
  دلیل معلومات اولیھ –الطیور البریھ في كندا 

ثة یوجد في كندا نحو اربعمئھ وخمسون نوعا من الطیور. وتتواجد الطیور بمختلف االحجام وااللوان, ابتداءا من طائر  الطنّان الذي یزن ثال ۰
الذي یزن اثناعشر كیلو جرام . كندا بلد كبیر وكل منطقھ فیھ تمتاز بانواع معینھ خاصھ بھا. لمزید من   -عازف البوق -وانتھاء بطائر البجع جرام 

 المعلومات عن " طیور كندا" یمكنكم زیاره الموقع التالي:

http://naturecanada.ca/news/blog/celebrate-canada-birds/ 

ثمانون بالمئھ من ھذه الطیور یھاجر الى خارج كندا خالل فصل الخریف لقضاء فصل الشتاء في مكان اخر. اغلبھا تتجھ جنوبا, فھناك عدد  ۰
ض االنواع تھاجر الى ابعد من ذلك بكثیر ,الى الطرف الجنوبي كبیر یقضي فصل الشتاء في الوالیات المتحده االمیریكیھ او المكسیك , ولكن بع

الف كیلومتر ذھابا وایابا 30من قارة امریكا الجنوبیھ حیث تقطع مسافة تقدر بنحو   
اصدرت  1917وقعت كل من كندا والوالیات المتحده االمیركیھ اتفاقیھ لحمایھ ھذه االنواع المشتركھ من الطیور  وفي العام  1916في العام  ۰

 كندا قانونا لحمایة اغلب الطیور حیث حّرمت صید او الحاق الضرر او االذى باغلب انواع الطیور البالغھ او باعشاشھا او بیضھا. وقد سمي
 ).MBCAھذا القانون ب" قانون اتفاقیة الطیور المھاجره" .(

الطیور الجارحھ كالصقور والبوم لیست محمیھ بھذا القانون(  ۰ MBCA حمیھ بقوانین صادره من الوالیھ او المقاطعھ الواقعھ فیھابل م  )  

 على الرغم من وجود قوانین الحمایھ ھذه, اال ان اعداد كثیرة من الطیور في تناقص مستمر بسبب مایقوم بھ االنسان وبالذات مما یلحقھ من ۰
الطرقات والمزارع على حساب االماكن الطبیعیھ. كما ان تدمیر الماكن العیش الطبیعیھ لھذه الطیور عبر الزحف العمراني وبناء المدن و

 اطالق العنان للقطط وتركھا دون مراقبھ خارج المنزل ممكن ان یودي الى االضرار بالطیور ایضا.

 قلة الطیور لیس جیدا للطبیعھ , فالطیور ضروریھ للحد من انتشار الحشرات الضاره وتحافط على بقاء الغابات في حالھ صحیھ  جیده  وتساعد ۰
ب على انتشار بذور النباتات وتسمید الزھور وتلقیحھا كما تقوم الطیور بالقضاء على القوارض كالفئران والجرذان التي تتلف المحاصیل وتسب

مراض واالوبئھ.  اال  

في  ان الحكومھ الفیدرالیھ الكندیھ (ممثلة بوزارة البیئھ وتغییرات المناخ) ھي المسئولھ عن سریان وتطبیق القوانین الخاصھ بحمایة الطیور ۰
كندا.  وتتشارك العدید من المقاطعات في ادارة انظمة الصید والتراخیص الخاصھ بذلك.  فبینما اغلب انواع الطیور غیر مسموح باصطیادھا 

ال ان بعض الطیور المائیھ (الوز والبط) والطیور البریھ ( الدجاج البري والدیك الرومي البري والخ) مسموح باصطیادھا ولكن بشروط  ا
 و"بكمیات محدوده" وفي اوقات معینھ وبتراخیص حكومیھ.

ومناطق الشمال الكندي. كما یمنع استخدام السالح یعتبر الصید من االنشطھ التقلیدیھ للعدید من االسر الكندیھ وخاصھ في المناطق الریفیھ 
 الناري بدون ترخیص من الحكومھ الفیدرالیھ.

( ان الجمعیھ الخیریھ الكندیھ لحمایة الطبیعھ  ۰ Canada Nature تسعى لجعل كندا مالذا امنا للطیور. تفضلوا بزیارة   )
 موقعنا الموضح ادناه لمعرفة المزید عما نقوم بھ من اعمال:

http://naturecanada.ca/initiatives/save-bird-lives/ 

http://naturecanada.ca/news/blog/celebrate-canada-birds/
http://naturecanada.ca/initiatives/save-bird-lives/



