اکرث پوچھے
جانے والے سواالت

کویوٹی
سے ہوشیار رہیں

)(COYOTE

برامپٹن میں کویوٹس ) (coyotesزیادہ کیوں نظر آتے ہیں؟ سٹی انہیں کہیں اور کیوں نہیں منتقل کر دیتا؟
•

•
•

اگرچہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شہر کی سڑکوں یا فٹ پاتھوں پر کویوٹس کو دیکھنا غیر معمولی بات ہے ،لیکن حقیقت میں یہ بہت عام
پائے جاتے ہیں۔ وہ بہت موافق جانور ہیں اور دیہی عالقوں میں پروان چڑھتے ہیں ،لیکن برامپٹن جیسے بڑے شہروں میں گھاٹیوں ،وادیوں کی
زمینوں اور جنگالت میں بھی اچھی زندگی گزارتے ہیں۔
کویوٹس کو کہیں اور منتقل کرنا یا مارنا کوئی اچھا آپشن نہیں ہے ،کیونکہ انہیں پکڑنا انتہائی مشکل ہے اور یہ ایک عارضی طریقہ ہے۔ اگر
کہیں سے کویوٹی کو ہٹا دیا جاتا ہے ،تو اس کے نتیجے میں دورسے چلے آئیں گے۔
اونٹاریو کے فش اینڈ وائلڈ الئف کنزرویشن ایکٹ کے تحت کویوٹس کو پکڑنے اور ایک کلومیٹر سے زیادہ دور منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

برامپٹن میں پورا سال کیوں نظر آتے رہتے ہیں؟
•
•
•

موسم کے لحاظ سے یہ کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہر موسم رسما میں ،کویوٹس ماحول کی تبدیلیوں کی وجہ سے زیادہ نظر آنے لگتے ہیں
کیونکہ اس وقت ان میں ماحول کے ساتھ گھل مل جانے کی صالحیت کم ہوتی ہے۔
جنوری کے اواخر سے فروری کے وسط تک ان کے مالپ کا موسم ہوتا ہے اور اس کے بعد بہار میں وہ بچے دیتے ہیں۔ اس وقت کے دوران،
کویوٹس کے زیادہ منترش ہونے کا امکان ہوتا ہے ،کیونکہ وہ کسی خالی جگہ یا ممکنہ ساتھیوں اور چھپنے کی جگہوں کی تالش میں ہوتے ہیں۔
خوشگوار انسانی رویوں کی وجہ سے بھی ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کویوٹس زیادہ آرام دہ محسوس کرتے ہیں اور
زیادہ کرثت سے گھروں کے قریب آتے ہیں )یعنی ہاتھ سے کھانا کھالنا ،صحن کی صفائی نہ کرنا ،کتے کو باندھ کر چالنا(۔

میں کویوٹس کو اپنے گھر آنے سے کیسے باز رکھ سکتا ہوں؟
• کبھی بھی جنگلی حیات کو کچھ نہ کھالئیں۔ آپ کی پراپرٹی میں کھانے پینے کی چیزیں چوہوں اور دورسے چھوٹے جانوروں کو اپنی طرف
راغب کرتی ہیں ،جو کہ کویوٹس کے لیے خوراک کے ذرائع ہیں۔
• اپنا کچرا اٹھانے والے دن ہی باہر رکھیں۔ اپنے کچرے کے ڈبوں کو ڈھانپ کر رکھیں اور ایسی جگہ پر رکھیں جو جنگلی حیات سے محفوظ ہو۔
• اپنے درختوں اور باغات سے پکے ہوئے پھل یا سبزیاں اتار لیں۔ زمین سے کوئی بھی سڑا ہوا پھل گرتے ہی صاف کر دیں ،اور موسم کے اختتام پر
اپنے باغات صاف کریں۔
• پالتو جانوروں کو باہر اکیال نہ چھوڑیں۔ اپنے پالتو جانوروں کو اپنے گھر کے پچھواڑے میں رکھنا ان کے لیے بہرتین دفاع ہے۔
• باڑ میں اور ڈیکوں اور شیڈوں کے نیچے موجود خالی جگہوں کو بند کر دیں۔
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اگر کویوٹی میرے پاس آئے تو میں کیا کروں؟
• رک جائیں۔ اگر رضوری ہو ،تو بچوں اور چھوٹے پالتو جانوروں کو اٹھا لیں۔
____________________________________________________________________________
• ساکن کھڑے رہیں۔ کویوٹی سے کبھی بھی بھاگیں نہیں۔
____________________________________________________________________________
• اپنے آپ کو پھوال کر بڑا بنائیں۔ جارحانہ رویہ دکھائیں ،سیدھے کھڑے رہیں،
اپنے بازو ہوا میں بلند کریں۔
____________________________________________________________________________
• اونچی آواز میں بولیں اور ثابت قدم رہیں۔ زور سے چالئیں ،اپنے پاؤں کو
اوپر اٹھائیں یا تالیاں بجائیں۔ شور مچانے والی کوئی چیز مثالً سیٹی ،پالسٹک
کی تھیلی یا چھرتی لے کر چلیں تاکہ آواز اٹھے۔
____________________________________________________________________________
• واپس مقابلہ کریں۔ ڈرانے اور روکنے کے لیے کویوٹی کی عمومی سمت میں
کچھ الٹھیاں یا پتھر پھینکیں۔ ان چیزوں سے کویوٹی کو براہ راست نہ ماریں۔
____________________________________________________________________________
• آہستہ آہستہ پیچھے ہٹیں۔ اس کی آنکھ سے رابطہ برقرار رکھیں اور یاد رکھیں،
کبھی نہ بھاگیں ۔

ہم آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی ان باتوں کا اشرتاک کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ وہ بھی جان لیں کہ کویوٹی کے ساتھ محفوظ طریقے سے
کیسے منٹنا ہے۔ ایسی صورت میں کہ کوئی کویوٹی عوامی تحفظ کے لیے فوری خطرہ ثابت ہو رہا ہو 911 ،پر کال کریں۔

کویوٹس کے ساتھ محفوظ طریقے رہنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،براہ کرم رابطہ کریں:
سٹی آف برامپٹن اینیمل رسوسز  475کرسلر
ڈرائیو

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

کویوٹی واچ کینیڈا

www.coyotewatchcanada.com
905-931-2610

منسٹری آف نیچرل ریسورسز اینڈ
فاریسٹری

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