
ਅਮਰੀਕਨ ਈਲ
ਪਗਨੋਜ਼ ਸ਼ਾਈਨਰ
ਸਿਲਵਰ ਸ਼ਾਈਨਰ

ਲੇਕ ਸਟੱਰਜਨ
ਰੈੱਡਸਾਈਡ ਡੇਸ

ਹਿਕਰੀਨਟ ਮੱਸੈਲ
ਪਗਨੋਜ਼ ਮਿੰਨੋ 

ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੈਲਮਨ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ.

ਘਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ 10 ਤਰੀਕੇ!

1. ਬਾਥ ਟ ੱ ਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾ਼ਵਰ ਹ ੇਠ ਨਹਾਓ

2. ਫਲ ੱ ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘ ੱ ਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ੋ ਂ 
ਕਰਦੀ ਇ ੱ ਕ ਘ ੱ ਟ ਆਇਤਨ ਵਾਲੀ ਟ ੋਇਲਟ 
ਲਗਵਾਓ

3. ਕ ੱ ਪੜ ੇ ਸ ਕੁਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰ ਲਗਾਓ ਅਤ ੇ 
ਡਰ੍ਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤ ੋ ਂ ਕਰਨ ਤ ੋ ਂ ਬਚ ੋ

4. ਮਸੀ਼ਨ ਚਾਲ ੂ ਕਰਨ ਤ ੋ ਂ ਪਹਿਲਾ ਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਕਿ ਕ ੱ ਪੜ ੇ ਕਾਫੀ ਹ ੋਣ

5. ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਨ ੂ ੰ ਚਲਾਉਣ ਤ ੋ ਂ ਪਹਿਲਾ ਂ ਇਸਨ ੂ ੰ 
ਭਰ ਲਓ

6. ਆਪਣ ੇ ਦ ੰ ਦਾ ਂ ਨ ੂ ੰ ਬ ਰੁਸ਼ ਕਰਦ ੇ ਸਮ ੇ ਂ ਜਾ ਂ ਆਪਣ ੇ 
ਹ ੱ ਥਾ ਂ ਨ ੂ ੰ ਧ ੋ ਂਦ ੇ ਸਮ ੇ ਂ ਟ ਟੂੀ ਨ ੂ ੰ ਬ ੰ ਦ ਕਰ ਦਿਓ

7. ਜਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਿ ੱ ਚਣ ਵਾਲ ੇ ਉਪਕਰਨਾ ਂ ਨ ੂ ੰ ਬਦਲ 
ਦਿਓ

8. ਵਰਤ ੋ ਂ ਵਿ ੱ ਚ ਨਾ ਹ ੋਣ ਤ ੇ ਲਾਈਟਾ ਂ ਜਾ ਂ ਕ ੰ ਪਿਊਟਰ 
ਬ ੰ ਦ ਕਰ ਦਿਓ

9. ਉਤਪਾਦਾ ਂ ਨ ੂ ੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾ ਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ 
ਕਰ ੋ

10. ਖਾਦ ਜਾ ਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂ ਦੀ ਵਰਤ ੋ ਂ ਨਾ ਕਰ ੋ – ਹਰ ਚੀਜ਼ 
ਮੀ ਂਹ ਵਾਲੀਆ ਂ ਨਾਲੀਆ ਂ ਵਿ ੱ ਚ ਵਹਿ ਜਾ ਂਦੀ ਹ ੈ

ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
• ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ
• ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ
   ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ
• ਪੂਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
  ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ PowerPoint ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ 
ਕਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ/
ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ?
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

greatlakes@torontozoo.ca
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ

www.torontozoo.com/tz/greatlakes
ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ!

GLP ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਦੀਆਂ 
ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ

ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ:

ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ!

@greatlakesprgm @greatlakesprogram

ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ 
ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ  ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸੁਪੀਰੀਅਰ

ਮਿਸ਼ੀਗਨ

ਹਿਊਰੌਨ

ਓਨਟਾਰੀਓ

ਐਰੀ

ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਿੜੀਆਘਰ ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

NOAA, ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ

ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ



ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ

• ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 41 ਤਾਜੇ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਮਸੱੈਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ

• ਇਹ ਗੈਰ-ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 9 ਲੀਟਰ 
ਪਾਣੀ/ਘੰਟਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

• ਮਸੱੈਲਸ ਨੰੂ ਸੇਹਤਮੰਦ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚਕ 
ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਜੇ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸੱੈਲਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵਂੇ ਕੀਤੇ 
ਜਾਵੇ, ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਾਉਂਟਰ ਐਪ 
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ!

ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਿੜੀਆਘਰ 
ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰੀਸ ਅਤੇ ਔਸ਼ਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਸੱੈਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਮਸੈੱਲਸ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ!

ਜਲਵਾਸੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ 
ਕਾਰਪਸ ਅਤੇ ਜ਼ੇਬਰਾ ਮਸੈੱਲਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, 
ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ 
ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਕਾਓ ਅਤੇ EDDMaps 
‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ।

www.eddmaps.org/ontario

ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰਪਸ

ਧਾਵਕ!
ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੈਂ 
ਅ

ਹਿ

ਮ ਹਾਂ!     ਮਂੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ!

ਕਲੇਮ ਕਾਉਂਟਰ ‘ਤੇ ਮੱਸੈਲ ਵੇਖਣ
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ

ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੈਂ 
ਅ

ਹਿ

ਮ ਹਾਂ!     ਮਂੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ!

ਕਲੇਮ ਕਾਉਂਟਰ ‘ਤੇ ਮੱਸੈਲ ਵੇਖਣ
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ

ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅਮਰੀਕਨ ਫਿਸ਼ਰੀਸ ਸੋਸਾਇਟੀ Todd StaileyNANFA
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ਰੈੱਡਸਾਈਡ ਡੇਸ  ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ
• ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ: ਐੱਲ. ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਐੱਲ. 

ਹਿਊਰੌਨ ਦੇ ਠੰਡੇ, ਸਾਫ਼ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ

• ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ 
ਮਾਰਦੀ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਨ ਈ  ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ(ਚਾਲੂ)
• ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਾਸੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਲੰਬਾ 

ਪ੍ਰਵਾਸ (6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ)

• ਖਤਰੇ: ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਡੈਮ, 
ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ

ਪਗਨੋਜ਼ ਮਿੰਨੋ  ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ
• ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ, ਉਲਟੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ

• ਨਰ ਆਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਕਰਨਗੇ

ਪਗਨੋਜ਼ ਸ਼ਾਈਨਰ  ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ
• ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਦਿਆਂ 

ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਡੇ ਦੇਣਾ

• ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ

ਹਿਕਰੀਨਟ ਮੱਸੈਲ  ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ
• ਲਾਰਵੇ ਲਈ ਲੇਕ ਸਟੱਰਜਨ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਹੋਸਟ ਵੱਜੋਂ 

ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ੇਬਰਾ 
ਮਸੈੱਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੈਲਮਨ  ਲੁਪਤ
• ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ (ਐੱਲ. ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਲ-ਵਿਭਾਜਕ 

ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ)

• ਐੱਲ. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਦੋਬਾਰਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਸਿਲਵਰ ਸ਼ਾਈਨਰ  ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ
• ਨਾਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਧੇ ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਦੋ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 

ਕਰਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ

• ਖਤਰੇ: ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਲੇਕ ਸਟੱਰਜਨ  ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ(ਚਾਲੂ)
• ਖ਼ੁਰਾਕ: ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਮੋਲੱਸਕ, ਕਰੇਅ ਮੱਛੀਆਂ, 

ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ

• ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ 
ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ 

ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ


