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  קצירת
  

 הצומח והמבנה המרחבי של גינות מטרת מחקר זה הינה לבחון את השפעת עושר מיני

  .  הציפורים המבקרות בהן במהלך עונות השנהמבנה חברת מגוון ו, עושרעירוניות על

 .יפו וחולון- דונם בערים תל אביב25-15 גינות ציבוריות שגודלן בין 25המחקר נערך ב 

  . חהגינות נבחרו למחקר על פי אופי הצומח בהן כפי שהוערך במהלך סיור ראשוני בשט

גינות ,  דשא ועצים פזוריםכילותגינות המ, נבחרו חורשות צפופות עם מעט מיני עצים

 המכילות עצים ממינים רבים  וגינות דומות לחורש טבעיעצים וגם שיחים, המכילות דשא

 בכל גינה נבחרו שתי נקודות תצפית מהן תועדו מיני הציפורים .וביניהם שיחים ממינים רבים

,  פעם בחודש בחורף ובקיץנדגמוהגינות .  מטרים מנקודת התצפית30  ברדיוס שלןומספר

סך . 2009 ועד מאי 2008 החל מינואר ,ו אביב וסתי,ופעמיים בחודש בעונות הנדידה

, rarefaction הוערך על ידי עקומת עושר מיני הציפורים. 25-21ה היה הביקורים בכל נקוד

נתוני הצמחייה נסקרו . כל נקודת תצפית למגוון מיני הציפורים חושב לShannonומדד 

בעזרת מערכת .  מטרים סביב לכל נקודת תצפית50ונותחו משטח של חצי מעגל ברדיוס של 

ArcGisבנוסף נספרו מיני . שיחים ומדשאה וגודל הגינה,  חושבו אחוזי כיסוי של עצים

, בה צומחגו: כמו כן נרשמו המשתנים הסביבתיים הבאים. העצים והשיחים באותו השטח

  . אנשים וחתולים,  כלבים ונוכחות או מקור מים אחרהשקיהקיום 

  

 הקשר בין המשתנים הסביבתיים לבין . מיני ציפורים78 פרטים מ 14,279בסך הכול נצפו 

עושר מיני ונמצא כי   linear stepwise regressionעושר ומגוון מיני הציפורים נבדק על ידי 

 =R2=0.193, p(עושר מיני ציפורים  אחוז מהשונות ב19 -רו כהסבי  ונוכחות חתוליםשיחים

0.007, df= 48, F= 5.49( .אחוז מהשונות במדד 46 עושר מיני השיחים הסביר Shannon 

  ). R2=0.46, p<0.01, F=40.08, df=48(מגוון מיני ציפורים ל

  

 CCA מבחן  הציפורים נבדקה על ידימבנה חברתהשפעת המשתנים הסביבתיים על 

 כי המשתנים הסביבתיים משפיעים באופן מובהק על ונמצא, canocoתוכנת  באמצעות

, 0.402=1 לציר Eigenvalues ערך p=0.002, F=7.752,( נוכחות מיני הציפורים בגינות 

  ). 59.2%היה  2- ו1אחוז השונות המוסברת על ידי צירים . 0.151= 2לציר 

מעט ב תומאופייננמוך ושיחים ה ומספר מיני עצים אחוז כיסוי עצים גבו ן ובהגינותכי נמצא 

שיחים אחוז כיסוי דשא גבוה ומעט מיני . יונת בית ותור צווארון, מיני ציפורים בהם עורב אפור

, אחוז כיסוי דשא בינוני. דוכיפת ונחליאלי לבן, זרזיר בורמזי,  בעיקר מיינה מצויהועצים משכו

. זמירים ולבן חזה,  מינים כמו חנקניםמשכוחים גבוה  וכיסוי שימספר מיני עצים ושיחים גבוה

אחוז כיסוי עצים בינוני ואחוז כיסוי דשא נמוך משכו מספר רב , מספר מיני עצים ושיחים גבוה

  . בולבול ונץ מצוי, צופית, שחרור, סבכיים שונים, עלויות, של מיני ציפורים בהם חכליליות



 4

  

ומאפשרים , GISלך התצפיות והוזנו למערכת מיקומי הציפורים במרחב הגינה נרשמו במה

 מיני מעטנראה כי מרחבי דשא פתוחים משמשים . הציפורים השונותלראות היכן בגינה נראו 

לעומת זאת . חלק ניכר מהם מינים זרים או מלווי אדם כמו מיינה מצויה ועורב אפור, ציפורים

 מחרקים שהם צדים בדשא אך  הניזוניםם מינים רביםין דשא לשיחים משמשיבגבול האזורי 

  . אדום חזה ובולבול, שחרור, בין מינים אלו סבכיים שונים. זקוקים למחסה קרוב

  

, נרשמו מין הצמח. במהלך התצפיות נרשמו צמחים אשר משכו ציפורים ושימשו להם כמזון

וכן מספר האירועים בהם נצפה שימוש רים והחלק בצמח שמשך את הציפורים מיני הציפו

    .על ידי ציפוריםבצמח 

מיני ציפורים  שתמשוכנההנתונים שנאספו בעבודה זו יכולים לשמש בסיס לתכנון גינות 

  .רבות
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  רקע מדעי 1
 

  שטחים פתוחים בעיר 1.1
  

אשר שטחן ,  צפוי להתרחש בתוך וסביב הערים האוכלוסיןרוב גידולבארץ ובעולם 

רד ממבנה הערים הוא השטחים הפתוחים הקיימים חלק בלתי נפ. ממשיך לגדול ולהתרחב

 ושטחי שדרות, רחבות עירוניות, גינות פרטיות וציבוריות, פארקים כוללים שטחים אלו. בהן

   :שונים בתפקוד הערים היבטיםשיפור בור ולהם תרומה ל

החם  אקלים-מיקרוהשפעה ממזגת על ה לשטחים המכוסים צומח:  פיזייםתנאיםשיפור 

בסביבתם ויר ויכולים להוריד את טמפרטורת האהם  וurban heat island) (שנוצר בעיר

סחף קרקע  למנוע עוזרים צמחייה מכוסישטחים  .Shashua-Bar et al., 2009) (הקרובה

  . )(Iverson and Cook, 2000  בקרקעגשםה ספיגת מי  אתמגביריםו

 איכות חיי התושבים בילוי בפארקים בשעות הפנאי מעלה את :שיפור היבטים חברתיים

  לתרום לתחושת השייכות לקהילהעשוי וכן Pyper, 2004)( הפיזית והנפשית ובריאותם

Miller and Hobbs, 2002)(.  תרומת השטחים הפתוחים לאיכות חיי מעניין לציין כי

 Fuller et(הצומח באותם השטחים גיוון  העלייה בהתושבים אשר משתמשים בהם עולה עם 

al., 2007(.  השטחים הפתוחים בעיר הם מקור זמין ונוח לפעילות חינוכית והעלאת מודעות

  .)2008,  בראון-בריקנר( סביבתית של תושבי הערים

 הנכסים מחיריעלייה בב המתבטאיש ערך כלכלי רב  לשטחים פתוחים בעיר :ערך כלכלי

  . (Bolitzer and Netusil, 2000)  בעיר והגינות השכונתיותבקרבת הפארקים

כי אך ניתן לסכם ולומר ,  הנוכחימחקרל בעקיפין והנושא נוגערשימה זו הינה חלקית מאחר 

 חשיבות רבה בשיפור איכות חיי , ובהם גנים ציבוריים ופארקים,לשטחים פתוחים בעיר

  .   והם חלק בלתי נפרד ממבנה הערים מהיבטים שוניםהתושבים בערים

    

  טבע בעיר 1.2
  

 בעלי מבנה חברת ואת םיי את אופול טבעיים משנההתפשטות הערים אל בתי גיד

בתהליך זה מינים רבים עלולים להפוך .  בצורה דרמטיתהחיים והצמחים המרכיבים אותם

ם בנוסף לתרומת .בעוד שמינים אחרים הופכים לנפוצים, לנדירים או להיכחד באופן מקומי

 תן שירותי מערכת ותפקידם במ, השטחים הפתוחים בעיר לאיכות חיי תושבי העריםשל

 . גם חשיבות מוגבלת בשמירת טבעייתכן ויש להם,  חיוניים לחיים תקינים בעיראקולוגיים

 ולא ברור מה ערכם של שטחים פתוחים בעיר מבחינת שמירת ,נושא זה נמצא במחלוקת

 נתוניםבסביבות עירוניות אזורים בהם נותרו בתי גידול טבעיים  אותם .הארציתטבע ברמה 

ולעיתים כולאים בתוכם אוכלוסיות מבודדות של בעלי ,  כבישים ובנייניםעל ידי קיטוע תהליכיב
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 Gazella gazella)( הישראלים  הצבאיםאוכלוסיית דוגמא לאוכלוסיה כזו היא .חיים וצמחים

אין תרומה משמעותית לשימור המין ברמה הארצית ולה ירושלים לב העיר בהכלואה 

   ).2008,  בראון-בריקנר(

 ,זיהום אוויר:  להשפעות העיר שסביבםפתוחים בעיר חשופיםשטחים לי חיים הנמצאים בבע

כמו חולדות אדם  - וחיות מלוות חיות ביתעל ידיטריפה , חומרי הדברה ,ומיםרעש , אור

 הפרעות ). (Marzluff and  Ewing, 2001נוכחות בני אדםמ כתוצאהוהפרעות , וחתולים

ולוגית במקרה שנעשים מאמצים למשוך בעלי חיים לעיר אלו יכולות ליצור מלכודת אק

 מצב בו משאבים היא מלכודת אקולוגית .באמצעות יצירת מקומות קינון ומתקני האכלה

 הקיימים אחריםאך מצד שני תנאים ,  בעיר מושכים אליהם בעלי חיים מצד אחדקיימיםה

הנמשך  דוגמא למין כזה .חודרים לעירשבעלי חיים אותם בעיר משפיעים בצורה שלילית על 

 הוא הבז האדום מאידך בעירהקיימים  ומושפע לרעה מהתנאים מחדלתוך תחומי העיר 

)Falco naumanni( , המשאב . אלונהמושב  בגגות בתים בלב העיר ירושלים ובמקנןאשר

יה הוא מיעוט יוהגורם המשפיע לרעה על האוכלוס, הקיים בעיר הוא אתרי קינון בגגות הבתים

 הבז האדוםהצלחת הקינון של כתוצאה מכך נפגעת . העירתחומי  ציד מתאימים בתוך שטחי

 ,.IUCN )Liven-Schulman et al -אשר מוגדר כמין בסכנת הכחדה עולמית על ידי ה

2003(.   

 יש הטוענים שלשטחים פתוחים בעיר יכולה להיות חשיבות בשמירת , על אף הפרעות אלו

שמירת מגוון חשיבות השטחים הפתוחים בעיר היא ב .)Dearborn and Kark 2009(טבע 

ביולוגי שמירת מגוון  .ביולוגי מקומי ויצירת מסדרונות למעבר אוכלוסיות טבעיות בשטח העיר

,  כתוצאה מפיתוח השטחמיני צמחים ובעלי חייםמסייעת למניעת הנזק שנגרם לבעיר 

ם מסוימים אפשרי רק אם קיימים קיומם בעיר של מיני. והמשך קיומם גם בתוך תחומי הערים

. מעבר מתאימים המקשרים בין חלקי העיר השונים ובין השטחים שמחוץ לעריםמסדרונות 

בעזרת שטחים פתוחים אך , ברור כי לא כל מין יוכל להמשיך להתקיים בתוך תחומי העיר

   .ניתן לצמצם את הפגיעה לפחות בחלק מהמיניםמתאימים 

דירים  כאשר מינים נקיימת ארציתיר בשמירת טבע ברמה חשיבות השטחים הפתוחים בע

  .(Sandstrom et al., 2006) נמצאים בשטחים פתוחים בעיר

 ואף חייםה" רשימה האדומה למינים בסכנת הכחדה"מיני עופות אשר נמצאים ב ידועים

 יונת עצים יש זוגות מקננים של עיר שטוקהולםלמשל ליד ה. י עריםרבים קרוב למרכזמת

)(Columba oenas ונקר שחור )Dryocopus martius( )2000 Wallentinus,  and 

.(Mortberg  

בהם מיני בעלי חיים שסובלים מירידה במספרם באזורים כפריים  אחריםישנם מקרים 

הופכים לנפוצים יותר בעיר מאשר  ופארקים בתוך תחומי הערים ומוצאים מקלט בגינות

ק בית גידול חלופי שמקיים את התנאים הדרושים  העיר יכולה לספבמקרים אלו .בכפר

 בסן Bombus spp) (דבורה מין של כך למשל המקרה ב. ובכך לסייע בשימורם, למינים אלו
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אשר מוצא בגינות ובפארקים בעיר יותר צמחים McFrederick et al., 2006) (פרנסיסקו 

 (Rana temporaria) ומין של צפרדע, פורחים למזון מאשר באתרים טבעיים מחוץ לעיר

  נפוץ בגינותמרכיב שהן,  בבריכות נוי בגינותהחיה Carrier et al., 2003)(באנגליה 

  .  חיים-משאב זמין עבור דוולכן מהוות  באנגליה

  

  :שמירת טבע קיים במקרים הבאיםבשטחים פתוחים בעיר הערך של , לסיכום           

ידה בגודל האוכלוסיות הטבעיות שלהם כאשר מיני צומח או בעלי חיים  הסובלים מיר .1

  . מחוץ לערים מוצאים בתי גידול מתאימים בתוך תחומי הערים

כאשר קיימים מסדרונות מעבר המקשרים בין אוכלוסיות טבעיות לאלו הנמצאות  .2

  .בתוך הערים

  

ם בהם קיים אתרי, מנקודת מבטם של תושבי הערים המתעניינים ונהנים מהטבע

הרצון לקשר עם הטבע הוליד פעילויות .  בשעות הפנאיות מוקד משיכה יכולים להוטבע בעיר

פעילויות המתקיימות בגינות  או טיולים רגליים, המתקיימות באתרי טבע עירוניים כמו צפרות

 ושתילת צמחים מושכי בעלי פרטיות של התושבים כמו אספקת מתקני האכלה ומקומות קינון

על , )wildlife gardening(ל גינון למשיכת חיות בר באנגליה הוחלט לעודד פעילות ש. חיים

ידי תושבי הערים ונמצא כי מספר רב של משקי בית משתתפים בצורה כלשהי בגינון מסוג זה 

וכי ניתן לרתום את התושבים לשמירה על מגוון מינים מקומיים בעזרת גינון למשיכת חיות בר 

)Gaston et al., 2007.(   

  

  ציפורים בעיר 1.3
  

קל ,  שהם נפוצים מאוד בעריםמכיוון,  רבים על מגוון ביולוגי בעיר מתרכזים בעופותמחקרים

 ,.Sandstrom et al)יחסית לצפות בהם והם מאכלסים בתי גידול מגוונים הקיימים בעיר

 פרטים 602,995ר ב " קמ160למשל באנגליה הוערך מספר הציפורים בעיר בשטח . 2006)

  ). Fuller et al., 2009( ציפורים לתושב 1.13שהם 

   

  : Blair, 1996)לפי ( מיני העופות המצויים בערים לכמה קטגוריות ניתן לחלק את

 מינים מקומיים המצויים בעיקר בשטחים שנותרו -) urban avoiders"  (ירהנמנעים מהע) "1

  .מנצלים משאבים טבעיים בלבד. טבעיים בתוך העיר

אשר חיים באזורים בעלי ,  מינים מקומיים וזרים-)suburban adaptors" (סתגלני ערים) "2

  .  מסוגלים לנצל משאבים טבעיים וגם כאלו שקיימים בסביבות מגורי אדם.רמת עיור בינונית
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אשר משגשגים ,  או מלווי אדם בעיקר מינים זרים-)urban exploiters" (נצלני ערים) "3

  . יימים בסביבות מגורי אדםומנצלים משאבים שק,  ביותר הצפופיםבשטחים העירוניים

לעומת " י עריםננצל"כאשר בוחנים את התכונות האופייניות למיני העופות שמוגדרים כ

מידת , נראה שבראשונים קיים שילוב תכונות של מידת חברתיות גבוהה" סתגלני ערים"

 להיות כה מעטים למינים ותמאפשראלו תכונות  .על זרעיםהמבוססת ותזונה , נדידה נמוכה

  ).Kark et al., 2007(נפוצים בעיר 

  

  השפעת מאפייני השטחים הפתוחים בעיר על מיני ציפורים 1.4
  

מחקרים הראו כי ככל שהשטח מקוטע יותר ובנוי יותר : רציפות השטחים הפתוחים

שהם נמנעי  על חשבון מינים ם של נצלני הערים והמינים הזריםכך עולה מספר, בצפיפות

מסדרונות ).  (Mason et al. 2007 נפגעים מפיתוח השטח אשר ערים או סתגלני ערים

  ). Kohut et. al, 2009(ירוקים בתוך הערים משמשים תחנות מעבר עבור ציפורים נודדות 

מחקרים רבים מראים על ירידה בעושר מיני ציפורים מקומיות לאורך :  הפתוחשטחמיקום ה

 Blair(דה בעושר המינים המקומיים כאשר עם העלייה בעיור יש ירי,  עירוני-גרדיאנט כפרי

1999 ,Bino et. al, 2007 .(קיימת עלייה בביומסה של ציפורים עם העלייה , לעומת זאת

 ,Chace and Walsh(הנובעת מהתרבות של מיני ציפורים זרים ומלווי אדם , במידת העיור

2006.(  

קיים קשר חיובי בין . ריםמחקרים מצאו קשר חיובי בין גודל הגן לעושר מיני הציפו: גןגודל ה

לכן ייתכן והקשר בין עושר מיני , עושר מיני הצומח והטרוגניות כיסוי הצומח לבין גודל הגן

  ).Goddard et. al, 2010(הציפורים לגודל הגן נובע מעושר מיני הצומח 

 הציפורים בשטחים פתוחים בעיר מושפע במידה רבה ממאפייני מבנה חברת :מאפייני צומח

בעוד שלמאפייני השטח בקנה מידה , מקומיים כמו אחוזי כיסוי של עצים ושיחיםהשטח ה

 Daniels and(נרחב יותר כמו מרחק מקצה העיר או רום טופוגרפי השפעה פחותה 

Kirkpatrich 2006 .( על מנת עלים -חורשות רחבי ועצים בוגריםשל נוכחות נמצא כי דרושה

כאלו ששומרים על טריטוריה גדולה או למשל  –  מיני ציפורים בעלי דרישות שונותלקיים

חשיבות לנוכחות גם  נהנוכחות עצים בוגרים ישמלבד . Mason et al., 2007)( חורים מקנני

בשכבות בעלות אופי הטרוגני לשמירה על מגוון מיני ציפורים גבוה בשטחים , צמחייה אחרת

  .Wallentinus,  and (Mortberg 2000(פתוחים בעיר 

אוסטרליה נמצא כי אחוז כיסוי גבוה של שיחים משפיע בצורה , שנערך בטסמניהבמחקר 

אשר זקוקות לשכבת , חיובית על מיני ציפורים מקומיות שבית גידולם הטבעי הוא יערות

, גינות עם עצים גבוהים נמצאו עשירות במיני ציפורים מקומיים. צומח נמוכה לקינון ומחסה
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 Daniels and Kirkpatrich (שכו יותר מיני ציפורים זרותירים מבעוד שגינות עם עצים נש

2006  .(    

 צומח מקומי מושך יותר ציפורים כילא ניתן לקבוע באופן גורף : צומח מקומי לעומת מאוקלם

מחקרים רבים מצביעים על קשר חיובי בין צומח מקומי אמנם . לעומת צומח מאוקלם

למשל נמצא כי ציפורים הניזונות מצוף . )Chace and Walsh, 2006(לציפורים מקומיות 

 לעומת זאת). French et. al, 2005(באוסטרליה מעדיפות צמחים אוסטרליים מקומיים 

אך ציפורים , מחקרים אחרים מצאו כי ציפורים מקומיות לא הראו העדפה לצמחים מקומיים

   ).(Daniels and Kirkpatrich 2006זרות גילו העדפה לצמחים מיובאים 

  

   :שפעת מאפייני השטחים הפתוחים על ציפורים בערים בארץה

אך מהעבודות , נושא ציפורים בגינות עירוניות נחקר מעט בארץיחסית למדינות אחרות 

  :שנעשו עד כה עולות המסקנות הבאות

נמצא כי ) Shwartz et al., 2007  (פארק הירקוןאזור ב במחקר שנעשה :מאפייני צומח

 management(היה נמוך באזורים בפארק אשר משטר התחזוקה עושר מיני הציפורים 

regimeבאזורים אלו יש מעט מיני צומח ואחוז כיסוי דשא . שלהם הוגדר כאינטנסיבי)  במקור

 שלהם הוגדר תחזוקהעושר מיני הציפורים היה גבוה באזורים בפארק אשר משטר ה. גבוה

 וחוות חקלאיות ובהם מספר מיני העצים בוסתנים, אזורים אלו בפארק כוללים גנים. כבינוני

באזורים ללא תחזוקה עושר מיני הציפורים היה נמוך מאזורים של תחזוקה . והשיחים גבוה

במחקר שנעשה בגינות ציבוריות קטנות . וגבוה מאזורים של תחזוקה אינטנסיבית, בינונית

, עצים(של הצומח ממליצים לגוון במיני צומח ובמידת השכבתיות ) 1986אדלר (בתל אביב 

  .כדי למשוך ציפורים) דשא, שיחים

מצאה שגודל הגן משפיע בצורה חיובית על מספר ההופעות של ) 1986(אדלר : גודל הגן

כלומר שככל שגודל הגן עולה מספר ההופעות של מיני ציפורים בו , מיני ציפורים בגינות

  . עולה

, מרכז העיררים היה נמוך ביותר בעושר מיני ציפובמחקר בירושלים נמצא כי : מיקום הגן

  ).Bino et. al, 2007(וגבוה ביותר בפארקים עירוניים ומסדרונות ירוקים 

לא מצאה קשר מובהק בין נוכחות מקור מים לכמות ) 1986(אדלר : נוכחות מקור מים

  .הציפורים בגן
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    בעלי חייםלמשיכתתכנון נוף וגינון  1.5
  

תחומי מחקרים משילוב  יש צורך בוף למשיכת בעלי חייםבתכנון נ עוסקיםכאשר            

ולהביא ,  על מנת ליצור נקודת מבט כוללת ורחבהמדעי החברה ותכנון עירוני, מדעי החיים

התחומים אחד ). 2008,  בראון-בריקנר (את מסקנות המחקרים לידיעת מקבלי ההחלטות

 תכנון הואה נרחב או מקומי בקנה מיד והמשפיעים ביותר על שטחים פתוחים בעיר יםהחשוב

להשתמש במשאב השטחים הפתוחים מושכל נוף על ידי תכנון בסביבות העירוניות ניתן . נוף

כדי לספק בית גידול למיני צמחים ובעלי חיים מקומיים אשר היו קיימים באותו השטח לפני 

ועיקרו ) reconciliation ecology) Rosenzweig, 2001תחום זה נקרא . קיומה של העיר

 תחום. לבתי הגידול שלהם לאחר שיקומם מקומיים בעלי חיים וצמחיםשימור או החזרת 

 - תכנון נוף וגינון ברנוסף בעל קשר עקיף לטבע עירוני ומשיכת בעלי חיים לפארקים הוא

 קיימא היא שימוש במשאבי הטבע בצורה שתספק את -ההגדרה הרחבה למושג בר. קיימא

 לפגוע באפשרות של הדורות הבאים להשתמש באותם המשאבים צרכי הדור הנוכחי בלי 

(Brundtland, 1988) . לתיאור אותו " אקולוגי"או " מקיים"לעיתים משתמשים במונחים

  .מונח

Cranz and Boland (2004)  יאומץ זהמודל ומעריכים ש,  קיימא-מודל לפארק ברמציעים 

כדי למקד את מאפייני תכנון הנוף . 2015 עד לשנת רשויות ועיריות בארצות הבריתעל ידי 

בתכנון האידיאלי הוגדרו מאפייני הפארק העירוני ,  קיימא ולהפוך אותו לנגיש למתכננים-הבר

  : (Cranz and Boland, 2004 ) לוגיו או אק קיימא-בר

 תכנוןעל ידי .  עיצובי וסגנוןגודל,  יכול להיות בכל צורהמקיים/ האקולוגי פארקה :גודל וצורה

 תושבי הנויממנה י" ריאה ירוקה "ניתן ליצורמקושרים ביניהם ופארקים של מערכת גנים 

   .העיר ובעלי החיים

 המושקעים חיצונייםה משאביםה יושם דגש על צמצום  קיימא-ברבתכנון  :השקעת משאבים

עם הזמן יוכל להתקיים כמעט ללא כאשר השאיפה היא שבנייתו ולצורך תחזוקתו  בשלבי גןב

תאורת לילה בפארק ו, מבני הפארק ייבנו בצורה החוסכת אנרגיה .ת משאבים חיצונייםהשקע

  .תהיה מינימלית

ישחזר בדגש על יצירת נוף ש, הרכב הצמחייה יהיה מקומי או מותאם לאזור :הרכב צמחייה

יש .  מעט התערבותהדורשיוכל להתפתח לאורך השנים באופן טבעי ו, בתי גידול מקוריים

לשקול בבחירת הצמחים יש .  להפוך למטרדעלוליםצמחים פולשניים שוש בשימלהימנע מ

שטחי מדשאה שאינם בשימוש דריכה אינטנסיבי .  לספק מזון ומחסה לבעלי חייםיכולתם את

 פחות משאבים  השקעת שייצרו אחו ויידרשו מקומייםיוחלפו במגוון רחב של צמחים

  .ממדשאה קונבנציונלית

 חומרים כמו גזם ועלים  כאשר סגורמשקן יהיה במתכונת של הג :שימוש חוזר בחומרים

  . שיחזור לגן או חיפוייהפכו לקומפוסט
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שם מו חיים -יספקו בית גידול לצמחי מים ודו,  מי גשם ייאספו בבריכות איגום:שימוש במים

שבילים ומגרשי חנייה יהיו בנויים . ימלאו את שכבות הקרקע העמוקותו יחלחלו למי התהום

  .  המאפשר חלחול מי גשםמחומר

פארקים :  הפארק יכול להשפיע לטובה על אזורים קרובים:השפעה על סביבת הפארק

על ידי הזרמתם לאגנים , יכולים לסייע בטיפול בשפכים ובמי הגשמים המתנקזים מהעיר

 בנוסף רצוי לעודד מעורבות של .ירוקים המשתלבים במרקם הפארק ויוצרים בית גידול לח

  .מקומית על ידי יצירת תוכניות חינוכיות ואגודות מתנדבים שיפעלו בגןהקהילה ה

  . כך יכול הפארק לספק שירותים ולשפר את החיים בעיר מעבר לגבולותיו

  

   בארץ בעלי חייםלמשיכתתכנון נוף וגינון  1.6
  

וקיימת ,  משיכת בעלי חיים לגינות עירוניותבשנים האחרונות גוברת המודעות לנושא

משיכת ציפורים וחרקים על ידי נחשבה אם בעבר . תכנוןבבחקיקה ו לנושאובית התייחסות חי

הרי שכיום ניתן למצוא בהנחיות לתכנון , )1992עמיר ומשגב (כמטרד שיש לצמצמו עצים 

שטחים ציבוריים "במדריך  . שטחים פתוחים ציבוריים בעיר התייחסות חיובית לטבע עירוני

בין , )2008, שפירא והאן(ם המשרד להגנת הסביבה מטע" פתוחים בערים מדריך לתכנון

קיים סיווג של שטחים לשימור טבע עירוני אשר רצוי , הגדרות סוגי שטחים ציבוריים פתוחים

או שהינם בעלי הגדרה סטטוטורית אחרת כגון שמורת , לשלבם כחלק מהפארקים והגנים

 דונם יש לייחד שטחים 20 או 10 -מצוין בהנחיות מדריך זה כי בגנים גדולים מ. טבע או יער

ולשים דגש בהשארת חלק מהשטח ברמת פיתוח , לשימור ערכי טבע ומורשת מקומיים

כמו כן מצוין כי חלק מהתפקודים . עם חורשות ופינות ישיבה שקטות, אקסטנסיבית

בהם שימור מיני חי , הסביבתיים של שטחים פתוחים בעיר הם שימור ערכי טבע ומורשת

  . שימור ערכים אלו יכול ליצור ערך מוסף ייחודי לתושבי העיר. גידול ייחודייםוצומח ובתי 

מפורטת הדרך , מקיים בארץ/ מהחלוצים בתחום הגינון האקולוגיבספרו של שלמה אילן 

גן זה יכול להכיל בתוכו שילוב של שטחים בעלי אופי אינטנסיבי או . ליצירת גן אקולוגי

ם אינטנסיביים דורשים השקעת משאבי השקיה ועבודה שטחי). 1997, אילן(אקסטנסיבי 

וגידולי , פרחים חד שנתיים שאותם מחליפים פעמיים בשנה, והם כוללים מדשאה, רבים

והם כוללים , שטחים אקסטנסיביים דורשים השקעת משאבי השקיה ועבודה פחותה. ירקות

גן לשטחים אינטנסיביים על ידי חלוקת ה. קבוצות שיחים ואף בוסתנים וצמחי תבלין, חורשות

  . מצומצמים ואקסטנסיביים נרחבים ניתן להפחית את המשאבים המופנים לקיום הגן

  

 Cranz and Boland, 2004 מקיים שהוצע על ידי / על מנת ליישם את המודל של גן אקולוגי

  . השוניםארץה זורי לתנאים המקומיים של אתותאמיש צורך בה
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אחד הרי ש,  הכלכלי והסביבתי הגבוה של מים בארץבשל המחיר :שימוש במשאב המים

 צריך לעמוד בהם הוא תקופת היובש הארוכהישראלי  קיימא -ברשגן  בסיסייםהתנאים ה

כמו , צמחיית הבר המקומית מ ניכר חלקבאופן פרדוקסלי. בארץהמאפיינת את האקלים 

  מאזורי אקליםצמחים או ,Cistus) (ומיני הלוטםSalvia fruticosa) (למשל מרווה משולשת 

ארץ אינם מסוגלים לשרוד בגנים האקלים ב אשר מותאמים לתנאי  תיכוניים אחרים-ים

 אחד המרכיבים הבזבזניים ביותר בגן מבחינת .זקים באופן אינטנסיבי ומושקים בקיץוחהמ

שכן מדובר על שטחים נרחבים בעלי צריכת מים גבוהה , השקיה ותחזוקה היא המדשאה

גם בשטחים שאינם , השימוש במדשאה כיום הוא נרחב ביותר. תדירודישון וח הדורשים כיס

בגן בר קיימא , )Cranz and Boland)2004  כפי שצוין אצל. כה כמו איי תנועהמיועדים לדרי

שטחי המדשאה שאינם דורשים דריכה אינטנסיבית הוחלפו באחו שדורש השקעת מעט 

  . הכלכלי של קיום הגןמשאבים ובכך נחסך חלק מהמחיר הסביבתי ו

  מבחר רחב של צמחיםקייםמצומצם  תיכוני -בגן שמוחזק במשטר השקיה ים :הרכב צמחייה

הקו . "רגיל" לא פחות מגן תאסטטיוהיכולים ליצור תמונת נוף בעלת זיקה לנופי הארץ 

נים מקומיים וחלקם מינים חלקם מי, המנחה הוא שימוש בצמחים מותאמים לאקלים המקומי

ל ובסך הכו, ולכן דורש גם מעט גיזומים ודישון, בגן כזה הצימוח מרוסן ואיטי יותר. איםמיוב

, משתלת נטף,  צבי-בן (ארוך יותר להתבססותמעט השקעת פחות משאבים אך דורש זמן 

  . )מידע אישי

מצביעים על השפעה חיובית של צומח מקומי על מיני ציפורים מקומיות  המחקרים קיימים 

Chace and Walsh, 2006)(,מרכיב נוסף בגינון האקולוגי שעשוי לעודד  ולכן כאן מתגלה 

רגישות חלק מהמינים : וביניהן, שימוש בצמחים מקומיים אינו חף מבעיות, עם זאת .ציפורים

וסכנה של זיהום גנטי כתוצאה מערבוב אקוטיפים , פולשניות יתר בתנאי השקיה, למזיקים

  ).2008הלר (שונים 

 על ידי שילוב של אלמנטים מתצורות הנוף הטבעיות של הארץ :י גידול מקומייםשיחזור בת

 תיכוניים ניתן לכלול גם בגנים עירוניים שטחים שיתאימו יותר לבית הגידול -וצמחים ים

, בהתחשב בגודלו של הגן. במקום גנים הבנויים לפי תבנית קבועה, המקומי של אותו אזור

עופר (ביניהן ניתן למצוא ,  הטבעיות הקיימות בארץניתן לשלב כמה מתצורות הצומח

 מטרים 8גובה העצים יהיה עד . חורש סגור ובו שבילי הליכה): משתלת גבעת ברנר, הוכברג

ניתן לשלב בחורש אזורים פתוחים ובהם צמחי בתה . יער-ותחתיהם יהיו גם מטפסים ותת

 אשר מורכב מעצים גדולים ,תצורה נוספת היא יער פארק. נמוכים אשר דורשים שמש מלאה

בין העצים ניתן לשלב עשבוניים חד או רב שנתיים ).  מטרים60 -15(במרווחים גדולים 

תצורות נוספות הן . בשילוב או במקום מדשאה, בצורת אחו פורח בחודשי החורף והאביב

ערוץ נחל או מעיין עם צמחיית בתי גידול או , גריגה שבה שיחים עד גובה של כמטר וחצי

אך הן יכולות , בגנים קטנים יהיה קשה לשלב חלק מתצורות הנוף האלו. לחים מקומית

  . לשמש כקו מנחה או מקור השראה לתכנון
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המוצהרות  משיכת בעלי החיים לגן יכולה להיות אחת ממטרות הגן :משיכת בעלי חיים לגן

החינוכי של הכרת  הן בהיבט  קיימא-או תוצר לוואי רצוי של גן המתוכנן ומתוחזק באופן בר

צמחים ובעלי חיים מקומיים והן בהיבט המעשי של עידוד אוכלוסיות של טורפים טבעיים 

נאמר שזוג ירגזים המקנן בגינה ) 1997, אילן(כך למשל בספר הגן הפורה . למזיקים בגן

בספר . עשים וזחלים בכל מחזור קינון וישמש כמדביר ביולוגי יעיל, ילקט מיליוני כנימות

ש פרק שלם לעידוד בעלי חיים מועילים בגן על ידי תכנון צמחייה והוספת אלמנטים מוקד

אינדיקציה נוספת לכך שקיים עניין בגינון בר קיימא  .נוספים כמו מקומות קינון ומקורות מים

" גן ונוף"מגזין כמו הובמשיכת חיות בר לגינות בארץ ניתן לראות בפרסומים פופולריים 

או דרכים למשיכת ציפורים לגינה ) 2007, פאוקר(ון אקולוגיות שמתארים תפיסות גינ

  ). אתר עץ בעיר(וכן בקיומם של קורסים בנושאי גינון אקולוגי , )2008, קראוזה(

  

  ים-ברחוב ביאליק בבת" אתר טבע בעיר"גן המכונה : דוגמאות לגנים מקיימים בארץ

זהו . דפנה הלביץהאגרונומית  ולי סק- ממשרד מוריהבתכנון אדריכל אמיר לוטן, )1תמונה (

. עם התושבים שלא רצו בגן קונבנציונליעל פיתוחו תה מחלוקת י שבמשך שנים הישטח פתוח

 תשובות לסוגיות שהציגה,  ים-במסגרת הביאנלה הראשונה לאדריכלות הנוף העירוני בבת

, זהבים גן הוקם בשיתוף התוש  קיימא- גם בתכנון עירוני ברסקהוע, בתחום הנוף העירוני

  . )2009,  פוספלד-דראל ( צמחייה ארץ ישראלית אלא מדשאהשאין בו

 

  
  . ים-גן אתר טבע בעיר בבת: 1תמונה 

  

חדש מתהוא הגן הבין יתר מטרותיו לגן ציבורי שמיועד למשיכת חיות בר נוספת דוגמא 

מתכננת צמחייה נורית , אייזנברג אדריכל רם בתכנונם של בתל אביבבשדרות ההשכלה 

עם הסברים על בעלי , הגן כולו משולט.  וולקני- בנושא טבע עירוני רון אלעזרייועץו, שגב

מתכננת , חה עם נורית שגבבשי .)2תמונה  (החיים והצמחים המיועדים למשוך אותם

מחסה , נאמר שהדגש בתכנון הצמחייה היה בשתילת צמחים אשר יספקו מזון הצמחייה



 14

ראוי לציין שהאורנים המתים שקיימים במקום . נון לציפורים ובעלי חיים נוספיםואתרי קי

בדרך כלל  עצים מתים .כדי לספק מזון לנקרים ועמדת תצפית לציפורים אחרות, הושארו

 ,Sandstrom et. al(אך הם עשויים להוות משאב חשוב עבור ציפורים , מסולקים מגנים

ולהשאיר עלים שנשרו על הקרקע כדי , ימנע משימוש בריסוסיםבתחזוקת הגן יש לה .)2006

  .  לחרקים ובעלי חיים הניזונים מהםשיהוו חיפוי ואזור להתפתחות תנאי מחיה

אתרי טבע שם נעשה מיפוי של , דוגמאות נוספות לאתרי טבע עירוני ניתן למצוא בירושלים

רים כאלו הם התחנה לחקר דוגמאות לאת.  בתוכניות הפיתוח העירוניותהכללתםעירוני ו

מתוך אתר התחנה לחקר ציפורי (עמק המצלבה ועוד , ך"גבעת התנ, ציפורי ירושלים

  ). ירושלים

  

אשר רק ,  קיימא או אקולוגי כולל בתוכו שיקולים שונים-המודל המוצע לפארק בר, לסיכום

ור בית בין שיקולים אלו שיחז. לנושא של משיכת בעלי חיים לפארקישירות חלקם נוגע 

 מזון ומחסה בחירת מיני צמחים שיכולים לספק, שימוש בצמחים מקומיים, הגידול המקורי

עם זאת לא ברור האם בגן .  ויצירת בית גידול לח על ידי אגירת מי גשמיםלבעלי חיים

  .המוחזק באופן מקיים יימצאו יותר בעלי חיים לעומת גנים אחרים

  

  

  
  

  

  
  . שתילת גיאופיטים בשדרות ההשכלה:3תמונה                .                      שילוט בשדרות ההשכלה:2תמונה 
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  סיכום 1.7
  

צמחים ובעלי חיים שונים מוצאים את , דבר והיפוכוהמונח טבע עירוני כולל בתוכו למרות ש

ים טבעיים שנותרו שטחאו , שטחי בור, בין אם בגינות, מקומם בשטחים הפתוחים בעיר

 ניתן לעודד את אותם מושכל של שטחים פתוחים בעירעל ידי תכנון ופיתוח . בתחומי הערים

הימצאותם של בעלי חיים וצמחים מקומיים . בעלי חיים וצמחים שאנו מעוניינים בנוכחותם

י  וכן בשימור ערכ,פעילויות חינוך תושבי הערים עם עולם החי על ידי היכרותבעיר תורמת ל

  .  נדירים העשויים להימצא בעירומיני בעלי חיים וצמחיםטבע ונוף 

: פעילויות מסוגים שונים, בארץ ובעולם, הצורך של תושבי הערים לקשר עם הטבע הוליד

אספקת מקומות מסתור וקינון , הקמת מתקני האכלה ומקורות מים במיוחד עבור בעלי חיים

 לאורכם יכולים מיני  אקולוגייםרים ויצירת פרוזדוריםדבורים וציפו, ליצורים שונים כמו עטלפים

אחד הגורמים העיקריים ביצירת בתי גידול . בעלי חיים וצמחים להגיע לסביבה העירונית

ומקור מזון לאורך וקינון אשר יכולה לספק מקומות מסתור , לבעלי חיים הוא תכנון הצמחייה

ואלו יתרמו , יםם רצויים בשטחים נרחב מושכל ניתן לעודד מיני צמחייהעל ידי תכנון. זמן

   .להפיכת הגן לסביבה יציבה ועשירה

 -אחת ממגמות תכנון הנוף והגינון שמתרחבת בשנים האחרונות היא תכנון נוף וגינון בר

כיוון שבתפיסה זו מושם , בגנים אלו קיים פוטנציאל ליצירת בית גידול עבור ציפורים. קיימא

לוגיים של בשל תועלתם כמדבירים ביו,  חיים אחרים לגניםמשיכת ציפורים ובעלידגש על 

  .אוכלוסיות המזיקים בגן

הציפורים היא אחת הקבוצות המגוונות והבולטות לעין , מבין בעלי החיים הנמצאים בעיר

קל יחסית לצפות בהם ודרושים להם בתי ,  מינים רבים נמצאים בתוך תחומי הערים-ביותר

ולהשוות בין ,  להתמקד בציפורים במחקר זהסיבות אלו בחרתי מ.גידול שונים בהתאם למין

על , הרכבי צמחייה שונים במשך השנהאופי ומיני הציפורים אשר מבקרות בגינות בעלות 

  .מנת ליצור המלצות לתכנון צמחייה שתוכל לקיים מספר רב של מיני ציפורים בעיר
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     המחקרמטרת 2
  

, עושרשפיע עושר מיני הצומח בגינות ומבנה הגינה על מכיצד מטרת מחקר זה היא לבחון 

 ומבנה חברהמגוון , הגדרת המונחים עושר(אוכלוסיית הציפורים המבקרות בהן מגוון והרכב 

הצומח גבוה יימצא  עושרהשערת המחקר היא כי בגינות בהן  ).בפרק השיטות, בהמשך

 ,.Shwartz et al (רק הירקון בפארך שנע בשונה ממחקר.מגוון מיני ציפורים גבוהעושר ו

 בערים תל ) דונם25 -עד כ(תרכז בגנים ציבוריים בגודל בינוני ההמחקר הנוכחי , )2007

לבחון אילו ולכן קיימת חשיבות , גנים אלו מרובים ופזורים ברחבי העיר. יפו וחולון-אביב

      . מיני ציפוריםמאפיינים בהם מושכים

  מטרות המחקר 2.1
  
  .יני הצומח בגינותלמדוד את עושר מ. 1

   . למדוד את אחוזי כיסוי הצומח בגינות.2

  .לאפיין את הגינות מבחינת פיזור הצמחייה במרחב. 3

  .לבדוק אילו מיני ציפורים מבקרים בגינות השונות במהלך השנה. 4

  .למדוד את עושר ומגוון מיני הציפורים בגינות. 5

  . לאפיין את אזורי הגינה בהם משתמשות הציפורים. 6

  . לבדוק אילו מיני צמחים משמשים לאילו מיני ציפורים כמקור מזון.7

  .ציפוריםה מבנה חברתמגוון ו ,לבדוק קשר בין מאפייני הגינות שנמדדו לבין עושר. 8

  .גנים אינטנסיבייםאקסטנסיביים לעומת בגנים   נוכחות ציפוריםלהשוות בין. 9

  .  ציפורים רצויה חברתמבנ המלצות לתכנון של גינה שתקיים הציעל. 10
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 שיטות וחומרים 3

 שטח המחקר 3.1
  

 -2007 אוקטובר בין החודשים יפו וחולון-ברחבי הערים תל אביב, המחקר התבצע בגוש דן

 החל מחורשות שונה מגוון צומח בעלות גינות 25במהלך סיור מקדים נבחרו . 2009 אוקטובר

יחים ועצים ממספר מינים שונים ועד לגנים של מין עץ אחד דרך גינות המורכבות משאחידות 

כך שלא נכללו גינות ,  דונם25 ל 10גודל הגינות נע בין .  הצומח רב ביותרעושרבוטניים בהם 

  . ה ישראלומקוהגן הבוטני בלמעט , קטנות מאוד ולא פארקים גדולים מאוד

 

  : אזורים7בחלוקה ל , הגינות מפוזרות ברחבי העיר

  אביבאזור אוניברסיטת תל  .1

  אזור אפקה ורמת החייל .2

  תל אביבאזור מרכז  .3

  אזור אבו כביר .4

  ל"אזור נווה צה .5

 'אזור יפו ד .6

   ומקווה ישראלאזור חולון .7

 

.  גינות4ואזור אפקה בו ,  גינות6 גינות למעט אזור אוניברסיטה בו נבחרו 3  נבחרובכל אזור

גינות עם מספר , חידות כגון חורשות אים גינות מטיפוסי צומח שוננבחרובכל אחד מהאזורים 

זו  ים מטר200 במרחק של לפחות ממוקמותהגינות  .וגינות עם דשא עצים ושיחים, מיני עצים

 מצוינים 1 בנספח .בכך מובטח שלא תהיה חפיפה בשטח הנצפה משתי גינות שונות. מזו

 .שמות הגנים ומיקומם עבור כל גני המחקר

  תצפיותמהלך ה 3.2
 

 30של בעל רדיוס  מעגל מבט על חצי מאפשרותהית קבועות  נקודות תצפ2בכל גינה נבחרו 

 . הסבוךה בה נבחרה נקודה אחת בלבד עקב שטח)יד לבנים( ה אחתלמעט גינ, יםמטר

בית הגידול שסביב נתוני  את המחקר מנתחלנקודות תצפית קבועות יתרון במקרה ש

  Bibby).  , 2000 (לנקודות התצפית 

 ועצמים בולטים בשטח בעזרת עצים מנקודת התצפית לגינות נמדד המרחקבבסיור מקדים 

על מנת להעריך את מרחק , סרט מדידה ושורטטה סכמה של השטח הנצפה כולל מרחקים

 תחת עץ או לפני שיח גדול במידת שנבחרו מוקמות התצפית ונקוד. הציפורים מהצופה

  .  נוכחות הצופה השפעתאתהקטין על מנת ל, האפשר
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את הסכימה תצלומי אויר החליפו ) 2009י מאעד ו 2008נובמבר דש מחו(בשלב שני במחקר 

 GISהוזנו למערכת אלה ו, הציפורים שזוהו במהלך התצפיתמיקומי עליהם סומנו 

)(Geographic Information System בתוכנת ArcView 9.3.   

ת בשיט,  מטר30רדיוס של מעגל ב הציפורים ששהו בתוך חצי  וזוהובמהלך התצפית נספרו

fixed radius point count לפי Bibbyשיטה זו כוללת בתוכה רק את .2000,  וחובריו 

שלגביו מניחים כי כל הציפורים בו התגלו על ידי , הפרטים שנראו בתוך רדיוס תצפית קבוע

קיימות שיטות אחרות לחישוב צפיפות פרטים ממינים שונים בבתי גידול מסוגים . הצופה

 Exact distance measurementלמשל (ר תצפיות גבוה על כל מיןשונים אשר דורשות מספ

Bibby et al., 2000(.  

כדי לכלול מינים אלו באנליזות , נים רבים נצפו רק פעמים בודדותבמחקר הנוכחי מיהיות ש

ציפורים מחוץ לטווח נרשמו אך לא .  fixed radius point countשיטתבחרתי להשתמש ב

  . נכללו באנליזות

.  הציפורים החששניותעל מנת להרגיע את  לאחר הגעה למקום דקות5 ת החלההתצפי

  : הפרטים הבאיםנרשמו הבמהלכאשר ,  דקות10תצפית של נערכה לאחר מכן 

  מין ציפור .1

  מספר פרטים .2

  מהצופהמרחק הציפור  .3

   עליו נמצאת הציפורמין צמח .4

 קינון.   דלווהאכילה מע. ג. אכילה מפרח. ב. אכילה מפרי. א: סוג פעילות מהבאים .5

 חתולים וכלבים, אנשים מספר .6

  רישום חד פעמי של המצאות השקיה או מקור מים .7

 

 המשחרים לטרף תוך תעופה למעט מינים,  בתעופה מעל הגינה לא נספרולפוציפורים שח

, )Accipiter nisus (נץ מצוי, Falco tinnunculus) (בז מצוי המצב הנפוץ לראותם כגון זהוו

 Hirundo (ת הרפתות וסנוני)Apus apus ( חומותסיס, )Merops apiaster (שרקרק מצוי

rustica( ,מנמוךאלו נכללו אם חלפו בגובה . אשר יכולים להשתמש בגינה תוך כדי תעופה -

   Daniels, 2006).(  מטר30

במקרה שפרט יצא משטח . הנצפים בו זמנית מספר הפרטיםנרשם לכל מין  במהלך התצפית

הערכת . הוערך מספר הפרטים להקהבמקרה של  .וא לא נספר שניתהתצפית וחזר ה

נעשתה לפי הסכימה בשטח או מאוחר יותר לפי סימון המיקום הראשון שבו המרחק לציפור 

אותו  על ידיכל התצפיות נערכו  .GISהתגלתה הציפור על גבי תצלום אויר שהוזן לתוכנת 

  .שמיעהב וזיהוי קולותיהם Nikon 8*40 זיהוי הציפורים נעשה בעזרת משקפת .צופה

המין למעט , לכן צוין הסוג עלוית, קשה בתצפית ) Phylloscopus(הבחנה בין מיני עלויות 

  . שזוהה ) Phylloscopus sibilatrix( עלוית ירוקה
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חודש פעם ב בתדירות של 2009 מאי ועד 2008החל מינואר  תו תצפיובכל גינה נערכ

חלוקה לעונות השנה נעשתה .  אביב וסתיו,בתקופות הנדידהופעמיים בחודש , במהלך השנה

-סתיו אוגוסט, יולי-קיץ נחשב יוני,  מאי-אביב נחשב לחודשים מרץ: לפי תקופות הנדידה

מהלך  תצפיות לגינה ב25 עד 21 נעשו ביןל וכהסך . פברואר-וחורף נובמבר, אוקטובר

וניברסיטת תל אביב בגן הבוטני באאחת מנקודות התצפית למעט , תקופת המחקר

  .  תצפיות13שהתווספה מאוחר ובה 

בכל יום תצפית נערכו .  לאחר הנץ החמהשעתיים וחציהתצפיות נערכו בפרק זמן של כל 

ימים של גשם או  ב.כאשר סדר הביקורים בהן משתנה בסבב,  שכנות גינותבשלושתצפיות 

  .שרב קיצוני לא נערכו תצפיות

  

  פוריםמיני הציועושר מגוון חישוב  3.3
  

אשר מושפע מהשיעור היחסי של הפרטים מכל מין מסך , מגוון מיני ציפורים הוא ערך מספרי

 ואני בחרתי, Magurran, 1988)( קיימים כמה מדדים לחישוב מגוון ביולוגי. הפרטים שנצפו

ככל שהחלוקה של הפרטים בין המינים שוויונית . )1נוסחא (  Shannon מדדלהשתמש ב

 אם .ובכך מצביע על מגוון מינים גבוה,  עולהShannonנים גבוה יותר ערך יותר ומספר המי

ייתכן מצב בו בגלל חלוקה ו, יתקבל ערך נמוך, מספר המינים גבוה אך החלוקה אינה שוויונית

דגימה אשר לא שוויונית בין מספר הפרטים בדגימה עם מינים רבים יתקבל ערך נמוך מ

המינים של  םזהותהבחנה בבמדד זה אין . יוניתהמורכבת ממעט מינים המחולקים שוו

  .הנצפים

   

 
  

מכלל  מסך הפרטים שנצפו iשיעור הפרטים ממין = Shannon  , Piמדד = Shannon .'Hמדד : 1נוסחא 

  .)S (המינים
   

יש למאמץ הדיגום .  המינים שנצפה בכל נקודת תצפיתמתייחס לסךעושר מיני הציפורים 

להתגלות עולה עם מסוים כאשר הסיכוי של מין , השפעה רבה על עושר המינים שנצפה

 במאמץ הדיגום מקובל להשתמש בעקומתחשב כדי להת .העלייה בתדירות התצפיות

rarefaction על סמך,  הערכה של מספר המינים שקיים בשטח בפועלאשר מאפשרת 

מספר המינים הצפוי בכל חושב יטה זו לפי ש. Goteli, 2001) (דגימות הרנדומיזציה של

מספר המינים הצפוי כולל בתוכו את מספר  .EstimateS 8.20בעזרת תוכנת נקודת תצפית 
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 מספר המינים הנדירים שהתוכנה מעריכה שקיימים בכל נקודת אתו, המינים שנראו בפועל

  .  לא נראו בפועלאבל, תצפית

  

   

  

  נתוני צמחייה 3.4
  

 .תצפיתה סביב לכל נקודות מטר 50 רדיוס שלב  מעגל של חצישטחו מדגמנתוני צמחייה נ

לגינה בה שתי נקודות   דונם7.8- נתוני הצמחייה הוא בגודל כדגמו נממנומכאן יוצא שהשטח 

  .תצפית

 בשטח חצי  המעוציםהעצים והשיחים רשימה של כל מיני הגינות נערכבבמהלך סיורים 

   .יים לא נכללו בסקר הצמחייה עשבים חד שנת. עבור כל נקודת תצפיתהמעגל

 שיחים ודשא,  מיקומם של עצים1:5000 ה מידה על גבי תצלום אויר בקנסומנו בנוסף לכך

  .וגובהו המוערך, שיח /ן מין העץצוילכל סימון . עבור כל נקודת תצפית

  

  GIS ניתוח הנתונים באמצעות 3.5
  

י ישראל והוזנו לתוכנת מרכז למיפוה נרכשו מ1:5000לבן בקנה מידה -שחורתצלומי אויר 

ArcView 9.3 . 3ויר בסיורים בשטח נבנו וגבי תצלומי האעל על פי הסימונים שנרשמו 

 עגל חושבומלכל חצי  ).דשא או שבילים(שיחים וכיסוי קרקע , שכבות המייצגות עצים

 .שיחים ודשא,  אחוז כיסוי השטח של עציםהתקבלומכאן , הישויות בשכבות של כל יםשטחה

= גבוה,  מטר1.6-5= בינוני ,  מטר1.5מתחת ל = נמוך : הצמחים חולק לשלוש קבוצותגובה 

  . עגלמלכל קבוצת גובה חושב אחוז הכיסוי אותו היא מהווה מחצי ה.  מטר5מעל 

אפיון הפיזור המרחבי של הצומח בכל נקודת תצפית נעשה על ידי חישוב סכום הנקודות 

חולק הכולל אחוז כיסוי העצים והשיחים . שיח עץ או שר נפלו על נקודות אקראיות א50מתוך 

למשתנה זה קראתי . וכך התקבל אינדקס של פיזור, בסכום הנקודות שנפלו על עצים ושיחים

אחוז כיסוי עצים ושיחים אשר מקובצים יחדיו יהיה  40עם ' אבגינה , לדוגמא. "שטח פתוח"

 עם אותו אחוז ' בחים מאשר בגינהפחות סיכוי לנקודות אקראיות ליפול על העצים או השי

יהיה גבוה ' בחישוב האינדקס הערך של גינה א. שבה העצים והשיחים מפוזרים במרחבכיסוי 

ולכן ככל שהערך גבוה יותר כך הגינה בעלת צומח מקובץ יותר ', יותר מהערך של גינה ב

  .ומכאן שיש יותר שטח פתוח, היוצר חלל גדול

 לגינה בה נערכו אופי השטח סביב השפעה לקיימתייתכן ומכיוון ש: חישוב גודל הגינה

חושב אחוז כיסוי הצמחייה בשטח , כמו למשל קיומה של גינה נוספת מעבר לכביש, התצפיות
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סביב לנקודה במרכז הגינה שבה נערכו )  דונם31( מטרים 100מעגל ברדיוס של של 

ומבטא את אופי , ייםמדד זה מחליף את גודל הגינה לפי גבולותיה הפורמל. התצפיות

  . הסביבה הקרובה של הגינה

 נבנתה שכבה של מיקומי הציפורים על פי התצפיות בפרק :מיקום הציפורים במרחב הגינה

 המיקום הראשון שבו נראתה הציפור סומן על גבי .2009 עד מאי 2008הזמן מנובמבר 

 כאשר כל נקודה , בצורת נקודותGISוהוזן מאוחר יותר למערכת ה ,  בשטחתצלום אויר

יפורים בגינה בהסתכלות על שכבה זו ניתן לראות את מיקומי הצ. מייצגת תצפית על ציפור

אמנם ייתכן . ואת החלקים השונים בגינה המשמשים את מיני הציפורים, כפי שנראו בתצפיות

אך , והמיקום בו זוהתה הציפור לראשונה אינו בהכרח המיקום בו היא נמצאת רוב הזמן

והיכן הן למעשה זמינות לאנשים תן היה לראות את הציפורים בגינה זה מראה היכן נימיקום 

מינים זרים או מלווי : Shwartz (2008)הציפורים חולקו לשתי קבוצות לפי  .שירצו לצפות בהן

פירוט המינים מופיע בהמשך בפרק .  כקבוצה השנייהושאר המינים,  כקבוצה אחתאדם

  .התוצאות

  

  ניתוח נתונים 3.6
  

 נבדק דת תצפית לבין המשתנים הסביבתייםקשר בין עושר מיני הציפורים המוערך לכל נקו

  .spss v 15 בתוכנת stepwise linear regressionעל ידי 

משתנים ה למגוון מיני ציפורים לבין Shannonבצורה דומה נבדק הקשר בין מדד 

 היו אלו שנמצאו בשני המקרים המשתנים הסביבתיים שהוכנסו לאנליזה. סביבתייםה

  . Log10מתפלגים נורמאלית לאחר טרנספורמציה של שורש ריבועי או כ

 Canonical יעל יד הציפורים נבדקה מבנה חברתהשפעת המשתנים הסביבתיים על 

correspondence analysis (CCA) תוכנת  בcanoco . התוכנה מנתחת את המתאם בין

 מסבירה את מבנה חברת הציפורים על פי משתני נוכחות מיני ציפורים ומשתני הסביבה ולכן

 כמתאים CCAאני בחרתי להשתמש במבחן , בתוכנה יש כמה סוגי מבחנים. הסביבה

 נבדקה תגובתם  בנוסף.(Leps and Smilauer 1999)לפי הספרות לנתונים של מחקר זה 

, וי של עציםאחוזי כיס:  מיני הציפורים הנפוצים ביותר כלפי מספר משתנים סביבתיים15של 

מספר מיני עצים ומספר מיני שיחים וכן תגובת מיני הציפורים הללו לנוכחות , שיחים ודשא

  .חתולים

 -Kruskalהשוואה בין גנים מטיפוס אינטנסיבי לגנים אקסטנסיביים נעשתה על ידי מבחן 

Wallis בתוכנת Statistica 8.  
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  צמחים שימושיים לציפורים 3.7
  

, עצים ושיחים של מיני לרשימה שנצפו במהלך התצפיות סוכמו ם הציפוריהתנהגותרישומי 

סוגי השימוש הוגדרו כאכילה . מיני הציפורים שנצפו משתמשות בהם וסוג השימוש שנצפה

מספר אירועי שימוש . חיפוש חרקים בין עלווה פריחה או ענפים וקינון, אכילה מפריחה, מפרי

חולק , א נמצאים בכל הגינות בצורה שווהמכיוון שהצמחים ל. שנצפו סוכם לכל מין צמח

מספר אירועי השימוש כמו כן סוכם . מספר אירועי השימוש במספר הנקודות בהן נוכח הצמח

 לפי הגדרה של מחקר שנעשה על ידי מיני ציפורים מקומיות לעומת מינים זרים ומלווי אדם

  . לעומת יציבותוציפורים נודדות , )(Shwartz et. al., 2008שנעשה בפארק הירקון 

קו לקבוצות לפי וגם הן חול, בנוסף סוכם מספר מיני הציפורים שנמשכו לכל מין צמח

  .ההגדרות הקודמות
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   תוצאות 4
  

  מיני הציפורים שנצפו במחקר 4.1
שטח וזמן התצפית בם  מיני65 מהם,  מיני ציפורים78 בסך הכול במהלך המחקר נצפו

 מינים נוספים שנראו בגינות מחוץ לטווח התצפית המוגדר או מחוץ 13 -ו, )1 הטבל (המוגדר

ומספר הפרטים ,  אחוז הגינות בהם נראה כל מין מצוינים1 הבטבל. )2 הטבל (לזמן התצפית

  .מינים מלווי אדם או זרים מודגשים .המצטבר ממנו במהלך המחקר

  
 אחוז גינות מספר פרטים מצטבר מדעישם  שם עברי
 Pycnonotus xanthopygos 1535 100% בולבול

 Corvus corone 688 98% עורב אפור
 Parus major 527 98% ירגזי מצוי

 Passer domesticus 2543 96% דרור הבית
 Phylloscopus sp. 459 96% עלוית 
 Nectarinia osea 517 88% צופית
 Prinia gracilis 253 86% פשוש

 Sylvia curruca 238 86% סיבכי טוחנים
 Streptopelia senegalensis 1012 84% צוצלת
 Garrulus glandarius 177 84% עורבני
 Turdus merula 405 84% שחרור
 Sylvia atricapilla 277 80%  כיפה-סיבכי שחור

 Motacilla alba 262 76% נחליאלי לבן
 Acridotheres tristis 631 71% מיינה מצויה

 Upupa epops 125 69% דוכיפת
 Hirundo rustica 178 67% סנונית רפתות

 Fringilla coelebs 326 63% פרוש מצוי
 Carduelis chloris 202 63% ירקון

 Streptopelia turtur 85 59% תור מצוי
 Erithacus rubecula 86 59% אדום חזה
 Dendrocopos syriacus 67 57% נקר סורי

 Hippolais pallida 76 57% שיחנית קטנה
 Streptopelia decaocto 147 53% תור צוארון
 Apus apus 191 53% סיס חומות
 Lanius nubicus 41 53% חנקן נובי

 Columba livia 2488 49% יונת הבית
 Muscicapa striata 41 49% חטפית אפורה

 Psittacula krameri 129 45% דררה
 Lanius collurio 35 43%  גב-חנקן אדום
 Sylvia melanocephala 74 35%  ראש-סיבכי שחור

 Phoenicurus ochruros 31 33% חכלילית סלעים
 Halcyon smyrnensis 20 27% לבן חזה

 Luscinia megarhynchos 14 24% זמיר הירדן
 Sturnus burmannicus 92 24% זרזיר בורמזי
 Sylvia communis 26 20% סיבכי קוצים

 Ficedula albicollis 17 20% ורףע-חטפית לבנת
 Carduelis carduelis 39 18% חוחית
 Accipiter nisus 10 16% נץ מצוי
 Falco tinnunculus 11 16% בז מצוי

  

מספר הפרטים המצטבר במהלך המחקר והאחוז מסך הגינות בהם נצפה , מיני הציפורים שנצפו:  1טבלה 

  .ממוין לפי אחוז הגינות.  זרים או מלווי אדםמודגשים מינים המוגדרים כמינים. המין
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 אחוז גינות מספר פרטים מצטבר מדעישם  שם עברי
 Luscinia luscinia 14 16% זמיר מנומר

 Phoenicurus phoenicurus 13 16% חכלילית עצים
 Turdus philomelos 7 14% קיכלי רונן
 Jynx torquilla 5 10% סבראש
 Sylvia rueppelli 5 10%  גרון-סיבכי  שחור

 Passer hispaniolensis 45 10% דרור ספרדי
 Vanellus spinosus 15 8% סיקסק

 Myiopsitta monachus 14 8% דררה אפורת לחי
 Merops apiaster 32 8% שרקרק מצוי
 Sylvia hortensis 4 8% סיבכי החורש
 Motacilla cinerea 3 6% נחליאלי זנבתן

 Saxicola torquata 7 6% גרון-דוחל שחור
 Sylvia borin 4 6% סיבכי אפור

 Carduelis spinus 22 6% חורפי
 Nycticorax nycticorax 1 2% אנפת לילה
 Falco subbuteo 1 2% בז עצים
 Alectoris chukar 2 2% חגלה
 Burhinus oedicnemus 1 2% כרוון

 Cuculus canorus 1 2% קוקיה אירופית
 Luscinia svecica 1 2% כחול חזה

 Saxicola rubetra 1 2% דוחל חום גרון
 Oenanthe hispanica 2 2% סלעית קיץ

 Phylloscopus sibilatrix 1 2% עלוית ירוקה
 -חטפית שחורת

 Ficedula hypoleuca 1 2% עורף
 Oriolus oriolus 1 2% זהבן מחלל

 Emberiza caesia 1 2%  מקור-גבתון אדום
  

מספר הפרטים המצטבר במהלך המחקר והאחוז מסך הגינות בהם , מיני הציפורים שנצפו:  )המשך (1ה טבל

  .ממוין לפי אחוז הגינות. מודגשים מינים המוגדרים כמינים זרים או מלווי אדם. נצפה המין

  

 מדעישם  שם עברי

  קנית פסים
Acrocephalus 

schoenobaenus 
 Alcedo atthis שלדג גמדי

 Anthus pratensis ן שדותפיפיו
 Anthus trivialis פיפיון עצים
 Bubulcus ibis אנפית בקר

 Buteo buteo רףועקב ח
 Clamator glandarius קוקיה מצויצת

 Coturnix coturnix וישל
 Hippolais olivetorum שיחנית זית

 Lanius minor מצח-חנקן שחור
 Sturnus vulgaris זרזיר

 Sylvia nisoria  ניציסבכי
 Turdus pilaris קיכלי אפור

  

ממוין לפי שם , מיני הציפורים שנצפו בגינות מחוץ לטווח התצפית המוגדר או מחוץ לזמן התצפית: 2טבלה 

  .מדעי

  

  ) חולפים ואמקייצים , חורפים(הם נודדים   64% מיני הציפורים שנצפו 78  סך כלמתוך
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 הם 82%, במחקר הפרטים שנספרו 14,279וך מת, לעומת זאת. מינים יציבים 36% -ו

 על ידי מוגדריםה תשעה מינים . בלבד הם פרטים ממינים נודדים18% -ממינים יציבים ו

Shwartz (2008)  54% מהווים) 1מודגשים בטבלה (כמינים זרים או מלווי אדם ועמיתיו 

  .מסך הפרטים שנספרו במחקר

   הסביבתייםהמשתנים בין עושר מיני ציפורים לבין מתאם 4.2
  

ראו  ( לכל נקודת תצפיתEstimateS 8.20עושר מיני הציפורים הוערך על ידי תוכנת 

לעושר ) estimators(מעריכים  מספר קיימיםתוכנה ב. )2ההגדרה לעושר מינים בסעיף 

בחרנו  שמספקת התוכנה מעריכיםמבין ה . כל אחד מהם מתבסס על מבחן אחרמינים כאשר

 את מספר מחשב אשר פרמטרי- אמעריך שהוא ,Jacknife1  שנקראעריךלהשתמש במ

 בכל נקודת במהלך התצפיותבפועל נוסף למינים שנצפו בבכל נקודת תצפית המינים הקיים 

מעריכים נמצא כי  Brose et. al) ,2003(  מחקר שהשווה בין מעריכים שוניםלפי. תצפית

 במעריך זה השתמש אף הואף מחקר נוס .מסוג זה מדויקים יותר ממעריכים אחרים בתוכנה

. מכיוון שסטיות התקן בו היו קטנות, Symonds et al. 2008) (לחישוב עושר מיני ציפורים

וממנה עולה כי סטיות , 3עושר המינים המוערך הממוצע בכל נקודת תצפית מוצג בטבלה 

ודות  יש פירוט של קוד נק1 בנספח . הן נמוכות המוערך בכל נקודההתקן של עושר המינים

  . מפרטים את תוצאות המשתנים הסביבתיים בגינות השונות2-4 נספחים .התצפית ומיקומן

  
קוד 

נקודת 
 תצפית

Jacknife 1 
 ממוצע

Jacknife 1  סטיית
 תקן

קוד 
נקודת 
 תצפית

Jacknife 1 
 ממוצע

Jacknife 1  סטיית
 תקן

A1 29.64 2.35 J1 35.6 2.77 
A2 34.58 2.74 J2 32.64 3.36 
B1 32.68 3.59 K1 27.67 2.65 
B2 28.72 2.95 K2 23.79 1.95 
C1 24.8 1.96 L 28.76 2.09 
C2 21.84 1.8 M1 36.64 3.36 
D1 23.76 2.09 M2 38.64 3.36 
D2 23.88 2.11 N1 37.64 3.63 
E1 37.67 2.65 N2 25.76 2.51 
E2 37.63 3.04 O1 29.72 2.2 
F1 25.71 2.58 O2 28.8 2.4 
F2 35.54 3.66 P1 37.68 3.59 
G1 30.8 2.4 P2 38.6 3.1 
G2 40.64 2.35 Q1 39.64 2.73 
H1 21.88 1.59 Q2 42.48 3.43 
H2 29.84 1.8 R1 28.8 2.4 
I1 30.72 2.6 R2 34.76 3.47 
I2 31.72 2.6 S1 32.71 2.58 

  
  . לאורך כל תקופת המחקרעושר מינים מוערך וסטיית תקן לכל נקודת תצפית: 3טבלה 
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קוד 
נקודת 
 תצפית

Jacknife 1 
 ממוצע

Jacknife 1  סטיית
 תקן

קוד 
נקודת 
 תצפית

Jacknife 1 
 ממוצע

Jacknife 1  סטיית
 תקן

S2 37.63 2.7 W1 33.31 2.1 
T1 21.83 1.79 W2 33.64 2.73 
T2 25.75 2.5 X1 25.76 2.51 
U1 35.67 2.99 X2 26.76 2.51 
U2 35.75 2.08 Y1 26.57 2.61 
V1 34.68 3.01 Y2 29.52 2.63 
V2 42.64 2.73       
  . לאורך כל תקופת המחקרעושר מינים מוערך וסטיית תקן לכל נקודת תצפית): המשך (3טבלה 

  

 בכמה מהגינות ר התצפיות מראה את קצב השינוי בעושר מיני הציפורים ביחס למספ1איור 

ניתן . וגינות אחידות צומח מסומנות במרובע, גינות מגוונות צומח מסומנות במשולש. במחקר

חורשת  ("ה ארזיםונו" גן  למשללראות הבדלים בשיפועים בין הגינות הקיצוניות

  הכולל עושר המיניםבנוסף לכך שבאבו כביר. "אבו כביר"  לעומת גן בוטני)איקליפטוסים

 ביחס למספר  של ציפורים חדשיםםתוספת מיניגם קצב ,  מאשר נווה ארזיםבוה יותרג

הגינות ברוב מהאיור נראה כי .  זה שנמצא עבור נווה ארזיםתצפיות מהיר יותר לעומת

המגוונות בצומח קצב תוספת מיני ציפורים ביחס למספר תצפיות מהיר יותר מהגינות 

קצב ) חורשת אשלים ("נזהה" בגן : בהיבט זה דופן חלק מהגינות יוצאות.האחידות בצומח

בעוד שבגנים יד לבנים , תוספת מיני ציפורים נראה דומה לזה של גינות מגוונות צומח

  .  הקצב דומה לזה של גינות אחידות צומח)מגווני צומח (וכצנלסון
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בוטני אוניברסיטה

  
  .ינות אחידות צומחג= ■, גינות מגוונות צומח= ▲ .עושר מיני ציפורים ביחס למספר תצפיות: 1איור 
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נבדק על ידי  4המפורטים בטבלה הקשר בין עושר מיני הציפורים לבין המשתנים הסביבתיים 

stepwise linear regression)  ליתאעושר מיני הציפורים נורמהתפלגות ,p=0.2, df= 49 

כיוון שגם לאחר טרנספורמציות אחוז כיסוי דשא לא . )Kolmogorov- Smirnov במבחן

   . לית משתנה זה הוחלף במשתנה בינארי של נוכחות דשאאלג נורמהתפ

  
Kolmogorov- Smirnov   

p df Statistic שם משתנה טרנספורמציה 
 עושר מיני שיחים שורש ריבועי 0.123 49 0.063
 עושר מיני עצים ללא 0.106 49 0.2

 מספר חתולים  שורש ריבועי 0.121 49 0.069
 מספר אנשים יבועישורש ר 0.084 49 0.2

0.068 49 0.162 log10 אחוז כיסוי שיחים 
 אחוז כיסוי עצים ללא 0.116 49 0.088
 אחוז כיסוי גובה רב שורש ריבועי 0.077 49 0.2
 אחוז כיסוי גובה בינוני שורש ריבועי 0.073 49 0.2
 גודל גינה ללא 0.107 49 0.2

 נוכחות מקור מים בינארי   
 ות השקיהנוכח בינארי   

 נוכחות דשא בינארי   
  

  .המשתנים הסביבתייםהתפלגות נורמאליות של בדיקת : 4טבלה 

  

המשתנים .  מפורטים שני המודלים לחיזוי עושר מיני הציפורים שהתקבלו5בטבלה 

 שנבדקו המפורטים בטבלה שאר המשתנים. המסבירים הם עושר מיני שיחים ומספר חתולים

  . לא נכנסו למודלים 4

p F df R2 שיפוע 
נקודת 
 חיתוך

משתנה 
 מודל משתנה תלוי מסביר

0.025 5.389 48 0.103 1.175 28.7 
עושר מיני 

 1 עושר מיני ציפורים שיחים

0.007 5.492 48 0.193 1.337 30.365 
עושר מיני 

 2 עושר מיני ציפורים שיחים
   מספר חתולים 30.365 3.754- 0.193 48 5.492 0.007

  
  .תוצאות שני המודלים לחיזוי עושר מיני הציפורים: 5טבלה 

  

בעוד שלמספר החתולים , עושר מיני השיחים השפיע בצורה חיובית על עושר מיני הציפורים

, למרות שהמודלים נמצאו מובהקים). לפי כיוון השיפועניתן לראות (הייתה השפעה שלילית 

  . שהתקבלR2 לפי ערך, ים אחוז מהשונות בעושר מיני הציפור10-19הם מסבירים רק 

  . מציג את עושר מיני הציפורים ביחס לעושר מיני שיחים2איור 
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  .עושר מיני ציפורים ביחס לעושר מיני שיחים: 2איור 

  

 לתצפית לבין המשתנים  למגוון ציפוריםShannon בין מדד מתאם 4.3
  הסביבתיים 

  
לבין ) 3.3מוסבר בסעיף (תצפית נקודת לממוצע  ציפוריםלמגוון  Shannonקשר בין מדד ה

 stepwise linear regressionעל ידי נבדק  4המפורטים בטבלה המשתנים הסביבתיים 

 -Kolmogorov במבחן p=0.2, df= 49, ליתא מיני הציפורים נורממגווןהתפלגות (

Smirnov( . המשתנה .  שהתקבל לחיזוי מגוון מיני הציפורים היחיד מפורט המודל6בטבלה

 לא נכנסו 4 שאר המשתנים שנבדקו המפורטים בטבלה . עושר מיני השיחיםהמסביר הוא

  . למודל

  

F df p R2 שיפוע 
נקודת 
 חיתוך

משתנה 
 משתנה תלוי מסביר

40.089 48 <0.01 0.46 0.122 0.977 
עושר מיני 

 שיחים
 למגוון מיני Shannonמדד 

 ציפורים
  

  .יני הציפורים למגוון מShannonהמודל לחיזוי מדד תוצאות : 6טבלה 

  

אחוז השונות . גם כאן מגוון מיני הציפורים הושפע בצורה חיובית על ידי עושר מיני השיחים

 , לעומת השונות המוסברת בעושר מיני הציפורים,המוסברת במגוון מיני הציפורים גבוה יותר

  . מציג את מגוון מיני הציפורים ביחס לעושר מיני שיחים3איור . 46%עומד על הוא ו
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  . למגוון מיני ציפורים ביחס לעושר מיני שיחיםShannonמדד : 3איור 

  

עושר מיני השיחים השפיע , ניתן לראות כי מבין המשתנים הסביבתיים שנדגמו, לסיכום

לנוכחות חתולים . בצורה חיובית גם על עושר מיני הציפורים וגם על מגוון מיני הציפורים

  . הציפוריםהייתה השפעה שלילית על עושר מיני 

כאשר בעונות הנדידה אביב , )4איור  (לעונות השנה נמצאה השפעה על מגוון מיני הציפורים

 ולכן מגוון המינים שנמדד היה גבוה יותר  מאשר בחורף או בקיץוסתיו נראו יותר מיני ציפורים

 multiple ולאחר מכן Kruskal- Wallis ,H ( 3, N= 1192) =34.14986 p <0.01מבחן (

comparisons of mean ranks for all groups.(  

  

  
  

  . למגוון מיני ציפורים בעונות השנהShannonמדד : 4איור 
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   הציפוריםמבנה חברתהשפעת המשתנים הסביבתיים על  4.4
  

 המשתנים הסביבתיים הוכנסו המשתנים על ידי מיני הציפורים יםלבחון כיצד מושפעעל מנת 

  . canocoנת תוכ בCCAמבחן  ל7 ההמפורטים בטבל

  

 2ציר  1ציר  משתנה
 0.4265- 0.3418- גודל גינה

 0.2256 0.4897 כיסוי שיחים
 0.9504 0.0019 כיסוי דשא
 0.8432- 0.3565- כיסוי עצים

 0.282- 0.7073 מספר מיני עצים
 0.0357- 0.695 מספר מיני שיחים

 0.3423 0.3237  נמוךצומח
 0.0665- 0.6755  בינוני צומחגובה

 0.7948- 0.4567- רב  צומחגובה
 0.5291 0.256- שטח פתוח
 0.0933- 0.2865 מקור מים
 0.6216 0.489 השקיה
 0.0296- 0.0472 חתולים
 0.1977 0.4719- כלבים
 0.0438- 0.4418- אנשים

  
 5.0>רלציה  מודגשים משתנים שלהם קו.2- ו1 האורדינציה על גבי צירים ונקודות, משתנים סביבתיים: 7טבלה 

  .ולכן הם משמעותיים בקביעת פיזור מיני הציפורים, עם אחד מצירי האורדינציה

  

ויוצרת איור , ין ציפורמחשבת את השפעת המשתנים הסביבתיים על כל מ canocoתוכנת 

  .)5איור  (ם להשפעת המשתנים הסביבתיים עליהם הציפורים בהתאבו ממוקמים מיני
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 מיני ציפורים קרובים ,8פירוט הקודים של שמות הציפורים נתון בטבלה . הצגה גרפית של האורדינציה: 5 איור

לפירוט מיני הציפורים בכל קבוצה . A-Cוקובצו לקבוצות , זה לזה לא סומנו בתווית שם המין עקב חוסר מקום

(A-C) ערך  .9 ראו טבלהEigenvalues אחוז השונות המוסברת על ידי ציר . 0.151= 2לציר , 0.402=1 לציר

  .p=0.002, F=7.752)(המודל נמצא מובהק . 59.2 וביחד 16.1=2על ידי ציר , 43.1=1

  

. 2נקרא ציר האנכי ציר הו, 1נקרא ציר האופקי ציר כאשר ה, מערכת ציריםבאיור יש 

 באיור פיעביבתיים מוהמשתנים הסכל אחד מ.  בפינת כל רביע1-4הרביעים סומנו בספרות 

מיני תפוצת חץ ארוך משמעותו שהמשתנה הסביבתי השפיע על כאשר ,  אדוםבצורת חץ

לכל חץ קיים למעשה חץ נוסף . גרדיינט של המשתנהעלייה בכיוון החץ מצביע על . הציפורים

למשל . משתנה סביבתישל אותו אשר מצביע בכיוון ההפוך של ירידה בגרדיינט , בלתי נראה

.  אחוז המדשאה קטן2וככל שיורדים בציר ,  אחוז המדשאה עולהךכ 2ר ככל שעולים בצי

.  מעלות45ובה ל ואז הם יהיו בזוית קר, משתנים סביבתיים יכולים להשפיע על שני הצירים

   .יה משפיעה בכיוון החיובי של שני הציריםלמשל נוכחות השק

קבע לפי שקלול של השפעות ומיקומו במרחב נ, כחול כוכבעל ידי באיור כל מין ציפור מיוצג 

ככל שהציפור מרוחקת מראשית הצירים כך היא מושפעת יותר . המשתנים הסביבתיים עליו

תמוקם , כך למשל ציפור שנמצאה בגינות עם אחוז כיסוי דשא גבוה. מהמשתנים הסביבתיים

Sylv rue 

  כיסוי דשא

  השקיה

  כיסוי שיחים
צומח נמוך            

  מס מיני שיחים
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  גובה צומח רב
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  -ע כשמופי, לדוגמא זרזיר בורמזי(רחוק מראשית הצירים וקרוב לחץ המייצג אחוז כיסוי דשא 

Stur burלפירוט .  הכחולים צוין קוד המייצג את מין הציפורכוכביםלצד רוב ה).  באיור

מיני ציפורים קרובים זה לזה לא סומנו . 8הקודים של תוויות שמות מיני הציפורים ראו טבלה 

לפירוט מיני הציפורים בכל קבוצה . A-Cוקובצו לקבוצות , בתווית שם המין עקב חוסר מקום

(A-C)  אחוז מהנקודות5- ציפורים שנראו בפחות מ באנליזה לא נכללו מיני.9ראו טבלה .  

 עם אחד מצירי 0.5על שנמצאו בקורלציה מהסביבתיים מודגשים המשתנים  7בטבלה 

 לציר Eigenvaluesערך  .ולכן הם השפיעו על פיזור מיני הציפורים באיור, האורדינציה

 מצביע על כך שהמינים 0.3 מעל Eigenvalue מקובל שערך. 0.151= 2לציר , 0.402=1

 על ידיאחוז השונות המוסברת .  בצורה שונה על ידי המשתנים הסביבתייםהושפעוהשונים 

  . p=0.002, F=7.752)(המודל נמצא מובהק . 59.2 וביחד 16.1=2 ציר על ידי, 43.1=1ציר 
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  . קודabcממוין לפי , פירוט הקודים של תוויות שמות מיני הציפורים:  8טבלה 
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A B C 

זמיר 
 אדום חזה הירדן

דררה 
אפורת 

 לחי

 חוחית בולבול חנקן נובי

 דררה לבן חזה

חטפית 
-לבנת
 עורף

סיס 
 ירגזי מצוי זמיר מנומר חומות

סנונית 
 נקר סורי חטפית אפורה רפתות

 חכלילית סלעים צוצלת
סיבכי 
 אפור

 סיבכי טוחנים קיכלי רונן
פרוש 
 מצוי

  סיבכי קוצים 

 
 -סיבכי שחור

  כיפה

  פשוש 

  שיחנית קטנה 
  

  .ב"ממוין לפי א, )5איור (כפי שהתקבלו ממפת האורדינציה , C-Aמיני הציפורים בקבוצות : 9טבלה 

  

ולהשוות אותם למה שידוע , נים ברביעים השונים באיורניתן לאפיין את משתני הסביבה השו

    :כדלקמן, לגבי בית הגידול העיקרי של מיני הציפורים) 1986, פז( בספרות 

ט ועיומ, נוכחות כלבים ואנשים, כיסוי דשא גבוהאחוז ב מאופיין 1שרביע  ראותניתן ל 5באיור 

. )י אינדקס פיזור צמחייהלפ ( אשר נמצאים במקובץ סביב שטח פתוחמיני עצים ושיחים

  של שטחים פתוחיםים ציפורשהם,  דוחל שחור גרון ודוכיפתם הב,  מינים5 נמצאוברביע זה 

המיינה והזרזיר הבורמזי הם מינים ). הדוחל נצפה על גבי שיח נמוך בשולי המדשאה(ואחו 

 הוא מין נוסף .נרליסטיים וגם להם נראה שקיימת העדפה לשטחי מדשאה פתוחים'זרים ג

  .אך כנראה גם לו יש העדפה לשטח פתוח, מצוין כמין שקשור לנחליםאשר , נחליאלי זנבתן

ומספר מיני גבוה כיסוי שיחים אחוז  ובנוסף,  גבוה או בינוניכיסוי דשאאחוז ב מאופיין 2 רביע

שקיה ואחוז כיסוי הנוכחות , )שיחים נמוכים(נמוך בגובה כיסוי שטח אחוז כמו גם , רבשיחים 

 או מינים של נופי פארקובהם ,  מיני ציפורים15נמצאו ברביע זה  .עם שטח פתוח, צים נמוךע

ם של נופי שיחים מיני .סבראשו, לבן חזה, ן נוביחנק,  גב-חנקן אדום ,זמיר הירדן :חורש דליל

סיקסק וסנונית  : נופי אחו או ביצותמינים של.  גרון-סבכי שחורו דרור ספרדי :נמוכים
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שהם מינים  קיכלי רונןצוצלת ו, נחליאלי לבן, דרור הבית, בז מצויינים נוספים הם מ. הרפתות

סיס מין נוסף שנמצא הוא  .שטח פתוחדרישה לעם מידה מסוימת של , נופים מגווניםשל 

  .  מעל הגינותגבוה נראה כאשר הוא חולף  ש,חומות

מספר מיני מספר מיני עצים ו, כיסוי עצים בינוניאחוז , כיסוי דשא נמוךאחוז ב מאופיין 3 רביע

שיחים ( בינוני  בגובהצומח כיסוי אחוז .2 - ו1 לעומת רביע ומעט שטח פתוח, שיחים גבוה

מינים בסך  28 ,רביע זה הוא העשיר ביותר במינים. וכן נוכחות מקור מים) ועצים נמוכים

סבכי , סבכי החורש, נץ מצוי, ירקון, חכלילית עצים, אדום חזה: מינים של חורשובהם , לוהכ

, זמיר מנומר: מינים של יער או יער פארק .ושחרור, נקר סורי, עלוית, עורבני,  ראש-שחור

סבכי , סבכי טוחנים, סבכי אפור, ירגזי מצוי,  עורף-חטפית לבנת, חטפית אפורה, חוחית

דררה , דררה, :עירונייםאזורים מינים של  .שיחנית קטנה ותור מצוי, פרוש מצוי,  כיפה-שחור

  .פשוש וסבכי קוצים: שדות ונופי שיחים, חורש דלילמינים של  . לחי וחכלילית סלעים-אפורת

עם עצים או שיחים שמוגדר כמין הנמצא בכל בית גידול , לאלו נמצאים גם בולבולבנוסף 

 השנים 80במהלך הרחיב את תפוצתו המקורית מצוי בגינות אשר  שהיא מין צופיתו

, פז (בהם יש צמחים פורחים מהם הצופית ניזונה, בעקבות ריבוי גינות ביישוביםחרונות הא

1986( .  

נוכחות אנשים בעלות , גבוההינו  עצים גבוהים על ידיכיסוי ה מייצג גינות בהם אחוז 4 רביע

הן חורשות צפופות וגבוהות אלו  גינות .נמוךמספר מיני שיחים ועצים ו,  רבהוכלבים

מינים של אזורים   מינים בהם5 נמצאו ברביע זה. ממספר מועט של מיני עציםהמורכבות 

מחטניים יערות חרפי שהוא מין של  .עורב אפור ותור צווארון, יונת הבית: עירוניים ומלווי אדם

לגבי שרקרק מצוי קשה להסביר את  .ושרקרק מצוי שהוא מין של שדות ונופים פתוחים

אך ייתכן וזאת כיוון שנכללו בספירה מקרים , ין בשטח פתוחהופעתו ברביע זה שאינו מאופי

  . בהם חלפו שרקרקים מעל הגינה בגובה נמוך

) 1רביע (לסיכום ניתן לומר ששילוב של אחוז כיסוי דשא גבוה ומעט מיני עצים או שיחים 

 של שילוב מצבב. ינה מצויה וזרזיר בורמזי שהם מינים זריםבהם מי, משך מעט מיני ציפורים

שאלו בעצם חורשות צפופות עם , )4רביע (אחוז כיסוי עצים גבוה ומעט מיני עצים ושיחים 

 מעט מיני ציפורים בהם מינים מלווי אדם כמו יונת הבית ועורב נמצאומעט מיני עצים ושיחים 

) 2רביע (בשילוב תנאים של אחוז כיסוי דשא בינוני עם מספר מיני עצים ושיחים גבוה . אפור

נמצאו רוב מיני ) 3רביע (יסוי עצים בינוני עם מספר מיני עצים ושיחים גבוה או אחוז כ

 כמו כן נראית התאמה בין בתי הגידול המתוארים בספרות לבין . במספר43, הציפורים

  .הממצאים שמצאנו

לנוכחות חתולים לא הייתה השפעה רבה על פיזור מיני הציפורים במרחב נראה כי 

 Daniels (ממצא זה דומה למחקר אחר, )ץ הקצר של משתנה זהלפי אורך הח(האורדינציה 

and Kirkpatrich 2006 .( היו מקרים בהם נצפו חתולים אורבים או מתגנבים , עם זאת
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תגובת מיני הציפורים כלפי נוכחות . ואף מצליחים לצוד אותן בכמה מקרים, לעבר ציפורים

  . 4.5ף סעיהמשך בכפי שניתן לראות ב, חתולים הייתה שלילית

  

  תגובת מיני הציפורים השונים למאפייני הגינות 4.5
על  .)10 טבלה (שנמצאו במספר הגינות הרב ביותר מיני הציפורים 15  אתבחרתי להציג

התאם למספר ב, 2 ו 1קבוצות ל פוצלו מיני הציפורים באיוריםלהקל על התצוגה מנת 

   . 2פרים גדולים יותר מקבוצה  מופיעים מינים שנראו במס1בקבוצה . הפרטים שנצפו מכל מין

  
 קבוצה קוד שם עברי

 Acri tri 1 מיינה מצויה
 Corv cor 1 עורב אפור
 Pass dom 1 דרור הבית

 Pycn xan 1 בולבול
 Stre sen 1 צוצלת
 Garr gla 2 עורבני

 Mota alb 2 נחליאלי לבן
 Nect ose 2 צופית

 Paru maj 2 ירגזי מצוי
 Phyll sp. 2 עלוית 
 Prin gra 2 פשוש

 -סבכי שחור
 Sylv atri 2 כיפה

 Sylv cur 2 סבכי טוחנים
 Turd mer 2 שחרור
 Upup epo 2 דוכיפת

  
  . מיני הציפורים הנפוצים ביותר במחקר ושיוך לקבוצה באיורים שלהלן15: 10טבלה 

  

  

  :המשתנים הסביבתיים בהם בחרתי להתמקד הם

i. 6 איור (אחוזי כיסוי של עצים( 

ii. 7 איור(שיחים וזי כיסוי של אח ( 

iii.  8איור  (דשאאחוזי כיסוי של(  

iv.  9איור (מספר מיני עצים ( 

v.  10איור  (שיחיםמספר מיני( 

vi.  11איור (נוכחות חתולים(  

  .המציינות את מספר הפרטים, איוריםיש לשים לב לסקאלות השונות של כל אחד מן ה
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  2קבוצה ) B, 1קבוצה ) A:  מיני ציפורים לאחוז כיסוי עציםתגובת : 6איור 

  

, ירגזי מצוי: נראה שמספר הפרטים של המינים הבאים עולה עם העלייה בכיסוי העצים

לעומתם מינים של . וכן עורב אפור, חורשב הנפוציםשהם מינים , עורבני ושחרור, עלוית

 יורדים במספרם עם  וכן מיינה מצויהדוכיפת ודרור הבית, שטחים פתוחים כמו נחליאלי לבן

ציפורים הנפוצות  של ומינים, צוצלת לא נראית מושפעת מכיסוי העצים. העלייה בכיסוי העצים

כיפה וסבכי טוחנים -סבכי שחור. יורדים במספרם צופיתיער פארק ובתה כמו פשוש וב

  .הושפעו במידה פחותה

  

  
  

  
  2קבוצה ) B, 1קבוצה ) A: בת  מיני ציפורים לאחוז כיסוי שיחיםתגו: 7איור 

  אחוז כיסוי עצים

  ת
  ג
  ו
  ב
  ה

  אחוז כיסוי עצים

  ת
  ג
  ו
  ב
  ה

  אחוז כיסוי שיחים

  ת
  ג
  ו
  ב
  ה

  אחוז כיסוי שיחים

  ת
  ג
  ו
  ב
  ה
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עם העלייה במידה ניכרת כיפה ובולבול עולים במספרם -סבכי שחור, פשוש, נראה שצופית

שאר המינים הושפעו . לעומתם דרור הבית ועורב אפור יורדים במספרם. בכיסוי השיחים

  . במידה פחותה

  

  
  

  
  

  2קבוצה ) B, 1קבוצה ) A: תגובת  מיני ציפורים לאחוז כיסוי דשא: 8איור 

  

מינים אלו ניזונים . נחליאלי לבן ודוכיפת עולים במספרם עם העלייה בכיסוי הדשא, מיינה

מינים שקשורים . גם דרור הבית עולה עם העלייה בכיסוי הדשא. מחרקים שהם צדים בדשא

.  יורדים במספרם עם העלייה בכיסוי הדשאעלוית ועורבני, שחרור, ילנופי עצים כמו ירגזי מצו

, בולבול, מינים אחרים כמו עורב אפור. שקשורה יותר לשיחים, ירידה נראית גם במין צופית

  . צוצלת ופשוש הושפעו במידה פחותה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אחוז כיסוי דשא

  ת
  ג
  ו
  ב
  ה

  ת
  ג
  ו
  ב
  ה

  אחוז כיסוי דשא
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  2קבוצה ) B, 1קבוצה ) A:  מיני עציםתגובת  מיני ציפורים למספר: 9איור 

  

מינים אחרים עולים ו, שחרור וצופית עולה ככל שמספר מיני העצים עולה, מספרם של בולבול

.  ירגזי ועלוית, סבכי טוחנים,כיפה-סבכי שחור, פשוש, עורבני: במספרם אך במידה פחותה

מבין מינים אלו . בן ודוכיפתנחליאלי לוכך גם , מיינה ועורב אפור יורדים במספרם, דרור הבית

 מכיוון שהוא נמצא יותר בחורשות עם כיסוי עצים גבוה ומספר מיני נמצא בירידהעורב אפור 

עם , ואילו שאר המינים יורדים במספרם מכיוון שהם נמצאים בגינות יותר פתוחות, עצים נמוך

  . ומיני עצים עצים ומעטמעט כיסוי

  

  
  2קבוצה ) B, 1קבוצה ) A: תגובת  מיני ציפורים למספר מיני שיחים: 10איור 

  מספר מיני עצים

  ת
  ג
  ו
  ב
  ה

  מספר מיני עצים

  ת
  ג
  ו
  ב
  ה

  מספר מיני שיחים

  ת
  ג
  ו
  ב
  ה

  ת
  ג
  ו
  ב
  ה

  מספר מיני שיחים
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עלוית וסבכי טוחנים עולים , שחרור, כיפה-סבכי שחור, פשוש, צופית, בולבול, גם כאן

  . מושפעים פחותעורבני וירגזי , לעומת זאת. במספרם ככל שמספר מיני השיחים עולה

 יורדים במספרם עם העלייה במיני  ונחליאלי לבןתדוכיפ, עורב אפור, מיינה, דרור הבית

  . השיחים

  
  

  

  
  

  2קבוצה ) B, 1קבוצה ) A: תגובת  מיני ציפורים למספר חתולים: 11איור 

  

כל מיני הציפורים ירדו במספרם עם , עורב אפור ונחליאלי לבן, נראה כי למעט המינים צוצלת

ייתכן ולגבי צוצלת ועורב אפור ההסבר הוא בכך שמינים . לים שנצפוהעלייה במספר החתו

. קודות האכלה הקיימות בחלק מהגינותניזונים מהמזון שמאכילי חתולים מפזרים בננצפו אלו 

למרות שנוכחות חתולים לא נמצאה כגורם משמעותי .  הסברתילא מצאלגבי נחליאלי לבן 

מספר הפרטים של רוב מיני הציפורים יורד עם נראה כי , בפיזור מיני הציפורים בגינות

  . העלייה בכמות החתולים

 ברור כי אינםאשר , מראים את תגובת המינים השונים למאפייני הצומח בגינות 11 -6 איורים

הקשורים לעצים צפופים הם ניתן לומר כי המינים .  על כל המיניםבאותה צורהמשפיעים 

כאשר עורב אפור נמצא יותר בגינות עם מעט , ועלוית, בניעור, שחרור, ירגזי מצוי, עורב אפור

מינים הקשורים . מיני עצים והמינים האחרים נמצאים יותר כאשר יש הרבה מיני עצים

מינים . שחרור ועלוית, כיפה-סבכי שחור, סבכי טוחנים, פשוש, צופית, לשיחים הם בולבול

הנפוצים  אלו מינים .ונחליאלי לבןדרור הבית , דוכיפת, הקשורים למדשאה הם מיינה מצויה

כמו בנוסף אליהם ישנם מינים אחרים . ולכן מרגישים בנוח במדשאה, שטחים פתוחיםב

חרקים מ ניזוניםשגם  חטפיות ושחרור, חנקנים, אדום חזה, תועלוי, למשל סבכיים שונים
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ים אך הם משתמשים בעצים ושיחים כנקודת תצפית ומחסה וממנה יוצא, שנמצאים במדשאה

התנהגות מעין זו באה לידי ביטוי במיקום הציפור בתוך הגינה שנרשם . בגיחות הלוך ושוב

  . ועל כך ארחיב בחלק הבא, ובתיאור ההתנהגות שלה, בתצפית

  

  מיקום הציפורים בתוך הגינה 4.6
 מיקומי הציפורים נרשמו על גבי תצלום 2009 ועד מאי 2008במהלך התצפיות שבין נובמבר 

כאשר כל נקודה מייצגת תצפית על מין ציפור , GISנתה שכבה נקודתית ב ומהם נב, אויר

מיני הציפורים חולקו לשתי . המיקום שנרשם הוא המיקום בו זוהתה הציפור לראשונה .מסוים

 הם קבוצה Shwartz et. al., 2008)(מוגדרים כמינים זרים או מלווי אדם ה מינים -קבוצות

 הם )urban adaptors" (סתגלני ערים"ים נודדים או ושאר המינים המוגדרים כמינ, אחת

פירוט מיני הציפורים שמוגדרות כמינים .  הנקראת כאן מינים שאינם מלווי אדםהישניקבוצה 

סיס חומות הושמט מרשימת מלווי האדם כיוון שהוא . 11זרים או מלווי אדם מפורטת בטבלה 

 .פורים בחלק מהגינות שנכללו במחקרמוצגים מיקומי הציבאיורים הבאים . חולף מעל הגינה

 הם השטח סביב לנקודת התצפית אשר ממנו נדגמה באיוריםחצאי העיגולים המופיעים 

  . מטרים50ברדיוס של , הצמחייה

  
 הגדרה שם עברי

 מין זר דררה
 מין זר דררה אפורת לחי

 מין זר זרזיר בורמזי
 מין זר מיינה מצויה

 מין זר צוצלת
 ה אדםמלוו דרור הבית
 מלווה אדם יונת הבית
 מלווה אדם עורב אפור

  

  .מיני ציפורים המוגדרות כמינים זרים או מלווי אדם: 11טבלה 
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                          ."מרכז למרשם" מיקום ציפורים בגן :13 איור                 ."כיכר המדינה" מיקום ציפורים בגן :12 איור

  

  , מלווי אדם נראו בשטח המדשאה הפתוחה/ רוב המינים הזרים) 12איור (בגן כיכר המדינה 

בגן מרכז למרשם . באזור השיחים בפינת נקודות התצפיתמרוכזים בעוד ששאר המינים נראו 

מלווי אדם נמצאים / חלק ניכר מהמינים הזריםאך גם כאן , התמונה מעט שונה) 13 איור(

  .זור השיחים והעצים בהיקף הגינהושאר המינים נמצאים בעיקר בא, אהבאזור המדש

  . אזור הגבול בין הדשא לשיחים והעציםנראו ב  שאינם מלווי אדםמינים רבים
  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  ."סומקו"מיקום ציפורים בגן : 51 איור                            ."צבי נשרי"מיקום ציפורים בגן : 41 איור
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. וחלק מהמינים שאינם מלווי אדם נראו בהם, יש עצים פזורים בדשא) 14 איור( נשרי בגן צבי

ומיעוטם ,  נראו באזור שדרת העציםשאינם מלווי אדםרוב המינים ) 15 איור(בגן סומקו 

  . בדשא

  

  

  
  

  

   ."קהילת ברלין"מיקום ציפורים בגן : 71 איור                            ."אברמוביץ"מיקום ציפורים בגן : 61 איור
  

      

 , ובו פזורים עציםהשאדמיש חלל ) 17 - ו16 איורים(בגינות אברמוביץ וקהילת ברלין 

 ומינים מלווי אדם או שאינם מלווי אדםמינים  (נראו הציפורים כאן .ובהיקפו שיחים ועצים

נראה שהעצים באזור . וך אזור המדשאהוגם בעצים הנמצאים בת,  גם בהיקף הגינה)זרים

  . אזור המדשאהאל  גם לצאתהמדשאה גרמו למינים הנמצאים באזורי שיחים ועצים 

  
  

  

  

  

  



 43

  

  

  
  . "גייגר"מיקום הציפורים בגן : 91 איור".                                           נזהה"מיקום ציפורים בגן : 81 איור

  

או חלל , רוב הציפורים נראו על עצים שיש חלל סביבם) 18 איור(בחורשות כמו גן נזהה 

ייתכן והציפורים היו גם באזורי העצים הצפופים . מרכזי או עצים בודדים לעומת עצים צפופים

  . אך היה קשה יותר לזהות אותן שם

בשיפוע מתון על גבי סלעים  בריכה שמעליה מעין מפל זו. יש מקור מים) 19 איור(בגן גייגר 

שבאו לשתות ) וגם חתולים(באזור המפל נראו ציפורים רבות . שמופעל בחלק משעות היום

ואפשר תצפית נוחה על , במקרה זה מקור המים משך אליו ציפורים רבות. ולהתרחץ

צים והשיחים כל הציפורים הגיעו אל מקור המים דרך הע.  של הציפוריםפעלתניתהתנהגות 

  . מזרחי- הדרוםבצידו

חלקם הגדול , ניתן לראות כי אזור המדשאה הפתוחה משמש מעט מיני ציפורים, לסיכום

בין אם בהיקף הגינה , אזורי הגבול בין המדשאה לשיחים או עצים. מינים זרים או מלווי אדם

ובין אם שיחים ועצים המשובצים בחלל המדשאה המרכזי הם אזורים נוחים לצפייה בציפורים 

ול לרכז אליו פעילות ציפורים כמו כן נראה כי מקור מים מתאים יכ. נים שאינם מלווי אדםממי

   .רבה
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  מיני צמחים שימושיים לציפורים 4.7
  

תזונה מצוף או : התנהגויות שימוש בצמחים שנצפו במהלך התצפיות סווגו לסוגים הבאים

  חיפוש חרקים בתוך ענפים,ליקוט חרקים מבין העלווה או הפריחה, אכילת פירות, חלקי פרח

מכיוון שמספר . וסוכמו עבור כל מין צמח,  אלושימושבמהלך התצפיות נרשמו אירועי . וקינון

  שנצפושימוש מספר אירועי הוחולק, הגינות בהן נוכחים מיני הצמחים השונים אינו שווה

 ערכים העבורם התקבלו מיני הצמחים 25. במספר נקודות התצפית בהן נמצא כל מין צמח

האירועים חולקו למקרים בהם נראו מיני ציפורים יציבים או . 20באיור ים ביותר מוצגים הגבוה

יש  5 בנספח .17 -12בטבלאות , ים של הצמחים מופיעים בהמשךמדעיהשמות ה. נודדים

  .  בהן נכח כל צמחנקודות התצפיתמספר של  פירוט
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מינים יציבים מינים נודדים
  

  . נודדים או יציביםמספר אירועי שימוש לפי מיני ציפורים: 20איור 

  

גדלה בגן הבוטני  (ניתשיטה סליל, בומבקס הודי, 20מבין מיני הצמחים המופיעים באיור 

 שיזף מצוי, אלמוגן רחב עלים, קליסטמון, ) כביר-באוניברסיטת תל אביב ובגן הבוטני באבו

לכן והמינים הפורחים בחורף ובאביב . הם בעלי פריחה שמשכה ציפוריםקליפטוס המקור יוא

שפרחיו הגדולים מתמלאים מי גשם וצוף ממנו , הם בומבקס הודיזמינים למינים נודדים 

 ואיקליפטוס אלמוגן רחב עלים, קליסטמון,  שלושה-חודשיים במשך שותות ציפורים רבות

, בזמן שנודדי סתיו רבים חולפים בארץ, שיטה סלילנית ושיזף מצוי פורחים בסתיו. המקור

  .החרקים הנמשכים אליהמחה או הפרימ ניזוניםאלו ו
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מבין המינים שבהם ציפורים ליקטו חרקים בין עלוותם ראוי לציין את אלון התבור ואשל 

  . בהם מינים נודדים רבים, עליהם נראתה פעילות ציפורים במשך תקופה ארוכה, הפרקים

ושים שונים ממנו ניזונו פר, מיני הצמחים בעלי פירות מהם ניזונו ציפורים הם ספיון השעווה

אלה ארץ . ים הניבו פירות במשך תקופה ארוכהפיקוסים שונ. כולל חוחיות במשך החורף

 הםבעלי פירות מינים נוספים . ישראלית מבשילה את פירותיה בסתיו בתזמון עם הנדידה

  . אשחר רחב עלים וזית אירופאי, אדומהפירקנתה 

 זרים  שמוגדרות כמיניםמיני ציפורים אירועי השימוש שנעשו על ידי מספר נבדק בצורה דומה

 אירועי השימוש שנעשו על ידי ציפורים מספרלעומת  Shwartz et. al., 2008) (ומלווי אדם 

  .21התוצאה מוצגת באיור .  שאינם מלווי אדםממינים מקומיים
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מינים זרים ומלווי אדם  מינים מקומיים
  

  .מספר אירועי שימוש לפי מיני ציפורים מקומיים או זרים ומלווי אדם: 21איור 

  

  

  

רוב אירועי השימוש ספיון השעוה , קליסטמון,  במיני עצים מיובאים כמו בומבקס הודינראה כי

אשל הפרקים , גם במיני עצים מקומיים כמו אלון תבור. צפו היו של ציפורים מקומיותשנ

 נראיתמתוצאות אלו לא . ואשחר רחב עלים רוב האירועים שנצפו היו של ציפורים מקומיות

  . פורים מקומיות למיני עצים או שיחים מקומייםהעדפה ברורה של מיני צי
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ללא התחשבות במספר , לכל מין צמח סוכם מספר מיני הציפורים שנצפו עושות בו שימוש

 מיני הצמחים שמשכו את המספר הגבוה ביותר 25גם כאן מוצגים . הגינות בהן נמצא הצמח

מקומיים או מינים ו, )22איור  (יציביםנודדים או הציפורים חולקו למינים . של מיני הציפורים

   ).23איור  (ומינים מלווי אדם או זרים
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מינים יציבים מינים נודדים
  

  .לפי מיני ציפורים נודדים או מקומיים, מספר מיני הציפורים שנצפו עושות שימוש במיני הצמחים: 22איור 

  

כאן נוסף לרשימה תות שחור שעליו נערכו תצפיות מחוץ למסגרת התצפיות הקבועה של 

מכיוון שזוהה עץ כזה עם הרבה ראות אילו מיני ציפורים נמשכו אליו על מנת ל ,המחקר

מבין מיני הצמחים שמשכו מינים נודדים רבים אלון  .עילות ציפורים מחוץ לטווח התצפיתפ

  . קליסטמון ואלה ארץ ישראלית, שקמה, תות שחור, תבור
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מינים מקומיים מינים זרים ומלווי אדם
  

  

  לפי מיני ציפורים מקומיים או זרים ומלווי  , מספר מיני הציפורים שנצפו עושות שימוש במיני הצמחים: 23איור 

  .             אדם

  

גם כאן נראה כי מיני עצים ושיחים מקומיים משכו גם מיני ציפורים מקומיות וגם מינים זרים 

ובצורה דומה גם מיני , )אשחר רחב עלים, אלה ארץ ישראלית, אשל הפרקים(ומלווי אדם 

 לא נראית מגמה ברורה ).פיקוס השדרה, קליסטמון, בומבקס הודי(עצים ושיחים מיובאים 

של העדפת מיני עצים או שיחים מקומיים על ידי ציפורים מקומיות על פני מיני עצים או 

  .שיחים מיובאים

מספר פעמים רב במהלך , מאיורים אלו בולטים מיני הצמחים שמשכו מיני ציפורים רבות

אחרים שיכולים למשוך ציפורים אשר לא יש לזכור כי קיימים מיני צמחים רבים . המחקר

  . ולכן רשימה זו היא חלקית בלבד, נמצאו בנקודות התצפית במחקר זה

 בבחירת מיני הצמחים בגן אשר מעוניינים  התכנונייםשיקוליםלנתונים אלו יכולים להוסיף 

 מיני הציפורים שמשכו וגורם המשיכה, של מיני הצמחיםמלא פירוט . למשוך אליו ציפורים

  .17 -12נמצא בטבלאות 
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 ים ציפורנימי מדעישם צמח  שם צמח עברי 
 דררה Melia azedarach אזדרכת

 שחרור Pistacia atlantica אלה אטלנטית

אלה ארץ 
 Pistacia palaestina ישראלית

, ירקון, חטפית אפורה, דררה, בולבול
, סבכי שחור כיפה, סבכי טוחנים

 פשוש
 עורבני Quercus sober אלון שעם 
 עורבני Quercus ithaburensis אלון תבור

 Rhamnus alaternus אשחר רחב עלים
סבכי , סבכי קוצים, דררה, בולבול

  כיפה-שחור
ברכיכיטון 

 צפצפתי
Brachychiton 

populneus ירגזי מצוי 

 Olea europaea זית אירופאי
, נקר סורי, ירגזי מצוי, דרור הבית

 צוצלת, פרוש מצוי
 סבכי קוצים, בולבול Lantana camara לנטנה ססגונית

 שחרור,  כיפה-סבכי שחור, בולבול Celtis australis מיש דרומי
 דררה, בולבול Dalbergia sissoo סיסם הודי

 פרוש מצוי, ירגזי מצוי, חורפי, חוחית Sapium sebiferum ספיון השעווה

 Ficus microcarpa פיקוס השדרה

, זהבן מחלל, דרור הבית, לבולבו
 -סבכי שחור, סבכי טוחנים, ירגזי מצוי

 תור צוארון, שחרור, צוצלת, כיפה

 Ficus rubiginosa פיקוס חלוד
סבכי , ירקון, דרור הבית, בולבול
 עורבני,  כיפה-סבכי שחור, טוחנים

 עורבני,  כיפה-סבכי שחור, בולבול Ficus religiosa פיקוס קדוש
 שחרור, ירגזי מצוי, דררה, בולבול Pyracantha coccinea אדומהפירקנתה 

 פלפלון דמוי אלה
Schinus 

terebinthifolius בולבול 
 בולבול Koelreutaria bipinnata פנסית דו נוצתית

 חורפי Arbutus andrachne קטלב מצוי

 Ficus sycomorus שקמה

, מיינה מצויה, דרור הבית, בולבול
עורב , סבכי קוצים, סבכי טוחנים

 צוצלת, אפור

 Morus nigra תות שחור

זהבן , דררה, דרור הבית, בולבול
, סבכי אפור, זרזיר בורמזי, מחלל

 -סבכי שחור, סבכי קוצים, סבכי ניצי
שיחנית , שחרור, עורב אפור, כיפה

 קטנה
 דררה , בולבול Phoenix dactylifera תמר מצוי

  
  .ממוין לפי שם צמח עברי, ו ציפוריםצמחים עם פירות שמשכ: 12טבלה 
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 ים ציפורנימי מדעישם צמח  שם צמח עברי 
 עלוית, סבכי טוחנים Acer obtusifolium אדר סורי

 Pinus pinea אורן הסלע
, סבכי קוצים, סבכי טוחנים, ירגזי מצוי

 עלוית
 ירגזי מצוי Pinus canariensis אורן קנרי

 סבכי טוחנים Albizzia lebbeck אלביציה צהובה
אלה ארץ 
 עלוית Pistacia palaestina ישראלית
 עלוית, סבכי טוחנים Quercus calliprinos אלון מצוי

 Quercus ithaburensis אלון תבור
סבכי ,  גרון-סבכי שחור, סבכי טוחנים

 חרפי, עלוית,  כיפה-שחור
אלמוגן רחב 

 עלים
Erythrina 

corallodendrum עלוית 
 סבכי טוחנים Pistacia lentiscus ת המסטיקאל

 Tamarix aphylla אשל הפרקים
 -סבכי שחור, דרור הבית, בולבול

 שיחנית קטנה, עלוית, כיפה
 עלוית Bougainvillea glabra בוגנוילאה
ברכיכיטון 
 עלוית Brachychiton rupestris הסלעים

 סבכי שחור גרון Rosa sp ורד
 עלוית Cistus creticus לוטם שעיר

 עלוית Lantana camara לנטנה ססגונית
 עלוית Celtis australis מיש דרומי
 עלוית Tipuana tipu מכנף נאה

 סבכי טוחנים Jacaranda mimosifolia סגלון

 Dalbergia sissoo סיסם הודי

, סבכי טוחנים, ירגזי מצוי, דרור הבית
, צוצלת, עלוית,  כיפה-סבכי שחור

 טנהשיחנית ק
עץ השמן 
 דרור ספרדי Elaeagnus angustifolia המכסיף

 עלוית Ficus microcarpa פיקוס השדרה

 פלפלון דמוי אלה
Schinus 

terebinthifolius עלוית,  כיפה-סבכי שחור 

 Ficus sycomorus שקמה
סבכי ,  כיפה-סבכי שחור, ירגזי מצוי

 שיחנית קטנה, עלוית,  ראש-שחור
  

  .ממוין לפי שם צמח עברי, ם שציפורים חיפשו בהם מזון בין העלווהצמחי: 13טבלה 
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 מיני ציפורים מדעישם צמח  שם צמח עברי 
 צופית Spartium junceum אחירותם החורש
 צופית Albizzia lebbeck אלביציה צהובה

 צופית Aloe arborescens אלוי עצי

אלמוגן רחב 
 עלים

Erythrina 
corallodendrum 

דררה , דררה, דרור הבית, בולבול
סבכי , ירגזי מצוי,  לחי-אפורת

 צופית, טוחנים
אקליפטוס 

 המקור
Eucalyptus 

camaldulensis 
, סבכי טוחנים, ירגזי מצוי, בולבול

 שיחנית קטנה, צופית, עלוית
 עלוית Rhamnus alaternus אשחר רחב עלים

 Bombax ceiba בומבקס הודי

ירגזי , דררה, ביתדרור ה, בולבול
סבכי , נקר סורי, מיינה מצויה, מצוי

עורב ,  כיפה-סבכי שחור, טוחנים
 שחרור, עלוית, עורבני, אפור

 צופית Malvavicus arboreus דבוקית מעוצה
 שחרור, צופית, בולבול Hibiscus rosa-sinensis היביסקוס סיני
 פיתצו,  כיפה-סבכי שחור Lantana camara לנטנה ססגונית

 דרור הבית Tipuana tipu מכנף נאה
 דרור הבית,  כיפה-סבכי שחור Jacaranda mimosifolia סגלון

 Callistemon sp קליסטמון

, דרור ספרדי, דרור הבית, בולבול
זרזיר ,  לחי-דררה אפורת, דררה

, סבכי טוחנים, ירגזי מצוי, בורמזי
,  כיפה-סבכי שחור,  גרון-סבכי שחור

 תצופי, עלוית
 צופית, עלוית Rosmarinus officialis רוזמרין רפואי

 צופית Punica granatum רימון מצוי

 Ziziphus spina-christi שיזף מצוי
,  כיפה-סבכי שחור, סבכי טוחנים
 שיחנית קטנה, עלוית

שיח אבהרהם 
 צופית Vitex trifolia משולש ארגמני
שיח אברהם 

 צופית Vitex agnus-castus מצוי
 דררה Acacia saligna שיטה מכחילה

 Acacia raddiana שיטה סלילנית
, צופית, עלוית, סבכי טוחנים, בולבול

 שיחנית קטנה
 ירגזי מצוי Amygdalus communis שקד מצוי

  
  .ממוין לפי שם צמח עברי, צמחים עם פריחה שמשכה ציפורים: 14טבלה 

  

  

 מיני ציפורים מדעישם צמח  שם צמח עברי 

 Quercus calliprinos לון מצויא
 -סבכי שחור, סבכי קוצים, בולבול

 כיפה

 Quercus ithaburensis אלון תבור
, פרוש מצוי, דרור ספרדי, בולבול

 צופית
 סבכי טוחנים Tamarix aphylla אשל הפרקים
 צופית,  כיפה-סבכי שחור, בולבול Olea europaea זית אירופאי

  
  .ממוין לפי שם צמח עברי, ם חיפשו חרקים בין פריחתםצמחים שציפורי: 15טבלה 
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 מיני ציפורים מדעישם צמח  שם צמח עברי 
 נקר סורי Pinus pinea אורן הסלע
 נקר סורי Quercus ithaburensis אלון תבור

 נקר סורי, ירגזי מצוי Tamarix aphylla אשל הפרקים
 נקר סורי Dalbergia sissoo סיסם הודי

 נקר סורי Peltophorum dubium סופקתשלטית מ
  

  .ממוין לפי שם צמח עברי, צמחים בהם חיפשו ציפורים מזון בגזע או בענפים: 16טבלה 

  

  

  

  

 מיני ציפורים מדעישם צמח  שם צמח עברי 
 זרזיר בורמזי Melia azedarach אזדרכת

אלה ארץ 
 תור מצוי Pistacia palaestina ישראלית

אקליפטוס 
 המקור

Eucalyptus 
camaldulensis דררה, מיינה מצויה, דרור הבית 

 ירגזי מצוי, דרור הבית Tamarix aphylla אשל הפרקים
 עורב אפור Cupressus sempervirens ברוש מצוי

 שחרור Tecoma capensis טקומית הכף
 עורב אפור Tipuana tipu מכנף נאה
 ירגזי מצוי Dalbergia sissoo סיסם הודי

 תור מצוי Acacia saligna ה מכחילהשיט
 דרור הבית Phoenix dactylifera תמר מצוי

  
  .ממוין לפי שם צמח עברי, צמחים ששימשו לקינון: 17טבלה 
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   לעומת גנים אינטנסיבייםאקסטנסיבייםציפורים בגנים  4.8
  

 חולק לשתי כל סוג. לגנים אינטנסיביים לעומת אקסטנסיבייםגינות המחקר סווגו חלק מ

 גנים 2מכל תת קטגוריה נבחרו .  עשיר במיני צומח או עני במיני צומח-תת קטגוריות

  : העונים להגדרות אלו

שני גנים . עם מעט מיני עצים,  גן ללא השקיה או דשא: עני במיני צומחאקסטנסיביגן 

 של והשני הוא חורשה) גן ההסתדרות(אחד הוא חורשה של אורנים , מייצגים טיפוס זה

  ). גן נזהה(אשלים 

 השקיה מעוטי גנים , בדומה לגנים בסעיף הקודם: עשיר במיני צומחאקסטנסיביגן 

שני גנים . רובם מקומיים לישראל,  רביםעצים ושיחים אך כאן קיימים מיני , דשאוללא

  . הגנים הבוטניים באוניברסיטת תל אביב ובאבו כביר, מייצגים טיפוס זה

עם מעט מיני עצים או ,  גן שבו שטחי מדשאה גדולים:יני צומחגן אינטנסיבי עני במ

 שני גנים מייצגים .השקעת משאבים מרובה. חלקם מקומיים וחלקם מיובאים, שיחים

  .כיכר המדינה וגן סומקו, טיפוס זה

אך בתוספת של יותר מיני עצים , שטחי מדשאה גדולים :גן אינטנסיבי עשיר במיני צומח

גן מרכז למרשם וגן , שני גנים מייצגים טיפוס זה. ים וחלקם מיובאיםחלקם מקומי, ושיחים

  .קהילת ברלין

  .מספר מיני הציפורים ומספר הפרטים לתצפית הושווה בין ארבעת טיפוסי הגנים

השוואתו בין ארבעת טיפוסי הגנים , ליתאמכיוון שמספר מיני הציפורים אינו מתפלג נורמ

 multiple comparisons of meanולאחר מכן , Kruskal- Wallisנעשתה בעזרת מבחן 

ranks for all groups)  24איור  .(  

  

  
  .Wallis-Kruskal  במבחן p>050.כוכבית מסמנת , ינות מספר מיני ציפורים בארבעת טיפוסי הג:24איור       
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בין גנים עשירים ) H ( 3, N=380)= 66.166, p<0.05(נמצא כי קיים הבדל מובהק 

כאשר מספר מיני הציפורים בגנים העניים במיני , בצומח לבין גנים עניים במיני צומח

היה נמוך ממספר מיני הציפורים בגנים עשירים )  או אינטנסיביאקסטנסיבימטיפוס (צומח 

 אקסטנסיבי נראה כי להגדרת הגן כגן ). או אינטנסיביאקסטנסיבימטיפוס (במיני צומח 

מספר מיני הציפורים היה גבוה בגנים . ין השפעה על מספר מיני הציפורים שנצפה בוא

  .  אקסטנסיבייםבין אם אלו גנים אינטנסיביים או , עשירים במיני צומח

  בצורה דומה נבדק לגבי מספר הפרטים ונמצא כי קיים הבדל מובהק

) H ( 3, N=380)=27.5 , p<0.05 multiple comparisons of mean ranks for all 

groups (עני במיני אקסטנסיביוכי מספר הפרטים בגנים מטיפוס , בין ארבעת טיפוסי הגינות 

בהשוואה למספר הפרטים בשלושת טיפוסי הגינות ) 25איור (צומח הוא הנמוך ביותר 

  .האחרים

  

  
  .Wallis-Kruskal  במבחן p>050. כוכבית מסמנת , מספר פרטים בארבעת טיפוסי הגינות:25איור       

  

נראה כי בגנים עשירים במיני צומח מספר הפרטים היה מעט גבוה מזה שהיה בגן 

בגן אינטנסיבי עני במיני צומח מספר הפרטים היה גבוה .  עני במיני צומחאקסטנסיבי

יים במיני צומח בגנים אינטנסיביים ענ. בצורה דומה לזה שהיה בגנים עשירים במיני צומח

ולכן מספר , דרור הבית ויונת הבית, נראו להקות עם פרטים רבים של מיינה מצויה

  .  בעוד שמספר המינים היה נמוך, הפרטים בהם היה גבוה

שהעיקרי בהם הוא ,  קיימא-הגנים האקסטנסיביים מכילים רק חלק ממרכיביו של גן בר

  . צמצום המשאבים המושקעים בגן
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  דיון 5
  

שהרי מטרת , כולל בתוכו שיקולים רבים מלבד משיכת בעלי חייםהציבורי שתכנון הגן כמובן 

עם זאת לא צריכה להיות . הגן היא קודם כל לשרת את תושבי הסביבה המשתמשים בו

על ידי . ממלא את התפקודים שלמענם נוצרהסתירה בין יצירת גן עשיר בציפורים לבין גן 

בחירת מיני צמחים שיכולים ,  במיני עצים ושיחים רביםשימוש, תכנון מושכל של מרחב הגן

ניתן לעודד את נוכחותן ולהפוך מיקום מקור מים ומסתור וקינון , לשמש לציפורים כמקור מזון

  . ללא צורך בשינויים דרסטיים באופי הגן, אותה לבולטת לעין יותר

  

טבע עירוני או בגינות  בין אם באתרי , בעירמצרך מבוקשל להפוךיכול משאב הטבע העירוני 

 מספרו ועל כך יעידו תגובות התושבים ,ציבוריות רגילות המנסות למשוך אליהם בעלי חיים

פעילות בשעות הפנאי של ,  זמינים לפעילויות חינוכיותם אלואתרי. בגינות אלוהמבקרים 

צירת חובבי טבע מהסביבה ולעיתים נדירות יש להם גם ערך בשמירת מגוון ביולוגי מקומי וי

  . קישוריות בין אוכלוסיות טבעיות של בעלי חיים וצמחים

 אחת מהקבוצות ן הציפורים ה עירוניותבגינות הזמינים למבקר מופעי הטבע העירוניבין 

 מיני ציפורים 78העובדה כי . בעיקר במהלך עונות הנדידה, המגוונות והקלות ביותר לצפייה

, מהאזורים האורבניים הצפופים בארץ,  וחולון יפו-בלב הערים תל אביבנראו במהלך המחקר 

.  יחסיתקטנות שכונתיותגם במרכז העיר בגינות ציפורים מיני  רב של עושר כי קיים מעידה

 אתרי טבע עירוני .נוספים אשר לא נצפו במחקר זה  רביםמיניםבעיר  נמצאיםסביר להניח כי 

 בנוכחות ציפורים בהם לעומת ויהיה מעניין לראות האם קיים הבדל, לא נכללו במחקר זה

  .גנים ציבוריים שונים

  

את המרכיבים הבאים  לקחת בחשבון בין כלל מרכיבי התכנון כדאיכדי למשוך ציפורים לגן 

  : הנוכחי תוצאות המחקרותשעליהם מצביע

  

 מחקרים רבים הראו שככל שבית הגידול מגוון יותר מבחינת תנאים :יצירת בית גידול מגוון

נמצא .  )Hortal et. al, 2009( ו ריבוי נישות כך עולה עושר המינים הנמצאים בו אקלימיים א

   ). Pino et. al, 2000 ( כי עושר מיני ציפורים הושפע ממידת הגיוון של השטחים הפתוחים

, עלה עם העלייה בעושר מיני השיחיםבגינות  כי עושר ומגוון מיני הציפורים בעבודה זו נמצא

במחקר נוסף נמצא שאחוז כיסוי של שיחים  .עושר מיני העצים העלייה בעםובמידה פחותה 

 Daniels and( על נוכחות מיני ציפורים בגינה ים המשפיעיםחשובה מיםגוראחד ההוא 

Kirkpatrich 2006 .( הסבר אפשרי הוא בכך שמיני ציפורים שבית גידולם הטבעי הוא חורש

. והשיחים בגינה ממלאים תפקיד זה, מסתוראו יער זקוקות לשכבת צומח נמוכה וצפופה ל

 34והגבוה ביותר היה , 1בגינות שנדגמו במחקר זה מספר מיני העצים הנמוך ביותר היה 
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. 29והגבוה ביותר היה , 0השיחים הנמוך ביותר היה מיני מספר .  דונם4-גודלו כשבשטח 

למוד על סדר הגודל אך ניתן ל,  למספר מיני עצים או שיחים רצויערך אופטימליקשה לתת 

 - מיני עצים ו30 -שהוא כ, שקיים בגינות העשירות במיני עצים ושיחים שנדגמו במחקר זה

   . דונם4 - מיני שיחים ביחידת שטח בגודל כ30

         

 נראה כי גנים עם )4.4בסעיף  (5 מאיור : ציפורים בגןמבנה חברתהשפעת הצמחייה על 

בשילוב עם מספר מיני עצים ומספר מיני שיחים  אחוז 30 -של כדשא  ואאחוז כיסוי עצים 

מיני ציפורים מעטים הראו העדפה לגינות בהן אחוז כיסוי . גבוה משכו את רוב מיני הציפורים

בצורה דומה מעט מיני . ויש מעט מיני עצים או שיחים)  אחוז מהשטח80 -כ(הדשא גבוה 

 80-כ( מעטים מכסים את רוב השטח ציפורים הראו העדפה לחורשות צפופות בהן מיני עצים

על מנת למשוך מספר רב של מיני ציפורים מומלץ להימנע מחורשות צפופות , לכן). אחוז

וכן להימנע ממדשאות גדולות ללא שיחים , וגבוהות בהן מעט מיני עצים ומעט מיני שיחים

) Swartz et. Al. 2008(תוצאות אלו דומות לאלו שהתקבלו מהמחקר בפארק הירקון . ועצים

, בכך שגם שם נמצא כי לאחוז כיסוי דשא גבוה הייתה השפעה שלילית על עושר מיני ציפורים

  . ולעושר מיני צמחים הייתה השפעה חיובית

ונוכחות עצים בגובה רב על נוכחות מיני , לגבי ההשפעה השלילית של אחוז כיסוי עצים גבוה

  שמצא כי אחוז MacGregor- Fors (2007(ציפורים בגינות הממצא שלנו שונה ממצאיו של 

מחקר זה נערך באזור . כיסוי עצים גבוה וגם גובה עצים רב גורם לעלייה בעושר מיני ציפורים

, שם ייתכן ובית גידול של יער צפוף וגבוה תורם לעלייה בעושר מיני ציפורים, טרופי במקסיקו

, בניגוד למקסיקו. פורים רביםבעוד שבארץ ייתכן ובית גידול זה אינו אטרקטיבי למיני צי

ולכן אין אצלנו מקור לציפורי , בודאי לא יערות טרופים צפופי צומח, בארץ אין כמעט יערות

  .יער שיאכלסו חורשות צפופות

  

נראה כי גם גנים אינטנסיביים וגם  : לנוכחות ציפוריםהקשר בין משטר התחזוקה של הגן

קיים בהם עושר מיני עצים ו במידה, יני ציפוריםגנים אקסטנסיביים יכולים להיות עשירים במ

כאשר קיים בשני טיפוסי הגנים עושר מיני עצים ושיחים , בצורה דומה ).24 איור(ושיחים רב 

  .מספר מיני הציפורים בהם נמוך, נמוך

נראה כי לעושר מיני הצומח בגן השפעה רבה יותר על נוכחות ציפורים מאשר הגדרתו כגן 

  .טנסיביאקסטנסיבי או אינ

  
אם מטרת הגן היא למשוך כמות גדולה של : השפעת הצמחייה על כמות הציפורים בגן

 נראה כי כדאי ליצור גן אינטנסיבי עני 25לפי איור , פרטים ממעט מיני ציפורים דומיננטיים

בגן כזה יהיו מעט מיני . כלומר מדשאה גדולה עם מעט מיני עצים ושיחים, במיני צומח

מספר הפרטים הגבוה בגנים אינטנסיביים עניים במיני . בה פרטים מכל מיןאך הר, ציפורים
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יונת , כמו מיינה מצויה, עצים ושיחים נובע מנוכחות רבה של מעט מיני ציפורים מתלהקות

  .דרור הבית ועורב אפור, הבית

  

ת  בגינונצפו  הציפוריםכי רוב מיניעולה ) 4.4בסעיף ( 5מאיור  :השפעת נוכחות מבקרים בגן

 ממצא זה מתאים לממצאים אחרים שמראים כי .שבהן נוכחות אנשים וכלבים הייתה נמוכה

 ,Boyle and Sampson(לנוכחות אנשים בגינות השפעה שלילית על אוכלוסיות ציפורים 

כדאי לשקול בתכנון הגן יצירת אזורים שבהם לא תהיה תנועה רבה של אנשים לכן  ).1985

 ליצור מקומות לתצפית כןו, ורים סגורים שסביבם שיחים סבוכים על ידי יצירת אזעם כלביהם

  . היו מעט נסתרים עבור אלו המתעניינים בציפוריםעל ציפורים שי

  

אם יש (מומלץ לתכנן את חלל המדשאה המרכזי  :אזורים במרחב הגינה בהם נראו ציפורים

על מנת , ניהםבצורה שישתלבו בו מספר עצים ושיחים במרחקים של כמה מטרים בי) כזה

להוציא את מיני הציפורים שנמצאות סביב השיחים אל אזור חלל הגינה ובכך להגדיל את 

שטחי מדשאה נרחבים שימשו מעט מיני . בהםלהקל על הצפייה השטח השימושי עבורם ו

בהם בעיקר מינים זרים ומלווי אדם בעוד שבאזורי הגבול בין המדשאה לבין , ציפורים בלבד

תופעה זו מוסברת בכך שציפורים ). 19 -12איורים (נראו מיני ציפורים רבים שיחים ועצים 

  . נוטות לשהות בסמוך למחסות אליהם יוכלו להימלט בבוא טורף

  

כמו הרי ש, לגבי תהליך בחירת מיני הצמחים לגינה :צמחייה כמקור מזון לציפורים

ונות השנה כך ניתן לתכנן שלכת שייתנו עניין בכל ע ואשמתכננים גן עם רצף מופעי פריחה 

 .עם דגש על עונות הנדידה אביב וסתיולציפורים  רצף מזון זמיןאת הנטיעות כך שיתקיים 

, אסיה-מהווה מעין גשר יבשתי בין אפריקה לאירו, ובכלל זה ישראל, מכיוון שהמזרח התיכון

 רצוי ).Yom-Tov, 1988(הארץ היא חלק מנתיב נדידת ציפורים מהעמוסים ביותר בעולם 

, לקחת בחשבון בזמן תכנון הגן את מועדי הפריחה או הנבת הפירות של הצמחים השונים

  .ולשתול צמחים אשר יספקו מזון בתזמון עם עונות הנדידה באביב ובסתיו

 חלקית רשימת מיני העצים והשיחים המתוארת בפרק על צמחים שימושיים לציפורים היא

.  שנחקרו שלא היו בגינות, היכולים למשוך ציפוריםם רבימכיוון שקיימים בארץ מיני צמחים

תוך ,  ציפוריםהמושכיםיני צומח  כבסיס לבחירת מרשימהלמרות זאת ניתן להשתמש ב

התחשבות במועד הפריחה או הנבת הפירות על מנת ליצור רצף של מקורות מזון במשך 

  . השנה

  

 נטיעת מיני צמחים לא נראה כי קיימת הצדקה להעדפת :צומח מקומי לעומת מאוקלם

ממצא זה דומה ). 23-20איורים (מקומיים מבחינת מידת המשיכה של ציפורים מקומיות 

אשר לא ראו העדפה של ציפורים מקומיות , Kirkpatrick 2006 - וDanielsלממצאיהם של 



 57

ממצאים אחרים מאידך קיימים  . צמחים מאוקלמיםבטסמניה לצמחים מקומיים לעומת

)Chace and Walsh, 2006( על קשר חיובי בין כמות צומח מקומי לבין מצביעים אשר 

  .עושר ומגוון מיני ציפורים מקומיות

 אשר ,שנכללו במחקר, גנים כדוגמת הגנים הבוטניים באוניברסיטת תל אביב ובאבו כביר

מייצגים חברות צומח מקומי ובהם שתולים מיני עצים ושיחים מקומיים רבים משכו מיני 

שבו נמצא המספר , )4.4סעיף  (3 ברביע 5שני גנים אלו ממוקמים באיור . ביםציפורים ר

כאשר בוצעה האנליזה ללא הגנים הבוטניים התקבלה ). 28(הגבוה ביותר של מיני ציפורים 

שגם בגינות ציבוריות רגילות בהן ממצא זה מצביע על כך . 5דומה לאיור תמונה מאוד 

לעושר מיני העצים והשיחים השפעה חיובית על יש שתולים בעיקר מיני צומח מאוקלמים 

יוכל  מכך ניתן להסיק ששימוש במספר רב של מיני עצים ושיחים. נוכחות מיני ציפורים רבים

עם זאת לשימוש בצומח . בין אם מדובר בצומח מקומי או מאוקלם,  מיני ציפורים רביםלמשוך

של של חסכון בהשקיה או בהיבט בין אם בהיבטים , מקומי עשויים להיות יתרונות אחרים

 ציפורים רבותמבין הצמחים המקומיים שמשכו . הסברתי ואחינוכי וערך , השתלבות בנוף

 ואשחר אשל הפרקים, שיטה סלילנית, זית אירופאי, אלה ארץ ישראלית,  אלון תבוריםבולט

   .רחב עלים

  

פורים במרחב גינה שיש  את מיקומי הציהמציג, )4.6סעיף  (19 לפי איור :נוכחות מקור מים

 עבור כמוקד לתצפיתלשמש היכול נראה כי זהו אלמנט אטרקטיבי לציפורים , בה מקור מים

הציפורים משיגות מים גם בגינות שאין בהן מקור מים דרך נזילות במערכת . צפרים חובבים

על ידי יצירת . ההשקיה או הצטברות מים כתוצאה מפעולת ממטרות על סלעים ומדרכות

מיקום מתאים . ניתן לחשוף רבות מהם לקהל הצפרים, ר מים במיקום מתאים לציפוריםמקו

אך סביבתו צריכה להיות , אל אזור סבוך) במרחק כמה מטרים(למקור מים צריך להיות קרוב 

). מידע אישי, עמיר בלבן( פתוחה כדי לאפשר לציפורים לגלות חתולים שיכולים לארוב בסבך 

 וכן לשמש מיני בעלי חיים  לאגור מי גשם,מלא תפקיד אסטטי נופימקורות המים יכולים ל

  .  חיים-נוספים כמו דו

  
מחקרים מצאו שגודל הפארק משפיע בצורה חיובית על עושר מיני ציפורים : גודל הגן

במחקר הנוכחי גודל הגן לא היה אחד המשתנים בהם ). Gavareski, 1976(מקומיות 

  . במחקר גנים קטנים מאוד או גדולים מאודולכן לא נכללו ,  להתמקדתיבחר

מגוון , באנליזות השונות שבוצעו משתנה גודל הגן לא נמצא כבעל השפעה רבה על עושר

ייתכן ואם היו נכללים במחקר גנים קטנים מאוד או , עם זאת.  הציפורים בגינותמבנה חברתו

 20 -נים בינוניים בגודל כבג ניתן לומר כי תימהתוצאות שקיבל .גדולים מאוד המצב היה שונה

  . נראו מיני ציפורים רביםדונם
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 עירוני בתפוצת מיני ציפורים -מחקרים רבים מראים על קיומו של גרדיאנט כפרי: מיקום הגן

)Blair 1999 ,Bino et. al, 2007.( לכן ייתכן ולמיקום הגן ביחס למרחק מקצה העיר 

היה לבחון את השפעת המאפיינים חי מחקר הנוכ הדגש ב.השפעה על נוכחות ציפורים בו

, דרום(הגנים נבחרו באזורי העיר השונים  ולכן, המקומיים של הגינות על נוכחות ציפורים

כאשר בוצעו האנליזות עם תוספת משתנה של אזור הגינה הוא לא נמצא . )מרכז וצפון העיר

קיימת השפעה  לאמכאן נראה כי .  הציפוריםמבנה חברתעושר או , מגווןכבעל השפעה על 

  .של מיקום הגן ברחבי העיר על נוכחות הציפורים בומשמעותית 

  

במחקר זה לעומת , ובהם מינים זרים, מעניין לציין הבדלים בתפוצת חלק ממיני הציפורים

 מפורטים מיני 18בטבלה ). Shwartz et. al, 2007 (ממצאי מחקר שנעשה בפארק הירקון 

והאחוז מנקודות , Shwartzתר של נקודות תצפית אצל הציפורים שהופיעו במספר הרב ביו

  . מודגשים מינים בהם יש הבדל גדול בין שתי העבודות. התצפית שבהן הם נראו במחקר זה

  
 Shwartz לפי נקודותאחוז מה  במחקר זהנקודותאחוז מה שם עברי
 95% 100% בולבול

 100% 96% דרור הבית
 100% 45% דררה

 80% 8% דררה אפורת לחי
 100% 49% יונת הבית
 95% 27% לבן חזה

 100% 71% מיינה מצויה
 95% 76% נחליאלי לבן

 100% 8% סיקסק
 100% 98% עורב אפור

 95% 84% צוצלת
 95% 53% תור צוארון

  
  . ובמחקר זהShwartz et al.אחוז נקודות התצפית בהן נראו מיני הציפורים הנפוצות במחקר של : 18טבלה 

  

  

 לחי ומיינה מצויה הם מינים זרים אשר נמצאו ביותר נקודות בפארק - דררה אפורת,דררה

גורם אפשרי לכך הוא בקיום שטחי מדשאה נרחבים . הירקון בהשוואה למחקר הנוכחי

זהו ,  לחי-לגבי דררה אפורת. ובעיקר את המיינה, בפארק הירקון היכולים למשוך מינים אלה

 ממה שנמצא 10וא נפוץ בפארק הירקון במידה גבוהה פי וה, מין שהופיע בשנים האחרונות

ולכן , ייתכן ומקורו בפרטים שברחו מאתר הצפארי הנמצא בפארק הירקון. במחקר הנוכחי

לגבי יונת הבית ותור הצווארון לא מצאתי הסבר . נוכחותו רבה יותר קרוב למקור התפשטותו

ק הירקון גורמת לזמינות מזון ייתכן ונוכחות אנשים רבה בפאר, להבדלים בין העבודות

 יותר נפוצותולכן ,  ציפורים שקשורות במידה מסוימת למיםןסיקסק ולבן חזה ה. עבורם

  . בפארק הירקון שבו יש נחל
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 וראויים  מסיבות שונותיחסות במחקר הנוכחיילא זכו להתאשר  נוספים היבטים קיימים

  :למחקר ממשיך

אחת נהרסה כליל , היי שהייתה קיימת בהן עשבבין הגינותמ : שנתית- עשבייה חדהשפעת

. לפני שהתפתחו זרעים,  מבנה ובאחרות נקצרה העשבייה מוקדם מדיצורך הקמתל

זהו משאב שיכול לשמש ציפורים אוכלות יה נראה כי מהתצפיות שכן נעשו בשטחי עשב

רים יה על כמות הציפוי לבדוק את השפעת נוכחות שטחי עשבולכן רצוי, חרקים או זרעים

ויש ייתכן ,  על נוכחות ציפוריםד שנתיתה חייוקיימת השפעה לעשבבמידה . המבקרות בגינה

 שלא תגרום להופעת יתר  בחלק מאזורי הגן בצורה חד שנתיתיהי לשלב שטחי עשבמקום

דבר , וכן תעודד הופעתם של חד שנתיים רצויים בעלי פריחה, של מיני צמחים לא רצויים בגן

  . על ידי עופר הוכברג ממשתלת גבעת ברנר ואחרים בארץהוכח כאפשרישכבר 

  
במחקר לא נכללו גינות המוגדרות כגינות אקולוגיות או כאלו שבין : גינון אקולוגיהשפעת 

אך ,  גינות אינטנסיביות לעומת אקסטנסיביותנבדקו. מטרותיהן המוצהרות משיכת ציפורים

ולכן לא ניתן לומר האם גינון אקולוגי , לוגי רק מרכיב אחד מתוך מרכיבי גינון אקוכוללותאלו 

, י הקשר בין גינון אקולוגי לבין נוכחות ציפורים לא נבדק לפי ידיעת.תורם לנוכחות ציפורים

  .ולכן כדאי לחקור בכיוון זה

  
 על ידי בדיקה שיטתית של מספר קיני ציפורים בשטח הגינות :מספר קיני ציפורים בגינה

 במהלך המחקר גיליתי. נותעל יכולת הציפורים להתרבות בגיהשונות ניתן לקבל הערכה 

,  מספר רב של קיני ציפורים לא פעיליםהיואזור בגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב שבו 

, מכיוון שלא נותר זמן לבדיקה שיטתית של כל הגינות. לעיתים שניים או שלושה על אותו שיח

יש מחשבה בזמן תכנון הגן לאפשרות של עם זאת ראוי להקד. מידע זה לא נכלל במחקר

  . יצירת אזורי סבך שיוכלו לשמש לקינון

  
ניתן לעקוב אחרי זוגות דוגרים ולבדוק , מעבר למספר הקינים הקיים בכל גינה: הצלחת קינון

מחקר כזה הוא בעל . קינון מושפעים על ידי מבנה הגינהההאם מדדים הקשורים בהצלחת 

אשר מציג תמונה רחבה של הציפורים המבקרות בגינות , נוכחיאופי ממוקד יותר מהמחקר ה

  .השונות

  
מכיוון . לגינות למשיכת ציפורים מקובלותדרכים אלו  : ומתקני האכלהקופסאות קינון

, ייתכן ויש להן מקום גם בגינות ציבוריות, שקופסאות קינון אינן דורשות תחזוקה שוטפת רבה

דורשים תחזוקה , לעומת זאת, מתקני האכלה. אך נושא זה לא נבדק במחקר הנוכחי

   .יומיומית קבועה ולכן אינם מעשיים בגינות ציבוריות
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 המספר הגבוה של מיני ציפורים שנראו במהלך המחקר מעיד על כך כי גם בגינות :לסיכום

ממצאי , עם זאת. שלא נעשה מאמץ מיוחד למשוך אליהן ציפורים קיימים מיני ציפורים רבים

 לא ולשם כך, ם המעשירים את הגן במיני ציפוריםצביעים על פרמטרים אחדיהמחקר מ

  .או שינויים דרסטיים במבנה הגןנדרשים משאבים רבים 

, לצורך הגדלת מספר מיני הציפורים בגינה מומלץ לתכנן גינות עשירות במיני שיחים ועצים

, שטח סבוך, )י כיסוימדשאה או צמח (וליצור בגינה בתי גידול מגוונים שיכללו שטח פתוח

מומלץ להגדיל את אזור הגבול שבין השטח .  וגם עצים גבוהיםשיחים גבוהים, שיחים נמוכים

 כמו כן כדאי ליצור שטחים סבוכים שאליהם לא יגיעו אנשים או .הפתוח לשיחים והעצים

 וכן למקם מקור מים בנקודה  על מנת לאפשר פעילות של ציפורים חששניות,כלבים

   .תצפית עליושתאפשר 

או ידיים בין אם מדשאות רחבות , לא מומלץ ליצור גנים אחידיםכדי למשוך מינים רבים 

בבחירת מיני הצמחים . אשר קיימים בהם מעט מיני שיחים ועצים, חורשות צפופות ואחידות

  . בדגש על עונות הנדידה, אפשרותם לספק מזון לציפורים במהלך השנהכדאי להתחשב ב

 על נוכחות ציפורים בהן כפי  העיקרייםצגת סכימה של השפעת מאפייני הגינות מו26באיור 

 .שעולה מתוצאות העבודה

 
 

  
  .הצגה סכמטית של השפעת מאפייני הגינות על נוכחות ציפורים: 26איור 

מיני עצים , דשא פתוח
  ושיחים מעטים

עצים ושיחים ממינים 
  מעט דשא, רבים

מעט , חורשה צפופה
  מיני עצים ושיחים

  פוריםמעט מיני צי  הרבה מיני ציפורים  מעט מיני ציפורים
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יות בגודלן תרומתה של העבודה הנוכחית היא בהערכת השפעת מאפייני גינות ציבוריות בינונ

ולכן ההמלצות אליהן הגענו ניתנות , גינות אלו מרובות בכל עיר. על נוכחות ציפורים בהן

כדאי להמשיך ולחקור היבטים נוספים שפורטו בסעיפים קודמים . ליישום במקומות רבים

שלגינות המאפשרות תנאי כיוון , ובעיקר את יכולת מיני הציפורים להתרבות בגינות השונות

ובים עבור ציפורים תיתכן משמעות רבה בשמירה על אוכלוסיות ציפורים יציבות רבייה ט

, על ידי יישום העקרונות המוצעים כאן ניתן יהיה ליצור גנים מושכי ציפורים. בתוך העיר

  .לטובתם של תושבי הערים והציפורים כאחד
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  מקורות 6
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  . חיפה, טכנולוגי לישראל   

  . כפר ורדים, הוצאת משפחת אילן. גישה אקולוגית לגן ולנוף, הגן הפורה) 1997 (.ש, אילן
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  . קריית אונו, הבטחון   
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  נספחים 7
  

 Y X  נקודת תצפיתקוד שם גינה
 A1 178,699 661,377 גן ההסתדרות
 A2 178,643 661,210 גן ההסתדרות

 B1 180,833 668,314 אליאנס
 B2 180,859 668,420 אליאנס
 C1 180,981 662,059 קרייתי

 C2 181,078 662,017 ייתיקר
 D1 180,723 658,504 נוה ארזים
 D2 180,846 658,449 נוה ארזים

 E1 177,554 660,869 נזהה
 E2 177,610 660,867 נזהה

 F1 180,308 666,028 כיכר המדינה
 F2 180,291 666,013 כיכר המדינה
 G1 181,321 670,419 אלפרד ביר
 G2 181,290 670,457 אלפרד ביר

 H1 183,543 669,438 ויינשל
 H2 183,584 669,407 ויינשל
 I1 182,530 669,703 רוזניס
 I2 182,543 669,746 רוזניס

 J1 181,347 662,617 צבי נשרי
 J2 181,334 662,552 צבי נשרי

 K1 177,286 660,393 סומקו
 K2 177,140 660,390 סומקו

 L 180,570 666,553 יד לבנים
 M1 179,310 661,164 איסקרלה לו

 M2 179,278 661,224 קרלה לואיס
 N1 181,184 669,668 גייגר
 N2 181,188 669,727 גייגר

 O1 181,313 670,130 כצנלסון
 O2 181,226 670,122 כצנלסון

 P1 183,336 669,020 קהילת ברלין
 P2 183,321 669,003 קהילת ברלין
 Q1 181,896 669,521 מרכז למרשם
 Q2 181,801 669,506 מרכז למרשם

 R1 181,172 663,306 ליידי שרה
 R2 181,185 663,285 ליידי שרה

 S1 180,827 657,651 מרבד הקסמים
 S2 180,809 657,617 מרבד הקסמים

 T1 177,251 660,787 נחל הבשור
 T2 177,249 660,782 נחל הבשור
 U1 180,955 666,847 אברמוביץ
 U2 180,981 666,808 אברמוביץ
 V1 178,534 661,764 אבו כביר
 V2 178,600 661,715 אבו כביר

 W1 182,101 668,973 בוטני אוניברסיטה
 W2 182,104 669,040 בוטני אוניברסיטה

 X1 179,968 659,750 מקוה ישראל
 X2 180,093 659,699 מקוה ישראל

 Y1 182,402 668,864 רפידים
 Y2 182,399 668,772 רפידים

  
  . M.T.Iת תצפית וקואורדינטות ברשת וקוד נקוד, שמות הגינות: 1נספח 
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 קוד גינה
אחוז כיסוי 

 עצים
אחוז כיסוי 

 שיחים
אחוז כיסוי 

 דשא
כיסוי צומח 

 נמוך
כיסוי צומח 

 בינוני
כיסוי צומח 

 גבוה
A1 73.20 0.00 0.00 0.00 0.38 72.82 
A2 50.62 0.00 0.00 0.00 1.20 49.42 
B1 84.09 0.89 0.00 0.00 0.00 84.10 
B2 84.67 0.00 0.00 0.90 0.00 84.67 
C1 76.99 0.00 0.00 0.00 6.32 70.69 
C2 71.50 0.00 0.00 0.00 0.00 71.51 
D1 65.52 2.27 0.00 2.27 0.00 65.52 
D2 55.83 0.23 9.83 0.23 0.00 55.83 
E1 35.49 0.70 0.00 0.00 3.09 35.83 
E2 60.11 0.29 0.00 0.29 1.45 55.99 
F1 2.26 11.69 88.10 11.69 0.00 2.26 
F2 2.06 13.04 73.18 13.04 0.00 1.49 
G1 39.70 0.70 25.08 0.00 10.15 31.32 
G2 33.81 1.83 49.55 0.85 18.21 15.59 
H1 8.76 7.41 66.71 7.41 0.96 7.20 
H2 10.90 14.57 21.40 12.63 5.11 8.34 
I1 38.36 2.43 0.00 0.80 9.92 30.08 
I2 41.78 0.29 0.00 0.25 6.38 35.49 
J1 32.51 0.00 41.12 0.00 8.77 23.76 
J2 6.01 4.09 69.44 0.54 7.45 2.12 
K1 16.59 2.02 54.40 0.52 3.72 14.38 
K2 31.76 0.78 53.39 0.80 1.82 29.95 
L 18.75 34.96 0.00 14.00 35.41 4.30 

M1 17.26 8.59 47.78 7.83 1.27 16.76 
M2 45.81 4.38 61.70 4.34 0.13 45.72 
N1 25.40 11.56 44.58 3.11 6.28 27.19 
N2 34.51 9.91 45.38 7.69 7.74 29.00 
O1 51.86 18.24 25.63 16.35 11.35 42.39 
O2 47.25 16.92 39.90 16.35 8.91 38.92 
P1 26.49 16.75 25.50 13.47 7.15 22.61 
P2 27.80 23.65 42.45 6.79 20.40 24.66 
Q1 26.62 9.53 52.26 3.70 8.70 23.75 
Q2 14.28 21.63 48.49 12.16 19.79 3.98 
R1 33.07 4.71 27.78 4.54 4.32 28.93 
R2 37.21 7.45 36.36 7.67 0.76 36.24 
S1 26.09 9.31 32.19 8.09 1.86 24.50 
S2 26.29 4.70 33.96 4.57 3.74 23.19 
T1 28.27 5.80 43.59 2.43 3.40 28.26 
T2 22.58 10.45 19.15 6.71 5.30 21.06 
U1 20.73 10.24 60.82 9.52 7.98 13.49 
U2 25.21 4.26 55.13 2.69 14.25 12.54 
V1 65.62 8.49 0.00 1.58 14.82 66.18 
V2 36.94 23.72 0.00 15.69 10.70 41.66 
W1 48.06 25.09 0.00 13.75 36.82 22.57 
W2 36.86 21.30 0.00 9.32 25.02 23.82 
X1 75.17 4.09 0.00 3.98 4.29 71.00 
X2 57.33 12.98 1.58 12.27 2.03 56.50 
Y1 36.00 0.00 0.00 0.00 16.14 19.71 
Y2 40.95 0.00 0.00 0.00 20.88 20.08 

  
  . סביבתייםקוד נקודות תצפית ותוצאות משתנים : 2נספח 
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 מקור מים השקיה קוד גינה
עושר מיני 

 עצים
עושר מיני 

 אנשים כלבים חתולים שיחים
A1 0 0 2 0 0.00 0.64 2.44 
A2 0 0 6 0 0.00 0.54 3.13 
B1 0 0 4 0 0.12 0.84 8.24 
B2 0 0 4 2 0.20 1.96 14.16 
C1 0 0 5 0 0.20 0.56 2.96 
C2 0 0 4 0 0.52 1.24 5.20 
D1 0 0 2 4 0.60 0.60 3.52 
D2 0 0 1 3 0.88 0.56 5.24 
E1 0 0 5 3 0.33 0.46 1.17 
E2 0 0 5 3 0.42 0.42 2.50 
F1 1 0 1 2 0.00 1.75 4.75 
F2 1 0 2 4 0.04 1.75 3.75 
G1 1 0 15 3 0.16 0.76 2.44 
G2 1 0 5 1 0.00 0.56 1.88 
H1 1 0 7 3 0.68 2.04 2.88 
H2 1 0 12 16 0.96 1.28 2.00 
I1 0 0 16 6 0.92 0.28 0.48 
I2 0 0 14 1 1.96 0.28 0.56 
J1 1 0 3 0 0.04 0.52 2.88 
J2 1 0 10 2 0.08 0.80 4.80 
K1 1 0 8 6 0.63 1.29 5.71 
K2 1 0 8 4 0.67 1.67 5.88 
L 0 0 16 19 0.08 0.00 0.04 

M1 1 0 9 14 0.24 0.52 4.40 
M2 1 0 6 6 0.28 0.28 5.52 
N1 1 1 7 14 0.72 0.68 6.68 
N2 1 0 8 13 0.16 0.84 6.64 
O1 1 0 12 14 1.24 0.44 3.00 
O2 1 0 15 10 1.68 0.52 3.24 
P1 1 0 14 17 0.04 0.56 1.00 
P2 1 0 12 14 0.12 0.72 1.24 
Q1 1 0 4 15 0.12 0.16 0.52 
Q2 1 0 11 21 1.36 0.36 1.56 
R1 1 0 13 13 1.16 0.48 4.80 
R2 1 0 10 10 1.16 0.80 5.48 
S1 1 0 8 9 0.13 0.63 2.92 
S2 1 0 9 8 0.38 0.50 2.13 
T1 1 0 5 7 3.21 0.96 8.04 
T2 1 0 9 14 3.04 1.46 7.58 
U1 1 0 10 19 0.29 0.96 1.42 
U2 1 0 11 8 0.08 1.00 1.29 
V1 1 0 19 20 0.04 0.00 0.08 
V2 1 1 23 24 0.16 0.00 1.68 
W1 1 0 17 29 0.00 0.00 0.00 
W2 1 1 12 29 0.00 0.00 0.08 
X1 1 0 12 3 0.00 0.00 0.04 
X2 1 0 34 16 0.00 0.00 0.08 
Y1 0 0 4 0 0.05 0.05 0.14 
Y2 0 0 6 1 0.00 0.05 0.14 

  
  . )המשך (קוד נקודות תצפית ותוצאות משתנים סביבתיים: 3נספח 
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 קוד גינה
גודל גינה 

 )ר"מ(
A 15446 
B 23971 
C 16846 
D 11684 
E 10009 
F 15477 
G 20181 
H 9604 
I 11403 
J 13167 
K 10547 
L 12122 
M 10657 
N 16467 
O 17393 
P 13698 
Q 20033 
R 13196 
S 12058 
T 14257 
U 14971 
V 15690 
W 17233 
X 24380 
Y 17625 

  
  . קוד גינות וגודל: 4נספח 

  

 מס נקודות תצפית בהן נכח שם צמח מדעי צמח עברישם 
 Pinus pinea 7 אורן הסלע

 Pistacia palaestina 5 אלה ארצישראלית
 Quercus calliprinos 6 אלון מצוי
 Quercus ithaburensis 6 אלון תבור

 Erythrina corallodendrum 9 אלמוגן רחב עלים

 אקליפטוס המקור
Eucalyptus 

camaldulensis 9 
 Rhamnus alaternus 2 אשחר רחב עלים

 Tamarix aphylla 7 אשל הפרקים
 Bombax ceiba 3 בומבקס הודי
 Olea europaea 19 זית אירופאי

 Lantana camara 21 לנטנה ססגונית
 Celtis australis 9 מיש דרומי
 Tipuana tipu 15 מכנף נאה

 Jacaranda mimosifolia 14 סגלון
 Dalbergia sissoo 18 הודיסיסם 

 Sapium sebiferum 2 ספיון השעווה
 Ficus microcarpa 16 פיקוס השדרה
 Ficus rubiginosa 9 פיקוס חלוד
 Ficus religiosa 2 פיקוס קדוש

 Pyracantha coccinea 1 פירקנתה אדומה
  

  . נוכחות צמחים בנקודות תצפית: 5נספח 
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 קודות תצפית בהן נכחמס נ שם צמח מדעי שם צמח עברי
 Callistemon sp 6 קליסטמון
 Ziziphus spina-christi 4 שיזף מצוי

 Acacia raddiana 1 שיטה סלילנית
 Ficus sycomorus 6 שקמה
 Morus nigra 8 תות עץ

 Brachychiton populneus 1 ברכיכיטון צפצפתי
 Ficus rubiginosa 9 פיקוס חלוד
 Acer obtusifolium 3 אדר סורי

 Quercus sober 1 אלון שעם 
 Elaeagnus angustifolia 1 עץ השמן המכסיף

 Acacia saligna 5 שיטה מכחילה
  

   ).המשך(נוכחות צמחים בנקודות תצפית : 5נספח 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ii

The connection between the environmental variables and bird community 

structure was tested using CCA in cannoco, and was found to be significant 

(Eigenvalues= 0.402 for the first axis and 0.151 for the second, Cumulative 

percentage variance of species-environment relation= 58.9, p=0.002, 

F=6.669). The cannoco ordination revealed that most bird species were 

observed where plant species' richness was high, while tree and lawn cover 

were medium or low. However, the combination of tall tree or lawn high 

coverage with low plant species' richness was only attractive to a few bird 

species. 

 

During observations, birds' locations in the gardens were recorded and then 

placed in the GIS. This allowed determining which parts of the gardens were 

utilized by the birds. It seems that open lawn areas were attractive to a few 

bird species, while the boundary of lawn and shrubs or trees was appealing to 

many. It is possible that small insectivorous birds that forage in open lawn 

need the shrubs and trees for cover.  

 

During observations, plants that were utilized by birds were noted. Plant and 

bird species were documented, as well as the type of usage of the plants by 

the birds, and season of year. These data were thereafter summed up to a list 

of plants which have been found to be attractive for birds. 

 

Information collected in this study can be used by urban landscape planners, 

in order to create gardens that would be appealing to many bird species.  
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Abstract  
 
This research aims to study the influence of plant species' richness and urban 

public gardens' spatial structure on bird species' abundance, diversity and 

community structure. Twenty-five urban public gardens were selected in the 

cities of Tel- Aviv and Holon, of approximately 20,000 square meters in size. 

The gardens were chosen for their plant composition, which had been 

assessed during a field survey. The types of gardens selected included 

thickets, in which a few tree species grow, gardens that contain lawns and 

different trees and shrub species, and gardens that resemble native thicket in 

which many trees and shrubs species grow.  

 

Birds were recorded from two stationary point counts in each garden, at a 30 

meters radius. These observations were conducted once a month during 

winter and summer, and twice a month during spring and autumn migration, 

from January 2008 until May 2009. Total visits at each point count were 

between 21- 25. For each of the point counts, bird species' richness was 

evaluated using the rarefaction curves method, and species diversity was 

calculated using the Shannon index.  

 

Plant data samples were taken from half circular plots, 50 meters in radius, 

around each point count. Trees' and shrubs' species richness were measured 

around each point count.  Relative coverage of shrubs, trees and lawn were 

measured using aerial photos and GIS, as well as garden size. We also noted 

plants' height, the presence of irrigation, and the proximity of additional water 

sources, people, dogs and cats. 

 

A total of 78 bird species and 14,279 individual birds were counted. The 

relationship between bird species' richness and diversity to the environmental 

variables was tested using linear stepwise regression. We found that shrubs 

species' richness and the presence of cats accounted for approximately 19% 

of bird species' richness (R2=0.19, p=0.007, F=5.49, df=48). Bird diversity was 

caused by shrub species' richness (R2=0.46, p<0.01, F=40.08, df= 48). 
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