ﻣﻮزه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﻗﻠﯿﻤ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و ﺑﺮﺧﻮرداری از آب و
ﻫﻮای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارای ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ از ﺟﺎﻧﻮران و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از دو ﻧﻮع آب و ﻫﻮای ﮐﻮﯾﺮی ﺧﺸ و
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ از ﺟﺎﻧﻮران ،اﻋﻢ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران،
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و… را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ﻣﻮزه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً در ﺑﺎغ و ﻋﻤﺎرت ﺷﻮﮐﺖ آﺑﺎد داﯾﺮ ﺑﻮد در
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ﺳﺎل  1387ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﮐﺒﺮﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﻣﻮزه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ« در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﺑﺎغ اﮐﺒﺮﯾﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﻣﻮزه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾ از ﺣﯿﺎت وﺣﺶ اﻋﻢ از ﺑﻮﻣ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﺑﻮﻣ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و
ﻧﺎدری از ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺎﻧﻮری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
درآﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دارای  100ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻧﺪه و ﺣﺪود  40ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار و
ﺧﺰﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﮐﺴﯿﺪرﻣ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾ ﭘﮋوﻫﺸﺮان و
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﻣﻨﻄﻘﻪ در دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن :اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺎﺑ ،ﺣﻮاﺻﯿﻞ،
ﭘﻠﯿﺎن ،ﻗﺮﻗﺎول ،ﺟﻐﺪ ،ﻋﻘﺎب و ﻻﺷﺨﻮر و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾ از ﺑﺎﮐﻼن ،ﻟ ﻟ،
ﻫﻮﺑﺮه ،ﭼﺎخ ﻟﻖ ،زاﻏ و… ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾ از ﻧﺎدرﺗﺮﯾﻦ و
ﮐﻤﯿﺎبﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن را در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارده
اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران :اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮﺑﻪ ﭘﺎﻻس ،ﮔﺮﺑﻪ
ﺟﻨﻠ ،روﺑﺎه ،ﺧﺮﮔﻮش ،ﻗﻮچ ،ﮐﻞ )ﭘﺎزن( و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﺮی از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪای از ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮزه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﯾ از  15ﻣﻮزه ﻓﻌﺎل ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﻮاﻧ ﮐﻪ زﯾﺴﺘﺎه آﻧﻬﺎ داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن اﺳﺖ،
ﺗﺎﮐﺴﯿﺪرﻣ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﻞ آﻣﺎده ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﺮان ﻧﻮروزی اﺳﺖ.
آدرس :ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﯿﺪان ﻣﻮزه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎغ و ﻋﻤﺎرت اﮐﺒﺮﯾﻪ

