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 נקבה מאכילה פרחון. צילם יהודה כץ תבי-דרור

בערים  02%באזורים כפריים ל  02%ירידה דרמתית של בין צוינה  0222שנות ה בתחילת 
באוכלוסיית הדרורים בערים במזרח אנגליה ובמערב אירופה, שיוחסה לשינויים בחקלאות )יותר 

)פחות מקומות קינון לדרורים שאוהבים לקנן  ובבניה  אינטנסיבית( , בגינון ) פחות צמחים מקומיים( 
לציפורים . הסיבה לירידה באוכלוסיית הדרורים באנגליה לא קשורה סים(בחורים בבנינים בדומה לסי

 .5790כבר בשנת בהדרגה . הירידה באוכלוסיות הדרורים התחילה פולשות

 0222במסגרת עבודת דוקטורט  שפורסמה בשנת  את הנושא באנגליה שחקרה ,קייט וינסנטד"ר 
הדרורים בלונדון מתמעטים כי אין להם די מזון להאכיל את הגוזלים שלהם, : הגיעה למסקנה מעניינת

כשהגננים העדיפו צמח  –בגלל שינוי שנעשה החל משנות השבעים בצמחי הגינון בגינון העירוני וזאת 
 האוכלוסייעל הצמחים הנשירים המקומיים ועל הצמחים הגרים לא התפתחה  נוי גרים אקזוטיים

 מספקת של חרקים שבהם יכלו להאכיל את הגוזלים. 

 שמסקנותיו בפסקה האחרונה:  – של המחקר של קייט וינסנט  תקציר 

ttp://www.katevincent.org/parentpage1.htm#summary_1h 

 
מקומיים וגם  םלעשבוניייה וחזרה יית לונדון עשתה מהלך של שינוי הצמחיהזה עיר-בעקבות המחקר 

 קראה לאזרחים לעשות כך בגינון שלהם.
 חרקים בגינות שלהם למען דרור הביתאזרחי לונדון לשתול צמחים מושכי קריאה ל  

http://www.bbc.co.uk/nature/17829620 

 המצב לא השתפר 0252 שנת אבל לפי תקציר מאמר מ

http://blx1.bto.org/birdtrends/species.jsp?&s=housp 

 – 0227יצבה החל משנת יטוען שאוכלוסיית דרורי הבית באנגליה התאחר ת זאת מאמר לעומ
 מבוסס על מידע מספירת ציפורי הבר בחצרות של אנגליה ) מדע אזרחי(!!

stabilises-decline-sparrow-an.com/environment/2013/sep/23/househttps://www.theguardi 

ועד  5770משיכה ובין שנת ההירידה טוען ש 0257בשנת חוקרים ת צקבועל ידי  מאמר אחר שפורסם
הסיבה לירידה בדרורי לטענת החוקרים . באוכלוסיית הדרורים 02%הייתה ירידה של  0257שנת 

 תרשפוגע יוזה  בחיידק  גוענ מהדרורים אחוז גבוה העופות. נמצא ש מלריתמחלת  לונדון היא
הטענה היא שההתחממות  שרידות נמוכה במהלך החורף.באוכלוסיות הצעירים וגורם להם ל

היתוש שמעביר את החיידק דרורים בלונדון מכיוון שקשורה להתפשטות המלריה אצל ההגלובאלית 
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עקבות ההתחממות  של ויש באנגליה יותר ימים עם מזג אוויר כזה ב -משגשג במזג אוויר חם ולח
 ארץ. כדור ה

iconic-londons-are-https://www.forbes.com/sites/grrlscientist/2019/07/25/why-מקור:  
disappearing/#3cbfa05e2ad5-sparrows 
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