
 

 

آزادسازی پرندگانی که قبال در بازداری استفاده شده اند به 

بهترین  -منظور حفاظت و همچنین استفاده ی پایدار  از آنها

 . دستورالعمل ها

 (IAF)انجمن بین المللی بازداری و حفاظت از پرندگان شکاری 

حامی سنت و آئین آزاد سازی پرندگان شکاری وحشی پس از 

 .استفاده از آنها در شکار می باشد

اگر چنانچه تصمیم به آزادسازی پرنده ی شکاری خود دارید و 

، لطفا به پنج سئوال این کار در کشور شما قانونی می باشد

ذیل پاسخ دهید تا معلوم گردد که آیا پرنده ی شما برای 

ضروری است جهت بررسی احتمال .  مناسب است یا خیرآزاد سازی 

وجود برخی بیماری ها در پرنده، که برای جمعیت وحشی آن 

موجب کوتاه شدن  درطبیعت می تواند بسیار خطرناک باشد و یا

عمر پرنده پس از رهاسازی شود، به بیمارستان پرندگان شکاری 

و بیمارستان . و یا دامپزشک با تجربه مراجعه نمائید

دامپزشک احتیاج دارند که جهت بررسی بیماری های خطرناک 

برای پرندگان وحشی و همچنین حلقه گذاری و نصب میکروچیپ، 

      .پرنده شما را در اختیار داشته باشند

 :سئواالت مربوط به آزادسازی پرندگان شکاری وحشی

 آیا پرنده شما جزو پرندگان وحشی صید شده است؟.  1 سئوال

 .رجوع شود 2به سئوال  -بله  ( الف        

رسمی تحت تنها به عنوان بخشی از پروژه ی ( ب        

دستورالعمل
1
   IUCN آزاد گردد.    

آیا پرنده در مکانی مشابه آنجا که در آن صید .   2 سئوال

    شده رها می گردد؟

 .رجوع شود 3به سئوال  –بله ( الف       

تنها به عنوان بخشی از پروژه ی رسمی   -خیر ( ب        

تحت دستورالعمل
1
   IUCN آزاد گردد   . 

تنها به عنوان بخشی از پروژه ی رسمی   -نمی دانم( پ       

تحت دستورالعمل
1
   IUCN آزاد گردد   . 
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آیا پرنده جزو آن دسته از پرندگانی است که از .   3سئوال 

هنگام جوجگی برداشته شده و در کنار انسان پرورش یافته 

 است؟

 .پرنده برای رها سازی مناسب نمی باشد –بله ( الف        

 .رجوع شود 4به سئوال  –خیر ( ب       

پرنده برای رها سازی مناسب نمی    -نمی دانم ( پ        

 .باشد

 آیا پرنده سالم می باشد؟.   4سئوال 

 . رجوع شود 5به سئوال  –بلی ( الف          

 .ها سازی مناسب نمی باشدپرنده برای ر  -خیر ( ب          

پرنده برای رها سازی مناسب نمی   -نمی دانم ( پ          

 .باشد

 آیا پرنده قادر به شکار کردن می باشد ؟  – 5سئوال 

طبق دستورالعمل های عمومی رها سازی  –بله ( الف         

 .پرندگان شکاری عمل شود

 .نمی باشد پرنده برای رها سازی مناسب   -خیر ( ب         

پرنده برای رها سازی مناسب نمی   -نمی دانم ( پ        

  .باشد

 اصول کلی رها سازی پرندگان شکاری

در ابتدا به چارت تصمیم گیری :   آیا رهاسازی انجام گیرد

برای هر پرنده رجوع شود جهت بررسی این موضوع که آیا قابل 

   .آزادسازی می باشد یا نه

اگر چنانچه پرنده در طول فصل :  شود کجا رها سازی انجام

مهاجرت صید شده باشد، بهترین محل برای آزاد سازی آن همان 

اگر پرنده از آشیانه . محل صید و در فصل بهار می باشد

برداشته شده باشد، بهترین محل برای آزادسازی اطراف النه و 

ترجیحا پرنده باید در مکان های آزاد  .در فصل بهار می باشد

بدون دکل های برق و به دور از محل های شکار و صید و نزدیک 

 .به کبوتربازان باشد



 

 

بهترین حالت برای رها سازی آنست که :  قبل از رها سازی

در صورتی که . پرنده کامال سرحال بوده و خوب سیر شده باشد

غذا دادن در طول چندین روز انجام گیرد، بهتر است که پرنده 

مکان پرواز کردن داشته باشد نگهداری در جایی بزرگ که ا

به دامپزشک و یا کلینیک دامپزشکی مراجعه شود تا از . شود

. سالمتی پرنده اطمینان حاصل شود و پرنده حلقه گذاری شود

نصب یک ردیاب رادیوئی کوچک در دم پرنده می تواند شانس 

با غذا . آزادسازی موفق را همراه با دریافت اطالعات باال برد

ن به آنها برای چند روز و در مکانی که خبری از انسان داد

 .نباشد، آنها را از انسان ترک عادت دهید

یافتن مکانی امن برای رها سازی به طوری :  هنگام رها سازی

که خطری از جانب شکارچیان آنها را تهدید نکند بسیار مهم 

جایی است که مکان های خوب و  یکی از بهترین مکانها. است

پرنده را . را برای گذران شب در اختیار آنها قرار دهد امنی

به خوبی سیر کرده و دو ساعت قبل از غروب او را برای پیدا 

بهتر است که رها سازی . کردن یکی از آن جاهای امن رها کنید

 .خیلی آرام و بدون ترسانیدن پرنده انجام شود

 3-2اگر چنانچه بتوانید پرنده را به مدت :  پس از رها سازی

اگر چنانچه متوجه . روز ببینید بسیار ایده آل خواهد بود

شدید که پرنده ضعیف و الغر شده است، می توانید یک ساعت قبل 

از طلوع آفتاب یک شکار مرده بدون پوست و پر و بطوری که 

رنده معموال پ. گوشت آن نمایان است در نزدیکی او قرار دهید

پس از یک یا دو شکار موفق قادر به ادامه حیات بصورت مستقل 

   .  خواهد بود

 



 

 

                                                                                                                                                  


