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 הרקע לסקר

התמעטות השטחים הפתוחים בעיר ושינויים בסביבת החיים  , תהליכי העיור

 .  מספר ומיני הציפורים בסביבה העירונית, משפיעים על הרכב, של הציפורים

סקרי ציפורי הבר בקרבת משכנות האדם נערכים מזה שנים רבות במקומות  

 .  שונים בעולם ואנו הצטרפנו אליהם

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 בעולם הציפורים לתעלתנו ולתועלת הציפורים שבקרבתנו
 

צופים ותלמידים  . של הסקר מהווה גם 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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 : 1טבלה מספר 

  440השתתפו בסקר 

 ישובים  149 -סוקרים מ
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 :2טבלה מספר 

 השתתפו בסקר

 מוסדות חינוך 61
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 :1תרשים מספר 
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 באחוזים, מספר התצפיות בהם נצפתה הציפור מכלל התצפיות: שכיחות הציפורים בתצפיות :  2תרשים מספר 
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 :3טבלה מספר 
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 :4טבלה מספר 
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06.03.2009 

 :3תרשים מספר 
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06.03.2009 

 :4תרשים מספר 
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 :5תרשים מספר 
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 :6תרשים מספר 
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 :5טבלה מספר 
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השתנות בשכיחות דרור הבית בשנות הסקר באזורים השונים
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 :7תרשים מספר 



15 

 :8תרשים מספר 

שכיחות הנקרים  במהלך שנות הסקר באזורים השוים
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 :9תרשים מספר 

שכיחות המאינה באזורים השונים במהלך שנות הסקר
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 :6טבלה מספר 
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 :10תרשים מספר 



19 

 :11תרשים מספר 
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 :7טבלה מספר  אזור המרכז
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 אזור גוש דן
 :8טבלה מספר 
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 אזור הדרום
 :9טבלה מספר 



23 

 אזור ירושלים וההר המרכזי
 :10טבלה מספר 
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 :שיתוף צבור

.  ישובים 149טפסי מידע רלוונטיים מ  440השנה הגיעו כ 

, 1טבלה )ישובים  130טפסים מ  400בשנה שעברה הגיעו כ 

 (.1תרשים 

בתי ספר וגני ילדים ואילו   61קבלנו טפסים מ  -מוסדות חינוך 

 . מוסדות ששלחו אלינו מידע 43בשנה שעברה היו 

אנו סוברים שהצלחנו השנה לעודד השתתפות גדולה יותר של  

מוסדות חינוך ומתנדבים בזכות התמיכה שקבלנו מקרן פורד 

אשר באמצעותה הפקנו ערכת ספירה שסייעה , העולמית

 .  לקידום והפצת נושא הספירה

אנו מקווים שבעתיד ימשיך   -על אף שלא זכינו שוב במענק 

 .ויגדל המדגם

 סיכום ומסקנות
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 שינוים ומגמות במספרי ציפורים

 :  עורבים ודרורי בית

מקום אליו   –ממשיכים העורבים לשמור על המקום הראשון מבחינת שכיחות  2010בשנת 

  67% -כ: העורבים נצפו באחוז השכיחות הגבוה ביותר מבין הציפורים. עלו בשנה שעברה

אמנם זוהי שכיחות נמוכה מעט מזו של לפני  (. 3, 2תרשימים )מהתצפיות דיווחו על עורב 

.  שירד עוד יותר, המתחרה הצמוד –אבל עדין גבוהה מזו של דרור הבית , שנה ושנתיים

מגמת הירידה נראית . השנה 65% -לפני שנתיים לכ 81% -שכיחות דרורי  הבית ירדה מכ

 .  המשך הירידה מזה שנה רביעית  ייתכן ומצביע על מגמה(.  7תרשים )בכל  חלקי הארץ 

,  בארצות שונות בעולם הובחנה בשנים האחרונות ירידה במספר דרורי הבית למשל בהודו

. הסיבה לא ידועה. באנגליה בעיר לונדון ובאזורים נוספים, במערב אירופה, בארצות הברית

 ניתן לקרוא על כך בקישורים

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=406117&contrassID=2

&subContrassID=21&sbSubContrassID=0 

http://www.bto.org/appeals/house_sparrow.htm 

http://sites.google.com/site/housesparrowdecline/ 

sparrow.asp-guide/house-http://www.birdsofbritain.co.uk/bird 

 

 

http://www.bto.org/appeals/house_sparrow.htm
http://sites.google.com/site/housesparrowdecline/
http://www.birdsofbritain.co.uk/bird-guide/house-sparrow.asp
http://www.birdsofbritain.co.uk/bird-guide/house-sparrow.asp
http://www.birdsofbritain.co.uk/bird-guide/house-sparrow.asp
http://www.birdsofbritain.co.uk/bird-guide/house-sparrow.asp
http://www.birdsofbritain.co.uk/bird-guide/house-sparrow.asp
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 :הנקר והדוכיפת ציפורנו הלאומית

על אף החשש שהתחרות עם המאינה תגרום לירידה  

הרי שעל פי נתוני הספירה   -במספר הנקרים והדוכיפת

 20 -הדוכיפת ממשיכה לשמור על יציבות יפה של הופעה בכ

(.  3תרשים )בדומה לשנים הקודמות , אחוז מכלל התצפיות

גם באזורים  ( 8תרשים )גם מצב הנקר מראה על יציבות 

 (9תרשים )בהם יש מאינות רבות 
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 הפלישה ממשיכה -'פולשות'ציפורים 

 (  3תרשים ) :הדררה והמאינה -הציפורים הפולשות * •

בשנה שעברה היה נראה שמגמת העליה החדה במספריהן של הדררה והמאינה  •

  -השנה ניכר שהמגמה הזו אכן ממשיכה עם הדררות ששכיחותן ירדה מ כ. נבלמה

  12% -אבל שכיחות התצפיות במאינה עלתה מ 34% -בשנה שעברה לכ 38%

 .השנה 15% -בשנה שעברה ל קרוב ל

בשנה שעברה דיווחנו לראשונה על הופעתה המדאיגה של המאינה בדיווחים  * 

הגיעו שני  -נמשכת המגמה הזו –השנה  . שמגיעים מאזור גב ההר של הרי יהודה

  -השנה . דיווחים מאזור זה האחד מקבוץ חולדה והשני מקבוץ מעלה החמישה

כך שכעת היא  ( 9תרשים )בעכו  -לראשונה הגיע דיווח על נוכחות מאינה בצפון

 .נצפתה בכל אחד מאזורי הארץ
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 :  של ספירת ציפורי הבר ליד משכנות האדם בסיכום השנה החמישית

מתחילה להתקבל תמונה מאפיינת של מספרי הציפורים שנצפות בקרבת  

 :משכנות האדם לסוגיהן אך ייתכן ויש הטיות במדגם מהסיבות הבאות

להבחין בסבכיים למיניהם והם , באופן טבעי, לפחות לחלק מהצופים קשה. 1 

,  מתייחסים בתצפיות בעיקר לציפורים המוכרות והנראות כגון דרורים

שיפור במיומנות התצפית שתכלול גם זיהוי לפי  . צוצלות וכדומה, נחליאלים

 .  שמיעה יכול לסייע במניעת ההטיה הזו

הטיה נוספת עלולה להתקבל מפיזור לא אחיד של התצפיות בארץ כאשר  . 2

ישנם אזורים עם תצפיות רבות כגון אזור גוש דן ולעומת זאת מספר תצפיות  

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

פעמים רבות ובעיקר בגינות ציבוריות בערים מגוננים גנים ציבוריים רבים בצורה  . הציפורים

פעמים רבות בעזרת מפוחים  ) כלומר עובדי הגינון מנקים באופן תדיר את כל העלים בגן , "סטרילית"

נעשה ניקיון ליד מיכלי האשפה  , נעשות פעולות הדברה בדשאים, (הגורמים גם לרעש וזיהום אוויר 

, ל"כתוצאה מהפעולות נ. ושל השבילים וכן נסגרים כל טפטופי המים מהברזיות והמערכות השונות

אין לציפורים מקורות מזון ושתייה והן פשוט עוברות למקומות אחרים , המבורכות על ידי האוכלוסייה

 .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. 2011הסקר הבא יתקיים בינואר 

 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/
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Local Settings/birdwatch_2011/counting_week_2011.htm

