گزارش علمی از وضعیت زیست-محیطی غار طرنگ
غارها به دليل دارا بودن شرايط زيستی خاص ،داشتن هوايی با تهويه اندک ،شرايط اکولوژيکی (نور ،دما ،تبخير،
رطوبت )..يکنواخت در طی فصول سال ،فقدان نور و وجود رطوبت باال؛ اکوسيستم هايی بسيار حساس ،تخصص
يافته و منحصر به فرد به شمار می آيند .به همين دليل در طی تکامل ،جانورانی که با اين چنين محيط هايی
سازش يافته اند معدود و نسبت به تغييرات محيطی بسيار حساسند.
در بازديدهای علمی-تحقيقاتی انجام گرفته از غار طرنگ ،استان کرمان ،توسط يک تيم تحقيقاتی از بخش
جانورشناسی دانشگاه شيراز ،گونه های جانوری متنوع و منحصر به فردی در اين غار مشاهده و شناسايی گرديد.
غار طرنگ از جمله غارهای طبيعی انحاللی و زنده استان کرمان با اکوسيستمی غنی و منحصر به فرد در اين
استان است .اين غار تمامی تشکيالت و ويژگی های يک غار کامل را در خود دارد ،از جمله دارا بودن اسپلئوتم
های قابل توجه ،داشتن خفاش که خود نقش بسيار مهم و بسزايی در چرخه غذايی اکوسيستم غار ايفا می کند،
دارا بود آب در انتهای غار ،و داشتن فون جانوری غاردوست (تروگلوفيل) متنوع .تمامی موارد باال ،توجيه کننده
حساسيت باالی محيط داخل غار و نياز شديد به حفاظت از آن است.
غار طرنگ زيستگاه تنوع وسيعی از جانوران غارزی از جمله 3 :گونه قاب بال مخصوص غار ،عقرب کاذب ،چندين
گونه عنکبوت ،بال توری ها ) ،(Neuropteraجيرجيرک غارزی ،يک گونه هزارپا ،موجودات ميکروسکپی خاکزی
(کنه ،دم فنری ها ،)Psocoptera ،کرم خاکی ،و خفاش نعل اسبی کوهستان ) (Rhinolophus blassiمی
باشد .تمامی اين بی مهرگان غارزی در کنار خفاش ها و باکتريهای غار ،در حفظ و بقای محيط طبيعی اين
اکوسيستم نقش دارند بنابراين نابودی هر کدام منجر به برهم خوردن تعادل اکولوژيک و نابودی محيط جانوری
آن می گردد.
متاسفانه شاهد تخريب محيط داخلی و چشم انداز غار بوديم که بر اثر نوشتن يادگاری بر روی ديواره ها و اسپلئوتم
های غار و برجای گزاردن زباله توسط افراد نا آگاه و ايجاد شده بود .همين امر در کنار بازديدهای مکرر و
نامحتاطانه (ايجاد آلودگی صوتی ،نوری ،شيميايی ،باکتريايی) منجر به کاهش چشمگير و نگران کننده ای از
جمعيت خفاش های غار طرنگ شده است .بهتر است از پيمايش های تفريحی و يا ورزشی و غير علمی از چنين
غارهای ارزشمندی در جهت حفظ اين اکوسيستم های بی نظر که جز منابع ملی کشورمان ايران به شمار می
آيند ،خودداری گردد.
ميانگين دمای ناحيه هايپوژن غار  81درجه سانتی گراد و رطوبت آن  %67محاسبه گرديد.
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نويسنده و محقق :محدثه السادات تهامی
راهنمای فنی :خانم زينب يوسفی (عضو انجمن غارنوردی استان کرمان) و با همکاری جمعی از اعضای اين انجمن
با تشکر از گروه تحقيقاتی بيوسيستماتيک جانوری ،دانشگاه شيراز

