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עפים ללא גבולות
בחודש מרס חברנו למשרד להגנת הסביבה ולמרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת 

הטבע וביחד אירחנו בשם מדינת ישראל את המפגש ה־13 של הכנס המקצועי־מדעי 
של האו"ם. רשות הטבע והגנים עוסקת במחקר ובניטור של בעלי כנף למיניהם, בהגנה 
עליהם ובחינוך הציבור בנושא לאורך שנים. הכנס עסק בהסכם בשם AEWA הקשור 
באמנה בינלאומית בשם The Convention on Migratory Species. האמנה מסדירה 

את השמירה על מינים נודדים וההסכם שבו דנו בכנס זה עוסק בשמירה על עופות 
המים הנודדים בין אפריקה לאסיה ולאירופה. בישראל עוברים שני צירי נדידה מרכזיים 

של מאות מיליוני עופות נודדים, האחד ממערב אסיה לאפריקה והשני ממזרח אירופה 
לים התיכון. מינים רבים של אותם עופות נודדים מופיעים בהסכם AEWA וחלק גדול 
בפעילות שמירת הטבע שלנו מוקדש להם. על כן, בחירת מדינת ישראל כמארחת הכנס 

היא הכרה במרכזיות של ישראל בשימור עופות מים נודדים. במהלך הכנס הצגנו לעשרות 
המדענים שהגיעו מחו"ל את חשיבותו של עמק החולה לעופות המים אשר נמצאים בצירי 

הנדידה, ואני מאמין ששכנענו בחשיבות שבשמירה על המינים הנודדים במזרח הים 
התיכון. המאבק שלנו כאן בבית יהיה נגד קו המתח העליון שרוצים להעביר בתוך העמק.

חוגגים עם העופות הנודדים
אותה אמנה בינלאומית להגנה על מינים נודדים, שעליה חתומה מדינת ישראל, מציינת 

מדי שנה ב־18 באפריל )יום שני י' ניסן( את "יום הנדידה הבינלאומי", כדי להעלות 
ברחבי העולם את המודעות לחשיבות שבשמירה על הציפורים הנודדות. בואו והצטרפו 

לפעילויות שהכנו לכם בנושא זה. הן מופיעות בחוברת זו ובאתר האינטרנט שלנו. 

פסח אביבי
בחג הפסח יצאו בני ישראל מעבדות לחירות, מחושך לאור ומשעבוד לגאולה. אף הטבע 

חוגג את העונה הזאת ביציאה מתרדמת החורף אל עבר הפריחה והלבלוב. אני מזמין 
אתכם לצאת החוצה, לטייל עם המשפחה והחברים בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים 
וליהנות מהאביב היפהפה. כדאי מאוד ללון באחד מחניוני הלילה שלנו לקבלת חוויה 

מושלמת. ברבים מן האתרים הושלמה עבודת ההנגשה. זאת ועוד באתר הרשות!

להתראות בשבילים!
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