גוזל של לילית .צילום :נגה שטיינמץ

גוזל בוגר של שעיר שנפל מעץ בגן ילדים
באזור הגולן בעת עבודות גיזום .צילום :יעד
אבירם

רשויות מקומיות אנא קבלו אחריות:
חיי הגוזלים בידיכם!
פעולות גיזום וכריתת עצים ושיחים באביב ובתחילת הקיץ קוטלות
מדי שנה אלפי גוזלים חסרי ישע.
הפתרון :גיזום בשיקול דעת המתחשב בקינון הציפורים.

גוזל של חוחית בטיפול בבית החולים לחיות
בר .צילום :דניאלה קרני הראל

גוזלים של בולבול .צילום :דניאלה קרני
הראל

הצמחייה היא חלק חשוב ובלתי נפרד מהטבע
במקומות היישוב ויש בה אינספור יתרונות
לסביבה ,לאקלים ,לנוף ולרווחה הנפשית
של כולנו .הציפורים הן חלק בלתי נפרד
מעולם הצומח .הן מסתתרות בין הענפים,
ניזונות מהפירות ,מחסלות חרקים הפוגעים
בצמחייה ומקננות בצמרות העצים ,ואנו נהנים
מצבעוניותן ,מציוציהן ומשירתן.
בחלק מהעצים והשיחים ביישובים נעשות
עבודות גיזום על-ידי הרשויות המקומיות מטעמי
בטיחות הציבור ומשיקולי נוף ובריאות העצים.
אגרונומים ממליצים לגזום בסוף החורף ותחילת
האביב ,בעת שהעץ מתעורר מתרדמת החורף.
עם זאת ,זוהי גם עונת קינון הציפורים ,וקינים
רבים נפגעים בשל הגיזום.
התוצאה :פגיעה אנושה ובלתי הפיכה בגוזלים
שבקינים .בכל שנה נקטלים בדרך זו אלפי גוזלי
ציפורים ממינים רבים הנחשבים "מלווי אדם"
כגון דרור בית ,שחרור ,בולבול ,נקר סורי ,ירגזי
מצוי ,חוחיות ,אנפות ,מגלנים ,ועוד .התושבים,
ובהם ילדים ,נחשפים למראות קשים של גוזלים
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גוססים על מדרכות ,ופקחי רשות הטבע והגנים
וצוות בית החולים לחיות בר אינם מצליחים
לעמוד בלחץ פניות הציבור בבקשה להצילם.

הזמן הקריטי הוא בחודשים מרץ-יולי
עונת הקינון העיקרית של רוב מיני הציפורים
בישראל היא ממרץ עד יולי .זוהי תקופה קריטית
ואנו מבקשים להימנע בה ככל האפשר מגיזום
ומכריתת עצים .בשאר ימות השנה ,במשך יותר
משישה חודשים ,מאוגוסט עד פברואר ,כמעט
אין קינון ולכן מתאפשרות עבודות גיזום ללא
חשש מפגיעה בגוזלים .אם הגיזום בחודשי
האביב מחויב משיקולי בטיחות ובריאות העץ,
אנא עשו את זה בתבונה לפי הכללים הבאים:
 1עקבו אחרי קינון הציפורים והימנעו מגיזום
עצים שיש בהם קינים פעילים.
 2אנא היעזרו בחובבי הטבע ביישוב .הם ישמחו
להתריע על הימצאותם של קינים וכך יהיה
אפשר למנוע פגיעה בגוזלים ובהוריהם.

אגף הסברה

