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بازپروری به طبیعت و رهاسازی آنان است نکته: این راهنما صرفا جهت انتقال پرندگان از محل درمان و 

. استفاده از این راهنما در زمانی کاربرد دارد که پرنده نیستمراحل درمان و بازپروری پرندگان  شاملو 

ی بازپروری را طی نموده و سالمت و توانایی پرنده جهت بازگشت به طور کامل درمان شده و مراحل ویژه

 شک حیات وحش تایید گردیده است.به طبیعت توسط دامپز



گیری، امداد، درمان و بازپروری پرندگان وحشی از جمله موارد تخصصی در حفاظت و مدیریت حیات وحش زنده

ترین هایی همراه است. یکی از مهمبا مشکالت و دشواری ز کشور ها از جمله کشور ما هموارهاست که در بسیاری ا

اصول و استانداردهای رهاسازی و بازگردانی پرندگان درمان شده به طبیعت است. عدم موارد در این زمینه، رعایت 

رعایت اصول در این مرحله میتواند به راحتی منجر به آسیب دیدگی پرنده و یا رهاسازی ناموفق آن گردد که در 

خواهد رفت. در این راهنمای گیری و درمان پرنده عمال به هدر زندهی صرف شده جهت ی آن زمان و هزینهنتیجه

 کوتاه، به توضیح مختصر اصول بازگردانی پرندگان به طبیعت در سه مرحله خواهیم پرداخت.

 

 ش از انتقال پرنده برای رهاسازیی اول، پیمرحله

رسی ها موارد زیر را مورد برریزی برای انتقال پرندگان و رهاسازی آندر اولین گام ضرورت دارد که پیش از برنامه

 قرار دهید:

  به محل رهاسازی، حتما از سالمت کامل پرنده اطمینان حاصل پرنده انتقال  برنامه ریزی برایپیش از

ها تایید کنید. به خاطر داشته باشید که پرندگان چنانچه به طور کامل درمان نشده باشند و سالمت آن

ها خواهد ها به معنای از بین بردن آنآن ی حیات در طبیعت نیستند و رهاسازینشده باشد، قادر به ادامه

 بود.

  ی حیات در محلی که زیستگاه مطلوبشان نیست را ندارند. حتما پیش از ادامه تواناییپرندگان وحشی

رهاسازی پرندگان، ضمن مشورت با کارشناسان محل مناسب برای رهاسازی پرنده را انتخاب کنید. محل 

های زیستگاه مطلوب پرنده را داشته باشد، در انتخاب شده برای رهاسازی پرنده باید ضمن آنکه شاخص

 ی پراکنش آن گونه نیز باشد.محدوده

 ای که آسیب دیده و به دام شانس بقای پرندگان درمان شده در طبیعت در صورتی که در همان منطقه

ای اند رهاسازی شوند به مراتب بیشتر خواهد بود. بنابراین تالش کنید تا حد امکان به گونهافتاده

گیری شده یا به دام اد نمایید که پرنده در آن زندهای آزریزی کنید که پرنده را در همان منطقهبرنامه

 افتاده بوده است.

  توجه داشته باشید که اغلب پرندگان در ایران مهاجر هستند. پیش از رهاسازی پرنده باید اطمینان حاصل

کنید که زمان رهاسازی، در زمانی از سال است که آن گونه در ایران و در محل رهاسازی حضور دارد. در 

ی حیات نخواهد تی که پرنده را در زمان اشتباهی از سال رهاسازی کنید، پرنده اغلب قادر به ادامهصور

 بود.



 روز که ابتدای اوج شبانه از  زمانیدر  پرندگانای برنامه ریزی کنید که برای رهاسازی پرندگان به گونه

در ساعات ابتدایی شب، . به طور مثال بهتر است جغدها شوندها در طبیعت است رهاسازی فعالیت آن

ها در ابتدای طلوع پرندگان شکاری روز فعال در ساعات میانی صبح و پرندگان آبزی از جمله اغلب مرغابی

 صبح رهاسازی شوند.

  در زمان انتخاب روز رهاسازی، حتما وضعیت آب و هوا را در آن روز و روزهای آتی بررسی نمایید. از

ارانی است و یا شدت باد زیاد است خودداری کنید و تا حد امکان رهاسازی پرندگان در روزهایی که ب

 پرنده را در روزی رهاسازی کنید که تا چند روز پس از آن نیز وضعیت آب و هوا نامساعد نخواهد بود.

 به اندازه کافی غذا و آب در اختیار پرنده قرار  ای برنامه ریزی کنید که چند ساعت پیش از انتقالبه گونه

ای انتخاب شود که تا حد امکان هضم آن ی غذایی پیش از رهاسازی به گونهتر است وعده. بهگرفته باشد

راحت باشد. توجه داشته باشید که نباید غذادهی دقایقی قبل از انتقال پرنده یا در حین انتقال پرنده 

 باشد.

 ها، ها و اتوبان، جادههای انسانیی مناسبی از سکونتگاهای را انتخاب کنید که فاصلهبرای رهاسازی منطقه

 های دپوی زباله دارد.های بادی و محلتوربین

 ای انتخاب کنید که همزمان با خروج نابالغ است، بهتر است زمان رهاسازی را به گونه در صورتی که پرنده

از سال  یها در آن منطقه باشد. همچنین بهتر است پرنده در زماناز النه های مشابهگونه نابالغینطبیعی 

به طبیعت  یی زمانیابی هستند رهاسازی نشود و پیش یا پس از این بازهگان منطقه در حال جفتکه پرند

 بازگردد.

 

 ی دوم، انتقال پرنده از محل نگهداری به محل رهاسازیمرحله

ترین مکان را برای رهاسازی های گفته شده، بهترین زمان و مناسبپس از آنکه با در نظر گرفتن اصول و استاندارد

پرنده انتخاب نمودید، ضروری است برای انتقال پرنده از محل نگهداری به محل در نظر گرفته شده برای رهاسازی 

 به موارد زیر توجه نمایید: 

 ای مانند سازی، حتما باید در یک کارتن ضخیم و یا جعبهان و تیمار تا مکان رهامکان درم انتقال پرنده از

ی انتخاب شده برای انتقال پرنده، کارتن با جنس چوب انجام گیرد. بسیار مهم است که کارتن یا جعبه

پرنده بتواند ای بزرگ نباشد که در ابعادی باشد که پرنده به راحتی در آن قرار گرفته و بنشیند اما به اندازه

 هایی انجام دهد.خود را تماما باز کرده و یا پرش هایدر آن بال



 

 

 سوراخ  چندی انتخاب شده نباید از جنس فلز، کارتن پالست و یا پالستیک باشد. وجود کارتن یا جعبه

نکنید در کارتن یا جعبه برای تنفس کفایت میکند و حتی المقدور درون جعبه باید تاریک بماند. فراموش 

 ی رایج در بازار است.های پرندهکه بدترین ابزار برای جا به جایی پرنده در زمان رهاسازی، قفس

 



 وسایلی قرار گیرد ای که برای حمل پرنده تا محل رهاسازی استفاده میشود حتما باید کف کارتن یا جعبه

خود تعادل خود را حفظ کند. استفاده های که از لیز خوردن پرنده جلوگیری شود و پرنده بتواند با چنگال

 از چوب گرد، موکت و چمن مصنوعی به این منظور پیشنهاد میشود.

 

 

 ترین مکانی که امکان رهاسازی پرنده وجود دارد )با در نظر گرفتن شرایط به منظور رهاسازی، باید نزدیک

محل نگهداری پرنده تا محل از  به ناچارگفته شده برای انتخاب مکان رهاسازی( انتخاب شود. چنانچه 

در کارتن و جعبه قرار گرفته است، بهتر است پیش از رهاسازی  ساعت پرنده ۳الی  ۲رهاسازی بیش از 

الی چند روز نگهداری شده و سپس رهاسازی  ۱پرنده در مکان دیگری در نزدیکی محل رهاسازی به مدت 

 شود. در مجموع بهتر است پرنده پس از چند ساعت حضور در جعبه، مستقیما رهاسازی نشود.

  تی االمکان از تماس چشمی با پرندگان خودداری هاسازی آنان، حپرندگان و پیش از ردر زمان حمل

کنید و این نکته را به دیگر همراهان نیز یادآور شوید. تماس چشمی منجر به افزایش استرس پرندگان 

 خواهد شد.

 ای که پرنده در آن قرار گرفته است، حتما دقت کنید که جعبه در قسمتی از اتومبیل در زمان انتقال جعبه

جعبه را به نحوی در اتومبیل قرار دهید که تا حد ار گیرد که کف آن کامال صاف و بدون زاویه باشد. قر

 امکان فیکس بوده و تکان کمتری بخورد. 

 ی هوا وجود ندارد )صندوق عقب( ی حمل پرنده در قسمتی از اتومبیل که تهویهاز قرار دادن جعبه

 خودداری نمایید.



 ها میتواند نشان رندگان در جعبه، نفس نفس زدن آنان و آویزان نگه داشتن بالبال بال زدن بیش از حد پ

از استرس باالی پرندگان در زمان انتقال باشد. چنانچه با هرکدام از این موارد مواجه شدید، بهتر است 

صل ی مناسب هوا اطمینان حااتومبیل را متوقف کرده و از قرارگیری درست جعبه، سالمت پرنده و تهویه

کنید. در حین بررسی موارد و برطرف نمودن مشکالت، سکوت را به طور کامل رعایت کرده و از تجمع 

 افراد در نزدیکی جعبه خودداری کنید.

 ی حمل پرنده در اتومبیل، از گذاشتن موسیقی با صدای بلند تا حد امکان خودداری در زمان حضور جعبه

کنید. بهتر است یک اتومبیل پرندگان را حمل کرده و افراد در اتومبیل با صدای آهسته صحبت  نمایید.

 همراه، در اتومبیل دیگری حضور داشته باشند.

 ای جداگانه قرار دهید. در زمانی که قصد رهاسازی چند پرنده را دارید، تا حد امکان هر پرنده را در جعبه

یک گونه هستند را در یک جعبه  اگر با محدودیت جعبه و فضای اتومبیل مواجه بودید، پرندگانی که از

های مختلف خودداری کنید. توجه داشته باشید که قرار دهید و از کنار هم قرار دادن پرندگان از گونه

ی خودشان هم واکنش ای از گونهها ممکن است نسبت به حضور پرندهبرخی از پرندگان از جمله جغد

 نشان دهند.

 

 ی سوم، رهاسازی پرندگانمرحله

ی ها به طبیعت و در مرحلهانتقال پرندگان از محل نگهداری به محل انتخاب شده برای بازگردانی آن پس از

 رهاسازی، رعایت نکات زیر ضروری است:

 های با طیف افرادی که در زمان انتقال و رهاسازی پرندگان حضور دارند، حتی االمکان از پوشیدن لباس

ن بهتر است طرح و عکس حیوانات دیگر روی لباس آنان وجود نارنجی خودداری کنند. همچنی-رنگی قرمز

 نداشته باشد.

  برای رهاسازی پرندگان کافی است که کارتن را بر روی زمین قرار دهید و درب آن را باز کرده و دور

د. شوید. به هیچ عنوان پرنده را با دست یا ابزار دیگر از کارتن خارج نکنید و پرندگان را به هوا پرتاب نکنی

خله ای در این مرحله در زمان رهاسازی ضروری است که پرنده خود از کارتن خارج شود و افراد حاضر مدا

ی کوچکی انجام ندهند )البته در مورد برخی از پرندگان مانند بادخورک استثنا وجود دارد و باید مداخله

 برای پرواز پرنده انجام گیرد(.



 

 مند و یا بهتر است در زمانی رهاسازی تا حد امکان افراد کمی حضور داشته باشند. چنانچه افراد عالقه

تا حد اید، حتما باید افراد را هدایت کنید که پیش از رهاسازی از جعبه خبرنگاران را با خود همراه برده

درب خروج جعبه  مخالف متر( و همه در نزدیکی هم و در یک سمت ۱۵فاصله بگیرند )حداقل  امکان

بایستند. به افراد یادآور شوید که از پیش از زمان باز شدن درب خروج جعبه تا زمان دور شدن پرنده 

 سکوت را کامال رعایت کنند.

 

  بسیاری از پرندگان پس از خروج از جعبه، برای دقایقی که ممکن است به طول انجامد در مکانی نزدیک

اف را بررسی کرده و بال و پر خود را مرتب میکنند. اکیدا به هیچ عنوان در به جعبه نشسته و محیط اطر

این زمان نزدیک به پرنده نشوید و با صدا و حرکات مختلف پرنده را مجبور به پرواز نکنید. بهتر است 

 پیش از رهاسازی این نکته را به همراهان نیز یادآور شوید.

 


