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شاه طوطي های اصل طهرانی

در شهر شلوغ و دودآلود تهران به ويژه در پارک هاي 
قديمي شمال شهر و در حال حاضر حتي در جنوب و مرکز 
شهر، کافي است به هنگام صبح يا غروب دقايقي به آسمان 
چشم بدوزيد تا شاهد پروازشان باشيد يا به بوستان هايي 
برويد که درختان کهنس��ال چن��ار و کاج دارد تا جنب و 

جوش پرسر و صدايشان را از نزديک ببينيد.
علم��ي تي��ره  از  ته��ران  آزاد  ه��اي   طوط��ي 

 eupatria psittacula ي��ا طوط��ي بزرگ اس��کندر 
هستند که در ايران با نام »شاه طوطي« مشهور است. طول 
اين پرنده بزرگ به 58 سانتي متر مي رسد و زيستگاه هاي 
اصلي آن از شبه جزيره هندوستان تا برمه و ويتنام و تايلند 
و نواحي مختلفي در آفريقا را دربرمي گيرد. رنگ اصلي اين 
طوطي س��بز اس��ت که در جنس نر، نوار سياهي از بخش 
زيرين منقار جدا ش��ده و در پش��ت گردن به نوار قرمزي 

امتداد مي يابد. 
طوط��ي از غذاه��اي گياهي مانن��د گردو، ب��ادام و 
دانه هاي نباتي استفاده مي کند اما طوطي هاي آزاد تهران 
بيش��تر از دانه هاي کاج و ديگر درختان برگ س��وزني که 
در بوس��تان هاي قديمي ب��ه وفور يافت مي ش��ود، تغذيه 
مي کنند. طوطي به دليل زيبايي و سخنگويي اش از ديرباز 
مورد عالقه ايرانيان بوده و ب��ه عنوان موجودي تزييني در 
قفس نگهداري مي ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه حضرت 
موالنا در دفتر اول مثنوي و در اش��عار طوطي و بازرگان و 
در دوران معاصر صادق هدايت در داستان داش آکل به اين 

امر اشاره کرده اند.
ش��اه طوطي هاي آزاد تهران نيز اگر از ابتدا با انسان 
باشند، داراي استعداد يادگيري واژه ها و کلمات هستند. 
اين موضوع نشان از خاس��تگاه و پيشينه قفسي بودن اين 
طوطي ها در گذشته دارد. تاکنون بيش از 300 نوع طوطي 
در جهان شناخته شده که بيشتر آنها در نواحي گرمسيري 
جنگلي زندگي مي کنند. از آنجاي��ي که طوطي پرنده اي 
مهاجر و دورپرواز نيست و بين تهران و زيستگاه هاي اصلي 
طوطي، هزاران کيلومتر کوير و بيابان فاصله است، مي توان 
تصور کرد که آنها بازمانده طوطي داس��تان مثنوي باشند 
که از قفس گريخت و اکنون در فضاي باز ش��هر زاد و ولد 

کرده و تکثير شده است!
ازدياد جمعيت طوطيان تهران و حضور و سازگاري 
شان در محيط پرس��ر و صداي شهري علت هاي مختلفي 
دارد که مهم ترين آن مي تواند طوالني شدن فصل گرما و 
افزايش نسبي دما در فصل زمستان باشد. همچنين داشتن 
پاهايي با دو انگش��ت رو به جلو و دو انگش��ت رو به عقب و 
منقار نيرومند قالب شکل، باعث ش��ده طوطي به راحتي 
دور از دسترس انسان و در محيط هاي داراي درختان بلند 
و کهنسال )امثال کاخ ها و بوس��تان هاي قديمي تهران( 
زندگي کرده و به تخم گذاري بپردازد. از ديگر سوي، عمر 
طوالني ش��اه طوطي که گاه به 50 سال يا بيشتر مي رسد 
نيز از جمله دالي��ل جالب و تامل برانگي��ز در ماندگاري و 
حفظ اين پرنده بر روي درختان تهران است. آمار تقريبي 
کارشناس��ان بخش تحقيقات وزارت کش��اورزي از 
حضور بي��ش از هزار ع��دد طوطي در 
تهران خبر مي دهد. وجود 

پرنده اي که در همه جاي دنيا به عنوان پرنده اي گ��ران قيمت و تزیيني در قفس به 
فروش مي رسد، در کالن شهر تهران آزادانه زندگي مي کند و همين آزاد بودنش هم خود 
موجب داس��تان پردازي هاي جالبي در مورد آن شده اس��ت. طوطي با دیگر پرنده هاي 
شهر تهران تفاوت عمده اي دارد: سبزرنگ اس��ت؛ رنگ بهار و زندگي. منقاري قرمز دارد 
با دمي بلند و زیبا. باور کردنش کمي مشکل است اما باید پذیرفت که جمعيت طوطي هاي 
آزاد تهران آن قدر هست که بتوان آنها را جزیي از ساکنان دایمي درختان تنومند و قدیمي 

تهران محسوب کرد.
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اين تعداد طوط��ي آزاد با توجه به يکجانش��يني و مهاجر 
نبودن طوطي ها و ش��رايط متغي��ر آب و هواي��ي تهران 
)تابستان هاي گرم و زمستان هاي س��رد( عجيب و قابل 
توجه اس��ت. آمار پراکندگي طوطي ها در تهران نش��ان 
مي دهد که به ترتيب کاخ موزه، بوس��تان و فرهنگس��راي 
نياوران با بيشترين تعداد و بعد از آنها باغ وزارت کشاورزي، 
کاخ موزه س��عدآباد، پارک هاي جمشيديه، ملت و ساعي 
در شمال ش��هر و همچنين فرهنگسراي اش��راق، فضاي 
س��بز پادگان هاي نيروي هوايي و قصر فيروزه در شرق و 
درختان س��فارت انگليس، روس��يه و کاخ موزه گلستان و 
پارک شهر در نقاط مرکزي شهر محل هاي اصلي زيست 
ش��اه طوطي هاي آزاد در تهران هس��تند. ب��ه اين ترتيب 
به نظر مي رس��د س��ازمان حفاظت محيط زيست استان 
تهران و ش��هرداري تهران )به ويژه س��ازمان پ��ارک ها و 
سازمان زيباس��ازي( به عنوان متوليان طبيعت و فضاهاي 
شهري بايد در حفظ و نگهداري اين طوطي ها نقش بسيار 

فعال تري ايفا کنند.

آشنایی بيشتر با طوطی سبز 
طوطي س��بز يکي از پ��ر طرفداران طوط��ي در بين 
پرورش دهندگان اس��ت. در بين فارس��ي زبان��ان دو نوع 
طوطي سبز رايج و متداول اس��ت که نوع اول را »طوطي 
سبز بزرگ« يا »ش��اه طوطي« و نوع دوم را »طوطي سبز 

کوچک« يا »طوطي ملنگو« مي نامند.
شاه طوطي قادر اس��ت که به طور محدود تقليد صدا 
کند و ش��ايد يکي از قديمي ترين گونه هاي طوطي است 
که آدمي را با قدرت تقليد صدا توسط پرندگان آشنا کرده 

است. ش��ايد آدمي براي اولين بار از طريق رفتارهاي اين 
طوطي متوجه ش��ده باش��د که برخي از پرندگان قادر به 
تقليد صدا هستند. رنگ س��بز خوش رنگ و حلقه مشکي 
و سرخ دور گردن در طوطي نر و دم بلند و زيباي آن باعث 
توجه آدمي به آن ش��ده اس��ت. به احتمال زياد اين پرنده 
براي اولين بار در هندوستان اهلي شده است و بعدها گونه 
اهلي آن توسط بازرگانان و برخي دريانوردان و يا پادشاهان 
و امرا به جاهاي مختلف جهان برده ش��ده است. سهولت 
نگهداري و توق��ع اندک پرنده و زاد و ولد و تکثير آس��ان و 
قدرت س��ازگاري آن با محيط ه��اي آب و هوايي مختلف  

باعث شده اس��ت که پرورش آن در سرتاسر جهان رايج و 
متداول شود. نوع دوم، »طوطي سبز کوچک« است که در 
زبان عاميانه به آن »طوطي ملنگو« مي گويند. اين طوطي 
نيز طرفداران بس��ياري دارد و از لحاظ جثه و اندازه کمي 
کوچک تر از شاه طوطي است و برخالف شاه طوطي، فاقد 
لکه سرخ روي لبه بال اس��ت و از جهت قيمت نيز ارزان تر 
از شاه طوطي است به طوري که قيمت شاه طوطي تقريبا 

سه برابر قيمت طوطي ملنگو است.

تاریخچه پرورش طوطي سبز
طوطي سبز از نظر پرنده شناسي پيشينه اي طوالني 
دارد. برخ��ي از پژوهش��گران معتقدن��د که اي��ن حيوان 
در حدود 3هزار س��ال قبل ب��راي اولين بار توس��ط مردم 
هندوس��تان اهلي گرديد. در آغ��از پادش��اهان و خانواده 
هاي ثروتمند و اشرافي هندوس��تان به پرورش اين پرنده 
پرداخته و روش تقليد صدا را به آن آموختند و بعدها ساير 
طبقات اجتماعي به اي��ن کار روي آوردند. يوناني ها اولين 
ملت اروپايي بودند ک��ه با پرورش و نگه��داري اين پرنده 
آشنا شدند زيرا شاه طوطي توس��ط جانشينان اسکندر از 

ايالت پنجاب به کشور يونان برده ش��د. اسکندر مقدوني 
که در طي س��ال هاي323-356 قبل از ميالد زندگي مي 
کرد، يکي از پادش��اهان جهانگش��اي تاريخ است که پس 
از فتح بين النهرين و ايران موفق ش��د سرزمين هند را به 
تصرف خود درآورد و در آن جا با اي��ن گونه طوطي که در 
هندوستان به وفور ديده مي ش��د و دراروپا وجود نداشت 
آشنا و به تقليد صداي آن عالقه مند شد. بعدها جانشينان 
اس��کندر آن را به يونان ام��روزي برده و به ن��ام »طوطي 
اس��کندر« به اروپاييان معرفي کردند. در آن دوره پرورش 
اين گونه طوطي بيش��تر در بين اش��راف و ب��زرگان دربار 

سلطنتي رايج و متداول بود. سقراط اولين دانشمند غربي 
است که زيبايي پرنده و قدرت تقليد صداي آن را توصيف 
کرده اس��ت. احتماال طوطي ملنگو نيز که شباهت زيادي 
به ش��اه طوطي داش��ت در همان دوره تاريخي به اروپا راه 
يافته باش��د. بعدها رومي ها دومين ملت اروپايي بودند که 
به پرورش و نگهداري از شاه طوطي پرداختند. شاه طوطي 
در سال 1766 ميالدي توسط دانش��مند معروف »کارل 
لين��ه« در رده بندي جهان��ي قرار گرفت. از س��ال 1920 
ميالدي محبوبيت هردو گونه شاه طوطي و طوطي ملنگو 
در کشورهاي غربي فزوني يافت و افراد زيادي به پرورش، 
نگهداري از اين پرن��ده روي آوردند. امروزه ش��اه طوطي 
عالوه بر ش��به جزيره آناتول در ترکي��ه، در يونان، آلمان، 
جنوب انگلستان، بلژيک و هلند نيز پرورش داده مي شود. 

در دوران اسالمي و در ادبيات پربار فارسي بارها و بارها 
و در کتاب هاي مختلف از طوطي، سخن به ميان آمده است 
که از آن ميان مي توان به کتاب هاي کليله و دمنه، مرزبان 
نامه، طوطي نامه، مثنوي معنوي و منطق الطير عطار اشاره 
کرد.  در دوران صفويه باغ وحش هايي وجود داش��ت که در 
آن درندگان و پرندگان مختلفي را نگهداري مي کردند. در 

قس��متي از اين باغ ها که به »طاووس خان��ه« معروف بود، 
طاوس هاي زرين ب��ال، تذروهاي خوش رن��گ و بوقلمون 
هاي رنگارنگ و انواع طوطي ها و مرغ هاي س��خنگو و غيره 
نگهداري مي ش��د. در دوران قاجار برخ��ي از خانواده هاي 
اشرافي وابسته به دربار قاجار به نگهداري از طوطي اهتمام 
مي ورزيدند. در اوايل حکومت پهلوي تعداد زيادي طوطي 
سبز ش��امل ش��اه طوطي و طوطي ملنگو وارد کشور شد و 
توسط برخي افراد در برخي از باغ هاي تهران آزاد شدند تا به 
زاد و ولد بپردازند. به همين علت امروزه تعداد زيادي طوطي 

سبز آزاد در برخي از نقاط سرسبز تهران ديده مي شوند. 

آمار پراکندگي طوطي ها در تهران نش��ان مي دهد 
که ب��ه ترتيب کاخ موزه، بوس��تان و فرهنگس��راي 
نياوران با بيش��ترین تعداد و بعد از آنه��ا باغ وزارت 
کش��اورزي، کاخ م��وزه س��عدآباد، پ��ارک ه��اي 
جمشيدیه، ملت و ساعي در شمال شهر و همچنين 
فرهنگس��راي اش��راق، فضاي س��بز پادگان هاي 
نيروي هوای��ي و قصر فيروزه در ش��رق و درختان 
سفارت انگليس، روسيه و کاخ موزه گلستان و پارک 
شهر در نقاط مرکزي شهر محل هاي اصلي زیست 

شاه طوطي هاي آزاد در تهران هستند


