
15-סיכום ספירת הציפורים הגדולה ה
2020לפברואר 1–לינואר 16

מוזמנים לקרוא את הסיכום המצומצם ואחרי כן להתעמק בהמשך המצגת  

!מהנהקריאה 

סיכום מצומצם

http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/
http://www.birds.org.il/he/index.aspx
http://www.birds.org.il/he/index.aspx
https://www.teva.org.il/?CategoryID=11996


מטרות הספירה
'  המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר'ספירת הציפורים השנתית היא מיזם שמובל על ידי 

שיתוף המיזם הוא . גם החברה להגנת הטבעשותפה 2016משנת והחל 2006משנת 

.  בסוף ינואראזרחים בניטור אוכלוסיית ציפורי הבר בישוב במהלך שבועיים 

אנו מסייעים לאפיין  , הספירות שערכנו ואלו שיבואו בשנים הבאותבעזרת :היבט מדעי

שינויים במגמות התפשטותן של ציפורים פולשות  למשל , הציפוריםבאוכלוסיות שינויים 

ולתרום להבנה על ההשפעה של מינים אלו על  , הדררה והתוכי הנזירי, המיינהבישראל כגון 

.מינים מקומיים

לגלות עניין בציפורים , הפעילות מעודדת אנשים מכל הגילאים והמגזרים: היבט החינוכי

.  ולהעמיק את התעניינותם בנושא

.  הציפורים והטבעלשמירת משמעותית לתרומה עשיה שמעניקה הזדמנות זו 

צילם משה כהן. דרורי ביתצילם אבי בלומן. צופית
צילם דובי קלעי. צוצלת



הציפורים העיקריות בספירה

מינים  18-אנו מתמקדים בספירה ב

בישוב ומוכרים למדי ולכן קל  שנפוצים 

על מינים אלה  . יחסית לספור אותם

.אנו עורכים השוואות משנה לשנה

:  הםיוצאים מכלל זה 

שנספרים מידי שנה חוחיתוירקון

מעט אבל הוכנסו למעקב הספירה  

מתוך רצון לדעת יותר על התפוצה  

.  שלהם בישראל

שהוכנס לדף אך לא  אדום החזה 

נערכת השוואה שנתית של הדיווחים  

.עליו

מופיע במעט ספירות אבל  תוכי נזירי 

מכיוון שזהו מין פולש שמתרבה מאד  

אותנו לעקוב  במרכז הארץ מעניין 

אחרי ההתפשטות של האוכלוסייה שלו  

.הארץברחבי 



2020סיכום קצר ספירת  

.  1662הגיעו 2019בשנת .  דיווחים944הגיעו 2020בשנת ?דיווחיםכמה •

דררהמיינה , בולבול, יונה, דרור, צוצלת, עורב:  שעברהכמו בשנה :המינים הנפוציםשמינית •

.  וצופית

מהדיווחים50%המובילה והופיע בפחות מ מהחמישיהנדחק שהדרורשנה ראשונה זו •

.הופיעו ביותר דיווחיםצופית וירגזי שנים קודמות לעומת•

כץיהודה :צילום. דרורצילם רוני לבנה. דררהצילם עמיר בלבן. מאינה

איתן קאופמן  : צילום. ירגזיצופית צילם יהודה כץ

משה כהן: צילום. יונהמשה כהן: צילום. עורבאיתן קאופמן : בולבול צילום דובי קלעי: צילום. תצוצל



5

מראה מצב דומה  2020ספירת 

אותה  –לזה שהיה בשנה שעברה 

:  שמיניה מובילה

,  מיינה, יונה, צוצלת, עורב

.דרור וצופית, דררה, בולבול

!אבל

נדחק דרורזו שנה ראשונה שה

המובילה והופיע  מהחמישיה

מהדיווחים  50%בפחות מ 

:הנפוצות ביותר במבט ארצי
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באחוזים במבט ארצי  שכיחות המינים בדיווחים 2020
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שכיחות המינים בדיווחים באחוזים במבט ארצי 2019



.  וירגזידררה, צופיתנמצאה שכיחות דיווחים גבוהה לעומת שלוש השנים הקודמות על  השנה

!!מהדיווחים50%שזו שנה ראשונה שדווח בפחות מ דרור הבית המשך מגמת ירידה בדיווחים עלניכרת 

2016-2020שכיחות המינים במבט ארצי השוואה 

.בישראלהמינים מידת השכיחות בדיווחים מעידה על מידה התפוצה של 
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  .

הגרף מראה כי ברוב מיני הציפורים לא חל שינוי ניכר במספר הממוצע של הפרטים של כל מין בתצפית ביחס לשנים  

.  קודמות

2016-2020ממוצע פרטים מכל מין לדיווח בשנים 
(הדיווחים על המיןמספר הפרטים הכולל שדווח מכל מין מחולק למספר )

.למשל בלהקה, שנצפו בו זמנית בתצפית, מספר ממוצע של פרטים מכל מין:  המספריםמשמעות 
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הבקעה וההר

המרכז

הדרום

הצפון

השוואה בין האזורים השונים

פירוט המפה
בישראלאזורים שונים 4נעשתה השוואה בין 

וצפון  יקנעםצפון לכביש -כולל את כל האזור –הצפון 

.  לגלבוע

,  את הבקעה, ויהודהכולל את הרי שומרון -וההרהבקעה 

את  את מדבר יהודה עד חוף ים המלח ואת הר חברון וכן 

גבול -ממזרח, 6בכביש גובל ממערב . אזור מודיעין

את הקצה הדרומי של דרום הר חברון –מדרום , המדינה

.ומצפון את הקצה הצפוני של גלבוע

גובל : 'בין חדרה לגדרה'כולל את כל הישובים ש–המרכז 

אשקלון  שבין דרום בקו -מדרום,  בכביש יוקנעם-מצפון 

.  6כביש -ועד דרום הר חברון במזרח

לאזור האזור שמדרום לאזור המרכז ומדרום -הדרום

.  הבקעה וההר

צילם נינו. פשוש



ודרום, שדירת ההר והבקעה, צפון, מרכז: בחלקי הארץ השוניםהכי נפוצים עשרת המינים 
(      הרחבה על ההשוואות בין חלקי הארץ מצויה בהמשך)

אחוז נוכחותשם המין

67%דרור הבית

61%צוצלת

54%יונת בית

42%בולבול ממושקף

35%צופית בוהקת

33%מיינה מצויה

33%עורב אפור

23%נחליאלי לבן

19%דררה

16%פשוש

דרום - 69 דיוחים

אחוז נוכחותשם המין

72%עורב אפור

64%מיינה מצויה

55%דררה

53%צוצלת

53%יונת בית

46%בולבול ממושקף

43%דרור הבית

35%צופית בוהקת

31%ירגזי מצוי

25%נחליאלי לבן

מרכז - 510 דיווחים 

אחוז נוכחותשם המין

65%עורב אפור

51%בולבול ממושקף

50%צוצלת

45%יונת בית

45%דרור הבית

43%צופית בוהקת

41%דררה

37%ירגזי מצוי

35%עורבני שחור-כיפה

34%מיינה מצויה

צפון -  255 דיווחים 

אחוז נוכחותשם המין

69%עורב אפור

66%בולבול ממושקף

59%צוצלת

58%שחרור

57%יונת בית

55%דרור הבית

55%צופית בוהקת

51%עורבני שחור-כיפה

48%ירגזי מצוי

40%דררה

הר ובקעה 110 דיווחים

מההשוואה ניכר כי יש הבדל  בתפוצת המינים  

שבעה מינים נפוצים בכל . השוניםבאיזורים

:והםהאזורים ואי לכך גם באופן ארצי  

, בולבול, יונת בית, צוצלת, דררה, עורב

.צופית, דרור

994ארצית כל שכיחות 

הדיווחים

אחוז נוכחותשם המין

67%עורב אפור

54%צוצלת

51%יונת בית

50%מיינה מצויה

50%בולבול ממושקף

47%דררה

46%דרור הבית

40%צופית בוהקת

33%ירגזי מצוי

28%עורבני



2020-שכיחות המינים באחוזים באזורי הארץ השונים
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צפון בקעה והר דרום מרכז

היה הבדל ניכר בתפוצה של רוב המינים באזורי הארץ  2020מהגרף ניכר כי בספירת 

.מידהבכל האזורים כמעט באותה נפוצים הצוצלת והעורב, היונה.  השונים



צופית וירגזי  באזור הצפון היו יותר דיווחים בהם הופיעו  2020מהגרף ניכר כי בספירת  

. ביחס לעברדווח במידה מועטה דרור הבית ואילו העבר לעומת 

הצפון  אזור 
באחוזים2016-2020שכיחות המינים בדיווחים בשנים 

0

10

20

30

40

50

60

70

ם
זי

חו
א

ב
ת 

חו
כי

ש

2016 2017 2018 2019 2020



המרכז ביחס  באיזורלא ניכר שינוי בשכיחות המינים השונים בדיווחים 2020כי בספירת מהגרף ניכר 

התוכי  הירידה בדיווחים על . שדווח פחות לעומת דיווחי שנים קודמותהדרור מלבד , לשנים קודמות

החוחית והירקון  . ייתכן ונובעים מכך שהתוכי הנזירי מזוהה כדררההדררהוהעליה בדיווחים על הנזירי

.דווחו מעט מאד

אזור המרכז
2016-2020שכיחות באחוזים בשנים 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ם
זי

חו
א

ב
ת 

חו
כי

ש

2016 2017 2018 2019 2020



,  ירגזי, בולבולושדירת ההר חלה עליה ניכרת בדיווחים בהם הופיעו באזור הבקעה מהגרף ניכר כי 

לעומת זאת חלה ירידה ניכרת בדיווחים בהם הופיעה  . ביחס לשנים קודמותצופית ושחרור, עורבני

.כמעט ולא מדווחת מאזור זהשהחוחית זו שנה שניה .  הדוכיפת

אזור הבקעה ושדירת ההר
2016-2020שכיחות המינים באחוזים בשנים 
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באזור הדרום הייתה ירידה ניכרת בדיווחים בהם  2020מהגרף ניכר כי ביחס לשנים קודמות בספירת 

זו שנה שניה  –לא דווחה כלל החוחית . נחליאלי ועורבניהופיעו  

אזור הדרום
2016-2020שכיחות המינים באחוזים בשנים 
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הדיווחים והמדווחיםמספר 
עם זאת מספר  . הפצה  והדרכה רבות על ידי החברה להגנת הטבע, נעשו פעולות הסברה2020בשנת 

-ל605-מספר המדווחים ירד מ. 2020בשנת 994ל 2019בשנת 1662-ירד  מהדיווחים והמדווחים 

ברוב ימי הספירה וכן לקושי הטכני שחלק ששרר האוויר הסוער למזג לייחס את הירידה ניתן . 479

גרם להם לוותר על  -שכתוצאה eBirdמהסופרים נתקלו בו בעת ניסיון ההורדה וההקלדה באפליקציית 

.הדיווח

!הסופריםחן חן ותודה רבה לכל 



2019-2020שנים ,  מספר הדיווחים מאזורי הארץ השונים באחוזים

.של השנה שעברה ומכסה את כל חלקי הארץדומה לזה מהגרף נראה כי פיזור הדיווחים על פני הארץ 
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ישובים מכל רחבי הארץ228-הגיעו דיווחים מ2020בשנת 
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2006-2020מספר ישובים מהם הגיעו דיווחים בשנים  

רשימת הישובים בשקף הבא



שמות הישובים ומספר הדיווחים מכל ישוב  . ישובים228-הגיעו דיווחים מ2020בשנת 
1רמת רזיאל1עכו2נגבה5כרמי יוסף1יבנאל4געש1בית זית1אבו סנאן

1רעים1עספיא1נהלל4כרמי יוסף2יגור1גשר הזיו1בית חנניה1אביגדור

28רעננה4עפולה1נהרייה1כרמיאל2יהוד-מונוסון9גת )קיבוץ(1בית ינאי2אביחיל

1שבלי - אום אל-גנם1עראבה1נוקדים2לבון5יודפת6דאלית אל-כרמל1בית ניר4אבן יהודה

4שגב-שלום3עתלית1נורדייה4לביא3יטבתה1דברת1בית עזרא7אום אל-פחם

1שדה אילן15פרדס חנה-כרכור2נחף1לימן3יקנעם )מושבה(2דגניה א'2בית קשת1אור יהודה

1שדה בוקר18פתח תקווה1נחשולים6מבשרת ציון46ירושלים1דור2בית שמש1אורטל

2שדמות דבורה1צביה1נטעים1מגדים1כברי3דימונה4בני ברק9אזור

1שדרות7צור הדסה1ניצני סיני5מדרשת בן גוריון1כדורי1דיר אל-אסד1בני דרור1אחוזת ברק

2שוהם1קבוצת יבנה2ניר עם1מדרשת רופין1כוכב יאיר23הוד השרון1בני עטרות1איילת השחר

1שילת1קדימה-צורן1ניר עציון20מודיעין-מכבים-רע2כורזים2הזורע1בני ציון1אילנייה

1שמיר1קדמת צבי4נס ציונה1מוצא עילית7כליל1החותרים11בנימינה-גבעת עדה11אילת

1שמרת8קיסריה2נצרת1מזכרת בתיה11כנרת )קבוצה(6הילה1בענה1אלון שבות

1שמשית2קריית ביאליק2נשר14מזרע1כפר אזר1הר אדר2בת חפר1אלונים

4שעל7קריית יערים )מוס1נתיבות2מיתר1כפר אחים1הרדוף2בת שלמה1אלישמע

2שפרעם3קריית מלאכי4נתניה3מכמורת3כפר ביל"ו41הרצלייה1גבעת השלושה3אמונים

57תל אביב -יפו1קריית שמונה1סאסא1מנרה1כפר גלעדי1זיתן7גבעת חיים )איחוד(1אמירים

2תל מונד8קרית טבעון2ספיר2מסד1כפר דניאל4זכרון יעקב1גבעת יערים1אפיקים

1קרני שומרון2עומר1מסילות1כפר המכבי1זרחיה2גבעתי4אשדוד

6ראש העין1עילוט1מעגן3כפר הנשיא20חדרה5גבעתיים2אשדות יעקב )איחו

4ראש פינה2עין איילה2מעיין ברוך1כפר ויתקין7חולדה6גדות1אשחר

5ראשון לציון1עין דור4מעלה אדומים1כפר ורבורג5חולון1גדרה6אשקלון

2רבדים1עין החורש7מעלה החמישה1כפר יונה1חולתה12גזית2באקה אל-גרביה

35רחובות3עין השופט2מקווה ישראל1כפר נטר1חוקוק1גילון3באר אורה

4רם-און2עין ורד7מרום גולן22כפר סבא23חיפה1גלאון11באר שבע

1רמלה3עין חרוד )מאוחד(1מרחביה )מושב(3כפר סירקין2חצרים3גלעד )אבן יצחק(12בארי

14רמת גן2עין מאהל2מרחביה )קיבוץ(3כפר עציון4חרשים2גן השומרון1בית אורן

1רמת דוד2עין צורים2מרכז שפירא2כפר קרע1טירה7גנות הדר1בית אלעזרי

9רמת השרון1עין שמר1נאות גולן8כפר שמואל11טירת כרמל1גני יהודה1בית ברל

1רמת ישי1עינת2נאות הכיכר1כפר שמריהו3טירת צבי1גני עם2בית דגן



מוסדות חינוך  השתתפות 

להערכתנו היו מוסדות שספרו  (. על סמך ההרשמה לבקשת תעודה)מוסדות חינוך 170-השתתפו כ2020בספירת 

.  eBirdלאפליקציתדיווחו  אך לא שספרו ספר ולא נרשמו ויש בתי 

!!ולמדריכים על ההשתתפותכל הכבוד לתלמידים למורים 

shlomitlif@gmail.comשלחו בקשה למייל ותשלח אליכם -אם אתם מורים בבית ספר ודיווחתם אך לא קבלתם תעודה 

mailto:shlomitlif@gmail.com


2020שספרו ונרשמו לקבלת תעודה בספירת ילדים גני 

ישובשם הגןישובשם הגן

ניליגן רקפתאשדודגן סחלב

ניר עםגן אורןבאקה אלגרביהגן אלאסדאף )אלפראש(

נעלהגן סחלבבאקה אלגרביהגן אלנרגס

פרדס חנהגן ורדבאר שבעגן ישראל

קיבוץ באריגן תמרבית -אלעזריגן אלון

קיבוץ מירבגן שיבולתגבעת ברנרגן זמיר

קיבוץ מרחביהגן חרציתגדותגן תומר

קיבוץ נגבהגן הדסגן יבנהגן סביון

רחובותגן אחווהדאלית אל כרמלגן אלסווסן

רחובותגן אלההרצליהגן אייל

רחובותגן דרורחדרהגן שקנאי

רמת ישיגן אלהחדרהגן תות

רעננהגן חצוצרהחנתוןגן זית

רעננהגן מרגניתחצור הגליליתגן כלנית

שדה אליהוגן זיתטירת הכרמלגן חצב

שדרותגן אשכוליקנעם עליתגן חרצית

תל אביבגן אשכוליקנעם עליתגן ניצן

תל אביבגן המשתלהיקנעם עליתגן פקאן

תל אביבגן פומליתכפר דניאלגן ניצנים

תל אביבגן פיקוסמגדיםגן דקל

תל אביבגן צבמושב אמיריםגן צנובר

תל נוףגן דקלמושב בית עזראגן תמר

מעלה גלבועגן אירוס



2020בתי הספר שספרו ונרשמו לקבלת תעודה בספירת 

ישובשם המוסדישובשם המוסדישובשם המוסדישובשם המוסד

בי"ס תומר רחלחולוןבי"ס התבוראבן יהודהבי"ס בכר למנהיגות יוזמת

מעלה 

קיבוץ שדה אליהובי"ס שדותאדומים

קרית יעריםבי"ס הרי ירושליםמקווה ישראלבי"ס הדתי רמבם מיימונידחולוןבי"ס קרית חינוך הראל בני עקיבאאבן יהודהבי"ס הראשונים

קרית מלאכיבי"ס אחוות אחיםמרום גולןבי"ס אביטלחיספיןבי"ס גולןאחוזת ברקבי"ס מרומי שדה

ראש העיןבי"ס נופיםמרכז שפיראבי"ס שפירחיפהבי"ס נאות פרסאלעדבי"ס תורת אמת

ראש העיןחט"ב הביניים היובלנוף הגלילבי"ס ארבליד בנימיןבי"ס לב ברויאראמוניםבי"ס רגבים

ראשון לציוןבי"ס עדינינחףבי"ס )ג(יהוד מונסוןבי"ס רמזאשדות יעקבבי"ס מול גלעד

ראשון לציוןחט"ב זלמן ארן מקיף דנחףבי"ס אלעיןיקנעם עיליתבי"ס בית יצחק נבוןבאר שבעבי"ס אוצר החיים בנות

רחובותבי"ס בכור לוינחףבי"ס בית ספא סאמי עבד אלסלאםיקנעם עיליתבי"ס דליותבאר שבעבי"ס הדו לשוני דגניה

רחובותבי"ס ויצמןנס ציונהבי"ס בינתחומי הדרירושליםבי"ס אופק למחונניםבאר שבעבי"ס יחדיו

רחובותחט"ב - על שם עמוס דה שליטנצרתבי"ס נזירות סנט ג’וזףירושליםבי"ס ממד גונניםבית עובדבי"ס בטבע

רחובותחט"ב אורט רחובותנתניהבי"ס רזיאלירושליםבי"ס תלי בית וגןבניין המועצהמועצה אזורית מטה אשר

רמת בית שמשבי"ס אהבת ישראל בנותסאסאבי"ס אנה פרנקירושליםהתיכון הניסוייגבעת אבניבי"ס עלי גבעה

רמת בית שמשבי"ס אהבת ישראל בניםעין חרודבי"ס עמק חרודירושליםחוג צפרות החברה להגנת הטבעגבעת חיים איחודבי"ס משגב

בי"ס חינוך משליםכפר אדומיםבי"ס מעיינות אשכול צעירגבעת חיים איחודבי"ס שפרירים

עין חרוד 

רמת גןבי"ס הללמאוחד

רמת גןבי"ס נטעיםעפולהבי"ס אוהל מאירכפר גלעדיבי"ס עלי גבעהגן נרבי"ס נר הגלבוע

בי"ס מאיר שפיהגשר הזיובי"ס חופי הגליל

כפר הנוער 

רמת גןבי"ס סביוןעפולהבי"ס יהלוםשפיה

רמת השרוןבי"ס גניעפולהבי"ס נופיםכפר יונהחט"ב עתידגת הגליליתבי"ס אלחכמה

רמת השרוןבי"ס רמהעפולהחט"ב  אורט יהודהכפר סבאבי"ס רמזדאלית אל כרמלבי"ס א חסון

רעננהבי"ס ברטובפתח תקווהבי"ס עוזי חיטמןכפר קרעבי"ס גשר על הוואדידייר אל אסדבי"ס אלעין

רעננהבי"ס הדמוקרטי ״מרחב״פתח תקווהבי"ס קרולכרמיאלבי"ס רקפתדייר אל אסדבי"ס אפאק

רעננהבי"ס הדרצומת כחבי"ס עגורים מבואות חרמוןכרמיאלחט"ב אורט פסגותדייר אל אסדבי"ס עבד אלעזיז אמון

רעננהבי"ס יבנהקבוצת יבנהבי"ס על יסודיכרמיאלחט"ב אורט כרמיםהוד השרוןהחווה לחינוך חקלאי ולימודי סביבה

בי"ס בית חינוך נטעיםכרמיאלחט"ב כרם גפניםהרצליהבי"ס גורדון לאמנויות

קיבוץ בית 

רעננהבי"ס מגדהעמק

שגב שלוםבי"ס אלמוסתקבלקיבוץ גתבי"ס נגבהלודתיכון למנהיגות ומדעים אורטהרצליהבי"ס יוחנני

שדה אליהובי"ס שקדקיבוץ גתבי"ס שדות יואבמבוא חורוןבי"ס תת ממד נטעים- בניםהרצליהבי"ס לב טוב

שדה אליהוחוות עדןקיבוץ חמדיהבי"ס גלעדמודיעיןבי"ס חוט השניהרצליהבי"ס רמבם

בי"ס אהרונוביץהרצליהחט"ב הנגיד

מועצה 

שדי תרומותבי"ס ביכוריםקיבוץ יבנהבי"ס עמיחיאזורית דרום 

שקדבי"ס עומרקיבוץ מזרעבי"ס עמקים תבורמכמורתבי"ס רמות יםהרצליהחט"ב סמדר

תל אביב יפובי"ס דרויאנובקיבוץ מסילותבי"ס רימוןמעברותבי"ס סימני דרךהרצלייהתיכון הראשונים

בי"ס מגדיםחדרהבי"ס הדמוקרטי

מעלה 

בי"ס אופקיםאדומים

קיבוץ 

תל אביב יפובי"ס רמת החיילמרחביה



סיכום התוצאות  

ניתן לייחס את הירידה בדיווחים למזג .  1662הגיעו 2019בשנת .  דיווחים944הגיעו 2020בשנת ?דיווחיםכמה 

האוויר הסוער שהיה ברוב ימי הספירה וכן לקושי הטכני שחלק מהסופרים נתקלו בו בעת ניסיון ההורדה וההקלדה 

.גרם להם לוותר על הדיווח-שכתוצאה eBirdבאפליקציית 

עם זאת הגיעו דיווחים מכל חלקי הארץ ביחס דומה  . הגיעו דיווחים מפחות ישובים לעומת השנים הקודמות: מיקום

.  לזה שהגיע בעבר

.  לעומת שנים קודמותצופית וירגזי שכיחות דיווחים גבוהה יותר על –במבט ארצי : תוצאות הספירה

דררהמיינה , בולבול, יונה, דרור, צוצלת, עורב:  מינים היו הכי נפוציםבדומה לשנה שעברה אותם : שמיניה מובילה

שלו  ומגמת הירידה מהדיווחים50%המובילה והופיע בפחות מ מהחמישיהנדחק הדרורזו שנה ראשונה ש. וצופית

.נמשכת

וירגזי  צופית עם באזור הצפון היו יותר דיווחים :  נמצאו הבדלים ניכרים בין ארבעת האזורים:השוואה בין אזורים

הבקעה וההר נראית עליה  באיזור.הדרורנראית ירידה אצל המרכז איזורבגם , הביתדרור עם וירידה בדיווחים 

ניכרת  הדרוםבאיזור.  הדוכיפתעם וירידה בדיווחים צופית ושחרור , עורבני, ירגזי, בולבולעם בדיווחים ניכרת 

.נחליאלי ועורבניירידה בדיווחים בהם היו 

בכלל  שהחוחית לא מדווחת  כמעט זו שנה שניה . מאדעליהן ממשיך להיות נמוך הדיווחים מספר : חוחית וירקון

אך כן מתוארת  , האדום היא אינה מוגדרת כמין בסיכון בישראלבספר . וההר ובכלל לא מאזור הדרוםהבקעה מאזור 

.   שם ירידה בשפע היחסי כלומר במספר הפרטים בלהקה

ביהודה ושומרון  : חוקי מוגבר-וגם לחץ צייד בלתי, אפשריות להתמעטות האוכלוסייה שלה הן הרס בתי גידולסיבות 

אם לא . אי לכך עבריינים צדים אותה במספרים גבוהים למטרות מסחר. ובארצות ערב נהוג לגדלה כציפור בכלוב

יתכן שהציפור היפהפייה ונעימת  -הן בחינוך והן באכיפה –תינקט פעולה משמעותית יותר כנגד תופעת ציד החוחיות 

.הארץהזמירות הזו תעלם מהנוף ברוב חלקי 



>>>לכניסה למפה <<< 

מפת שכבות  

2015-2019-בחצרשל ספירת ציפורי הבר 

:הם2019שנוכחותכם מוצגת במפת המינים 

.עורבני ושחרור, צופית, צוצלת, עורב, מיינה, ירגזי, יונה, דרור, בולבול

א על יצירת מפת  "ממחלקת מרכז המידע הגיאוגרפי של מכון דשזיידמן דיקלהלתודה רבה 

.השכבות

2020מפת השכבות לא מכילה את נתוני שנת 

http://deshe.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2730a55e25cd4eeea5ec159f1976df23


:קשר ופרטים נוספיםליצירת 

shlomitlif@gmail.comליפשיץ   שלומית 

nirita@spni.org.ilנירית לביא  אלון  

!2021הספירה הבאה תתקיים בינואר 

מיני הציפורים שרואים  על eBird/israel-בולדווח אפשר לצאת . צריך לחכות עד השנה הבאהלא 

הנתונים שמגיעים למרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע משמשים את  . בכל יום בשנה

דוחות תסקיר השפעה על  , האקולוגים בהכנת דוחות רגישות של שטחים פתוחים לפני פיתוח

.ועודמינים נדירים הופעת , נדידהמעקב אחר , למשל לפני הקמת טורבינות רוח, הסביבה

לתוצאות של ספירות קודמות

צילם איתן קאופמן. חוחית
צילם איתן קאופמן. ירקון

:  על ניהול הספירה-תודות 

:  החברה להגנת הטבעלאנשי 

האזרחי  נירית לביא אלון מרכזת תחום המדע ר "ד* 

הישראליאלון מנהל מרכז הצפרות דן * 

יואב פרלמן המנהל המדעי של מרכז הצפרות  ר "ד* 

הצפרות  חביב רכז הסקרים של מרכז אלי * 

השיווק   חינוך ואנשי אגף * 

.  ליפשיץ מהמרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצרשלומית * 

mailto:shlomitlif@gmail.com
mailto:nirita@spni.org.il
http://www.yardbirds.org.il/free_page/65
http://www.birds.org.il/he/index.aspx
http://www.birds.org.il/he/index.aspx
http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/


שיתוף ציבור בסיוע במחקרים נוספים בהם נדרש איסוף מידע על ציפורים ופרפרים 

12.4.20-25.4.20–ספירת הפרפרים הגדולה 

דיווחי קינון  -בז אדום 
להבים  ומיתר  ,  באר שבע, מעלה אדומים, לתושבי רמות מנשה

קיני סיסיםסקר 

נזירים סקר מיקום פרטים וקיניםתוכים 

במדור מדע אזרחי של החברה להגנת הטבעסקרי מדע אזרחי נוספים תמצאו 

http://www.yardbirds.org.il/page/7
https://www.yardbirds.org.il/news/343
https://agudatparpar.wixsite.com/aguda/sfira
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/11
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/11
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/8
https://www.teva.org.il/mada

