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گاندو ،تمساح پوزهكوتاه

در س�رزمين ما نوعي تمس�اح زندگي ميكند كه فقط در پوزهكوتاه» ش�هرت دارد« ،گاندو» اس�ت .گان�دو واژهاي
اطراف منطقة «باهوكالت» اس�تان سيستان و بلوچستان بلوچي به معني «خوابيده روي ش�كم» ي�ا «خزندة روي
يافت ميش�ود .ن�ام محلي اين تمس�اح كه به «تمس�اح شكم» است.
مشاهدة گاندو از نزديك بسيار دشوار گان�دو ب�راي زيس�تن و زادآوري در ساعتها در خشكي راه برود.
اس�ت ،چون اي�ن خزنده به ان�دازهاي محيط زندگي خود ،حداكثر سازگاري گاندو براي تخمگذاري گودالي كوچك
در خ�اك نرم حف�ر ميكن�د و در آن
انسانگريز است كه حتي از فاصلة  300را با محيط دارد:
چش�مها روي س�ر ق�رار دارن�د تا تخ�م ميگ�ذارد .س�پس روي تخمها
متري هم از انسان ميگريزد.
رنگ بدن نوزادان گاندو زيتوني روشن هنگامي كه در س�طح آب ق�رار دارد خاك ميريزد و با حركتهاي دم خود
با نقطههاي سياه روي دم و پهلوهاست .بتوان�د خ�ارج از آب را ه�م زيرنظ�ر سطح آن را شبيه زمين اطراف ميكند
تا جانوران ديگ�ر نتوانند تخمها را
رنگ ب�دن گاندوه�اي جوان س�بز تا داشته باشد.
خاكستري روشن با نوارها و لكههايي دم گاندو بس�يار قوي است و عالوه بر پيدا كنند.
روي بدن و دم است .اما رنگ گاندوهاي آنك�ه در ش�نا به آن كم�ك ميكند ،گاندو علاوه بر آن براي
گمر ا هك�ر د ن
مسنتر خاكستري تا قهوهاي با نوارها وسيلة دفاعي مناسبي هم هست.
يك ضرب�ة دم آن ميتواند پاي يك
يا لكههاي سياه كمتر است.
گاندو بيش�تر در هندوس�تان زندگي انسان را قطع كند.
آروارهه�اي قدرتمند گاندو براي
ميكند ،ام�ا بهجز آن در كش�ورهاي
سريالنكا ،پاكستان ،نپال ،بنگالدش و شكار بسيار مناسباند.
گان�دو ميتواند ب�ا پاهاي
ميانمار هم يافت ميشود .در ايران اين
جانور فقط در اطراف منطقة باهوكالت قدرتمن�د خ�ود
بلوچستان زندگي ميكند.

ش�كارچيان چند الية ديگ�ر نيز حفر
ميكن�د ،ب�دون آنك�ه در آنه�ا تخم
بگذارد .يكي از خطرهايي كه گاندو را در
كشورهايديگرتهديدميكند،آناست
كه مردم گاندو را براي بهدس�ت آوردن
پوستشانميكشندونابودميكنند.
در كش�ور ما شكار گاندو ممنوع است
و  23ميلي�ون ري�ال جريم�ه دارد.
خوشبختان�ه مردم كش�ور م�ا به اين
خزن�دگان احت�رام ميگذارند و هرگز
آنه�ا را نميكش�ند .چ�ون ع�دهاي

معتقدند كه وجود آنه�ا باعث بارش
باران ميش�ود .حتي گاه گاندوهايي را
كه دور از آب ماندهاند ،به كنار آبهاي
زيستگاهشانمنتقلميكنند.
اگرچه مردم در ظاهر به گاندو آس�يب
نميرس�انند ،ام�ا كارهاي�ي ميكنند
كه باعث ش�دهاند كه اتحادية جهاني
حفاظت از طبيعت آن را جزو جانوران
آس�يبپذير معرفي كند .سدسازي و
تخريب زيس�تگاههاي گاندو آس�يب
بسياري به آن ميزند.

محمد كرامالديني
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کشورهايي که تمساح پوزه کوتاه در آنها زندگي ميکند:
ميانمار /بنگالدش  /نپال  /هند  /سريالنكا/پاكستان /ايران
محدودة جغرافيايي تمساح پوزهکوتاه

در حدود  1200س�ال پيش دانشمندي
ايران�ي به ن�ام جاح�ظ در كتاب خود
«الحي�وان» اي�ن خزن�ده را چني�ن
توصيف كرده است« :دليري و بيباكي
عقاب در هوا ،نهنگ در آب و ش�ير در
بيشه اس�ت .نهنگ در خشكي بسيار
ذليل اس�ت» (نهنگ در فارسي قديم
به معني تمساح اس�ت) .اما نخستين
گزارش علمي از مشاهدة گاندو در سال
 1339خورشيدي منتشر شد.

