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 סיכום סקר הציפורים השישי
 2011פברואר  -ינואר 
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 הרקע לסקר

התמעטות השטחים הפתוחים ושינויים בסביבת החיים של  , תהליכי העיור

מספר ומיני הציפורים בסביבת משכנות  , משפיעים על הרכב, הציפורים

 .  האדם

שבקרבת ביתנו   ספירת הציפורים נועדה לכמת את מספר ומיני ציפורי הבר

 .  וכן לאפיין מגמות ושינויים באקולוגיה שלהן במהלך השנים
 

אנו מקווים לאפיין  , בעזרת הסקרים שערכנו ואלו שיבואו בשנים הבאות

מגמות השתנות באוכלוסיות הציפורים לתעלתנו ולתועלת הציפורים 

 .שבקרבתנו
 

צופים ותלמידים  : של הסקר מהווה אף הוא מטרה חשובה ההיבט החינוכי

שלא היו מודעים לציפורים שסביבם החלו לגלות עניין בציפורים ואלו שהיו 

 .  מודעים העמיקו את עניינם בנושא
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 (מספר הפעמים שבהן נראה המין מתוך כלל הספירות באחוזים)שכיחות המינים באחוזים 
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 השוואה בין האזורים השונים

 
 (:ראו מפות בהמשך)אזורים שונים בישראל  5נעשתה השוואה בין 

 

 .ומצפון לגלבוע( כולל)כולל את כל האזור שמצפון לישובי דרום הכרמל –הצפון 1.

 

גובל ממערב  . כולל את הרי שומרון ויהודה וכן את אזור מודיעין  -ירושלים וההר. 2

 .6בכביש 

 

גובל מצפון על ידי ישובי  : 'חדרה לגדרה בין'שאת כל הישובים  כולל –המרכז . 3

בין הים ממערב  , דרום הכרמל ומדרום עד הקו שבין דרום אשדוד ועד צומת בני ראם

 .לא כולל את גוש דן, במזרח 6ועד כביש 

 

 .40גובל ממערב בים וממזרח בכביש , בין רמת השרון לראשון לציון -גוש דן. 4

 

 .האזור שמדרום לאזור המרכז לא כולל ההר -הדרום.5

 

 על פי הגיוננו, החלוקה לאזורים השונים נעשתה על ידינו 

    



 ירושלים וגב ההר



 מרכז
 וגב ההרירושלים 

 צפון

 צפון



 מרכז

 דרום

 ירושלים וגב ההר

 אזור הדרום



 אזור גוש דן
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 עורב אפור נקר סורי מאינה דררה דרור הבית דוכיפת

 2011-2008ארצי של ציפורים נבחרות בסקרי   השוואת ממוצע
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 מספר הפעמים שבהם נראה המין מכלל הפעמים שבהם נצפה באחוזים   -שכיחות  25
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של המצאות מיני הציפורים בישובים השונים שמהן נשלחה  לתצוגה 

 .לחצו כאןהספירה 
 

 

 

 

 

 

data_2011.pdf
data_2011.pdf
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 :שיתוף צבור והשתתפות מוסדות חינוך

הן במספר הפוקדים והן במספר הישובים שהשתתפו   40%השנה הייתה עליה של כ 

 443בשנה שעברה הגיעו . ישובים 250 -טפסי מידע רלוונטיים מכ 720 -הגיעו כ :בספירה

 .  ישובים 150-טפסים מכ

 114השנה השתתפו ! 46.5%ב   -השתתפות מוסדות החינוך אף היא עלתה משמעותית  

 .  מוסדות ששלחו אלינו מידע 61מוסדות חינוך ואילו בשנה שעברה היו 

 : סיבות 3 -כנראה והעלייה בהשתתפות של מוסדות חינוך והמתנדבים נבעה מ

ברשת . במהלך הספירה שודרו שתי תכניות שעודדו אנשים לספור: חשיפה לתקשורת. 1

כמו כן בחודש שקדם . 2בחדשות ערוץ כתבה על הספירה בשבת בבוקר וכן ' ב

  .Ynetבאתר ' כל יום ציפור'נערך מיזם לספירה 

 .תודתנו לעורכים ולכתבים שערכו ושדרו את דבר הספירה

את משך הספירה  הארכנו . שבועות 5-הספירה תוכננה להמשך שבועיים והתארכה ל. 2

שהייתה רק    2מזג אוויר חורפי שהקשה על הסופרים ועקב שדור הכתבה בערוץ עקב 

 . 22.2 -ב

שבמסגרתו למדו בתי ספר רבים בצפון הארץ צפרות וכללו  ' כן לציפור'המיזם החינוכי . 3

 .את הספירה כחלק ממערך הלימוד

 סיכום ומסקנות

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-46ac17c25ba2e21004.htm
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
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 שינוים ומגמות במספרי ציפורים

 :המובילה בשישיהיציבות 

העורב  , דרור הבית: שייכיםהמינים השכיחים בספירות נשארה זהה לזו של השנים הקודמות ואליה  6רשימת 

,  המובילה לשישיה הדררהמבחינת מספרית נוספה עם זאת . הצוצלת והצופית, יונת הבית, הבולבול, האפור

 .שלהןריבוי היתר נתון המצביע על בעיית 

 

 נקר ועורב  , מאינה, דררה, דרור, דוכיפת

גם  לברר את ההשתנות של אוכלוסיותיהם מספריהם בכדי מיני ציפורים אלה נבחרו להשוואת ממוצעי  6

החורים   במקננייפגע  והדררה המאינהשקיים חשש שריבוי וזאת מכיוון במשך השנים מהבחינה המספרית 

האפור הוא  העורב ). העורב נבחר בגלל ריבוי היתר הבעייתי שלו שהובחן בשנים הקודמות(. דרור ונקר, דוכיפת)

,  מלבד דרור הבית, האלהבכל המינים (. בטבעטורף על והריבוי שלו גורם לפגיעה במגוון מיני בעלי חיים קטנים 

 .  וכך גם מספרם הממוצעמזו של השנה שעברה דומה או מעט גבוהה השנה הייתה בספירות נמצא ששכיחותם 

 

 :  דרורי בית

שכן בשנתיים האחרונות הייתה מגמה ברורה של ירידה  , קודם לספירה הבענו דאגה מסוימת למצב דרורי הבית

ומספרם הממוצע עלו  שכן השכיחות שלהם , המידע שנאסף לגביהם השנה מעודד. בשכיחותם ובמספריהם

תבחן בסקרי השנים  , שייתכן ומקורה בהסטה של הסופרים,הגבוהה העליה. ובמיוחד בדרוםבכל האזורים מאד 

 .הבאות

 

 :  הנקר והדוכיפת

תגרום לירידה במספר הנקרים והדוכיפת הרי שעל פי נתוני   המאינהגם השנה על אף החשש שהתחרות עם 

 .לספירההממוצעים שלהם וכך גם המספרים הספירה שכיחות הדוכיפת והנקר ממשיכות לשמור על יציבות 
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 ממשיכההפלישה  -'פולשות'ציפורים 

 

   :והמאינה הדררה -הציפורים הפולשות  •

  והמאינה הדררההחדה במספריהן של  העליהבשנה שעברה נראה היה שמגמת 

נוספה  אף  והדררהנבלמה אך השנה שכיחות התצפית בשני המינים האלה עלתה 

 .שנספרופרטים  1300מעל לרשימת המינים הנפוצים בספירה עם 

 .  מציאות מאינה בעין בוקק ליד ים המלחעל קבלנו דיווח יחיד לראשונה כמו כן 



32 

 :טיפוח הבר בגני העיר -חזון לעתיד 
בראש ובראשונה את  , גינות וגנים ציבוריים הם מקומות שבהם ניתן לטפח את מיני הבר בעיר

כלומר עובדי הגינון מנקים באופן תדיר את כל , "סטרילית"ברוב הגינות הגינון  הוא . הציפורים

נעשות פעולות הדברה  , (פעמים רבות בעזרת מפוחים הגורמים גם לרעש וזיהום אוויר ) העלים בגן 

נעשה ניקיון ליד מיכלי האשפה והשבילים וכן נסגרים כל טפטופי המים מהברזיות  , בדשאים

אין לציפורים מקורות  , המבורכות על ידי האוכלוסייה, ל"כתוצאה מהפעולות נ. והמערכות השונות

 .מזון ושתייה והן פשוט עוברות למקומות אחרים בהם תוכלנה לחיות ולמצוא מזון

 

 :בכדי להגדיל את אוכלוסיית הציפורים בגנים ולשפר את איכות חייהן אנו ממליצים
  .לסגור אזורים מסוימים בגנים לתנועת אנשים וכלבים* 

 .לטעת בגנים מגוון רחב של צמחי בר וצמחים מושכי ציפורים* 

שישמש  ( חרקים תולעים וכדומה ) לא לנקות את העלים מתחת לצמחים כך שיתפתח שם עולם חי * 

 .כמזון לציפורים

נציג / בית ספר / הפינות תוחזקנה על ידי ילדי הגנים . לבנות בגנים פינות האכלה ושתייה לציפורים* 

כמו שלגננים ישנם כלי עבודה דשנים וחומרי הדברה  . מהשכונה שאכפת לו או על ידי עובדי הגינון

מילוי  . יהיה להם גם מזון לציפורים וכחלק מפעולות אחזקת הגן הם ינקו את מתקני האכלה והשתייה

 .מתקני השתייה יכול להיעשות על ידי חיבורם למערכת הטפטוף הנמצאת היום בכל גן

,  לעודד את העניין של הצבור במגוון מיני הבר בפארק ובציפורים בפרט באמצעות שילוט ומידע* 

 .פינות ישיבה מיועדות וכדומה, הדרכות
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 :ליצירת קשר ופרטים נוספים

 

 7689948 – 054שלומית ליפשיץ   

Shlompof@netvision.net.il 

 

 4468279 - 054דורון להב  

yardbirdsil@gmail.com 

 

 לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

 http://www.yardbirds.org.il 

 .לפרטים לחצו כאן. 2012הסקר הבא יתקיים בינואר 

 :אתרים נבחרים

 .על הספירה 2כתבה בערוץ 

 .על הציפורים הנספרות  YNETכתבות ב 

 .לתוצאות של סקרים קודמים

mailto:Shlompof@netvision.net.il
mailto:yardbirdsil@gmail.com
http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/calendar/birdwatch_2012/counting_week_2012.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-46ac17c25ba2e21004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-46ac17c25ba2e21004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-46ac17c25ba2e21004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-46ac17c25ba2e21004.htm
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.yardbirds.org.il/seker.htm

