
ُْوجْدت فرخا متروكا٬ ماذا أفعل؟ً َ
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 فرخ بوم الثبج

َّھل یمكنني استعادة الفرخ المتروك الى العش؟ ماذا علي فعلھ إذا كان الفرخ مصابا؟ ولماذا من 
ٍاألفضل احيانا عدم فعل شيء؟ الدليل الشامل للتعامل مع فرخ متروك 

خالل تجوالكم في متنزه٬ حدیقة عامة أو شارع٬ فجأة وجدتم فرخا على ملقى على األرض أو على الطریق. كيف ً
ِنتعامل مع ھذا التحدي الصغير؟ ھنا دليل شامل لما یمكن فعلھ أو عدم فعلھ. 

ال
� إذا كان ممكنا فمن األفضل ترك الفرخ في المكان الذي وجدتموه فيھ٬ بالقرب من والدیھ. حتى أفضل رعایة 

لن تمنح الفرخ الظروف الطبيعية المالئمة لبقائھ حيا في المستقبل.ً

� إذا كان للفرخ ریش ویستطيع التنقل من مكان إلى آخر٬ یجب ابقاءه في مكانھ. ال یستطيع الطيران ألنھ في 
مرحلة تعلم الطيران في العش٬ في ھذه المرحلة من حياة الطيور من الطبيعي خروج الفراخ من العش قبل ّ

قدرتها على الطيران من أجل تقویة عضالت الطيران. ومع ذلك٬ یمكن نقل الفرخ الى مكان مرتفع لتقليل 
المخاطر التي ستواجهھ.

� إذا كان الطير الذي "سقط" صوص بط٬ أوز٬ زقزاق٬ حجل أو طائر آخر یبني عشھ على األرض (وليس 

فرخ٬ ألنھ مغطى بزغب وليس ریش٬ وعيناه مفتوحتان بعد التفقيس مباشرة).

� یميل صيصان مختلف الطيور الثبات في مكانها عند شعورھا بالخطر. إذا اعترض طریقكم صوص 

یتصرف ھكذا حاولوا ابعاد القطط والكالب عنھ ومنحھ الشعور بالهدوء ومساحة للهروب. والداه حتما 
ینظران اليھ بقلق وینتظران مغادرتكم لالعتناء بھ. 

� إذا وجدتم العش الذي سقط منھ الفرخ یمكنكم إعادتھ إليھ. ضعوه في العش وابتعدوا عن المكان للسماح 

لوالدیھ العودة لرعایتھ. ال تقلقوا٬ خالفا لالعتقاد السائد٬ ال تهجر الطيور صغارھا بعد ان مّسها االنسان.

ّ "للمتقدمين": كل موسم تصلنا تقاریر عن اعشاش سقطت بكاملها مع الفراخ. یمكنكم وضع رف أو صندوق ّ �

على ارتفاع العش (قبل سقوطھ) وعلى مسافة یستطيع االباء سماع أصوات الصغار ثم ضعوا الفراخ في ھذا 
المكان. اعملوا ذلك على الفور. في كثير من األحيان یكون الوالدان بالقرب من المكان٬ یسمعون زقزقة 

الصغار وسيعودون حتما لرعایتها. 

� إذا كان الفرخ مصابا أو عاري من الریش وليس لدیھ زغب وال یمكن إعادتھ إلى العش٬ ضعوه في علبة 

مغلقة فيها فتحات للتهویة وأرضية مبطنة بقطعة قماش٬ واحضروه مباشرة إلى مستشفى الحيوانات البریة 
*3639في السفاري برمات غان أو االتصال بمركز استعالمات سلطة الطبيعة والحدائق على ھاتف 

ممنوع إطعام الفرخ أو إسقاءه بدون توجيهات المختصين.

معلومات ھامة: مستشفى الحيوانات البریة في السفاري برمات غان٬ مخّصص فقط للحيوانات البریة 
المحميّة. إذا وجدتم فرخا لطائر غير محمي (كحمامة منزلية وغيرھا من الطيور الداجنة أو الطيور الضاّرة 

كالغراب والدوري) وحيوانات االقفاص التي ھربت الى الطبيعة كالببغاوات٬ ال یستطيع المستشفى استقبالها. إذا 
كنتم غير واثقين من تحدید النوع٬ التقطوا صورة للفرخ بالهاتف الخليوي٬ أرسلوا الصوة الى مركز استعالمات 

سلطة الطبيعة والحدائق٬ وبتنسيق معھ٬ ومع افراد السلطة سيقومون بتوجيهكم بشأن تكملة الرعایة الالزمة.

تذكروا: مكان الحيوانات البریة في الطبيعة - ال تحتفظوا بها في منازلكم ابدا.ّ

متى یجب أن  نتدخل؟

متى یجب التدخل؟

لإلبالغ عن حيوانات بریة مصابة اتصلوا بمركز استعالمات سلطة الطبيعة والحدائق٬ 
*3639ھاتف 
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