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5 حانیه شجاعی

 این بدن دوکی شکل و چشم های نسبتا درشت و سبیل های بلند و کلفت، مشخصات 
کسی نیست جز فک خزری. فک خزری کم یاب ترین پستاندار آبزی دنیاست که فقط 
توی دریاچه ی خزر پیدا می شود. ساحل نشین ها به او سگ آبی هم می گویند، ولی چون 
سگ آبی زیاد عالقه ای به ساحل ندارد و اهل دل به دریا زدن است، حتی ساحل نشین ها 
وزنی  کیلو   68 و  طول  متر  نیم  و  یک  با  خزری  فک  ببینند ش.  زیاد  نمی توانند  هم 
آبزی های  از  خزری  فک های  می شود.  محسوب  فک  انواع  کوچک ترین  جزو  دارد،  که 

فک خزری یا بطری پالستیکی

شام کدام را می پسندید؟

بیمار خزر تغذیه می کنند و این جوری هم 
ایجاد  با  هم  و  می کنند  پاک سازی  را  دریا 

تعادل توی جمعیت آن آبزی ها، نقش مهمی 
را  فکرش  حاال  دارند.  خزر  دریای  اکوسیستم  در 

طبیعت  تعادل  و  منقرض کردن  فوق العاده ی  استعداد  این  با  بشر  اگر  بکن، 
نابود  را  خزر  فک های  درصد   90 سال  بیست  توی  توانسته  که  به هم زدنش 
کند و آن ها را از یک میلیون قالده به صد هزار قالده برساند، بیاید این صد 
هزار تا دانه ی آخر را هم به خاطر گوشت و پوست شان یا از ترس این که یک 
وقت فک ها ماهی های تجاری خزر را نخورند از بین ببرد، چند تا آبزی دیگر 
هم از گرسنگی تلف می شوند و از بین می برند! بعد چند سال که می گذرد 
دیگری  پالستیک هیچ چیز  و  نوشابه  بطری  به جز  توی خزر  می بینیم  یکهو 

شنا نمی کند. 
ولی اگر هر کدام مان تک تک یک سبزینه ای اصیل و فعال باشیم، هیچ کدام از 
این اتفاق ها نمی افتد. پس از هم اکنون به یاری سبز خودتان نیازمندید تا برای 
یک دنیای قشنگ تر، یک خرده تالش کنید. این هفته هم از آن موضوع های 
بگردید  داریم، پس  بدهد  را  جایزه اش  است  قرار  فیاضی  خانم  که  تحقیقی 

ببینید هفته ی بعد چه مناسبت محیط زیستی داریم؟!

فکر زمستون سنجاب ایرانی و 

جیک جیک مستون بلوط های زاگرس 

پیش نوشت: اول باید از همین تریبون قرضی اعالم کنم مطالبی که راجع به 
که  ما  بودند.  باحال  واقعا  فرستادید،  برای مان  ایران  بلوط  باغبان جنگل های 
حالش را بردیم. البته این وسط چند تا مورد هم داشتیم که مطالب کپی شده 
داشت.  عالمی  برای خودش  آن ها هم  فرستاده بودند که خواندن  برای مان  را 
یک  این ها  از  زودتر  عالقه مندید،  محیط زیست  به  انقدر  می دانستم  اگر  من 
حرکت هایی می زدم، االن هم برای آن دسته از عزیزانی که زمین شان کج بود 
و نتوانستند تحقیق کنند، یا قرار است از شنبه ی بعدی به طبیعت اطراف شان 
ایرانی  باغبان های  این  به  راجع   مختصری  توضیح  یک  کنند،  نگاه  مهربان تر 

می دهم.
این موجودی که عکسش را این جا می بینید، اسمش سنجاب ایرانی ست. یعنی 
همان باغبانی که االن ذکر خیرش بود. با 25 سانتی متر طول، کارهایی می کند 
موقع  مثال  به طور  می ریزد.  عجز  اشک  برابرش  در  عظمت  آن  با  هالک  که 
را گرسنگی  زمستان  که  زیر خاک  می کارد  بلوط   کلی  مستون  جیک جیک 
نکشد، ولی زمستان که می شود، جای بعضی از آن بلوط ها را یادش می رود و 
این جاست که قانون طبیعت دست به کار می شود و چند سال بعد بیا ببین آن 
یک ذره دانه چه درختی شده برای خودش! این نوع سنجاب توی جنگل های 
معتدل کشورهایی مثل ارمنستان، آذربایجان، یونان و ترکیه زندگی می کند و 
یکی از مهم ترین زیستگاه هایش توی ایران، منطقه ی سردشت توی آذربایجان 

غربی ست. ولی مگر می شود یک حیوان مفید و خوشگل یک جا باشد و قاچاقچی های حیوان 
بگذارند آن موجود بی دفاع یک آب خوش از گلویش برود پایین؟ )کم مانده با سوسک ایرانی 
هم بیزینس راه بیندازند!( البته باید پیرو غرغرهای هفته ی پیش عرض کنم همین من و شمایی 
که کارتون آلوین و سنجاب ها می بینیم و بعد جوگیر می شویم و دل مان یک سنجاب خانگی 

می خواهد هم کم مقصر نیستیم توی این ماجرا.


