
نرجو من السلطات المحلية تحمُّل المسؤولية:
حياة الِفراخ بين أيدينا!

فِراخ بلبل. تصوير: دانييال كارني هرئيل

فرخ بالغ لثبج )نوع من البوم( سقط من شجرة 
في روضة أطفال في منطقة مرتفعات الجوالن أثناء 

التقليم. تصوير: ياعد أفيرام

فرخ حسون في رعاية مستشفى الحيوانات 
البرية. تصوير: دانييال كارني هرئيل

فرخ خبل )نوع من البوم(. تصوير: نوجا شتاينميتس

مذبحة جماعية: آالف الِفراخ كل عام
أنواع  فِراخ  اآلالف من  إلى  التقديرات  تشير 
العديد من الطيور تقتل خالل تقليم األشجار 
خالل موسم التعشيش كل عام. بعض الطيور 
االنسان"  "رفيقة  الطيور  كأنواع  شائعة 
وبعضها أقل شيوًعا وأكثر حساسية. ُسجلت  
مثل  الطيور  أنواع  بين  الشديدة  اإلصابات 
السوري،  الخشب  نقار  البلبل،  الشحرور، 
البلشون  الحسون،  القرقف،  الصدر،  أبيض 

)مالك الحزين(، أبو منجل، وغيرها.
في بعض األحيان نجد النتيجة المفزعة بالقرب 
من رياض األطفال والمدارس. مباشرة بعد 
التقليم أو قطع الشجر يكون األطفال عرضة 
األرض  على  ُملَقون  لِفراخ  قاسية  لمناظر 
لمختلف  الِفراخ  إصابات  موتى.  أو  مصابين 
عمل  على  ثقياًل  عبًئا  تشكّل  الطيور  أنواع 
مفتشي حماية الطبيعة وعلى مستشفى 
الحيوانات البرية في تعاملهم مع عدد كبير 
من الِفراخ المصابة، والكثير من الِفراخ التي 

لن تنجو.

الوقت الحرِج هو: االشهر بين آذار - تموز 
التعشيش الرئيسي لمعظم أنواع الطيور في 
إسرائيل هو من آذار حتى تموز. هذا هو وقت 
حرج نطلب فيه إظهار يقظة كبيرة لألعشاش 
أّجلوا  أعشاشا  وجدتم  وإذا  األشجار،  على 

التقليم أو القطع إذا أمكن.

والتصرف بطريقة  المسؤولية  يرجى تحمل 
ذكية وصحيحة فيما يتعلق بالعناية باألشجار. 
بهذه الطريقة ستحافظون على الِفراخ وعلى 
رياض  ألطفال  أيًضا  وتسمحون  الطبيعة 
األطفال والمدارس بمشاهدة نمو الِفراخ في 
مرحلة بلوغها وطيرانها من العش إلى الحياة 

الجديدة.

عش الطيور – المحافظة على الِفراخ: عملية تقليم وقطع األشجار في 
الربيع وأوائل الصيف تقتل اآلالف من فِراخ الطيور العاجزة كل عام.

ما هو الحل؟ قبل التقليم افحصوا: هل يوجد أعشاش على الشجرة؟ إذا 
وجدتم أعشاشا من المفضّل تأجيل التقليم بعد نهاية التعشيش إذا أمكن.

جناح اإلعالمتموز 2020

تتكرر هذه المشاهد كل عام في جميع أنحاء البالد: تتم أعمال التقليم أو قطع االشجار في الربيع 
وأوائل الصيف - وهو الوقت الذي ال يزال فيه موسم التعشيش في أوِجِه. تتم هذه األعمال 
بهدف تحسين شكل الشجرة، الوقاية من الحرائق ومن اجل السالمة، في البلدات بشكل عام 
وفي المؤسسات التعليمية بشكل خاص. النتيجة: إصابة قاتلة وحتميّة للِفراخ في األعشاش.


