
همکار بود که خيلي فش��رده روي آن-در تهران 
و ک��رج و اينجا-داريم کار مي کني��م، تا تعدادي 
از افراد آماده ش��وند، ب��راي کار در اينجا و ديگر 
ش��هرهاي استان که خوشبختانه تعدادي از افراد 
مقبولي��ت کار را پيدا کردن��د. از جمله آقاي علي 
محمدي که در قس��مت گوش��تخواران پيشرفت 
بس��يار خوبي کرده اس��ت.او س��پس پدر و مادر 
ش��يردل را معرفي کند: ׳׳اس��د و صبا پدر و مادر 
ش��يردل هستند. ׳׳ش��يردل دو خواهر 3 ماهه هم 
دارد، به نام هاي نيکي و مايا و يک خواهر يک سال 
و نيمه دارد به نام ׳׳دردونه׳׳. از اينجا گوشتخواران 
از طري��ق تونل به زودي به منطقه باز دسترس��ي 
خواهند داش��ت که اسم آن، س��افاري است که 
زيستگاه هايي شبيه زيس��تگاه هاي خودشان و به 

صورت طبيعي است.
 در انتظار بازديدکنندگان هستيم

نوري در پاس��خ به اين س��وال که سافاري چه 
مش��خصاتي دارد، مي گويد: ما در بوس��تان ملي 
باراجين وس��عتي معادل 50 هکت��ار را در اختيار 
داري��م. دهکده طبيعت 10 هکتار اس��ت که 40 
هکت��ار ب��ه آن اضاف��ه خواهد ش��د و 10 هکتار 
براي س��افاري ها و 10 هکتار براي بيمارستان ها 

پيش بيني شده است.
همانگون��ه ک��ه گفت��م ب��ا حمايت س��ازمان 
محيط زيس��ت قزوي��ن م��ا مي توانيم از بيش��تر 
اراض��ي اس��تفاده کني��م وع��اوه ب��ر کاره��اي 
آم��وزش و تحقيقات، بتواني��م محلي مفرح براي 

بازديدکنندگان هم مهيا کنيم.
البته اين مرکز به دليل ش��يوع بيماري کرونا، 
چن��د ماهي تعطيل بود، چ��ون بازديدکنندگان با 
اتوبوس از استانها به اينجا مي آمدند و ممکن بود 
آلودگي جابجا شود و االن در ابتداي بهمن)زمان 
تهيه گزارش(، چند هفته اي است که همه بخش ها 
ب��ه جز باغ پرندگان را ب��از کرده ايم که به خاطر 

شيوع آنفلوآنزاي مرغي فوق حاد در کشور، فعلًا 
بخش پرندگان بسته است.

 جشن تولد حيوانات
مهندس ن��وري درباره اتفاقات خوش دهکده 
باراجين با لبخندي دوس��ت داشتني که حاکي از 
رضايت قلبي اوس��ت مي گويد: از اتفاقات خوش 
اينجا اين اس��ت که ش��يرها زاييده اند، خرس ها و 
ميمون ه��ا بچه دارند و ما از پرنده هاي ش��کاري 
در ک��رج جوجه گرفتيم و از ماره��اي غول پيکر 
مانن��د ׳׳آناکاندا׳׳ و ׳׳پيت��ون׳׳ هم بچه گرفتيم، که 
درنوع خود بي نظير اس��ت. مثل بچ��ه گرفتن از 
عقاب طايي که به ما کمک مي دهد براي تعديل 
طبيعت. تع��دادي پرنده ش��کاري را به طبيعت 

برگردانيم. 
 گراز مانند تراکتور است!

اي��ن دلس��وز طبيع��ت، ناگه��ان برافروخته 
مي شود، انگار چيزي آزارش مي دهد و مي گويد: 
ما حق نداريم سرخود گراز شکار کنيم با اين بهانه 
ک��ه به مزارع حمله مي کنند. بايد ابتدا ببينيم کار 

گراز در طبيعت چيست؟
گراز اگر علف و گياه باش��د به مزارع حمله 
نمي کن��د. اگر خشکس��الي باش��د و ب��ه او غذا 
ندهيد به مزارع حمله ور مي شود. ما اينها را که 
مي کش��يم و به محضي که بر اثر باران جنگل ها 

سرس��بز شد، مثل پارسال، بر اثر حرارت مراتع 
و جنگل ها آت��ش مي گيرند، زي��را گراز ها کم 
هستند. چون يکي از کارهاي مفيد گراز اين است 
ک��ه علف هاي زردي که باال مي آيند را خاک مال 
مي کن��د و به اين صورت جلوي آتش س��وزي را 

مي گيرد.
گراز مانند تراکتور اس��ت، اگر به آن گازوئيل 
ندهيد، به ش��ما خدم��ت نمي کند. باي��د آنها را 
تغذي��ه کرد و به کش��اورزان ي��اري داد که ما با 
يک سيس��تم هاي ساده  در س��افاري و سلولهاي 
خورش��يدي س��عي کرديم اين کار را بازس��ازي 
کنيم تا کش��اورزان و باغ��داران بتوانند از مزارع 
خ��ود بهره   ببرند. لک لک ها تا زماني که هوا خوب 
ب��ود روي مناره ها و بام ها بودن��د، اول لک لک ها 
رفتن��د و بعد هواي کثيف آمد، يعني اگر بخواهيم 
برگردي��م ب��ه گذش��ته و ه��واي پ��اک و محيط 
 طبيعي، باي��د اول لک لک ه��ا و گرازها برگردند
 سرجايش��ان و بعد ش��اهد يک طبيعت ويژه اي 
باش��يم ک��ه در کش��ور م��ا در اقص��ي نقاط��ش 
موجود اس��ت به نظر من در کش��ور کمبود آب 
نداريم. کش��وري که در ي��ک روز 30 درجه دو 
 نقط��ه اش با هم تفاوت دمايي دارد، مش��کل آب 
ندارد، مش��کل اش��تباه  پياپی در مديريت منابع 

آب است!
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پرندگان مهاجر
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