
.لمعرفة المزيد boston.gov/trees يرجى زيارة الرابط
        parks@boston.gov                    617-635-4505
                    @bostonparksdept

ما هي حشرة حفار الرماد الزمردي؟

حشرة حفار الرماد الزمردي عبارة عن خنفساء تقتل أشجار الدردار عندما تحفر يرقاتها تحت اللحاء وتتغذى عىل

العناصر الغذائية التي تنتشر داخل الشجرة. تم الكشف عن وجوده الخنفساء ألول مرة في الواليات المتحدة في عام

.2002

ماذا تأكل حشرة حفار الرماد الزمردي؟
تتغذى اآلفة فقط عىل أشجار الدردار، لكن حشرة حفار الرماد الزمردي تقتل 99% من أشجار الدردار التي تصيبها.إذا

مات أكثر من ثلث شجرة الدردار المصابة بسبب تلف من حشرة حفار الرماد الزمردي، فال يمكن إنقاذ الشجرة

ويجب إزالتها.

ما الذي يمكن القيام به؟

كيف تؤثر حشرة حفار الرماد الزمردي عىل أشجار بوسطن؟

تم اكتشاف حشرة حفار الرماد الزمردي في عام 2014 وتُظّهر بعض أشجار الدردار في أحياء مدينة بوسطن عالمات

اإلصابة.قد يستغرق األمر من 3 إىل 5 سنوات حتى تبدأ األشجار في إظهار العالمات الخارجية لنشاط حشرة حفار

الرماد الزمردي.

كيف يمكنني أن أساعد؟

نحن نعمل أيضاً عىل خطة غابات حضرية شاملة للحفاظ عىل مظلة

األشجار لدينا وتوسيعها - ونوعية الحياة العامة لسكان مدينة

بوسطن. ستساعدنا زيادة التمويل والموظفين لرعاية األشجار في

.االستجابة لآلفات مثل حشرة حفار الرماد الزمردي

تعمل إدارة المنتزهات والترفيه في بوسطن عىل ضمان

صحة أشجار الشوارع العامة لدينا. سنحمي األشجار السليمة

ونزيل األشجار الميتة والمصابة بشدة لمنع انتشار حشرة

حفار الرماد الزمردي. 

حشرة حفار الرماد الزمردي موجودة في بوسطن.

تعرف عىل كيفية قيام بلدية مدينة بوسطن بحماية

أشجار الدردار وما يمكنك القيام به للمساعدة.

ابحث عن األشجار التي تم وضع عالمة عليها لإلزالة أو العالج خالل األشهر القادمة. ال تقم أبداً بنقل مادة الشجرة من مكان إىل

آخر. تهتم إدارة المنتزهات والترفيه في بوسطن بأشجار الشوارع واألشجار في المنتزهات؛ إذا رأيت شجرة شارع أو شجرة في

حديقة عامة تعتقد أنها قد تكون موبوءة بحشرة حفار الرماد الزمردي، فاتصل بالرقم 311. إذا كانت لديك أسئلة حول تحديد أشجار

الدردار في الممتلكات الخاصة، مثل أراضي المنازل أو الشركات، فاتصل بأخصائي رعاية أشجار معتمد.


