كن ذك ًيا مع الدب

ماذا عليك أن تفعل إذا:
رأيت دبًا:

َ
وابق هادئًا .غال ًبا ،يكون الدب ما ًرا فقط ،وإذا لم يجد
» توقف
قدما.
مصد ًرا للغذاء ،فسيمضي
ً
» ال تصرخ ،أو تصيح ،أو تركض.
» تحدَّث بصوت منخفض وهادئ بينما تتراجع ببطء.
» ابتعد عن الدب وانصح اآلخرين بفعل الشيء نفسه.

ما الحيوانات البرية الحضرية التي تعيش في
كوكويتالم؟
الظرابين

الدببةالسوداء

الغزال

القيوط

األسد األمريكي

األوشاق الحمراء

الغراب

حيواناتالراكون

الحيوانات البرية

الحضرية

عش بذكاء مع الحيوانات البرية الحضرية في

كوكويتالم

» إذا كنت تقوم بأخذ كلب في نزهة ،فأبقيه مقيدًا للتحكم به
بشكل أفضل.
» أحضر أطفالك وحيواناتك األليفة إىل المنزل.
» عندما تكون في الداخل ،يمكنك استخدام بوق هوائي أو
ضوضاء عالية إلعالم الدب بأنه غير مرحب به في الفناء
الخاص بك.

لماذا تعيش هذه الحيوانات في كوكويتالم؟

تُعد كوكويتالم موطنًا للدببة ،والقيوط ،والحيوانات البرية الحضرية
األخرى .غال ًبا ما تدخل هذه الحيوانات إىل أحيائنا بح ًثا عن
الطعام أو المأوى .من المهم أن نتجنب دعوة الحيوانات البرية
إىل منشآتنا عن طريق إزالة المواد الجاذبة ،مثل القمامة ،ومنع
الوصول إىل المناطق التي قد تستخدمها الحيوانات البرية ك َوكِر.

تذكر:
الدب الذي يتم إطعامه هو دب نافق .إطعام الدببة ،حتى
عن غير قصد ،يتعارض مع القانون في كولومبيا البريطانية
(قانون حماية الحيوانات البرية الخطرة  -القسم .)33.1
يمكن فرض غرامة عىل المقيمين بقيمة  500دوالر لعدم إدارة
النفايات بشكل صحيح .يتحمل المقيم مسؤولية التأكد من
عدم جذب النفايات للحيوانات البرية (كما هو موضح في
قانون مكافحة الحيوانات البرية ونواقل األمراض رقم ،4284
.)2012

تواجه دببة مهددة أو حيوانات برية أخرى:

» إذا واجهت حيوانات برية عدوانية ،أو تقوم باقتحام المباني أو
تتسبب بأضرار بالممتلكات ،فيرجى االتصال بخدمة موظف
حفظ البيئة عىل الرقم 7277-952-877-1

تُعد كوكويتالم موطنًا للدببة والعديد من الحيوانات
البرية الحضرية األخرى .تعرّف عىل كيفية العيش بأمان
مع هذه الحيوانات لمنع النزاعات بين الحيوانات البرية
والبشر.

لمزيد من المعلومات...
تفضل بزيارة  coquitlam.ca/urbanwildlifeأو
االتصال بخدمة عمالء Coquitlam Engineering
عىل الرقم .3500-927-604
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القمامة والطعام البشري ليست صحية للدببة والحيوانات البرية.
عندما تعلم الدببة أن القمامة تعني الطعام ،فإنها تعود إليها مرا ًرا
وتكرا ًرا.

| coquitlam.ca/wildlife

تجنب دعوة الحيوانات البرية إىل
منشأتك عن طريق إزالة المواد الجاذبة.
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قم بتخزين عربات القمامة
والعربات الخضراء وإعادة
التدوير في منطقة يصعب
الوصول إليها من قِبل
الحيوانات البرية.

ما الذي يجب فعله عند االقتراب من قيوط؟

ارفع ذراعيك فوق رأسك وتحدث بصوت مرتفع وبحزم .ال تركض
أو تُدير ظهرك للحيوان .إذا استمر القيوط في االقتراب ،كن صاخ ًبا
وتصرف بعدوانية إلخافته .قم برمي الحجارة ،أو إصدار أصوات
عالية أو استخدم رذاذ الفلفل.

كُن وشق أحمر ذكي

Soil, sod and rocks

Dirty diapers and other
personal hygene items

تُعد القيوط شائعة في كوكويتالم .إنهم يخافون بشكل طبيعي من
الناس ،لكنهم قد يصبحون عدوانيين ويتخلصون من خوفهم من
البشر إذا تم إطعامهم .ستساعد إزالة مصادر الطعام من الفناء
الخلفي في الحفاظ عىل ح ّيك آمنًا من القيوط .لمزيد من
المعلومات ،يُرجى االتصال عىل خط معلومات التعايش مع
القيوط عىل الرقم )681-604-WILD (9453

Food Scraps

Meat, poultry, fish,
shellfish and bones

& Coffee filters
tea bags
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Food Scraps

كن ذك ًيا مع القيوط

تُشاهَد األوشاق الحمراء عاد ًة في كوكويتالم .فهي ال تمثل تهديدًا
للبشر ،ولكن ال ينبغي عدم مراقبة الحيوانات األليفة الصغيرة في

Soil, sod and rocks

تعرَّف عىل تاريخ التجميع
الخاص بك ،وضع عربات
إعادة التدوير عند الرصيف
الخاص بك بعد الساعة 5:30
صباحًا في ذلك اليوم.

الراكون ،الغذاء والمأوى .قم بالحد من الوصول إىل مناطق الفناء
الخاص بك التي قد توفر المأوى واألوكار ،بما في ذلك تحت أو في
الحظائر وأكوام الخشب .تعمل حيوانات الراكون والظرابين عىل
مكافحة اآلفات مثل الجرذان والفئران.

كن ذك ًيا مع الغزال

تعتبر الغزالن شائعة في كوكويتالم وناد ًرا ما تتصرف بعدوانية تجاه
البشر ما لم تشعر بالتهديد ،خاصة في موسم التزلف .وهي قادرة
دائما عىل مسافتك  -ال تقترب
عىل إصابة البشر أو الكالب .حافظ
ً
أبدًا من الغزالن أو تطعمها .ال تلتقط ظب ًيا (الغزال الشاب) أبدًا دون
استشارة منظمة إنقاذ الحياة البرية أوال ً.
تعد حوادث التصادم أكبر خطر عىل الغزال .راقب سرعتك عند
القيادة عىل طول الطرق الحرجية أو بالقرب من خطوط الكهرباء.

خ ّزن الثالجات
والمجمدات
بالداخل.

إذا كانت لديك مشكالت مع الغزالن في حديقتك ،فازرع األنواع
التي ال تأكلها الغزالن أو قم ببناء سياج خاص بالغزالن.

كن ذك ًيا مع األسد األمريكي

احتفظ بطعام الحيوانات
األليفة بالداخل.

قم بقطف الفاكهة.

قم بتعليق
وتنظيف البذور
الساقطة.

مارس التسميد
العضوي المسؤول.

الخارج ،خاصة إذا كانت قريبة من مساحة خضراء طبيعية أو
مجرى مائي .تتغذى األوشاق الحمراء عىل اآلفات مثل الجرذان
والفئران وتعمل عىل مكافحتها وهي مفيدة في البيئة الحضرية.

كن ذك ًيا مع الراكون والظربان

تتطلب معظم الحيوانات البرية الحضرية ،مثل الظرابين وحيوانات

حافظ عىل نظافة
أدوات الشواء.

كيفية الحفاظ عىل سالمة حيواناتك
األليفة:

الحيوانات مثل القيوط واألوشاق الحمراء تفترس
الحيوانات األليفة األصغر .اتخذ التدابير الالزمة لحماية
حيواناتك األليفة:
	من األفضل إبقاء القطط في الداخل.
»
» قم بتمشية الكالب الصغيرة بطوق قصير.
» راقب كلبك عندما يكون بدون طوق.
	قم بتمشية الكالب في مناطق المشاة العالية.
»
» ُقم بإطعام الحيوانات األليفة في الداخل.

األسود األمريكية هي حيوانات تحب السرية بطبعها وناد ًرا ما تُرى.
إذا واجهت أس ًد أمريك ًيا ،فحافظ عىل هدوئك ،واجعل نفسك تبدو
حجما قدر اإلمكان ،وقم بالصياح وأحدِث ضوضاء وابتعد
أكبر
ً
ببطء .ال تركض أو تُدير ظهرك أبدًا.
تُعد الحيوانات األليفة التي تُترك في الهواء الطلق للتجول بحرية
فريسة سهلة لألسود األمريكية .حافظ عىل حيواناتك األليفة مقيدة
عند المشي في الغابة .في المنزل ،احتفظ بحيواناتك األليفة في
الداخل أو خلف السياج وأحضرها إىل الداخل في الليل.

