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همراهان ما طی هفت سال حفاظت مستمر
•   ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های:

    خوزستان، تهران، لرستان، قم
•   ادارات محیط زیست دزفول، اندیمشک، مسجدسلیمان، ایذه و اندیکا

•   اداره کل راه آهن زاگرس، پلیس قطار
•   اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان لرستان

•   گروه احیاگران چشمه
•   موزه طبیعت و حیات وحش ایران )دارآباد(

•   مرکز نگهداری حیوانات وحشی پارک طبیعت پردیسان )فام آرا پژوه(
•   شهرداری شهر دزفول؛ شهرداری شهر تهران

•   انجمن های آوان سبز، برنا پژوهان افالک، آوای وحش پرشیا
•   انجمن کوهنوردان ایران؛ انجمن کوهنوردان دزفول

•   گروه های کوهنوردی پویا، یافته، سالن، خرم افالک، زاگرس
•   آریاناسیر داالهو، گلگشت بهارستان

سال

مؤسسة خزنده شناسان پارس سازمان   حفاظت محیط زیستسازمان   حفاظت محیط زیست

طرح حفاظت از سمندرهای کوهستانی
   )سمندر کوهستانی لرستان(

بقای سمندر در دستان شماست

شما هم می توانید با ما همراه شوید

شما می توانید در اسفند ماه هر سال به جمع گروه داوطلبین آموزش   •
چهره به چهرۀ حفاظت از سمندرها بپیوندید.

در مورد اهمیت و ارزش سمندر امپراطور دیگران را آگاه نمایید.  •
درصورت مشاهدۀ افراد ناآگاه که مشغول صید سمندر هستند، آن ها   •

را با ارزش های زیستی این جانوران رو به انقراض آشنا نمایید.
در مواجهه با صیادان و فروشندگان این گونه، با نزدیکترین اداره   •
محیط زیست شهر خود تماس بگیرید و یا آدرس دقیق فروشندگان 

را به یگان حفاظت محیط زیست کشور اطالع دهید.
به  انجمن  زیست  محیط  حفظ  به  کمک  برای  می توانید  همچنین   •
09354457446  تماس  تلفن  شماره  با  ما  «  وطن  طبیعت  »  نذر 
الکترونیکی آدرس  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  یا  و   بگیرید 
www.nazretabiat.ir مراجعه کنید. این بروشور با کمک های 

مردمی توسط انجمن نذر طبیعت وطن ما چاپ شده است.

از نظر پراکنش جهانی این سمندر بومی ایران )Endemic( است و تاکنون 
تنها از بخش کوچکی از استان های خوزستان و لرستان شناسایی شده 
است. زیستگاه های باقیماندۀ این گونه، به ناحیۀ کوچکی از جنگل های 

بلوط زاگرس در ایران محدود می شود.

VU



•   به گروهی از دوزیستان که پس از بلوغ و ترک محیط آب دم خود 
را حفظ می کنند سمندر گفته می شود.

 •   سطح پشتی دارای نوار 
نارنجی همراه با خال  های 

سفید، پوستی با زمینۀ سیاه براق 
که بر روی پشت این سمندر تا انتهای 

دم پیش رفته است و لکه های سیاه و سفیِد خال مانند بر 
روی پهلو، دم و پاها که رنگ نارنجی به صورت مالیمی با آن 

مخلوط شده است و سطح زیرین بدن به رنگ نارنجی متمایل به قرمز.

 •  در ادبیات ایران از موجوداتی افسانه ای همچون: ققنوس، سیمرغ، هما
و ســمندر سخن گفته شده است . عالمه دهخدا از سمندر به عنوان 

فرشتۀ موَکل آتش نام برده است.
•  بزرگترین تهدید سمندرها در ایران جدا کردن آن ها از زیستگاه هایشان 

به منظور فروش است.
•  ساالنه صدها سمندر در هنگام خرید و فروش تلف می شوند.

•  ســمندرها در اســارت به دلیل عدم وجود شرایط زیستی و غذای 
مناسب قدرت بقا ندارند.

•  با ادامۀ روند فعلی در چند ســال آینده این جاندار منقرض خواهد 
شد و نسل های آینده از دیدن این گنجینۀ ملی محروم خواهند شد.

•  سمندرها تخم های خود را با شاخ و برگ های درون 
آب چشمه ها و جویبارها می پوشانند. الروها نیز در زیر 

این شاخ و برگ ها مخفی می شوند.
•  معمواًل در زیستگاه هایی با 

آب های پرا کســیژن 
و شفاف کوهستانی 

زندگــی می کنند و از 
حشــرات و نرمتنان موجود در آن 

برای تغذیه استفاده می کنند.
•  این ســمندر به عنوان نماد تنوع زیستی استان لرستان انتخاب شده 

است.

  بر اساس مصوبۀ هیأت دولت و اعالم سازمان حفاظت محیط 
زیست، هرگونه زنده گیری، صید و فروش سمندر پیگرد قانونی دارد. 
برای صیادان و فروشندگان جریمۀ 300 هزار تومان به ازای هر سمندر 

در نظر گرفته شده است.

  کنوانسیون منع تجارت گونه هاي گیاهي و جانوري در معرض 
خطر انقراض ) CITES ( از سال 2010 خرید و فروش این گونه در 

ایران و سایر کشورهای جهان را ممنوع اعالم کرده است.

  این گونه در فهرســت ســرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از 
طبیعت ) IUCN Red List ( در ردۀ حفاظتی آسیب پذیر ) VU ( قرار 
دارد ، یعنی درصورت ادامۀ تخریب زیســتگاه و خرید و فروش ، در 

آینده ای نزدیک، این سمندر در طبیعت منقرض خواهد شد.

طراحی و اجرا :
پویا  دارابیـ  اسفند 1397

تیم اجرایی: باربد  صفایی مهرو، هادی  فهیمی،
هانیه  غفاری، آرمان کمانگر، اشکان میری، امین بهداد

< >vulnerable
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قوانین حفاظتی آیا می دانید؟ با سمندر امپراطور آشنا شویم

Neurergus kaiseri Schmidt , 1952  :نام علمی
نام فارسی:  سمندر کوهستانی کایزر

نام های رایج:  سمندر امپراطور، سمندر کوهستانی لرستان، سمندر 
نارنجی قیصری

نام محلی:  حاجی باریک آب، ُچُرق پُُرق، وقفی

خرید و فروش سمندرها به منظور نگهداری در خانه
تغییر در نحوۀ بهره برداری منابع آب 
تخریب و تکه تکه شدن زیستگاه ها

آلودگی منابع آبی به وسیلۀ سموم و شوینده های شیمیایی

مهمترین عوامل تهدید سمندرها:
سمندرها را از زیستگاه طبیعیشان جدا نکنیم.

هیچگاه مسیر جویبارهای کوهستانی را الیروبی نکنیم.
در زمان نوشیدن آب از چشمه ها، گیاهان را از آب خارج نکنیم.
از ورود مواد شوینده و زباله به زیستگاه سمندر جلوگیری کنیم.

در طبیعت چند نکته را رعایت کنیم :
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