
רשויות מקומיות אנא קבלו אחריות:
גוזמים עצים בזמן הנכון - חיי הגוזלים בידיכם!

גוזלים של בולבול. צילום: דניאלה קרני 
הראל

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

אבירם

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

גוזל של שעיר. צילום: יובל פדר

קטל המוני: אלפי גוזלים בשנה
על פי הערכות נקטלים מגיזום עצים בעונת 

הקינון אלפי גוזלי ציפורים ממינים רבים 
בכל שנה. חלקם עופות נפוצים כמיני "מלווי 

אדם" וחלקם שכיחים פחות ורגישים יותר. 
פגיעה קשה נרשמת בקרב מינים כגון שחרור, 

בולבול, נקר סורי, לבן חזה, ירגזי מצוי, 
חוחיות, אנפות, מגלנים ועוד.

לעיתים התוצאה הקשה נגלית ליד גני ילדים 
ובתי ספר ומיד לאחר הגיזום או הכריתה 

הילדים נחשפים למראות קשים של גוזלים 
מוטלים על הקרקע פצועים או ללא רוח 

חיים. הפגיעה בגוזלי ציפורים ממינים 
שונים מטילה גם עומס רב על עבודת פקחי 

שמירת הטבע ועל בית החולים לחיות בר 
בהתמודדותם עם מספר רב של גוזלים 

פצועים, וגוזלים רבים אינם שורדים.

הזמן הנכון לגזום: בחודשים אוגוסט-
פברואר

עונת הקינון העיקרית של רוב מיני הציפורים 
בישראל היא ממרץ עד יולי. זוהי תקופה 
חורצת גורל, ובה אנו מבקשים שתימנעו 

ככל האפשר מטיפול בעצים. לעומת הנזק 
העצום הנגרם בעונה זו, בשאר חודשי השנה 

– אוגוסט עד פברואר – הפגיעה בציפורים 
מזערית. בחודשים אלו כמעט אין קינון ולכן 

אפשר לטפל בעצים או לגזום אותם ללא 
חשש מפגיעה בגוזלים רכים.

אנא גלו אחריות ופעלו בדרך חכמה ונכונה 
בכל הקשור לטיפול בעצים. כך תשמרו 

על הגוזלים ועל הטבע וגם תאפשרו לילדי 
הגנים ובתי הספר לצפות בגוזלים פורחים 

בבגרותם מהקן לחיים חדשים.

קן לציפור – כן לגוזל: פעולות גיזום וכריתת עצים באביב ובתחילת 
הקיץ קוטלות מדי שנה אלפי גוזלים חסרי ישע.

הפתרון: טיפול בעצים מחוץ לעונת הקינון - בחודשים אוגוסט עד 
פברואר. 
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מחזות אלו נשנים מדי שנה בשנה ברחבי הארץ: עבודות גיזום או כריתת עצים נעשות בימי 
האביב ובתחילת עונת הקיץ – מועד שבו עונת הקינון עדיין בשיאה. לרוב העבודות האלה 

אחראיות הרשויות המקומיות והן נעשות למטרות נוי או בטיחות ביישובים בכלל ובמוסדות 
חינוך בפרט. התוצאה: פגיעה אנושה ובלתי הפיכה בגוזלים שבקינים.


