الدالفين «تصيح» لكي يُس َمع صوتها وسط ضجيج
القوارب
وتستهلك طاقتها في سبيل تحقيق هذا.
بقلم جيسون جي جولدمان
«كليك ! كلي ك -كليكيتككي-كلي ك -كلي ك  .انغغغغغ ك .
كليييييييييي !».
يحاول دلفكين قكاووو األنك

التواصك مك أصكدقاه

المجاووين ،لكنهم ال يستطيعون سماع  ،فثمة الكثيو

مكن السكفن التكي تُح ثكد

جلبكة فكي الميكا « .كليك »

!يتعين على الحيتان والدالفين أن توف أصواتها لكي
يمككن سكما

صكوتها وغكم الصكب

الكي

سكبب

اإلنسكان ،فتقكوم بتغييكو تكودد الصكو ،،أو سكعت أو
او
او وتككواا
مدة إصكداو  ،أو تلجك إلكى إعكادة النكدا مكواا

.ولسكو الحك

التغيكوا ،الصكوتية علكى
تكثثو هكي
ّ

صحة تل الحيوانا.،

قام ،ماوال إم هول - ،المبتصكة بالبيولوجيكا فكي اإلداوة الوطنيكة للمحيطكا ،والغكف
األمويكية  -وزمفثها بدواسة زوج من الدالفين قاوووية األن
جامعة كاليفوونيا ،بسانتا كووز؛ لمعوفة كي
أصكوا ،هادهكة منبفضكة المكد

عنكدما ُيطلك

في معم «جوزي

الجكو بالواليكا ،المتحكدة

إم لونج لألحيا البحوية» في

تتمكن الدالفين من وف صوتها .تكم تكدوي

الكدالفين علكى إصكداو

منهكا يلك  ،باإلضكافة إلكى نكدا ا ،عاليكة المكد  ،صكوتها أعلكى

بمقداو  01ديسيب  .ثم قام الباحثون بوصد مقداو األكسجين الي تقتنص الدالفين عنكد إصكداو هكيين النكوعين

من الندا ا ،،ووجدوا أن كلما اوتف الصو ،الي تصدو الدالفين ،احتاج ،إلى المزيد من األكسجين.
وبك الفويك بكين ملحوظاتك المتعلقكة باسكتبدام األكسكجين وبكين بيانكا ،الكدالفين البويكة ،مكن أجك حسكا
السكعوا ،الح اوويكة اإلضكافية التكي سكتحتاج الحيوانكا ،إلكى تناولهكا لتعكوي

عكدد

الطاقكة التكي تسكتهلكها عنكد إصكداو

نكدا ا ،أعلكى مكد ا  .وتشكيو التقكديوا ،إلكى أن الكدالفين البويكة سكتحتاج إلكى تنكاول سكعوين حك اوويين غكياهيين
إضكافيين مكن األسكما  ،لكك دقيقتكين تمضكيهما وهكي تصكدو الصكفيو والنقكو والصكيا للتغلك علكى ضوضكا
الناتجة عن القواو  .على الوغم من ضآلة هي التكلفة األيضية ،إال أنها تتواكم م مووو الوق« .،لككي تكتمكن
يوميكا لكدعم هكي
مكن البقكا علكى قيكد الحيكاة والتككاثو ،عليك الت ككد مكن تكوّفو مكا يكفكي مكن السكعوا ،الح اوويكة ًّ
األنشطة» ،وف قول هول ،،وقد تككون الحيوانكا ،التكي تعكي

فكي األوسكا الصكاببة محكدودة المكواود الغياهيكة،

والتي تعتمد على الصو ،للتواص والصيد والتوالد ،غيو قادوة على العثكوو علكى مكا يكفكي مكن الغكيا لتعكوي
هيا الفاوق .وتُ َعد المباطو الصحية أكثو بطووة لألحدا

ولإلنا

الموضعا ،،التي يتعين عليها بالفع ت مين

مواود غياهية إضافية للحصول على كام التغييكة التكي تحتاجهكاُ .نشكو ،نتكاهج هكيا البحك

فكي الوبيك الماضكي

في دووية «جوونال أو إكسبومنت بيولوجي» .Journal of Experimental Biology
يسببها اإلنسان تح ،الما  ،سوا أصكدو ،عكن دووان مجكادي
إن الضوضا التي ّ

السكفينة ،أم هكديو المح ّكو ،

أم أصوا ،تشييد األبنية ،أو انفجاوا ،االستكشافا ،الزلزالية اثنا عمليا ،التنقي  ،لها أثو بال على الحيوانا،،

أكثكو مكن مجكود دفعهكا لوفك صكوتها .فقكد أظهكو بحك

آبكو أن الحيتكان والكدالفين تقفكز وتثك

مسكتطلعة وتصكف

بمعدل أكثو عندما تككون السكفن فكي الجكواو ،وهكي األفعكال كلهكا تسكتنز المزيكد مكن الطاقكة .
سطح الما بييلها ّ
الموجح أن يسب
أيضا يعط سم الحوتيا ،ويغيو سلوكيا ،غوصها ،ومن
كما أن السوناو العسكو
ا
ّ

موضها

وجنوحها.

سكتكون المهمكة التاليكة لهولك ،وزمفههكا هكي تقصكي اإلجك او ا ،المح ّكددة التكي يمككن اتبايهكا للتبفيك

الضوضا التي تسب

مكن آثكاو

بها اإلنسان على الدالفين وغيوها من الكاهنا ،البحوية ،مثك اإليعكاز إلكى السكفن بإبطكا

محوكاتهكا عنكد الكدبول إلكى مينكا  ،أو أن تحكاف قكواو مواقبكة الحيتكان علكى ح ّكد أدنكى مكن المسكافة بينهكا وبكين
أيضكا ،ألكي
الثكدييا ،البحويكة التكي تتبعهكا .ا

الدالفين ال تنم عن أبفق حسنة.

حوًّيكا بالبشكو أن يكدوكوا يلك بمفكودهم فمقاطعكة الحكواو الكداهو بكين

