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پ کس طرح حفاظت کر 
آ
تخم ریز�نو�ع کی �

سکـےت ہیں؟ �یسے پھول �ور درخت لگائےی جو شہد 
تے  کی مکھیوں، تتلیوں �ور پرندوں کو خور�ک مہیا کر
کے �ستعمال سے پرہیز  ہوں۔ �یسی کیڑے مار دو�ؤں 

کریں جو ِ�ن تخم ریز پرندوں کو ہالک کرتی ہیں۔ 
کے لےی مو�فق ماحول  �نہیں پانی �ور پھلےن پھولےن 

فر�ہم کریں۔  
#pollinators کی مدد کریں 

نے و�لی �نو�ع کی مدد کریں[ ]#تخم ریزی کر

2
0

1
9

کے  حاالنکہ یہ تخم ریز �نو�ع ہماری صحت 
لےی �نتہائی �ہم ہیں پھر بھی ِ�ن کا وجود خطر�ت 

نے شہد  کا شکار ےہ۔ حالیہ عشروں میں بیماریوں 
کی مکھیوں �ور چمگادڑوں کی بستیوں کو �جاڑ کر 

ن کی رہےن کی 
ُ
رکھ دیا ےہ۔ کیڑے مار دو�ئیں، �

جگہوں کا خاتمہ �ور دیگر ماحولیاتی دباؤ بھی تخم 
کے زو�ل کا باعث بن رےہ ہیں۔  ریزوں 

شہد کی مکھیاں تو �تنی �ہم ہیں کہ کسان ِ�ن کو 
لے  کے لےی �یسے عالقوں میں  فصلوں کی تخم ریزی 
تے  کے �خر�جات بھی �د� کر کے لےی ٹر�نسپورٹ  جانے 

ہیں جہاں شہد کی مکھیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔

پھل، ِگری و�لے خشک میوے �ور سبزیوں 
نے کا �نحصار �نہی تخم ریز  کے دوبارہ پید� ہو
پ تازہ سبزیوں سے یا پھولوں 

آ
�نو�ع پر ےہ۔ �گر �

کے مناظر سے لطف �ند�وز ہو رےہ ہوں  یا جنگلوں 
پ کو تخم ریز �نو�ع کا شکریہ �د� کرنا چاہےی۔ 

آ
تو �

چاکلیٹ بنانے میں کوکو سمیت یہ �نو�ع جنگلی 
کے پھلےن پھولےن میں مدد  بیروں �ور پھلد�ر درختوں 

کرتی ہیں۔ 
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چمگادڑوں، شہد کی مکھیوں، شکرخور پرندوں �ور تتلیوں کا شمار تخم ریزی 

س 
ُ
نے و�لے جانوروں کی 200,000 �نو�ع میں ہوتا ےہ۔ جو خور�ک ہم کھاتے ہیں � کر

کا �نحصار ِ�نہی �نو�ع پر ےہ۔   
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�مریکہ کا محکمہ خارجہ  
بین �القو�می �طالعاتی  پروگر�موں کا بیورو
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