حیات وحش
شهری

اطالعات در مورد خرسها

در صورت مشاهده خرس

چه باید کرد:

» »بایستید و خونسردی خود را حفظ کنید .معموال خرسها فقط ازآن محل
عبور میکنند و اگر غذایی پیدا نکنند ،به راه خود ادامه میدهند.
» »ندوید و داد و فریاد نکیند.

زندگی هوشمند با حیات وحش شهری در کوکیتالم

» »آرام و آهسته صحبت کنید و عقب عقب بروید.
» »از خرس دور شوید و به دیگران بگویید که همان کار را انجام دهند.
» »اگر سگ خود را همراه دارید ،برای کنتر ِل بهتر از قالده استفاده کنید.
» »فرزندان و سگتان را به داخل منزل ببرید.
» »زمانی که در داخل منزل هستید ،از یک صدای بلند و یا بوق استفاده
کنید که خرس رافراری دهید.

چه نوع حیات وحش در کوکیتالم زندگی میکنند؟
خرس سیاه

راسو

شغال

آهو/گوزن

باب کت (یک نوع گربه دم کوتاه)

شیر کوهی

راکون

چرا این حیوانات در کوکیتالم زندگی میکنند؟
کوکیتالم محل زندگی خرس ،شغال و سایر حیات وحش شهری است .این
حیوانات اغلب در محله های ما به دنبال غذا و یا سرپناه میگردند .بسیار مهم
است که ما شرایطی فراهم کنیم که حیات وحش را به سمت منزلمان جذب
نکند .برای مثال محدود کردن دسترسی به زباله ها و یا دسترسی به مناطقی که
حیات وحش ازآن به عنوان یک سرپناه استفاده کنند.

در صورت روبرو شدن با خرس یا سایر حیوانات وحشی:
» »اگر با حیوانات وحشی روبرو شوید که حالت تهاجمی دارند ،قصد ورود
به محل سکونت یا به ساختمان آسیب میرسانند ،لطفا با دفتر خدمات
حفاظت از حیات وحش تماس بگیرید1-877-952-7277 :

کوکیتالم محل زندگی خرسها و سایر حیات وحش شهری است.
برای جلوگیری از هر نوع درگیری با این حیوانات یاد بگیرید
چطور با حیات وحش بطور امن زندگی کنید.

برای اطالعات بیشتر ...

@cityofcoquitlam
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coquitlam.ca/urbanwildlife

از وب سایت  coquitlam.ca/urbanwildlifeدیدن
کنید و یا با بخش مهندسی و خدمات عمومی با شماره
 604-927-3500تماس بگیرید.

زباله برای خرسها و یا سایر حیات وحش مناسب نیست .وقتی خرسها یاد
بگیرند که میتوانند از زباله ها غذای خود را تهیه کنند ،مرتب به آن محل باز
میگردند.

به یاد داشته باشید:
خرس غذا داده شده ،به معنی خرس مرده است .غدا دادن به خرسها ،حتی
اگر ناخواسته باشد ،در استان بریتیش کلمبیا بر خالف قانون است (قانون
حفاظت از حیات وحش خطرناک ماده .)33.1
ساکنان منازل اگر بطورصحیح زباله هایشان را کنترل نکنند ممکن است
 $500جریمه شوند .این مسؤلیت ساکنان منازل است که اطمینان حاصل
کنند زباله هایشان حیات وحش را جذب نمیکند (طبق آیین نامه کنترل حیات
وحش).

اطالعات در مورد شغال

اطالعات در مورد راکون و راسو
بیشترحیات وحش شهری مانند راکونها و راسوها ،نیاز به غذا و سرپناه دارند.
تا حد امکان ورود آنها به حیاط منزلتان را محدود کنید ،جاهایی نظیر پشته های
چوب ،انباری و یا آلونک ها .راکونها و راسوها حیوانات مزاحم مانند موش و
موش صحرایی را شکار میکنند.

اطالعات در مورد آهو /گوزن

وجود شغال در کوکیتالم عادی است .بطور طبیعی آنها از انسان میترسند ،ولی
اگر به آنها غذا داده شود ممکن است ترسشان از انسان رفع شود و خشونت
به خرج دهند .با تمیز نگاه داشتن حیاط منزلتان از مواد خوراکی ،به محله و
همسایگان خود کمک میکنید تا شغالها از محله اتان دور باشند برای اطالعات
بیشتر لطفا با سرویس  Co-Existing with Coyotes Info Lineبا شماره
تلفن ( 604-681-WILD (9453تماس بگیرید.

» »سطل های زباله و یا مواد غذایی را فقط بین ساعات  5:30صبح تا
 7:30صبح در روزهای جمع آوری زباله بیرون بگذارید.

در صورت روبرو شدن با شغال چه باید کرد؟

» »سطل های بازیافتی باید ساعت  7:00صبح بیرون گذاشته شود.

دستهای خود را باال ببرید و با صدای بلند و قاطع حرف بزنید .پشتتان را به
حیوان نکنید و یا ندوید .اگر شغال همچنان به شما نزدیک میشود ،سعی کنید با
صدای بلند و پرخاشگرانه او را ترسانده و از خود دور کنید .با پرتاب سنگ و
سرو صدای زیاد و یا استفاده از اسپری فلفل آنها را بترسانید.

» »قوطی های کنسرو و شیشه های مواد غذایی را قبل از گذاشتن در
سطل بازیافت بشویید.

وجود آهو در کوکیتالم عادی است و آنها بندرت رفتار پرخاشگرانه ای در
مقابل انسانها دارند مگر اینکه احساس خطر کنند بخصوص بچه آهوها .آنها
توانایی مجروح کردن انسان یا سگ را دارند .تا حد امکان فاصله اتان را با آنها
حفظ کرده – هیچوقت به آنها خیلی نزدیک نشوید و یا به آنها غذا ندهید .هیچگاه
بچه آهو را بدون اینکه ابتدا با مسؤالن حمایت از حیات وحش تماس بگیرید از
جایش بلند نکنید.

اطالعات درمورد باب کت (گربه دم کوتاه)

1 .1سطل های زباله اتان را دور از دسترس نگه دارید

» »سطل های زباله و مواد بازیافتی تان را تمیز و یا خالی نگه دارید و
یا در یک مکان بسته (گاراژ ،انبار ،آلونک).

2 .2از سطل های سبز بطریق صحیح استفاده کنید

» »پس مانده های غذا را در سطل های سبز بگذارید و درسطل زباله
نریزید .سطل های سبز در مرحله اول جمع آوری میشوند.
» »سطل سبز را مرتب تمیز کنید.
» »پس مانده مواد غذایی با بوی شدید را تا روز جمع آوری فریز کنید.

3 .3از کاشتن درختان میوه خوشمزه خودداری کنید.

»

»درختان بدون میوه و یا بوته بکارید.

» »میوه های درختان و یا سبزیجات را قبل از اینکه کامل برسند و یا
میوه هایی که پای درخت ریخته شده را جمع آوری کنید.

تصادفات اتوموبیل بیشترین خطرات را برای آهوها یا گوزنها دارند .مراقب
سرعت خود در جاده های جنگلی و یا نزدیک خطوط برق باشید.

4 .4ظرف تغذیه پرندگان را جمع کنید.

اگر نمی خواهید که آهو یا گوزن وارد باغچه اتان شود ،گیاهانی در باغچه اتان
بکارید که آنها دوست ندارند و یا از حصار استفاده کنید.

اطالعات در مورد شیر کوهی

چطور خانه و محل زندگیمان را در مقابل حیات وحش
مقاوم کنیم:

» »به جای استفاده از غذای پرنده از طریق آبخوری پرندگان را جذب
کنید.
باب کت بطورعادی در کوکیتالم مشاهده میشود .آنها هیچ خطری برای انسان
ندارند ،ولی حیوانات کوچک در بیرون از منزل نباید بدون صاحبشان باشند،
بخصوص نزدیک مناطق طبیعی جنگلی یا رودخانه ها .باب کت ها معموال در
شکار موش و موش صحرایی هستند و برای محیط شهری بسیار مفید میباشند.

» »ظروف تغذیه پرندگان رابردارید و یا آویزان کنید تا قابل دسترس
نباشند.

شیرکوهی /پوما حیوان مرموزی است وبه ندرت دیده میشود .در صورت
برخورد با شیرکوهی ،خونسردی خود را حفظ کرده ،خود را تا حد امکان
بزرگ نشان دهید ،سرو صدا براه انداخته به آرامی عقب بروید .هیچوقت
پشتتان را به حیوان نکنید.

5 .5مسؤلیت کمپوست کردن

حیوانات خانگی که در خارج از خانه به آزادی پرسه میزنند طعمه آسانی برای
شیرکوهی هستند .هنگام پیاده روی در جنگل ،حیوان خانگی خود را با قالده
کنترل کنید .حیوانات خانگی را در داخل منزل یا محوطه حصار دار نگهدارید
و هنگام شب آنها را به داخل منزل بیاورید.

» »گوشت ،چربیها ،ماهی ،پوسته تخم مرغ نشسته و مواد غذایی پخته
شده را کمپوست نکنید.

چطور حیوانات خانگی را محفوظ نگاه داریم:
حیواناتی نظیر باب کت و شغال در شکار حیوانات خانگی کوچک
هستند .با این اقدامات حیوانات خانگی خود را محافظت کنید:
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

بهتر است گربه ها در داخل منزل باشند.
سگهای کوچکتر را با قالده کوتاهی نگهدارید.
زمانی که سگتان بدون قالده است مراقبش باشید.
سگتان را در مناطق پر رفت و آمد راه ببرید.
حیوانات خانگی را در داخل منزل غذا بدهید.

» »دانه های ریخته شده روی زمین را جمع کنید تا حیواناتی نظیر
سنجاب ،موش و موش صحرایی را جذب نکنید.
» »کودبرگها را بطور مرتب زیر و رو کنید و روی آنها را با برگ،
آهک و خاک بپوشانید تا بو ایجاد نکند.

» »برای سبزیجات ،گوشت ،لبنیاب و میوه های با بوی مطبوع از سطل
سبز استفاده کنید.

6 .6جذب کنندها را از حیاط خود دور کنید

» »حیوانات خانگی را در داخل منزل غذا دهید.
» »منقل و وسایل کباب را تمیز و در داخل نگهدارید.
» »فریرزرتان قفل و در داخل نگهدارید.

