال حاضر در فهرست قرمز  IUCNدر آستانه
انقراض  CRاست و از درجه حفاظتی برخوردار میباشد.
 وقتی جانوری از درجه حفاظتی برخوردار میشود به این معنا است که
طی  10سال اخیر حدود  50درصد از جمعیت آن کاسته شده است.
 متاسفانه در ایران شکار بیرویه و نابودی زیستگاهها از عوامل مهم
تهدید حیات این جانور است.
 از طرفی ناآگاهی مردم بومی هم در برخورد با خرس سیاه باعث شده
تعداد بسیاری از آنها شکار یا اسیر شوند .پیشبینی شده است تنها با
جلوگیری از شکار بیرویۀ این جانور زیبا میتوان آن را حفاظت کرد و از
نابودی آن جلوگیری کرد.
 در چین به منظور استفاده از مواد صفراوی این حیوان ،در درمان بعضی
از بیماریها ،متجاوز از ده هزار خرس را ،که کیسه صفرای آنها توسط
لولهای به بیرون وصل است ،در قفس نگهداری میکنند.
 در ایران هر ساله تعداد زیادی از بچه خرسهای زیبا توسط مردم
محلی و شکارچیان اسیر یا کشته میشوند .این توله خرسهای بیآزار تنها
برای خوردن خرما و میوه به نخلستانها رفته ،از درختها باال میروند و
متأسفانه در همین موقع اسیر میشوند.
 خرسهای اسیر شده ،یا کشته میشوند و یا به دیگر کشورها فروخته
میشوند .در پاکستان از این خرسها برای نمایشهای خیابانی استفاده
میکنند .آنها سگهای آموزش دیده را به جان این خرسهای بیپناه
میاندازند تا با یکدیگر بجنگند و خرسها را بدرند.

در منطقه بشاگرد شکارچیان این تولهخرس
را اسیر کردهاند تا به خریداران پاکستانی بفروشند
که در نبرد با سگها شرکت کند.

نبرد خرس سیاه با سگهای آموزشدیده .مردم در خیابانهای
پاکستان جمع میشوند و برای پرکردن
اوقات فراغت خود به این نبرد نگاه میکنند،
که معموالً با از پای در آمدن خرس پایان مییابد.
طبيـــعت ايـــران ،خـــرس سیـــاه آسیایـــی
صفحـــه آخـــر
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خرس سیاه از سازگاری باالیی با زیستگاههای مختلف برخوردار است ،ولی
به علت قابل دسترس بودن النه و مخفیگاه این گونه شکارچیان به آسانی
آن را مییابند و از بین میبرند .تصادفات جادهای به خصوص در منطقه
جیرفت و کهنوج یکی دیگر از عوامل تهدید کننده خرس سیاه است.
در سال هشتاد و هشت هجری شمسی پژوهشی با عنوان «بررسی
وضعیت خرس سیاه و زیستگاههای آن در استان کرمان» توسط
کارشناسان کانون پژوهش و حفاظت از طبیعت پایدار محیطبان و اداره کل
محیط زیست استان کرمان در حال انجام است.

لیست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت
( )IUCNدر سال  1963میالدی جهت نشان دادن
وضعیت حفاظتی گونههای گیاهی و جانوری سراسر
جهان به وجود آمد ،این فهرست دارای ارزیابی خطر
انقراض هزاران گونه و زیرگونه در جهان است.

وضعـــیت حفـــاظتی
خـــرس سیـــاه آسیایی در جهـــان
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