
 کنند؟ها به انسان حمله میچرا کالغ

 .رسددر امان هستیم و آسیب جدي به ما نمی ،اگر علت رفتار حیوانات را بدانیم

 

با زندگی در محیط شهري سازگاري  ؛ودشمیاي است که در همه جا پیدا کالغ پرنده	به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا،

 به پرندگان این حمله از ویدئوهایی و هاگزارش هاي اخیراما در سال ؛ایمها عادت کردهو ما نیز به دیدن آن است  پیدا کرده

 .است داده افزایشرا  هاکالغ شمارزدیاد از اناشی  نگرانی کودکان، مخصوصاً ،انسان

ها اظهار ویژگی کالغوگو با ایسنا با اشاره به در گفت ،پرنده شناس و مدیر گروه انجمن پرنده شناسی طرالن ،رضا هاشمیعلی

کنند و ترجیح ها فرار هم میکننده نسبت به انسان نیستند حتی از انسانها موجودات وحشی و حملهکرد: پرندگان بویژه کالغ

دن انسان به آن حباب فرار ها یک حباب امنیتی براي خود دارند که با نزدیک شدهند در حریم امن خود باشند. کالغمی

  د.کننمی

ها موجوداتی با زندگی اجتماعی هستند گفت: وقتی جوجه کالغی از درخت پایین که پرندگان بویژه کالغ بیان اینوي با 

 ؛کنند تا با کمک هم مشکل را حل کنندها به علت اجتماعی بودن با قارقار و سر و صدا همدیگر را مطلع میافتد، کالغمی

  .بنابراین نباید به آن محل نزدیک شویم

 ؛هایشان و دفاع از همنوع خود استاز بین رفتن زیستگاه ،این کارشناس پرندگان، علت اصلی حمله کالغ به انسان به گفته

ها باشد یا جوجه کالغی در مسیر حرکتی آن ها کالغ مریض یا زخمی را در دست بگیرند، الشهبه عنوان نمونه اگر انسان

 باعث سرش به زدن نوك و انسان به حمله با و کنندمی پیدا وحشیگري خوي باشد هاآن اطراف در ،کالغی فاقد توان پرواز

غ به انسان را نداریم. این موضوع از دیرباز امري طبیعی بوده است کال حمله سابقه صورت این غیر در ؛شوندمی او به آسیب

  .چنین رفتاري آشنایی دارندا و روستاییان نیز ب



هاي ها در اماکن عمومی و حمله به انسان توضیح داد: زیستگاهدرباره علت حضور کالغ مدیر گروه انجمن پرنده شناسی طرالن

یا  ،اندهاي قدیمی و بزرگ که داراي درختان بلند و کهن بودههاي ویالیی و پاركها، خانهها در شهرها یعنی باغطبیعی کالغ

کنند که جاي مناسبی سازي میدر مناطق عمومی شهر النه هادلیل کالغ اینبه  ؛انداز بین رفته یا درختانشان را قطع کرده

شان در این اماکن احتمال دیده شدن جوجه کالغ، کالغ زخمی و الشه سازي در اماکن پر رفت و آمدالنهها نیست. با براي آن

  د.وجود دار

هایشان را نابود نکرده ذشته زیستگاهدر گما کید کرد: أکه تالقی بین کالغ و انسان در حال تشدید است، ت هاشمی با بیان این

  د.ها تنها در مکان محدودي امکان حضور داشته باشنبودیم تا کالغ

وي ادامه داد: کالغ از ابتدا خوي مهاجم نداشته است و هنوز هم ندارد. موجود بسیار باهوشی است و با نزدیک شدن انسان 

البته در این مورد نیز اجازه  ؛ادت دریافت غذا از انسان را پیدا کرده استها که عکند مگر در برخی پاركت فرار میعسربه او به

  د.دانپذیر میکه خود را در مقابل انسان آسیب چرا دهدرا ترجیح میدهد و حفظ فاصله امن نزدیک شدن بسیار را نمی

شهروندي دانست و توضیح داد: باید هاي این کارشناس پرندگان تنها اقدام الزم در زمینه جلوگیري از این اتفاق را آموزش

عنوان نمونه اگر با الشه کالغ به ؛رودبنسبت به این موضوع باال  هازیستی مردم را افزایش دهیم تا آگاهی آندانش محیط

در صورت مواجهه با کالغ زخمی به فردي کاربلد با پوشش مناسب ، ها خبر دهیمرو شدیم به مسئوالن پارك یا شهرداريروبه

  .مویبه آن نزدیک نش رو شدیم، اصالً اگر با جوجه کالغی که بر زمین افتاده روبه و ر دهیم تا به آن رسیدگی کندخب

هاشمی در پایان ضمن اشاره به این موضوع که اگر رفتار درستی داشته باشیم و دانش شهروندي را نیز افزایش دهیم آسیبی 

مان زندگی خوبی داشته باشیم. توانیم در کنار تنوع زیستی اطراف: اینگونه میکند، گفتها انسان را تهدید نمیاز جانب کالغ

ها سرچشمه در نتیجه دفاع از همنوع و نجات دادن او از هوشمندي آن ؛ها در بین پرندگان باالترین رده هوشمندي را دارندکالغ

 .گیردمی
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