
 لزوم حمايت از حيوانات در فصل سرما 

افرادي كه به اسم تفريح، به شكار حيواناتي مانند كبك، خرگوش  ي استفاده شود با سوء زيبايي بارش برف، متأسفانه همزمان مي

اگر به خود و  است؛طبيعت كامالً ضروري  ي جانوران براي چرخه ي ود همهپردازند. فراموش نكنيم وج كل و بز مي ،ه و گا

  .دهيم، حتماً بايد از اين كار پرهيز كنيم آيندگان خود اهميت مي

 

 بخشندگي و مهرباني زندگي، كسب درراه بشر آموزگار نخستين ،طبيعت كنيم اقراركه  نباشد  گزافه شايد -ايالم-به گزارش برنا

و . چرخش فصولش همواره تالش و تحول، گرما و سرمايش محبت و صبر، رنگارنگي سيمايش زيبايي و عشق، هست و بوده

هايي كه به خاطر  اند انسان بخشندگي زمين و آسمانش بخشش و عدالت را به ما آموخته است. متأسفانه در اين ميان بوده

 و  چون گويي كه اينان تنها وارثان و مالكان بي؛ اند كردهناپذيري به طبيعت وارد  اي جبرانه خواهي، آسيب سودجوئي و زياده

 آن ي خاكي و طبيعت اين كره دراند جانداران ديگري نيز هستند كه به همان اندازه  . فراموش كردهاند چراي زمين و طبيعت

  .سهم دارند

  

  

  

  

  

 خبرگزاري مهر -شكار بزكوهي در زمستان



هاي گياهي و برهم زدن  هاي جانوري، از بين بردن پوشش طبيعت وارد كرده، تخريب زيستگاه بههايي كه انسان  ازجمله خسارت

 ها محل سكونت انساناجبار و براي تأمين غذا به  جانداران بسياري بهاست ست كه همين امر باعث شده  تعادل صيد و صيادي

رهنگ غلط ترس از نام حيوان وحشي، مورد آزار و نزديك شوند. در اين ميان حيوانات وحشي نيز وجود دارند كه به خاطر ف

هنگام بارش برف، اين كار ناپسند بيشتر مشهود است. در و گيرند. متأسفانه با نزديك شدن فصل سرما  ها قرار مي اذيت انسان

در  اقداماتي راوان دانند در حد ت ها و نهادهاي دفاع از حقوق حيوانات بر خود الزم مي سسهؤم و نهاد هاي پاك انسان ،اين ميان

 .، انجام دهندنامناسب حيوانات درگير اين معضل جهت بهبود وضعيت

        :يميميميمكنكنكنكن    انجام داد بيان ميانجام داد بيان ميانجام داد بيان ميانجام داد بيان ميتوان توان توان توان     ميميميميحمايت از حيوانات حمايت از حيوانات حمايت از حيوانات حمايت از حيوانات راي راي راي راي اختصار اقدامات مفيدي را كه در فصل سرما باختصار اقدامات مفيدي را كه در فصل سرما باختصار اقدامات مفيدي را كه در فصل سرما باختصار اقدامات مفيدي را كه در فصل سرما ب    جا بهجا بهجا بهجا به    در ايندر ايندر ايندر اين

  .تا حد امكان از مقابله مستقيم با اين حيوانات اجتناب شود -

الزم به ذكر است اين حيوانات، شكار طبيعي  .دكرتأمين علوفه براي حيوانات وحشي علفخوار  ،هم كمكتوان با  مي -

 .شود و به اين وسيله از هجوم اين حيوانات هم پيشگيري مي هستندحيوانات گوشتخواري مانند گرگ و پلنگ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

احتياط بيشتري  با رانندگان، عالئم عبور حيواناتشده هستند، با توجه به  كه مجاور مناطق حفاظت هايي در جاده -

 .حركت كنند

 

 بـام،  پشـت  بـالكن،  در غـذا  باقيمانـده  و خشـك  قرار دادن نان -

 و آرام مكاني در چوبي اي آشيانه ساختن يا و حياط از اي گوشه

 اگر باشد؛ مفيد تواند مي ،پرندگان براي درختان ي شاخه روي يا

( با رعايت اصـول  حال شده است،  رما بيس از شدت به اي ندهپر

حالي در  ، چرا كه ممكن است بيدستكش بهداشت و استفاده از

اثر بيماري باشد
1

 .آن را به مكاني گرم منتقل كنيم) 

                                                           

١
   پرتالتوضيح  

 بيوخراسان جن -توزيع علوفه براي حيات وحش



 

 ،بهتر است قبل از روشن كردن ماشين ؛آورند هاي تازه خاموش شده پناه مي به علت سرما، حيواناتي مانند گربه به موتور ماشين

 .نيمسالمت اين حيوانات كمك ك  سالمت ماشين و هم به  ضرباتي به كاپوت ماشين هم بهزدن با 

 

 

 

  

  

  

  

هاست به زندگي شهري عادت  چون اين جانوران سال ؛ها پرهيز شود ها به داخل خانه ها و سگ مدت گربه از آوردن طوالني 

 . و به محيط خانه عادت كنندباشند شود ديگر توان زندگي در شهر را نداشته  اند و اين كار باعث مي كرده

الزم به ذكر است بعضي از اين اقدامات، راهكارهايي موقت هستند و بايد توسط مردم دلسوز و نهادهاي مربوطه به دنبال 

اين اقدامات عوارضي هم خواهند داشت.  ،در غير اين صورت ؛هاي جانوري بود هاي دائمي، مانند احياي مجدد زيستگاهراهكار

نهايت منجر به  كه در كند ميايجاد اختالل ها  براي مثال تغذيه مداوم حيوانات توسط انسان، در زندگي و بافت جمعيتي آن

 .شود  در شهرها مي  كشي اتفاقاتي مانند سگ
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