
 

 

.استخدامهااستدامة يساعد على ويحفظها  هذا ،عتها البريةالصقور المدربة الى الطبي اطالق  فيالمثلى  الطريقة  

 .صيداستخدامها لل بعد البرية الصقور عن اإلفراج سبل يدعمان االتحاد العالمي للصقارة 

 (5)لة الخمس االسئ على اإلجابة الرجاء بذلك، قيامبلدك بالويسمح لك القانون في  ،الى البرية بك الخاص الصقراطالق  في تفكر كنت إذا

. ام ال اذا كان االطالق مناسب للصقر لمعرفة أدناه،  

  

 تكونتنتشر و ان يمكن التي الطيور خلو الصقر من امراض من للتحقق بيطري طبيب أو لصقوربيطري ل مستشفى زيارة إلى تحتاجكما 

.األسئلة على جاوب ثم ومن،تؤثر سلبيا على الحياة الفطرية في البراري أو البرية،على الكائنات  خطيرة  

 

 .حالة الصقر المريض عن البيطري والطبيب المستشفى إبالغ فيجب  الصقار، يد حملة على أثناء مريض الصقر كان إذا أما 

ون انتشار للحيلولة د ،قبل االطالق والعالج القطر نفسة يحتاجون الى الكشف على الصقور في البيطريين األطباءمستشفى الصقور و 

 .المستطاع متابعة الصقر بعد االطالق قدرترقيم الصقر بحجل او شريحة الكترونية  كما يساعدالعدوى للصقور الوحشية،

 :الوحشيةالى   صقور قرار اطالق  اتخاذ  تسلسل

 

؟(  طرح) البرية من  قبض األصل في الصقر كان هل : 1 ؤالالس  

2 السؤال إلى انتقل - نعم( أ  

الرسمي مشروعيجب ان يكون جزء من  االفراج اذا - ال( ب  

 

منها؟ جاءت التي المنطقة في عن الصقر يفرج سوفاذا : 2 السؤال  

3 السؤال إلى انتقل - نعم( أ  

الرسمي مشروعيجب ان يكون جزء من  االفراج اذا - ال( ب  

 الرسمي مشروعيجب ان يكون جزء من  االفراج اذا - أعرف ال( ج

 

"(جنا عش"لم يطرح بل )االنسان؟  ةهل الصقر سلب من عشة وهو صغير واستأنس : 3 لسؤالا  

 أ( نعم- الصقرغير مناسب الطالق سراحة

4 السؤال إلى انتقل - ال( ب  

 ج( ال أعرف - الصقرغير مناسب الطالق سراحة



 

 

؟في حالة صحية جيدة الصقر هل : 4 سؤال  

5 السؤال إلى انتقل - نعم( أ  

 ب( ال - الصقرغير مناسب الطالق سراحة  

 ج( ال أعرف - الصقرغير مناسب الطالق سراحة

 

؟الصيد على قادر الصقر هل : 5 السؤال  

 "العامة في اطالق الصقور المبادئ" اتبع - نعم ( أ

  سراحة الصقرغير مناسب الطالق -ال  ( ب

 سراحة الصقرغير مناسب الطالق - أعرف ال ( ت

 

 العامة في اطالق الصقور المبادئ

.ام ال  مالئمكان االطالق  إذا ما لمعرفة  الصقر، لكل القرارات تسلسل من التحقق أوال : االطالق إمكانية  

 

طريقة لالطالق في فصل الربيع قرب منطقة القبض  أفضلفأن  ، (  طرح)  الهجرة أثناء الصقر على القبض تم إذا: منطقة االطالق

.علية  

.عشة منطقة قرب الربيع فصل في لالطالق طريقة أفضل فأن اما اذا تم سلب الصقر من العش أو القبض علية في منطقة عشة   

، وفخاخ دقية قدر االمكانكذلك يفضل االطالق في منطقة غير مأهولة بالسكان وخالية من أعمدة الكهرباء ، وتجنب مناطق الصيد بالبن

.القبض على الصقور، وبعيد عن مربي الحمام المنزلي  

. 

يستحسن ،مع التغذية الجيدة لعدة ايام  و.جيدة وتغذية عالية صحية حالة فييفضل االطالق عندما يكون الصقر : خطوات قبل االطالق

الصقر ووضع خاتم  صحة من للتأكدبيطري الصقور  عيادة زيارة ومن ثم  اطالق الصقر اوال في قفص كبير لتقوية جناحة للطيران،

.الصقر من سالمة الصقر و يمد بالمعلومات االساسية ذيل كما يساعد جهاز تتبع صغير في أخرى؛حجل في رجل الصقر أو عالمة   

يساعد الصقر على التأقلم مع الطبيعة لعدة ايام  البشر من مرأى و دون كما ان تعود الصقر بعيدا عن صوت و حركة االنسان اثناء التغذية

.بعد االطالق   

في منطقة  مفترسة حيواناتجوارح او هجوموتدني المخاطر من  ،الصقر سراح الطالق آمن مكان من المهم جدا وجود  :االطالق 

العطاء الصقر الحرية في ، و وجود مواكر امنة لقضاء الليل بأمان بعد اشباع الصقر ومن ثم االطالق قبل الغروب بساعتين  االطالق

.يكون االطالق سلس وبعيد عن توتر الصقر عند الشروع في االطالقومن المهم ان  .اختيار الموكر المناسب خالل نومة  

 



 

. 

 من الصقر هزيال، يمكن ان تطعمة   ترى كنت إذا. أيام 3-2 لمدة اإلفراج منطقة في الصقر راقبي المثالية، الناحية ومن: االطالق  بعد

من المسلم بة ان و. الحم ليراه   وفتح  الغراء الصقر منتشر الريش أو الفراء مع الفجر، قبل ساعة ة منة قريب ميتة فريسة ترك خالل

 .لصيد بعد اقتناص فريسه أو اثنتان بدون مساعة االنسانالصقور تعتمد على نفسها في ا

 

 

 


