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 گلستان، الگویی
برای پارک های ملی کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت گفت: جاده میان گذر 
پارک ملی گلستان یک انقطاع اکوسیستمی ایجاد کرده است 
و به طور میانگین ســاالنه ۲۳۰ رأس از حیات  وحش منطقه را 
از بین می برد. به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط 
زیست، علی سالجقه در اولین جلسه شورای راهبردی پارک ملی 
و ذخیره گاه زیست کره گلستان که با حضور استانداران گلستان، 
خراسان شمالی و معاون استاندار ســمنان در سازمان حفاظت 
محیط زیست برگزار شد، با بیان اینکه دولت سیزدهم برای محیط  
زیست کشور اهمیت ویژه ای قائل است، تصریح کرد: شورای عالی 
محیط زیست در دوره های قبل هر دو سال یک بار تشکیل می شد 
اما ظرف 5 ماه گذشته این شورا ۲ بار به ریاست رئیس جمهوری 
تشکیل شده است. پارک ملی گلستان یکی از الگوهای مدیریت 
محیط زیستی کشور و جهان اســت. این پارک به لحاظ قدمت 
زمین شناسی، زیست کره منحصر به فردی است و کشورهای دیگر 
چنین تنوع گیاهی و جانوری  را ندارند. خوشبختانه استانداران، 
مرز سیاسی را مبنا قرار نداده  و پارک را به صورت یکپارچه دیده اند. 
امیدواریم این الگوی مشارکتی الگوی مناسبی برای دیگر مناطق 
کشور از جمله مجموعه توران و مجموعه کویر مرکزی باشد. امروز 
زمان این نیست که در مورد مباحث توسعه صحبت کنیم چون 
توسعه رشد خودش را دارد و به سرمنزل مقصود می رسد اما آنچه 
که زیرساخت های توسعه را از بین می برد، بی توجهی به محیط  
زیست است. سالجقه درباره جاده میان گذر پارک ملی گلستان 
نیز خاطرنشــان کرد: این جاده یک انقطاع اکوسیستمی ایجاد 
کرده است و به طور میانگین ســاالنه ۲۳۰ رأس از حیات  وحش 
منطقه را از بین می برد. این اتفاق ناگواری است و ما از این بابت 
به شدت خسارت می بینیم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکه باید جاده را چندمنظوره و از منظر گردشگری ببینیم، 
گفت: آنجا باید به یک سافاری پارک تبدیل شود و درشکه رانی و 
دوچرخه سواری صورت بگیرد تا منطقه از نظر گردشگری تقویت 
شود. مشارکت مردم محلی کار بسیار قشنگی است و باید حضور 
مردم را به ویژه در حواشــی جاده جدی تر بگیریم. اگر این اتفاق 
بیفتد مردم شریف منطقه در حفاظت هم مشارکت می کنند. به 
این گزینه ها  باید به صورت ملی نگاه شود، هرچند که از مشارکت 
استان ها هم به خوبی بهره مند خواهیم شد.محمدرضا کنعانی - 
مدیرکل حفاظت محیط  زیست استان گلستان درباره وضعیت 
این پارک گفت: جمعیت قوچ و میش این پارک تا پیش از امسال 
۶5۰۶ رأس بود که امســال به ۸۹۸۴ رأس افزایش یافته است. 
جمعیت کل و بز هم که تا پیش از ســال جاری۶5۹ رأس بود و 
امسال به ۸۴۹ رأس رسیده است. جمعیت مرال تا پیش از امسال 
۴۱۹ رأس بود که امسال به ۸۱5 رأس رسیده و جمعیت آهو هم 

از ۳۴۰ رأس به ۳۸۷ رأس افزایش یافته است.

خبر روزنقل قول خبر

اصله نهال طی 4ســال در کشور كاشته 
مي شــود و آنطــور كــه حســن وحیــد، 
معاون آبخیــزداری، مراتــع و امور بیابان 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفته 
اســت، ظرفیت الزم برای تولید نهال در 
نهالســتان های ســازمان منابع طبیعی 
وجود دارد و با انجام هماهنگی های الزم 
تولید و کاشــت یک میلیــارد اصله نهال 

دست یافتنی است.

1
ميليارد

در هكتار رقم فرســایش سالیانه خاک 
در کشــور اســت و آنطــور کــه ســازمان 
منابع طبیعی اعالم کرده است، اجرای 
طرح های آبخیزداری با مشارکت مردم 
منجــر بــه کاهــش مخاطــرات زیســت 
محیطــی همچــون وقــوع ســیالب ها و 
فرســایش خاک خواهد شــد. اقدامات 
آبخیــزداری انجــام شــده در باالدســت 
ســدها البتــه ســبب كاهــش میــزان 
رســوبات پشــت ســدها و جلوگيــری از 

فرسايش خاك شده است.
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افزایش سرعت انباشت رسوبات در 
تاالب انزلی 

میرحامد اختری، مدیرکل منابع طبیعی 
گیالن:سرعت انباشت رسوبات در تاالب 
انزلی۱0 برابر بیش از 40 سال قبل است. 
هر ســال بیش از ۳۲ میلیــون مترمکعب 
فاضــالب خانگــی وارد تــاالب مــی شــود. 
وضعیت تــاالب نگــران کننده اســت و نه 
 تنها چند ســال اســت نام آن در فهرســت

 تاالب های در خطر نابودی است که ممکن 
اســت حتــی از فهرســت ۱0 تــاالب ممتــاز 

کنوانسیون  رامسر خارج شود.

برای »امید« درنای ماده می آوريم
غالمرضا ابدالی، سرپرست دفتر حفاظت 
و مدیریت حیات وحش: فردی در مرکزی 
شــخصی در بلژیــک مرکــز پــرورش درنا 
ایجاد کــرده و برخــی به ســازمان محیط 
زیست پیشنهاد انتقال یکی از این درناها 
را بــرای ایــران داشــتند. ســعی می کنیم 
درنای مورد مذاکره ماده باشد تا جفتی 
برای امید درنظر گرفته شود. البته اولویت 
با ورود درناهای جدید، سفر خانواده های 

درناها و حفظ  کریدور پروازی است.

زمستان سیالبی در 11 استان کشور
بارش های سیل آسا در ابتدای دی ماه، برای ۷ استان کشور وضعیت بحرانی دارد 

طبق پیش بینی ها هفته نخست دی ماه برای ۱۱ 
اســتان و جنوب غرب کشــور، خطر باالی وقوع 

سیالب وجود دارد.
ماهواره های سنتینل۱ و سنتینل۲ وقوع سیالب 
را برای مناطقی از ایران پیش بینی کرده اند که با 
توجه به اطالعات ماهواره ای می توان پیش از وقوع 
ســیالب برای مدیریت این پدیده تدبیر داشت. 
تصاویر این دو ماهواره همچنین نشــان می دهد 

که در کنــار احتمال وقوع ســیالب، از روز اول تا 
۳دی با توجه به پیش بینی کاهش دما در مناطق 
کوهســتانی زاگرس نیز شــاهد بارش برف زیاد 
خواهیم بود که این نکته نویدبخش شروع زمستانی 
خوب برای ذخیره آب کشور است. رویشگاه زاگرس 
ذخیره گاه ۶۰ درصد منابع آب کشور است و وقوع 
برف در ارتفاعات زاگرس می تواند در ســال آبی 

جاری مفید و مؤثر باشد.
براســاس تصاویر ماهواره ای، قرار است باالترین 
طغیان سیالب در ۳روز نخست دی ماه در منطقه 
باالدســت ســد کارون۳ رخ دهد. این ســد جزو 

بزرگ ترین سدهای کشور است که روی رودخانه 
کارون در مرز اســتان خوزســتان و چهارمحال و 
بختیاری احداث شده  است. یکی از ۲هدف بزرگ 
ساخت این سد نیز کنترل ســیالب های مخرب 
حوضه آبریز کارون اعالم شــده است، اما براساس 
اطالعات ماهــواره ای با حجم باالی ســیالبی که 
رخ می دهد، به احتمال زیاد چاره ای جز باز شدن 
خروجی سد وجود نخواهد داشت و بنابراین خطر 
ســیالب برای زمین های پایین دست سد وجود 
دارد. وزارت نیــرو نیز اعالم کرده که پُر شــدگی 
مخــزن کارون۳ هم اکنون زیر۲۰درصد اســت و 

این ســیالب در صورت جانمایی صحیح مخزن، 
 می تواند برای تامین آب ُشــرب مردم منطقه نیز 

مفید باشد.
از شمال غرب تا جنوب شرق استان بوشهر نیز طی 
۳روز نخست دی  ماه، شاهد جاری شدن سیالب 
خواهیم بود. از دیگر استان هایی که قرار است در 
۳روز نخست زمستان درگیر سیالب شود، استان 
همدان است که البته سطح هشدار نارنجی برای آن 
صادر شــده، اما مناطق سیل خیز بسیاری خواهد 
داشت و در روستاهای پایین دست ارتفاعات، مردم 

باید از اطراف رودخانه ها فاصله بگیرند.
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