بنام خدا

طبی
اداره محیط زیست عی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز
منطقه شکار ممنوع طالقان

معرفی اجمالی شهرستان طالقان  :شهرستان طالقان در شمال غربی استان البرز قرار دارد .بر اساااآ ریااررش سرشاامار
سال  90دارا

جمعیتی بالغ بر حدود 26000نفربوده ودر فاصله حدود 100کیلومتر شهرستان کرج قرار دارد مساحت ارااش

منطقه بالغ بر  111000هکتار و در برگیرنده  76روستا در دو بخش مرکز و باال طالقان  ،دارا جاذبه ها توررستی طبیعی و
از مناطق یوش رب و هوا

استان البرز بشمار میرود .

وضعیت توپوگرافی  :از لحاظ توپوگرافی منطقه ا کوهسااتانی و مرتفا ماای باشااد و بخشاای از ارتفاااااز جنااوبی الباارز
مرکز را تشکیل می دهد .شهرستان طالقان توسط دو رشته کوه مرتف شما لی و جنو بی محصااورو بلناادتررش نقااا ارتفاااای
استان را دارا میباشد.
تاريخچه حفااتتی :بااا توجااه بااه پتانساایل موجااود و ارزشااها بااوگ شاانایتی  ،از گدشااته مااورد توجااه اداره کاال بااوده و
سرشماررها ساالنه از حیاز وحش منطقه ،با وجود مناب ربی و پوشش گیاهی رن منجر شد تا برنامه ممنوایت شکار منطقااه

در دستور کار قرار گیرد و بدرش منظور از د ماه  91بمدز  5سال به منطقه شکار ممنوع پیوست .پااا از اتماااگ دوره اول در
اسفندماه  96و ارائه گزارشاز توجیهی مجدداً برا  5سال رتی ممنوایت شکار تصورب شد.
وسعت منطقه شکار ممنوع  :حدود  75000هکتار
موقعیت منطقه در استان و شهرستان طالقان :در محدوده ارتفاااز شمال استان البرز و در اراضی شمالی ،شمال غاارب
،شمال شرق و شرق شهرستان طالقان واق گردرده است .به زبان درگر منطقه مزبور ،بجز محدوده شهرک طالقان و روسااتاها
اقمار رن بقیه محدوده شهرستان را شامل می گردد.
حیات وحش:
تاکنون  37گونه از  20یانواده و  5راسته و  32جنا پستاندار شناساری و گزارش شده است .از پستانداران بزرگ جثه ،ماایتوان کل و بز ،پلنگ ،سیاه گوش ،یرآ قهوه ا ،گراز  ،شغال ،روباه و سارر گوشتخواران وابسته بااه رنهااا را ناااگ باارد کبا
در ،کب

و پرندگان شکار شامل اقاب طالری ،سار گپه  ،دلیجه  ،دال و کرکا از جملااه پرناادگان مهاان در منطقااه ماای

باشند .ربزران منطقه نیز ابارتند از قزل رال رنگیش کمان ،زردک ،ماهی سیاه رودیانه ا و سگ ماهی جوربار .
پوشش گیاهی:
گونه ها تشکیل دهنده منطقه بیشتر از نوع مرتعی بوده که می توان از گونه هااا مرغااوب و بخصااو

گااراآ هااا دائماای

اشاره نمود که در اکثر نقا حضور دارند از گونه ها بومی ،انواع گون ها انتشار وسیعی در مرات منطقه دارند و به یصااو
گونه ها تیغ دار رن که کمتر مورد توجه دامها قرار می گیرند ،از حاشیه رودیانه طالقان رود ،تا باالتررش ارتفاع منطقه درااده
می شود و در اکثر نقا نیز گونه غالب به شمار می روند .اااالوه باار گونااه هااا مختلاار گااون کااه در باایش رنهااا گونااه هااا
یوشخوراکی نیز وجود دارد ،گونه ها درگراز لگوگ ها درده می شوند که از نظر ارزش الوفه ا گونه ها بسیار مرغوبی به
شمار ماای رونااد و اغلااب در ارتفاااااز پاااریش و میااانی انتشااار دارنااد .در ارتفاااااز باااال نیااز گونااه هااا بااا ارزش از یااانواده
) (Umbelliferaeبه چشن می یورند .از گونه ها درگر که پراکنش زراد دارند ،گیاهانی از یانواده ) (Labiataeرا
می توان ناگ برد .
منابع مهم آبی منطقه  :مهمتررش منب سطحی حوزه ،طالقان رود است که پررب تررش رودیانااه منطقااه بااوده کااه از وسااط
حوزه ربررز ابور نموده و به انوان زه کش طبیعی امل می کند .سرشایه اصلی رن از ارتفاااااز  4300متاار شاارق منطقااه و
کوه ارنگ چال و گودرز نشاز گرفته و به سمت غرب در جرران است .بطور کل رودیانه هااا طالقااان اااان از سرشااایه
اصلی و رودهاری که به رن می ررزند حدوداًبطول 290کیلومتر میباشد .که جملگی به درراچه سااد ماای ررزنااد سااد طالقااان از
مناب مهن رب شرب تهران محسوب می گردد

مناطق اکولوژيکی هم جوار  :بخش ااظن ارش منطقه در بخش شمالی با منطقه شکار ممنوع الموز قزورش هاان ماارز ماای
باشد
وضعیت ارتفاعی  :بیش از  90درصد منطقه دارا ارتفاع باالتر از  2000متر می باشد
وضعیت شیب منطقه  77 :درصد از وسعت منطقه ،دارا شیب باال

 30درصد می باشد.

امکانات حفاتتی در منطقه :تشکیالز ادار طالقان شامل دفتر نمارندگی و محیطبانی در شهرک طالقااان و را

پاسااگاه

در باالطالقان موسوگ به لمبران و 10نفر محیطبان و کارشناآ و امکاناز یودروری شامل  2دستگاه پیکاپ .
پیشنهاد برای ارتقاء سطح  :با توجه به جاذبه ها طبیعی وبمنظور صیانت از مناب ژنتیکی  ،پوشش گیاهی و حیاز وحش
غنی  ،تامیش و امنیت مناب ربی ،جلوگیر از تخررب و تصرفاز اراضی ،جلوگیر از تغییر کاربر اراضی  ،حفظ پوشش
گیاهی و حفاظت از گونه ها ارزشمند حیاز وحش منطقه نظیر پلنگ ،کل و بز ،سیاهگوش ،یرآ و ....موضوع ارتقاء
منطقه شکار ممنوع در فضاری یارج از مستثنیاز موجود و دارا ارزش اکولوژرکی در دست پیگیر می باشد .مهمتررش
اقداگ تکمیلی و حفاظتی برا منطقه ارتقاء سطح ارش منطقه می باشد .
چالشهای طبیعی و انسانی:
چرا بیش از ظرفیت مرات  -معدن کاو  -سایت وساز غیر مجاااز – تصاارفاز اراضاای وتغییاار کاااربر – یشکسااالی هااا
مستمر-سیل و رتش سوز .
جاذبه های طبیعی و قابلیت های گردشگری :
طبیعت  ،اقلین و کیفیت چشن انداز ،مهمتررش جاذبه ها طبیعی منطقه طالقان محسوب می شوند  ،ارش جاذبه ها ماهیتی پهنه ا
داشته و در قالب نقا معیش قابل بحث نیستند اما می توان اذاان نمود که اهمیت ارش جاذبه ها بر سارر جاذبه ها منطقه برتر
فاحش دارد که با توجه به شرارط کوهستانی و جغرافیاری رن بسیار زراد و قابل توجه بوده ومنطقه ا با چشن انداز و چهااره ا
کامال" طبیعی و کوهستانی به شمار می ررد .وجودرودیانه ها ،چشمه ها ربشارهاوغارها متعدد در طالقان نظیر غار بادامستان
در مجاورز روستا وشته ،غار کله سنگ در حدود  5کیلومتر شرق روستا سوهان ،غار بزج و همچنیش غارها الهوچیش،
پراچان ،جارو ،پنجعلی ،جزرنان ،یودکاوند ،دنبلید ،دوشر ،دهدر ،درزان ،یلی زر ،زالنگ ،زالش گاه ،سالکدر ،قلعااه ارژنااگ،
قلعه دیتر ،کارا اسکول ،کش ،کلخسان ،گته ده ،گراب ،لهران ،مرغ بند ،نساء الیا ،وشته ،ورران و هرنج وهمچنیش ربشااارها
کرکبود :در شمال شرقی روستا کرکبود ،ربشار اورازاندر شاارق روسااتا اورازان،ربشااار رسااکان در میااان کوههااا مرتفا
روستا رسکان،ربشار سوهاندر 4کیلومتر شمال غربی روستا سوهان و همچناایش ربشااارها درگاار نظیرربشااار گاارگ واز،

جوستان ،شل بش ،تره نو ،سفیدرب ،رلبالو دره ،دره پاشوران و اسل

وبسیار از چشمه ها پررب معدنی و رّب گرگ را می

توان در ارش گروه ناگ برد.
جاذبه های تاريخی،فرهنگی ،اعتقادی و هنری :
وجود بیش از  100اثر تاررخی ،فرهنگی و طبیعی در محدوده طالقان ،یصوصیاز سایتار فرهنگی و نگرش امومی جامعااه
نسبت به امور ااتقاد و سرزمینی طالقان را نشان می دهد .امده رثار تاررخی فرهنگی نظیر بقاع متبرکه امامزاده ها ،قلعه هااا
نظامی ،تاررخی ،محوطه ها و تپه ها تاررخی و باستانی ،تکارا وحماگ ها تاررخی ،قبرسااتانها و ساانگ نوشااته هااا ماای باشااند.
شهرستان طالقان مهد هنر یوشنورسی است بطور که رکی از بزرگتررش یوشنورسان و واضعان یط شکسااته نسااتعلیق تااارر
ارران بناگ میرزا ابدالمجید درورش از ارش درار بریاسته و استاد مسلن یوشنورسی اصاار حاضاارارران و صاااحب چناادرش کتااب
نفیا در ارش ارصه استاد غالمحسیش امیریانی از اهالی طالقان بشمار می ررند .بعالوه با توجه به زمینه ها ااتقاد مردگ ارااش
درار ،از گدشته ها دور ،ارش شهر محل زندگی بسیار از بزرگان هنر در زمینه تعزره یوانی بوده است که از جاذبه ها مهن
توررسن مدهبی بشمار می ررد.

