آمار واقعی درباره گرگهای خاکستری چیست؟

گرگهای خاکستری تقریباً روزگاری از ایالت متحده آمریکا ناپدید شدند ،اما امروزه به دریاچههای بزرگ ،شمال
کوههای راکی و جنوب غربی ایاالت متحده بازگشتهاند.
گرگهای خاکستری در حفظ اکوسیستمهای سالم نقش کلیدی ایفا میکنند .آنها کمک میکنند که جمعیت
گوزنها در حالت متعادل نگه داشته شوند و این متعادل نگه داشتن جمعیت گوزنها نیز میتواند به بسیاری دیگر
از گونههای گیاهی و حیوانی سود برساند.
الشههای شکار آنها همچنین به تغییر مجدد مواد مغذی و تأمین مواد غذایی دیگر گونههای حیات وحش مانند
خرسهای گرزلی و خرچنگها کمک میکنند.
دانشمندان با توجه به بررسیهایی که انجام دادهاند متوجه اثرات موجی مثبت که گرگها بر روی اکوسیستمها
محیطی دارند شدهاند.
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✅رژیم غذایی
گرگهای خاکستری ،خوردن اسبها یا پستانداران بزرگ مانند گوسفند ،گوزن و همچنین خرگوش و دیگر
طعمههای کوچک را در زنجیره غذایی خود دارند.
گرگهای خاکستری اغلب اوقات نیز مخرب هستند و برخی حیوانات را بیش از حد شکار کرده و میخورند و به
منقرض کردن حیوانات سرعت میبخشند.

✅جمعیت
در حال حاضر حدود  ۰۷۷۷تا  ۰۰۷۷۷گرگ خاکستری در آالسکا وجود دارد ،تعدادی در منطقه دریاچههای
بزرگ و بقیه در کوههای راکی شمالی زندگی میکنند ،که با شروع فصل سرما به علت کمبود غذای کافی تعداد
آنها به مراتب رو به کاهش میرود.
یکی دیگر از دلیلهای کاهش جمعیت گرگهای خاکستری ،انسانها هستند که با شکار بی رویه نسل این حیوان
زیبا و منحصر به فرد را از بین بردهاند.
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✅محیط زیست و محدوده
گرگهای خاکستری یک بار در سراسر آمریکای شمالی مورد شکار شکارچیان قرار گرفتند و تا اواسط دهه ۰۳۹۷
در اکثر مناطق ایاالت متحده رو به نابودی رفتند .امروزه محدوده آنها به کانادا ،آالسکا ،دریاچههای بزرگ ،شمال
راکی و شمال غربی اقیانوس آرام کاهش یافته است .با توجه به دوباره سازی نسل گرگها در سال  ،۰۳۳۱پارک
ملی یلوستون یکی از مکانهای مورد عالقه برای دیدن گرگها در زیستگاه بومی آنها است.
گرگها نیاز به زیستگاههای بزرگ دارند که شامل جنگلها و زمینهای کوهستانی باشند و همچنین میتوانند در
صحرا نیز رشد و نمو کنند .زیستگاه مناسب گرگها باید دسترسی کافی به شکار ،حفاظت از آزار و اذیتها و
منطقهای برای پناهگاه داشته باشد.

✅رفتار
گرگها به طور متوسط  ۰تا  ۸حیوان زنده در طول مسافرتهای خود شکار میکنند .این حیوانات به صورت دسته
جمعی زندگی و شکار میکنند و به طور معمول رهبران گله نیز در این شکار شرکت میکنند .گرگها حیواناتی
اجتماعی هستند و گله خود را بوسیله این اجتماعی بودن ،قوی و توسعه میدهند.
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این حیوانات دارای یک سیستم ارتباطی پیچیده هستند .آنها در طول یک ماه واقعاً در طول روز و غروب آفتاب
فعال هستند و در هنگام شب به استراحت میپردازد ،که اغلب زمانی اتفاق می افتد که در طول شب به شکار
بپردازند.

✅تولید مثل
فصل زاد و ولد گرگهای خاکستری یک بار در سال اواخر ژانویه تا ماه مارس است .بچهها کور و بی دفاع به دنیا
میآیند .بعضی از گرگها از نوزادان مراقبت میکنند تا زمانی که آنها به طور کامل در حدود  ۰۷ماهگی به سن
باالیی برسند .زمانی که میتوانند خودشان شکار کنند .پس از رشد کامل ،گرگ جوان ممکن است پراکنده شود
و  ۱۷تا  ۱۷۷مایل سفر کنند.
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