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البر�ة؟ الحيواهنات لد� المچر� اهنتشا� �سبب الذ� ما

هنفعل؟ ما�ا

بسبـب الكبـير االكتظا� �و البـر�ة الحـيواهنات لد� المچر� �الهنتشـا الرئيسي السبب
�سبـب الذ! ما المچر�. هنقل فرصة ا()ا)ت عد)�ا٬ ا()ا) كلمچا الطبيعي. غير التكاثر
المچفرط �اال()�ا في األساسـي العامل البـر�ة؟ الحـيواهنات لد� الطبـيعي غير التكاثر
المچوا) من الهائلة الكمچيات �و البـر�ة الحـيواهنات من 9غير�ا آ�9 ابـن حـيواهنات لعد)
التي المچناطق ففي االهنســـا<٬ �تركها التي الســـنة أ9قــات معظم في المچتوفرة الغذائية
تز)ا) 9بـذلك البـلوغ٬ مرحلة إلى الحيواهنات �صغا من الكثير �صل الغذاٍء فيها �توفر
مغلقـة٬ الغير القـمچامة حـا�9ات في المچزابـل٬ في - مكا< كل في متوفر الغذاٍء اعدا)�ا.
الحـيواهنات تربية مزا�ع في 9كذلك 9القطط)٬ (الكالب المچنزلية الحيواهنات طعام بقا�ا
إلى بـاإلضافة 9غير�ا. األسـمچاك٬ أحوا� الز�ائب٬ الحظائر٬ الدجاج٬ Zأقفا مثل
المچنزلية 9الحـــيواهنات اإلهنســـا< الى البـــر�ة الحـــيواهنات المُچتا] الطعاُم �جذب ^لك٬

المچصابة للحيواهنات الخطير التعر� من �9ز�د المچزا�ع٬ 9حيواهنات

محـمچل على الكلَب )اٍء 9الحـدائق الطبيعة سلطة اتخذت aذ� الكلَب )اٍء موجة قبل حتى
الخدمات ^لك في بمچا المچسؤ9لة٬ cاألطرا جمچيع مع الكامل بالتعا9< تعمچل �9ي الجد٬

البلد�ة السلطات 9في الز�اعة 9(ا�ة في البيطر�ة

الحـيواهنات تطعيم مشر9ع في الز�اعة بو(ا�ة البيطر�ة للخدمات شر�ك �ي السلطة
من الكلَب )اٍء ضد الفمچو�ًّة اللقاحـات تَنثُر المچشـر9ع٬ �إطا في الكلَب. )اٍء ضد البـر�ة
اإلجراٍءات aذ� 9الثعالب. آ�9 ابن حيواهنات تطعيم أجل من ٬��األ 9من الطائرات
المچفرط التكاثر من الحـد محـا9لة في الجهو) تبـذل لم إ^ا محد9)ة فعاليتها 9لكن مهمچة٬
9النفا�ات األغذ�ة توافر معالجة أ! النظافة٬ على كالمچحــــافظة البـــر�ة للحـــيواهنات

البلدات في الطعام امكا< في الجذب �مصا) 9إ(الة البشر�ة٬

تعتمچد 9لكنها 9السـلطات٬ البلد�ات على 9الصحة النظافة على المچحافظة مسؤ9لية تقع
بها القيام منا 9احد لكل �مچكن الة 9فعًّ بسيطة إجراٍءات �ناك جمچيعا. علينا أ�ضا
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آ�9 ابن با�توc|حيواهنات إ�ال تصو�ر

شاكيد|ثعلب عيد9 تصو�ر

من بالكثير المچصاب المچكا% غسل �جب ٬ للعضًّ التعرًّ� حالة في
2إخبـا� الفو�� العالج على للحـصول التوج8 2الصابو%٬ المچاٍء
في 2الحـــوا>ث األليفة بالحــيواهنات �تعلق فيمچا الصحــة. A2ا�ة
البــيطر�ة الخدمات الى مباشــرة التوج8 �رجى المچدهنيًّة المچناطق
حــيوا% ة لعضًّ ضتم تعرًّ إ�ا المچحــلي. المچجلس أ2 للبـلد�ة التابـعة
الطبـــيعة ســـلطة أبـــلغوا ِعدائيًّا٬ حـــيواهنا 2اجهتم إ�ا أ2 بــر�

Sاتف على فو�ا .2الحدائق ٣٦٣٩*

جمچيعاًء بأ�ا>�نا إهن8ًّ – الكلَب >اٍء
حـر2> 22ا>� Sمچعينوت) (عيمچق الينابيع 2ا>� منطقة في المچزا�ع 2حيواهنات المچنزلية الحيواهنات السكا%٬ بعض تعرًّ� األخيرة٬ اآل2هنة في

الفو�� العالج �2تطلب 2الحيواهنات٬ لإلهنسا% خطير مر� Sذا الكلَب. بداٍء مصابة حيواهنات قبل من للعضًّ
المچصاب الحـــيوا% بــين اللمچس طر�ق عن �2ُنقــل الضالة٬ 2الكالب الثعالب آ٬�2 ابــن Sي المچر� Sذا تحــمچل التي الرئيســيًّة الحــيواهنات

األ�>% من جاٍءت التي المچصابة الحيواهنات Sي حاليا المچر� Sذا اهنتشا� عن المچسؤ2ل التطعيم. على تحصل لم التي 2الحيواهنات
المچر� اهنتقـال بسبـب �لك٬ 2مع 2عالج8. المچر� من للحـدًّ توجيهات تصد� S2ي الكلَب٬ >اٍء من الوقا�ة عن المچسؤ2لة Sي الز�اعة A2ا�ة
أ% هنفهم أ% المچهم من .hاهنتشـا� محا�بـة في أ�ضا 2الحدائق الطبيعة سلطة تُشا�ك آ�2)٬ ابن jاالسا (في البر�ًّة الحيواهنات طر�ق عن حاليًّا

2السكا%. المچزا�عين السلطات٬ منًّا: 2احد كل أ�د� في أ�ضا Sو المچر� اهنتشا� من الحد
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المچتاحــة: الغذاٍء مصا>� من تخلصوا

2اقـية: جد�ا% بناٍء

األليفة: الحــيواهنات حـمچا�ة

حـكيمچة: بطر�قـة تغذ�ة

البر�ة: الحيواهنات قرب تجنبوا

في إ(التها �جب مفتوحـــة٬ القــمچامة تتركوا ال
9حــيواهنات األســمچاك ٬�الطيو جثث ترموا ال بإحــكام. 9إغالقــها القـمچامة حا�9ات
حـا�9ات في منها التخلص �جب بل mإلي الوصول للحيواهنات �سهل مكا< في المچز�عة

خاصة مغلقة

الز�ائب٬ الحـظائر٬ حـول 9سـياجات جد�ا< إقـامة بشدة هننصح
9المچراكز القــمچامة مدافن مواقــع 9كذلك الحـيواهنات تسـمچين مزا�ع الدجاج٬ Zأقـفا

الغذائية

هنز�ة خالل 9حــد�ا. ل التجوًّ األليفة حــيواهناتكم تدعوا ال
تقـــع الكلَب. )اٍء ضد الكالب تطعيم �جب مربـــوطا. �كو< أ< �جب الكلب بصحبـــة

أصحابها عاتق على المچز�عة 9حيواهنات األليفة الحيواهنات تطعيم مسؤ9لية

خا�ج مفتوحــة أ9عية في األليفة الحـيواهنات طعام ترك عدم
تكو< عندما - الليل ســـــــاعات في 9ليس �النها خالل إطعامها األفضل من المچنزل.
قــطط إطعام أ�ضا تجنبــوا الخا�ج. في الطعام بقـا�ا ترك 9عدم – هنشـطة الحـيواهنات

ا�ضا البر�ة الحيواهنات �َجذب �ُقدًّم الذ! الطعام أل< الشا�ع

�مچكن معها صداقات 9تكو�ن البر�ة الحيواهنات إطعام
من �ز�د منًّا قربـها االهنسـا<. من الطبـيعي خوفها 9تقـليل سـلوكها تغيير في �سبب أ<

إ�ذاٍء�ا. خطر
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