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ਆਪਣੀਆਂ

ਗਰੇਟ ਲੇਕਸ

ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ!

ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ: 

ਿਵਖੇ ਗਰੇਟ ਲੇਕਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ

ਸਵੈਸੇਵੀ ਬਣੋ!

www.ontariostreams.on.ca
www.torontozoo.com

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

greatlakes@torontozoo.ca 

'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ

ਿਸੱਖੋ
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1. ਬਾਥ ਟੱਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਵਰ ਹੇਠ ਨਹਾਓ!

2. ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆਇਤਨ ਵਾਲੀ ਟੌਇਲਅਟ 

 ਲਗਵਾਓ!

3. ਬੇਸਮੈਂਟ ਿਵੱਚ ਕੱਪਿੜਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰ 

 ਲਗਾਓ, ਡਰਾਇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ! 

4. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਹਰ ਵਾਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ! 

5. ਿਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸਨੂੰ 

 ਭਰ ਲਓ! 

6. ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
 ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟਟੂੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ!  

7. ਊਰਜਾ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ 

 ਿਦਓ। 

8. ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ! 

9. ਿਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਨਾ ਛੱਡੋ! 

10. ਜਦ ਵਰਤੋਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 

 ਕੰਿਪਊਟਰ, 

 ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਨਾ 

 ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਿਦਓ। 

11. ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ – ਹਰ 

 ਚੀਜ਼ ਮੀਂਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵਿਹ 

 ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  

ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੇਟ ਲੇਕਸ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮ, ਪਾਠ�ਮ-ਆਧਾਰਤ, 

ਗਰੇਡ 1, ਗਰੇਡ 2, ਗਰੇਡ 7 ਅਤੇ 

ਗਰੇਡ 8 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ 

ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀ 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਨ ਈਲ

ਅਟਲਾਂਿਟਕ ਸਾਮਨ

ਈਸਟਰਨ ਸੈਂਡ ਡਾਰਟਰ

ਲੇਕ ਸਟਰਿਜਅਨ

ਰੈ ੱਡਸਾਈਡ ਡੇਇਸ

ਟੋਰਾਂਟੋ ਜ਼ੂ

ਗਰੇਟ 

ਲੇਕਸ 

ਦਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ

ਟੋਰਾਂਟੋ ਜ਼ੂਗਰੇਟ ਲੇਕਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ



ਰੈ ੱਡਸਾਈਡ ਡੇਇਸ ਲੇਕ ਸਟਰਿਜਅਨ

ਅਮਰੀਕਨ ਈਲ ਅਟਲਾਂਿਟਕ ਸਾਮਨ

ਮੈਂ ਅਿਹਮ ਹਾਂ!

ਮੈਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਾਂ!

• ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲੀ ਲਾਲ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

• ਐੱਲ. ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਐਰੀ ਦੇ ਠੰਢੇ, ਸਾਫ਼, ਦਿਰਆਵਾਂ 

 ਅਤੇ ਨਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ

• ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ 

ਕਲੀਨੋਸਟੋਮਸ ਈਲੌਂਗੇਟਸ (10 ਸੈ.ਮੀ. ਤੱਕ) ਐਸੀਪੈਨਸਰ ਫਲੁਵੈਸਨਜ (3 ਮੀਟਰ ਤੱਕ)

ਸੈਲਮੋ ਸਾਲਾਰ (45 ਸੈ.ਮੀ. ਤੱਕ)ਐਂਗਿਵਲਾ ਰੋਸਟਰ੍ੈਟਾ (1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ)

American Fisheries Society Todd Stailey

© J E Swedberg

ਮਸੈ ੱਲਸ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ! 

ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੋ! 

• ਇਹ ਧਾਵਕ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ 

 ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

• ਹਣੁ ਇਹ ਗਰੇਟ ਲੇਕਸ ਿਵੱਚ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ

• ਵੱਡੀਆਂ ਝੁੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ

• ਿਕਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ

• ਜੱਦੀ ਮਸੈ ੱਲਸ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ 

Amy Benson, U.S. Geological Survey, Bugwood.org

ਧਾਵਕ!

ਜੈਬਰਾ ਅਤੇ ਕਵੈਗਾ ਮਸੈ ੱਲਸ

ਅਵਸਥਾ: ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼

ਈਸਟਰਨ ਸੈਂਡ ਸਾਮਨ

ਅਵਸਥਾ: ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ਅਵਸਥਾ: ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆਅਵਸਥਾ: ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ

ਅਵਸਥਾ: ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ

ਖ਼ਤਰੇੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਜਾਤੀਆਂ

• ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲਾਂਿਟਕ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵਚਲੇ 

 ਸਾਰਗਾਸੋ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਪਰ੍ਵਾਸ

• ਵਾਪਸ ਗਰੇਟ ਲੇਕਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

• ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਿਦਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 

 ਦੌਰਾਨ ਤਲ ’ਤੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

• ਅਿਹਮ ਵਪਾਰਕ ਮੱਛੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀਆਂ

• ਪਿਹਲਾਂ ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਸਦਾ ਜੱਦੀ ਿਟਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

• ਹਣੁ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

• ਈਲ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ: ਗਭਰੇਟ ਮੱਛੀਆਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ 

 ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ

• ਬਾਲਗ ਮੱਛੀਆਂ 1 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਟਲਾਂਿਟਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ

• ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਮੱਛੀ 

• ਪਤਲਾ, ਲੱਗਭਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰੀਰ

• ਨਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਰੇਤੀਲੇ ਤਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ 

 ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

• ਤਲਛਟ, ਪਰ੍ਦਸੂ਼ਣ ਅਤੇ ਡੈਮ ਇਸ ਮੱਛੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

 ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

• 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਿਜੰਦਾ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ!

• ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ

• ਤਲ ’ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ

• ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਮੌਲਸਕਾ, ਕਰੇਅ ਮੱਛੀਆਂ, 

 ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਲਾਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

ਐਮੋਕਿਰਪਟਾ ਪਲੂਿਸਡਾ (6.4 ਸੈ.ਮੀ. ਤੱਕ)

• ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ 41 ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ 

 ਮਸੈ ੱਲ ਪਰ੍ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ

• ਇਹ ਗੈਰ-ਰੀੜਹ੍ਧਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 9 ਲੀਟਰ 

 ਪਾਣੀ/ਘੰਟਾ ਿਫਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

• ਮਸਲਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤਮੰਦ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚਕ 

 ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

A. Dextrase

ਗਰੇਟ ਲੇਕਸ 

ਦਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ


