அக்க
ேகட் கப் பம் ேகள் விகள்

ள் ள நரி ேபால
த் சாயாக இங் கள்
ப் ராம் ப் ட் டன் நகரில் ஏன் ள் ளநரிகள் நிைறய கண்ணில் ப
அவற் ைற ஏன் அப் றப் ப த்  இடம் மாற் வல் ைல?
•

•
•

ன்றன? நகர நிர்வாகம்

நகர சாைல அல் ல நைடபாைதயில் ெபம் பா ம் ள் ளநரிகைளப் பார்ப்ப ல் ைல என் பலர் நம் பினா ம் ,
அைவ உண்ைமயில் கம் ெபாவாகேவ இந்  வன்றன. அைவ கம் தகவைமக்கத்க் ெகாள் ளக்ய
விலங் கள் ஆ ம் , மற்ம் ராமப் றங் களில் நல் ல ைறயில் வளர்ன்றன, ஆனால் ப் ராம் ப்ட்டன் ேபான்ற
ெபரிய நகரங் களில் உள் ள பள் ளத்தாக் கள் , பள் ளத்தாக் நிலங் கள் மற்ம் மரங் கள் நிைறந்த ப
களி ம் நன்றாக
வாழ் ன்றன.
ள் ளநரிகைள இடமாற்றம் ெசய் வ  அல் ல ெகால் வ என்ப ஒ விம் பத்தக்க விஷயேம ைடயா; இந்த
விலங் ைனப் பிப் ப  கம் கனமான மற்ம் இ ஒ தற்காக அ ைற மட் ேம. ஒ ள் ளநரி
அகற்றப் பட் டால் , அ மற்ற வப் பிட ப
கக் ச் ெசன்விம் .
ஒன்ட் டாரிேயாவின் ன் மற்ம் வனவிலங் பாகாப் ச் சட் டத் ன் ழ் , ள் ளநரிகைளப் பித் ஒ
ேலாட் டக் அப் பால் இடமாற்றம் ெசய் வ  அம க்கப் பவ ல் ைல.

இந் த ஆண்ன் ேபாக் ல் ப் ராம் ப் ட் டன் நகரில் அைவ அகம் ெதன்ப வ ஏன்?
•
•

•

பவகாலத்ைதப் ெபாத், அைவ அ கமாகேவா அல் ல ைறவாகேவா ெதன்பம் . ஒவ் ெவா
ளிர்காலத்
ம் , ற்ச்ழல் மாற்றங் கக் ஏற்ப ள் ளநரிகள் அ கமாகத் ெதன்பம் ; ஏெனனில்
ற்ச்ழ டன் அைவ ஒத்ப் ேபாவ என்ப ஒ ெபரிய விஷயல் ைல என்பதால் .
ஜனவரி பிற்ப
யிந்  பிப் ரவரி நப் ப
வைர அவற்க் இனச்ேசர்கை
் க காலம் ஆ ம் , மற்ம் அதைன
அத்த வசந்த காலத் ல் ட்  ேபாம் பவமா ம் . இந்தச் சமயத் ல் , ள் ளநரிகள் காயான இடங் கைளத்
ேதேயா அல் ல அவற்ன் சாத் யமான ேஜாையத் ேதேயா ைககைளத் ேதேயா பரவலாக
தறக்கப் படலாம் .
மனிதர்கள் வாம் வீகளின் அல் வவதற் அைவ வச யாக இப் பதாக உணர்வதால் அைவ ெதன்பவ
அ கமா விட் ட  (அதாவ அவற்க்காக மனவந்  ைகயால் உண ெகாப் ப , ற்றங் கைள த்தம்
ெசய் யாமல் ைவத் ப் ப , வீட் ெசல் லப் பிராணிகைள கட் ைவக்காமல் உலாவித் ரிய விவ
ேபான்றவற்றால் )

என வீட்ட ல் ள் ளநரிகள் வவைத நான் எப் பத் த ப் ப?
•
•
•
•
•

வனவிலங் க க் உணவளித்  பழக் கார்கள் . உங் கள் வீட்டல் ந் ள் ள உணத்கள் கள் ெபச்சாளி
மற்ம் பிற ய விலங் கைள ஈர்க
் ன்றன; அந்தச் ய விலங் கள் தான் ள் ளநரிகக்கான உணவா ம்
ஆதாரங் களான்றன.
ப் ைபகைள எ த் ச் ெசல் லவிக்ம் நாளில் மட் ம் அவற் ைற உங் கள் வீட்ற்  ெவளிேய ைவங் கள் .
வனவிலங் கள் கண்ணில் படாமல் உங் கள் ப் ைபத் ெதாட் கக் யிட் , பாகாக்கப் பட் ட இடத் ல்
ைவக்கம் .
உங் கள் மரங் களில் மற் ம் ேதாட் டங் களில் இந் , தைரயில் வி ந் த ப த் த பழங் கள் அல் ல
காய் ககைள எ த்  அகற் ங் கள் . தைரயில் விம் அய பழங் கைள அத் விங் கள் , மற்ம்
பவகாலத் ன் வில் உங் கள் ேதாட் டங் கைள ப் ர ெசய் ங் கள் .
உங் கள் ெசல் லப் பிராணிைய உங் கள் கவனிப் பில் இல் லாமல் ெவளியில் விடார்கள் . உங் கள் வீட்
ற்றத் ல் உங் கள் ெசல் லப் பிராணிையப் கண்காணிப் பேத அவற்க் றந்த பாகாப் பா ம் ..
ேவகள் , மற் ம் தளங் கள் அயில் , மற் ம் ெகாட் டைககளில் உள் ள இைடெவளிகைள டம் .

brampton.ca/animalservices

ள் ளநரி ஒன் என்ைன ேநாக்

வந் தால் நான் என்ன ெசய் வ?

• நின்வி ங் கள் . ழந்ைதகள் மற்ம் ெசல் லப் பிராணிகள்
இந்தால் ைகயில் எத்க்ெகாள் ங் கள் .

_________________________________________________________________________________
• அைசயாமல் நில் ங் கள் . ஒ ஒேபாம் ள் ளநரிைய
பார்த் ஓடேவண்டாம் .

_________________________________________________________________________________
• உங் கைள நீ ங் கேள பலசாயாக்ங் கள் . ேகாபற்றதாக,
நிர்ந்  நின் றப உங் கள் ைககைள உயர்த்
அப் பம் இப் பம் அைசங் கள் .

காற்ல்

_________________________________________________________________________________
• உரத்த ரல் எ ப் பி மேனாடத் டன் இங் கள் . உரக்க

கத்ங் கள் உங் கள் கால் பாதங் கைளத் தைரயில் அங் கள் ,
ைககைளத் தட் ங் கள் . வில் அத் ஒ எப் ங் கள் ,
பிளாஸ்ட் க் ைப அல் ல ைடயால் ெவப்  சத்தம்
எப் ங் கள் .
_________________________________________________________________________________

• எர்த் ப் ேபாரா ங் கள் . ச்கள் அல் ல கற்கைள
ள் ளநரிைய ேநாக் எந்  அதைன பயத்
நித்ங் கள் . ள் ளநரி  விழாமல் வீங் கள் .

_________________________________________________________________________________
• ெமவாக பின்வாங் ங் கள் . கண்க் கண்
ைவத் தப பின் ேநாக் வாங் கள் மற் ம்
ஒேபாம் ஓட ேவண்டாம் .

உங் கள் ழந்ைதகடன் இந்த ெசய் ையப் பர்ந்  ெகாள் மா நாங் கள் உங் கைள ஊக் விக்ேறாம் , அதனால்
அவர்கம் ள் ளநரிகளிடம் இந்  எவ் வா பாகாப் பாக இப் ப  என்பைத அவார்கள் . ெபா பாகாப் க்
ள் ளநரி ஏேதம் அச்த்தைல ஏற்பத்வதாக ெதரிந்தால் , உடனயாக, 911 ஐ அைழக் கம் .

ள் ளநரிகள் வா

ம் இடத் ல் வப் ப பற் ய ேமம் தகவல் க

இயற் ைக வளம் மற் ம் கா கள்
அைமச்சகம்

கனடா நாட் ள் ளநரி
கண்காணிப்

www.ontario.ca/mnrf
1-800-667-1940

www.coyotewatchcanada.com
905-931-2610

brampton.ca/animalservices

க் அகம் :

ப் ராம் ப் ட் டன் நகர
விலங் க க் கான ேசைவ
அைமப் 475, ஸ்லர் ட்ைரவ்

www.brampton.ca/animalservices
905-458-5800

