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موقعیت جغرافیایی ویژه و گوناگونی پدیده های طبیعی باعث شده تا ایران به عنوان پنجمین کشور
دارای تنوع طبیعی جهان شناخته شود. اما علیرغم برخورداری از جاذبه های طبیعی فراوان،

اکوتوریسم ایران با مشکالت و موانع گوناگونی در جذب گردشگر بخصوص در بخش پرنده نگری مواجه
بوده که مانع از گسترش آن شده است. هدف از این تحقیق امکان سنجی ایجاد ایستگاه های پرنده نگری
با تاکید بر توسعه ی اکوتوریسم در تاالب انزلی می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری
از پیمایش میدانی در محدوره تاالب و توزیع پرسشنامه صورت پذیرفته است. پرندگان، به ویژه پرندگان
مهاجر برای یافتن آب، غذا و مامن، منطقه ای مناسب را انتخاب می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد
که تخریب زیستگاه ها به علل گوناگون اعم از تغییر کاربری حواشی تاالب به زمین کشاورزی، آلودگی
های نور و صوتی، آلودگی و کاهش عمق آب در تاالب، شکار و صید بی رویه و کلیه عوامل پر شماری

که در مسیر پروازی پرندگان از مبدا تا مقصد تاثیر سوء می گذارند، همه از دالیلی است که بر روند
کاهش حضور پرندگان موثر است. آلودگی های جدی در پهنه تاالب انزلی نگرانی های زیادی را درباره
وضعیت زندگی ماهی ها، گونه های مختلف گیاهی و پرندگانی که تاالب انزلی را به عنوان سکونتگاه
خود در فصول مختلف سال انتخاب می کنند، به وجود آورده است. بر اساس یافته ها، ۱۳ گونه پرنده
بومی یا ساکن، ۶۱ گونه مهاجر زمستانه، ۱ گونه مهاجر تابستانه، ۱ گونه مهاجر چهار فصل، ۳۷ گونه

مهاجر عبوری و ۱۱ گونه مهاجر جوجه آور در این تاالب زندگی می کنند. مجموعه عوامل زنده (جانوران
و گیاهان) و غیر زنده (هوا، خاک و آب) یک اکوسیستم را تشکیل میدهند. بنابراین وقتی عوامل زنده

یک محیط حذف شود، اکوسیستمی باقی نخواهد ماند.
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