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دفترمرکزی :مشهد ،بلوارشهیدصادقی
صندوق پستی91735-511:
تلفن051-37634000 :

درباره مهمانان زیبای بهار دل انگیز مشهد

اما خیلی زود موج این پروانه ها به خراســان هم رســید و مشــهد چند روزی اســت که با
غوغای این بال های نارنجی مواجه است   .فاطمه رامون ،کارشناس اداره کل حفاظت
محیط زیست خراسان رضوی ،در این چند روز بارها برای رسانه ها درباره این پروانه ها
توضیح داده اســت و در گفت وگو با ما هم این نکته را متذکر می شــود که «خانم قشنگ
یا بانوی رنگی ،گونه ای از پروانه های «روز پرواز» اســت و فراوانی زیادی دارد و در همه
جای دنیا به جــز آمریکای جنوبی یافت می شــود».وی ادامه می دهــد :علت وجود این
پروانه ها در این روزها به دلیل ترسالی و بارش های مناسب است .در واقع چون امسال
باران خوبی در نقاط مختلف کشور بارید و باعث شــد تا گیاهان بیشتری برای میزبانی
این موجودات رشد کند.او باز هم تاکید می کند « :این گونه پروانه هیچ آسیب و ضرری
برای محصوالت باغی و کشاورزی ندارد و آفت نیســت .در واقع برای فضای سبز ،گونه
های بی آزاری به شــمار می آید .ایــن پروانه از  40گونــه گیاهی تغذیه مــی کند و طول
عمرش هم فقــط یکی دو مــاه اســت .بنابراین کشــاورزان عزیز نباید بــه آن ها
صدمه ای وارد کنند».
اما بــه گفته این کارشــناس ،طی 30ســال اخیر ایــن پنجمین بار
است که این پروانه ها هجوم می آورند و هر بار پوشش گیاهی
مطلوب بوده ،سر و کله «خانم قشنگ» هم پیدا شده است.
رامون یادآور می شود :البته زمانی که هوا گرم شود،
تعداد این پروانه ها کم می شود و اگر بارندگی
ســال آینده هم به همین صورت باشد بازهم
شاهد حضور این پروانه ها خواهیم بود.

ملیحه رفیع طلب -هر کسی چیزی صدای شــان می کند ،یکی می گوید«:رنگین
بانو» ،آن دیگری «خانم قشنگه» و کســی هم «بانوی رنگی»؛ اما اسم و رسم شان هرچه
خاکستری شهر ،رنگ پاشیده است.هجوم موجی از پروانه ها
باشد ،حضورشان به
ِ
به مشهد ،برای اهالی آن که اغلب باید این جلوه های زیبای طبیعت را کیلومترها
دورتــر و در ییالقات یا مناطق طبیعی اســتان و کشــور به تماشــا بنشــینند ،یک
اتفاق متفاوت و ســوال برانگیز اســت.بعضی شــهروندان نگرانند که این پروانه
ها به مثابه ملخ هایی که هشدار حمله شــان به بعضی مناطق کشور آمده« ،آفت»
زیبایی این موجودات را در این
باشند و طبیعت را دچار خسران کنند اما شماری هم
ِ
اردیبهشت مجنون ،بیشتر نعمت می دانند تا نقمت.این پرونده جمع و جور به بهانه
حضور ناخوانده موجوداتی زیباســت که ســیمای شــهر و احوال مردمانش را به َپ ِر
پروازشان دگرگون کرده اند:

رنگیرنگ های بی خطر
آزادوار -مشاور رئیس ســازمان حفاظت محیط
زیســت در امور محیــط طبیعی هــم گفتنی های
خودش را از حضــور موج پروانــه ها در ایــران و به
ویژه در کالن شــهرها دارد .او همــان ابتدا تاکید
می کند :این نــوع پروانه هــای رنگارنگ در فصل
بهار دیده می شــوند و آفت نباتی نیستند ،چرا که
این حشرات دســتگاه هاضمه ندارند و به عبارت
دیگر ایــن موجودات چیزی به اســم دهان ،مری،
معــده و روده ندارنــد تا خــورد و خوراکی داشــته
باشند.اســماعیل کهرم در گفت و گو با خراســان
رضوی در خصوص هجوم پروانه ها به شهر مشهد
اظهار می کند :این نوع از پروانه ها که هم اکنون
در بعضی از شهرها از جمله مشــهد به تعداد زیاد
دیده می شــوند ،موجودات ســبک وزنی هستند
که توسط جریانات هوا و توفان از یک شهر به شهر
دیگر و از کشوری به کشور دیگر هدایت می شوند
و مهاجرت های آنها اغلب برای تشــکیل کلونی
اســت.این بومشــناس و فعال محیط زیست
خاطرنشان می کند :این پروانه ها در حال

تخم گذاری هســتند و ســال
آینده چنــان چه تخم ها ســالم
باشند ،تبدیل به کرمینه می شوند
و آن کرمینه ها نیز به پروانه بدل می شــوند و
این چرخــه ادامه خواهــد داشــت .بنابراین ،این
حشــرات زیبا هیچ ضرری برای طبیعت و انســان
ها ندارند اما اگر از سر حماقت برای مقابله با این
موجودات ســم پاشــی صورت گیرد ،قطعا
خطر متوجه زیســت آن ها خواهد بود.وی
تاکید می کنــد :این نــوع از پروانــه ها پس
از تخم ریزی مــی میرند ،چرا کــه عمر آن ها
بســیار کوتاه اســت  .این موجودات زیبا صرفا
نقش خویش را که همــان زاد و ولد در طبیعت
است  ،ایفا می کنند .ناگفته نماند تعداد این نوع
از پروانه ها بیــش از این نخواهد شــد ،چرا که این
حشرات برای امسال تولید مثل خود را انجام داده
اندوهمینتعدادموجودبعدازمرحلهتخمگذاری
می میرند اما این که سال بعد چه میزان از این تخم
ها به ثمر برسد مشخص نیست.

نمابردبیرخانه05137624395 :
ی واشتراک05137010 :
شآگه 
پذیر 
پیامك2000999 :

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :
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پـروانـه ای

دکتراسماعیلکهرممشاوررئیسسازمانحفاظتمحیطزیست:
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کارشناسادارهکلحفاظتمحیطزیستخراسانرضوی:

حال خوب روزهای

از جنوب و تهران تا خطه خراسان
پیش از این سازمان حفاظت محیطزیست با افزایش پروانهها در جنوب کشور در گزارشی اعالم کرده
بود که با تغییر دورههای بارشــی کشور شاهد گونهای از پروانه با شــرایط اقلیم ایران هستیم .در این
گزارش از پروانهای به نام علمی Vanessa carduiیاد شــده بود؛ همان پروانهای که در تهران دیده
شده ،بالهای آجری رنگ دارد و به «بانوی رنگین» (  )painted ladyمعروف است.
اما یک کارشناس حشرات سازمان حفاظت محیطزیســت درباره این موجودات و علت هجوم آن ها
به پایتخت گفته بود :این گونه ،هزاران ســال در این سرزمین حضور داشــته و جمعیت آن همیشه در
نوسان بوده است .جمعیت آن در مناطق وســیعی از اروپا ،شمال آفریقا ،آسیا و حتی استرالیا فراوان
است و با داشتن توانایی تطابق با شــرایط مختلف اقلیمی میتواند در شرایط سخت به زندگی ادامه
دهد؛ شرایطی که دیگر گونههای پروانه قادر به زندگی در آن نیستند.
علیرضا نادری متذکر شــده بود« :با تغییر دورههای بارشی در کشور که هر چند سال اتفاق میافتد،
افزایش بارشها و معتدلشــدن زمســتانها ،اقلیم مدیترانهای میشــود و گیاهانی که میزبان این
پروانهاند ،پوشــش مناســب و وســیعتری پیدا میکنند .پروانهها به ســرعت با تخمگذاری روی این
گیاهان وارد دوران دگردیسی و پروانههای بالغ در کمتر از سه هفته ظاهر میشوند .این پروانهها هم
دوباره تخمگذاری و این چرخه را باز هم تکرار میکنند تا زمانی که هنوز پوشــش گیاهی و رطوبت و
دما مناسب باشد .رنگین بانو با داشتن سیســتم ذخیره چربی باال ،توانایی پروازهای طوالنی دارد و
تا ارتفاعات ٤٠٠٠متری پــرواز کنــد و در دماهای پایینتر
میتوانــد حتی
هم زنده بمانــد ».اینطور کــه او میگوید ،بــا هرچه گرمتر
شــدن هوا و کاهش بارندگیها ،جمعیت این پروانه ها هم
رفتهرفته کمتر خواهد شد تا زمانی که شرایط مناسب رشد
آن در سالهای آینده ،دوباره فرابرسد .به گفته نادری ،تا
 ٢٠روز دیگر این پروانهها در شمال کشور زیاد میشوند
و در خراســان هــم دیده خواهند شــد اما ایــن اتفاق
طبیعی است.
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مدیرحفظنباتاتجهادکشاورزیاستان

پروانه های بی آزار
مدیر حفظ نباتات جهاد کشــاورزی اســتان درباره این پروانه ها می گوید :نام دقیق این
پروانه ها که در روزهای اخیر در شــهر به وفور مشاهده می شــوند« ،ونسا» است و به دلیل
بارندگی های خوب اخیر و سرســبزی مراتع ،جمعیت شــان روبه فزونی گذاشته و توجه
شهروندان را به خود جلب کرده است.
فاطمه حالج نیا در گفت وگو با خبرنگار ما متذکر می شــود :این پروانه ها آفت محصوالت
زراعی و گیاهان زینتی شهری محسوب نمی شــود و منبع تغذیه این الرو پروانه علف های
هرز ،گل گاوزبان و پنیرک است و حضور این پروانه ها در شهر جای هیچ نگرانی ندارد.
وی ادامه داد :اگر فردی اقدام به کاشــت مزرعــه گل گاو زبان و پنیرک کرده اســت ،باید
مراقبت های الزم را داشته باشد و با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان متبوع
خود راهنمایی هــای الزم را دریافت کند ولی همان طور که گفته شــد ،این پروانه ها هیچ
خطری برای گیاهان محیط شهری ندارند.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشــاورزی اســتان تاکید می کند ،تا امروز گزارشی از وارد آمدن
خسارت به مزارع گل گاوزبان و پنیرک نداشته اند.

ایرجمیالنی،مجریتلویزیون،مستندسازوطبیعتگرد:

پروانه ها برای شهری شده ها ،خاطره ساز شدند
طبیعت امسال دگرگونی های زیبایی را از خود نشان مان داد.
بعضی هایش البته خسارات تلخی به هموطنان مان وارد کرد
و شماری هم بسترساز اتفاقات خوشی شد .بارش های خوب
باران طی امسال ،موجی از حضور پروانه های نارنجی بال را
با خود به همراه داشت.
ایرج میالنی مجری تلویزیون ،مستندساز و طبیعت گرد که در
این سال ها برای ســاخت برنامه های مختلف به اقصی نقاط
کشورمان ســفر کرده ،نگاهی متفاوت به این حضور دارد .او
معتقد اســت که «بانوی رنگی» حال مردم شــهری شده را که
روزمرگی ها از طبیعت دورشان کرده ،خوب می کند.
او به «خراســان رضوی» می گویــد :هجوم پروانه ها ناشــی از
تغییرات موجی در گونــه های جانداری اســت و در اصطالح

نوعی آنرمالی به شــمار مــی آید .البتــه نه تنها
نگرانی را ایجاد نمی کند ،بلکه زیبایی با شــکوه آن
ها ،بینندگان را مدهوش خودش می کند .فکر کنید در هجوم
آهن و سیمان شهر ،چنین اتفاق زیبایی چقدر حال شهروندان
را خوش می کند.
وی ادامه می دهد :این پروانه ها ،باعث گرده افشانی و تکثیر
گیاهان می شــوند اما ارزش اجتماعی و روانــی حضور آن ها
در شــهرهای مان نباید فراموش شود .در این ســال ها مکرر
از قربانی شدن طبیعت شــنیده ایم؛ از این که ظرفیت های
طبیعی کشورمان مکرر در معرض تخریب هستند اما بارش
های امسال و به تبعیت از آن تحوالت در حضور گونه های
جانوری و گیاهی ،برای مردم ما یک اتفاق مثبت به شمار

می آید .فرصتی است تا افســردگی سیمای شهر،
جای خودش را به طراوت طبیعــت بدهد .به نظرم
باید شکرگزار و مراقب این موجودات کوچک باشیم.
میالنی این نکته را هم متذکر می شــود کــه « خود من
فکر می کنم که نقطه مثبت حضور پروانه ها در شهر ،خاطره
ســازی آن هاســت .ببینید همین حضور چقدر بهانه حرف و
بحث شده است .شمایی که برای دیدن این وجه زیبا باید کلی
از شهر دور می شــدید و به دامن طبیعت پناه می بردید ،حاال
یک تصویر زیبا پیش چشم دارید».
وی از ضرورت غنیمت شمردن این فرصت ها سخن می گوید
و تاکید می کند :بارندگیهای امسال عالوه بر این باعث شد
تا برخی از گیاهانی که در آستانه انقراض بودند ،جان تازهای
بگیرند و ایــن ها بــه نظرم همــه از لطف
خداوند است.

اهالیشهرمانازحضورپروانههاچهمیگویند؟

شهر در ُقرق نارنجی بال ها

نوید زنده روحیان -روی
سنگفرشپیادهروبایدمراقب
باشی که هر چند قدم یک بار ،پایت بال پروانه
ایرالهنکند.ساعاتابتداییصبح،پیشازآن
که حرارت آفتاب اردیبهشــت ،این موجودات
زیبای نارنجی رنــگ را روانه خانه شــان کند،
تعداد زیادی از آن ها یا روی گل های حاشــیه
خیاباننشستهیارویسنگفرشهاجاخوش
کرده اند .هجوم پروانه ها به شــهر ،حاال توجه
شــهروندان را هم به خــود جلب کرده اســت.
بعضی نگرانند که ایــن موجــودات خطری را
متوجه ســامت شــان کنند و تعــدادی هم از
زیباییآنهاحضمیبرند.
***
در یکی از فرعی های خیابان بهار و در پارک
کوچک محلی آن ،پدر بزرگ و مادربزرگی به
تماشای بازی نوه کوچک شــان نشسته اند.
آقای شــفایی وقتی موضوع گزارش ما را می
فهمد ،بــه چاشــنی لبخندی می گویــد :این
علیرضای ما(اشــاره بــه نوه اش) ایــن دو روز
مدام پایش را در یــک کفش می کنــد که مرا
ببرید پارک تــا با پروانه ها بــازی کنم .این جا
هم که می آید دنبال شان می کند .البته تیز

هستند و دست این طفلک به آن ها نمی رسد
اما یک سرگرمی برایش شده است.
وی ادامه می دهد :زیبایی ایــن موجودات را
باید دید اما حسابی شهر را قرق کرده اند.
باغبان پارک اما نظر دیگری دارد و میگوید:
دیروز در رســانهها خواندم که ایــن پروانه ها
آفت هســتند و بــرای گل و گیاهــان مضرند.
من تا به حال چنین چیزی را نشــنیده بودم و
اصال نمیدانــم این حرف را از کجــا می زنند
و سندشان کجاســت؟ من به تجربه می گویم
پروانه آفت نیســت و از قضا با گرده افشانی به
رشد گل و گیاهان کمک می کند .شما هم در
رســانه تان به مردم بگویید این موجودات بی
آزار را نکشند.
***
در حاشــیه خیابان ســجاد چند دختر بچه در
حال بازگشت از مدرسه هســتند .یکی شان
جیغ کوچکی می کشد ،شانه هایش را جمع
می کنــد و جلوتــر از آن دوتای دیگــر می دود
انگار که چیزی دنبالش کرده است .چند قدم
جلوتــر ،از آن ها دربــاره پروانه ها می پرســم.
ســوفی و ســمانه به دوست شــان می خندند
و توضیح مــی دهنــد کــه او از همه حشــرات

از جملــه پروانــه
هــا مــی ترســد
و تــا همین جا
چندباری این
نارنجی های کوچک ،فریاد
او را بلند کرده اند.
دیگری به شــوخی ادامه می دهد :اســم این
پروانــه ها را از روی من برداشــته انــد! «خانم
قشنگ» ...من عاشق شان هستم ،وقتی می
بینم شان یاد خودم می افتم(با خنده).
ســومی باالخره ســر صحبت را باز می کند و
می گوید :دوست شــان ندارم .مزاحم اند...
یکی ،دوتا ،اصال ده تا اما این ها انگار صدتایی
هستند.
***
خانم میان ســالی جلوی مغازه ای ایستاده و
پاکت شیر را در بسته خریدش جای می دهد.
وقتــی موضــوع گــزارش را برایش شــرح می
دهیم تاملی می کند و می گوید :پروانه ها که
مشکلی ندارند و خیلی هم زیبا هستند اما من
واقعا از ملخ میترسم .خبرهایی از هجوم ملخ
ها خواندم .وقتی با خودم فکر می کنم ممکن
است روزی آن ها به شهر ما حمله کنند ،جدا

نگران می شوم.
پیرمردی کــه از مغازه بیــرون آمده
و متوجــه گپ و گفت ماســت ،میــان صحبت
مان می آید و بیــان می کند :مــن در این 74
سالی که از خدا عمر گرفته ام هیچ وقت چنین
چیزی ندیــده بودم .ایــن تعداد و حجــم زیاد
پروانه ها در شهر غیر قابل تصور بود.
او تاکید می کند :فکر می کنــم این پروانه ها
نشانه رحمت خداست .آن از باران رحمت اش
که بر ســر ما جاری کرد و این هم از این پروانه
های زیبا .اصال همین ماه رمضان را خدا ،ماه
رحمت نام داده تا بنده ها را متوجه کرامت بی
نهایتش کند.
آخر حرفش این بیت را زمزمه می کند :خلقی
ز پرتو تو چو پروانه سوختند /کس نیست کز
حقیقت رویت نشان دهد

