آقگلدرسکوتخشکشد

تاالب طبیعی و فصلی آق گل در شهرستان خنداب ،حد فاصل استان مرکزی و همدان و در یک کیلومتری جنوب شرقی روستای
کردخور(اسالم آباد) قرار دارد.آب این تاالب از حوضه آبریز رودخانه قرهچای در جنوب دشت کمیجان تأمین میشود و فصول
آبگیری آن از اواخر آذرماه آغاز و تا اواسط خردادماه هر سال پایان میگیرد که البته با میزان بارندگی سالیانه ارتباط مستقیم دارد .به
طوری که عمق آب تاالب از صفر تا یک متر متغیر است و وسعت آن در ماههای پر آبی به  51کیلومتر مربع میرسد.به گزارش
خبرنگار پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مرکزی ،مساحت تاالب در
حدود وسعت  038هکتار و متغیر تخمین زده شده است و در گروه تاالبهای Floodplainsبا آب شیرین طبقهبندی شده است.
این تاالب در اواخر فصل بهار خشک میشود ،ولی در طول پاییز و زمستان آبدار است و محلی امن و ویژه برای پرندگان مهاجر
محسوب میشود .برخی بررسیها نشان میدهد که  64گونه از پرندگان ایران در آقگل شناسایی شده است و پرندگان شمالی از
روسیه ،قفقاز و شبهجزیره اسکاندیناوی جذب این تاالب میشوند که عمده آنها اردک ،غاز ،فالمینگو ،مرغ باران ،حواصیل و …
هستند.
این تاالب به مانند تاالب میقان که دچار آسیبهای جدی شده است مورد اهمیت قرار نگرفته و امروز نامی از آن بر سر زبانها
نیست.حسن شاهمحمدی مدیر حفاظت محیط زیست خنداب در گفتوگو با ایسنا منطقه مرکزی ،در خصوص وضعیت فعلی این تاالب
گفت :تاالب آقگل در گذشته زیستگاه اغلب پرندگان مهاجر بود اما ،طی سالهای اخیر به دلیل اینکه خشک شده پرنده مهاجری را به
خود ندیده است.وی علت خشک شدن تاالب را خشکسالیهای اخیر عنوان کرد و گفت :این خشکسالی باعث شده که تاالب پتانسیل
جذب پرندگان را از دست بدهد.
شاهمحمدی با اشاره به اینکه با بارندگیهای اخیر تاالب آبگیری شده بود اما ،در حال حاضر همچنان خشک شده است ،تصریح کرد:
سطح آب پایین رفته است و هیچگونه اقدام خاصی را نمیتوان برای آبگیری مجدد آن انجام داد.
مدیر حفاظت محیط زیست خنداب اضافه کرد :با توجه به اینکه آب تاالب از رودخانه قرهچای کمیجان تأمین میشود ،متأسفانه سطح
آب این رودخانه نیز کاهش یافته است و عمالً تاالب را به سمت خشکی میکشاند و راهکار خاصی نیز نمیتوان در این مورد اعمال
کرد .چندی پیش مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان علت خشک شدن این تاالب را حفر چاههای غیرمجاز ،خشک سفرههای آب
زیرزمینی و خشکسالی دانست اما ،علت اصلی خشکی تاالب را ایجاد صنایع در مسیر رودخانه قرهچای استان مرکزی که منتهی به
تاالب است عنوان کرد که حقآبه تاالب آقگل توسط استان تأمین نمیشود.

