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بيمارستان حيات وحش ايران و منطقه که تقريبًا 
س��فت کاري اش در باراجين تمام ش��ده است و 

اکنون بخش هاي مختلفي را داريم.
 قاچاق عامل افزايش سمور و سنجاب!

بخ��ش پرندگان ش��کاري که متأس��فانه اين 
پرن��دگان به خاطر ش��کار و قاچاق جمعيتش کم 
ش��ده اس��ت و به همين دليل جمعيت سنجاب و 
سمور بسيار زياده شده است که حمله ور شده اند 
ب��ه باغ هاي بادام و گردو و پس��ته و ما بايد حتمًا 
تع��دادي از پرن��دگان ش��کاري را ب��ه طبيعت 

برگردانيم.
 کوچکترين قوچ ايران

بخش نش��خوارکنندگان کوهي را 
داري��م ک��ه االن روي دو نوع گونه در 
حال انق��راض کار مي کني��م، از جمله 
گوزن زرد که از آن در س��افاري بچه 
توليد کرديم و قوچ و ميش الرستان که 
کوچکترين قوچ و ميش ايران است 
که آنها هم بچه دار ش��دند. مارال و 
کله بز و بخش پرنده هاي وحشي که 
عمدتًا آسيب ديده اند اکثرًا يک بال 
يا يک پا دارند که روي رفتارشناسي 

آنها کار مي کنيم.بخ��ش مزرعه نمونه 
ه��م داريم که دام هاي نمونه دنيا در آن هس��تند 
از جمله گاوهاي جرس��ي و گاوه��اي مونک بليا و 

بزهاي ساميان فرانسوي و انواع اسب.
 پيشينه دام دنيا

ن��وري در ادام��ه مي گوي��د: ش��ما مي دانيد 
دام هاي دنيا 14 هزار س��ال پيش در پرشيا اهلي 
شده است، يعني عمدتًا عقبه دام دنيا برمي گردد 
ب��ه خود ايران و آنجاهايي که اس��م بردم، منش��ا 

ايران را داشتند.
 بخش درندگان

وي افزود: بخش ش��يرها، پلنگ ها، گربه هاي 
وحش��ي و ميمون ها و گرگ و روباه را هم در اينجا 
داري��م و يکي از اهداف م��ا جلوگيري از انقراض 
پلنگ است چرا که اگر به اين موضوع توجه نشود 

مي تواند مشکلی بسيار جدي ايجاد کند.
ب��ه طور مثال در اين صورت، تعداد گراز زياد 
مي ش��ود و مزارع را صدمه مي زنند و حق نداريم 
خودمان گروهي از حيوان��ات را کم يا زياد کنيم. 
اي��ن جمعيت ها ب��ا برنامه خلقت محقق ش��ده و 
فوق العاده دقيق اس��ت و همه حيوانات هوشمند 
هستند و يکي از کارهايي که داريم انجام مي دهيم، 
رس��يدگي به 3 پلنگ دورمانده از طبيعت اس��ت 
ک��ه 2 ن��ر و يک ماده هس��تند و از پلنگ نر دکتر 
نياسري، اس��پرم گرفته اس��ت که اميدواريم در 

اوايل سال جديد پلنگ ماده را بارور کنيم.
البته بچه هاي��ي که از اينها دني��ا بيايند، قابل 

برگش��ت به طبيعت نيستند، ولي برنامه ريزي ما 
بايد اين باش��د که پلنگ ه��ا را تلقيح کنيم كه در 
طبيع��ت فرزندان خود را به دنيا بياورند و بچه ها 

را بزرگ کنند.
مهن��دس نوري همچنان که اين توضيحات را 
مي داد، ميزبان ما در قفس شيرها بود! و همانگونه 
که در عکس مشاهده مي کنيد، شيردل جوان، به 
صورت مداوم و بي تاب، پشت مهندس نوري در 
رفت و آمد بود و از آن سو، مادر شيردل در قفسي 

جداگانه خود را به توري مي کوبيد.
 مهندس نوري کيست؟

نادر رضانوري، دوس��تدار حيوانات است، قد 
بلندي دارد با کاله آفتاب گير بامزه اي که همواره 
حتي در حال صحبت کردن به فکر حيوانات است.

يک جليقه پلنگي، اندامش را پوشانده و سبيل هاي 
بلن��دش، ش��اخه اصلي چه��ره اوس��ت. عينک 
دودي اش، ب��ه او کم��ک مي کند ک��ه گوزن هاي 

کوهي ساخاري را با نگاه تيزبين مشاهده کند. 
 يادگار جاده ابريشم

همانگونه که گفتيم در ميان صحبت از خود، به 
ناگهان با ديدن يک حيوان، محور صحبت هايمان 
عوض مي ش��ود. مهندس نوري درباره بارداري 
نازک يا همان يلدا، به ش��ترهاي دوکوهانه اشاره 
مي کند و مي گويد: کاري که براي بارداري نازک 
انتظ��ار داريم، االن ب��راي ش��ترهاي دوکوهانه 
ه��م ک��ه از جاده ابريش��م در ايران مانده اس��ت 
مي خواهي��م انجام بدهي��م. تعداد 
البته ش��ترهاي دوکوهانه در ايران 
بسيار محدود اس��ت. اميدواريم با 
همکاري مهندسي ژنتيک و وراثت 
و همکاري دکتر نياسري، جنين هاي 
ش��ترهاي دوکوهان��ه را در رح��م 
شترهاي تک کوهانه ايران بگذاريم 
و تعدادش��ان را اضاف��ه کنيم. البته 
بيشتر دامپزشک هاي ويژه کشور با 
ما در حال همکاري هستند و برخي 
به صورت افتخاري با ما کار مي کنند 
و دکتر نياسري، دکتر مقدم، دکتر فتاحيان، خانم 
دکت��ر توکلي، تيم بيمارس��تان دکت��ر فتاحيان و 
دکتر مس��عودي و دکتر محمود مرعشي و دکتر 
مهيار مرعش��ي و استادان دانش��گاه تهران،مثل 
دکتر رس��تمي، مجموعه اداره کل دامپزشکي، به 
مديريت آقاي دکتر زينعليان و دکتر جلوخاني و 
تي��م آنها همواره در کنار ما هس��تند و همين طور 
تالش سازمان محيط زيست اين بودکه با دستور 
خان��م دکتر ابتکار و دکت��ر کالنتري اين مرکز به 

صورت ويژه مورد حمايت قرار گيرد.
 سختي دهکده باراجين

مهندس نوري مي گويد: س��ختي آماده سازي 
دهکده طبيعت باراجين، آماده س��ازي نيروهاي 
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وقتی شیردل خودش را لوس می کندعکس یادگاری با گوزنها

ماهي هاي امپراتور با جثه  بزرگ و تنوع رنگ باال


