"اطالعیه هدیریت کنترل و هبارزه با پرندگان خسارت زا در هسارع کلسا"
آفت :پرندگان کلسا
نام فارسی :پزًذگاى (چکاّک آطواًی ،چکاّک کاکلی ،تالزلزٍ ػکن طفیذ ،گٌجؼک خاًگی ّ )...

نام انگلیسیBirds :
عاهلAlauda arvensis, Galerida cristata, Pterocles alchata, Passer domesticus :
هقدهه:
در طالُای اخیز ،خظارت پزًذگاى تَ کلشا ،هْرد تْجَ اکثز کؼاّرساى کلشاکار ایزاى ّ ًیش تزخی کارػٌاطاى
کؼاّرسی اس اطتاىُای هختلف کؼْر لزار گزفتَ ّ آى را یکی اس ػْاهل تاسدارًذٍ گظتزع ططح سیز کؼت کلشا هی
داًٌذ .پزًذگاى تَ خصْؽ چکاّکُا در سهاى رّیغ تْتَُای کلشا (پاییش ّ سهظتاى) در هزاحل دّ تزگی تا پٌجَسًی
گیاٍ ّ تا لثل اس هزحلَ طالَرّی خظارتسا ُظتٌذ .پزًذگاى اس جولَ چکاّک آطواًی ،چکاّک کاکلی ّ … اس جولَ
پزًذگاى خظارت سای کلشا در ایزاى هحظْب هیػًْذ.

هرفولوشی:
ایي تیزٍ ،پزًذگاًی تا پزّ تال رگَ رگَی ػٌی رًگ ّ خْع آّاس را کَ هؼوْالً اًگؼت ػمثی پاُایؼاى دراس،
هظتمین ّ ًْک تیش اطت ،در تز هیگیزد  .چکاّک آطواًی دارای پزّاس گزُّی ّ در اًتِای طز ،پزُا اًذکی تزجظتَ
ػذٍ ّ تَ کاکل گزد ّ کْتاُی کَ تظیار کْچکتز اس کاکل چکاّک کاکلی هی تاػذ ،تثذیل ػذٍ اطت .دم ًظثتاً
دراس ّ طفیذی ػاُپزُای کٌاری آى آػکارا دیذٍ هی ػْد .چکاّک کاکلی  17طاًتیوتز طْل دارد ّ ًظثتًا پز جثَتز
اس چکاّک آطواًی ّ کوزًگتز اس آى اطت .تال ُا کاهالً گزد ّ دم کْتاٍ اطت.

عال یم:
پض اس کاػت کلشا  ،چکاّک ّ طایز پزًذگاى داًَ خْار ّارد هشارع (تَ خصْؽ هشارع سّد کاػت ّ ُوجْار رّطتاُا)
ػذٍ ّ اس تزگِای کْتیلذًّی (اّلیَ) گیاٍ تغذیَ کزدٍ ّ تاػث تخزیة ّ صذهات فزاّاى هیػًْذ ّ در هْاردی خظارات
غیز لاتل جثزاًی ّارد هیکٌٌذ .در اراضی تشرگ ّ ّطیغ تزاکن تیؼتز تْدٍ ّ جوؼیت آىُا تا ارتفاع گیاٍ راتطَ
هؼکْص دارد  .در ٌُگام کپظْلدُی ًیش گٌجؼکُا تَ صْرت گزُّی ّ تا پزّاسُای کْتاٍ اس غالفُای تاسٍ تؼکیل
ػذٍ تغذیَ هیکٌيد.

خسارت:
پزًذگاى اس تزگُای کْتیلذًّی تغذیَ کزدٍ ّ سهاًی کَ طایز گیاُاى هْرد ػاللَ آىُا در طثیؼت ّجْد ًذارد ،هْجة
خظارت فزاّاى هیػًْذ  .هیشاى تغذیَ تظتگی تَ تزاکن ّ دطتزطی هْاد غذایی دارد .هیشاى تغذیَ اس تذرُای رّی
خاک خیلی تیؼتز اس تذرُای دفي ػذٍ اطت  .چکاّکُای آطواًی اس هزس هشرػَ تَ خصْؽ پزچیيُا ّ درختُا
فاصلَ هی گیزًذ .آًِا اراضی تزٌَُتز ّ دارای ارتفاع کْتاٍتز ّ اراضی دارای گیاُاى پِيتزگ را تَ گیاُاى ػلفی
تزجیح هیدٌُذ  .در تزرطی سیظتگاُی چکاّکُا در هشارع کلشای اطتاىُای هاسًذراى ،گلظتاى ّ اردتیل ،تیؼتزیي
خظارت تحت تأثیز پذیذٍ هِاجزت پزًذگاى اس ػزضُای ػوالی تَ جٌْب ػزق دریای خشر در اطتاى گلظتاى کَ
هظیز ػثْر آىُاطت ،هؼاُذٍ هی ػْد .
ضرایط هساعد :کؼت دیز ٌُگام

روشهای هدیریت:


تزای دّر کزدى پزًذگاى اس رّع ُای هختلفی اس جولَ تْپ ُای هخصْؽ ،هاکت پزًذگاى ػکاری ،لْطی
ُای خالی (تظتي در اهتذاد یک طٌاب ّ تکاى دادى آى ّ یا ضزتَ سدى تَ لْطی خالی تْطط کارگز) ،اًْاع
هتزطکُا ،گٌجؼک پزاى ،لزار دادى ًْارُای کاطت ّ ّیذئْ در حاػیَ هشارع ،اطتفادٍ اس هْاد ػیویایی
دّرکٌٌذٍ ّ ضذػفًْی تذّر اطتفادٍ هیػْد .



تز اطاص ًتایج تَ دطت آهذٍ اس پزّژٍ تزرطی سیظتگاُی چکاّک آطواًی ّ چکاّک کاکلی در هشارع
کلشای اطتاى تْصیَُای سیز پیؼٌِاد هیػْد :



کاػت کلشا تا تزاکن تذر تیؼتز در هٌاطك دارای خظارت پزًذگاى



کاػت سّدتز کلشا در اتتذای پاییش ّ لثل اس هِاجزت چکاّکُای آطواًی



ّجیي ػلفُای پِيتزگ تؼذ اس رػذ تزگُای تْتَُای کلشا



کاػت هشارع گٌذم ّ کلشا در کٌار ُن



کاػت کلشا در سهیيُای کٌار جادٍُا



ًکتَ هِن در کارتزد رّعُای هکاًیکی ،ػادت کزدى طزیغ پزًذگاى تَ اصْات ّ تصاّیز یکٌْاخت ّ دائوی تا
تکزار هٌظن اطت .تٌاتزایي تایذ هحل اطتمزار ّ سهاى اطتفادٍ اس اتشارُای هکاًیکی تغییز یاتذ تا پزًذگاى
طزیغ تَ آًِا ػادت ًکٌٌذ.

زهان ظهور عالین :هزحلَ ظِْر گیاُچَ ّ غالفُای اّلیَ

الگوی پراکنص :تصادفی (ػوْهی(

