محيطزيست ايران

شیرایرانیدرهندوستان!

جس�د آخرین ش�یر ایرانی در س�ال  1323در س�احل رود کارون در اس�تان
خوزس�تان مش�اهده ش�د .پس از آن دیگر کس�ی هرگز ش�یر ایران�ی را در
سرزمین ایران ندید؛ چون از آن به بعد شیر ایرانی در وطن خود منقرض شد.
خوش�بختانه این جانور پرش�کوه بر خالف ببر مازندرانی کاملاً از روی زمین
ناپدید نش�ده است ،بلکه در حدود  350ش�یر ایرانی هم اکنون در پارک ملی
«گیر» واقع در هندوستان زندگی می کنند.
رو به کاهش
در گذشتههای دور تعداد بسیار زیادی شیر
ایران��ی در اروپا و آس��یا زندگی میکردند،
اما از حدود دو هزار س��ال پیش به اینسو،
جمعیت آنها رو به کاهش گذاش��ت .شیر
ایرانی نخست در ارمنستان و یونان ناپدید
شد و س��پس نوبت به فلسطین ،روسیه و
جمهوری آذربایجان رس��ید .در پایان سدة
نوزدهم ترکیه از ش��یر ایرانی خالی شد و
در حدود  ۶۸س��ال پیش ای��ن انقراض به
سرزمین اصلی آن ،یعنی ایران رسید.
جانور اجتماعی
ش��یر ایرانی جان��وری اجتماعی اس��ت و
گروهی زندگی میکند .معموالً در هر گروه
دو یا سه شیر ماده با هم زندگی میکنند.
نرها معموالً تنها هس��تند و فقط در فصل
جفتگیری و هنگام ش��کارهای بزرگ به
مادهها میپیوندند.
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عوامل خطر
متأسفانه ش��یر ایرانی در زیستگاه کنونی
خود ،یعنی هندوستان نیز در خطر انقراض
اس��ت ،اگر این ش��یر در آنجا هم منقرض
شود ،دیگر به هیچوجه نمیتوان آن را زنده
کرد .آتشسوزی ،سیل ،بیماری ،کشاورزان
و دامداران محلی از عوامل خطر برای شیر
ایرانیاند.
ایرانی یا هندی؟
چون ش��یر ایرانی دیگر در ای��ران زندگی
نمیکند ،بلکه فقط در هندوس��تان یافت

میشود ،ممکن اس��ت هندیها بخواهند شیر ایرانی اندکی کوچکتر است .موهای
مطابق با قوانین بینالمللی نام این شیر را بدن شیر ایرانی بلندتر است .موهای انتهای
به شیر هندی تغییر دهند.
دم و روی آرنج ش��یر ایرانی بلندتر اس��ت.
در سراس��ر زیر شکم شیر ایرانی یک چین
پوستی وجود دارد.
بازگشت به وطن
کارشناس��ان ب��رآورد کردهان��د ک��ه
میتوان ش��یر ایرانی را به س��رزمین اصلی
آن بازگردان��د و بار دیگر غرش آن را که از
هشت کیلومتری شنیده میشود ،در ایران
ش��نید .برای این کار به دو تا سه شیر نر و
حداقل چهار شیر ماده نیاز است.
تفاوتهای شیر ایرانی و افریقایی
یال ش��یر ایران��ی تیرهتر و کوتاهتر اس��ت،
بهطوری که گوشهای آن پیداس��ت .جثة
پیامآور نوروز
بر دیوارهای دوهزار و پانصد ساله تختجمشید
تصویرهای متعددی از شیر ایرانی درحال نبرد
با گاو مش��اهده میش��ود .این تصاویر در واقع
نمادهایی از پیروزی فصل گرم (شیر) بر فصل
سرد (گاو) و فرارسیدن نوروز هستند.

