
דרור הבית

שישים שניות על דרור הבית

ושש שנים של תודות

ליהודה כץ על הצילומים המרהיבים



(.כל השנה בארץ)ציפור יציבה 

.הציפור הנפוצה ביותר ליד האדם



:  סימני זיהוי בולטים

.אפרפר-ציפור קטנה וצבעה חום* 

-משקלה כ, מ"ס16-14אורך גופה * 

.  גרם25

;  עבה ומגושם, מקור קצר* 

,  הרגליים והאצבעות באורך בינוני* 

.  ורדרד-בצבע חום

.  הזנב  קצר* 



צורתיות מינית  -קיימת דו

(הזכר שונה מהנקבה באופן בולט)= 



:תיאור הנקבה

חלקי גופה העליונים של  

לרבות כיפת  , הנקבה

אפרפרים  -חומים, ראשה

ומפוספסים בפסי אורך  

.קצרים בצבע חום

' פס גבה בהיר בגוון בז

מעל לעין  

החלקים התחתונים בגוון 
.  חום עד לבנבן-אפרפר



מעל לעין מתבלט פס  

.  'גבה בהיר בגוון בז

גם לנקבה פס לבן  

בכנף אך פחות בולט  

. מאשר אצל הזכר

-צבע הרגליים חום

.ורדרד

תיאור הנקבה



:תיאור הזכר

.  כיפת ראשו של הזכר אפורה

שחורים–אזור העין והסינר 

. ללחיים ולגחון גוון אפרפר בהיר

חלקי גופו העליונים של  

הדרור חומים ומפוספסים  

.  בשחור

קידמת העין ואזור העין 

.שחורים



בכנף פס כנף לבן קצר בולט  

.ובסנטר כתם שחור

באביב הכתם השחור 

שבסנטרו ובגרונו גדל לסינר  

.  שחור גדול ובולט

מקור שחור ברובו בעונת  

.הקינון

תיאור הזכר



תזונה



:תזונה

דרור הבית מעדיף מזון  

,  מניצנים, מפרות, צמחי

,  מנצרים רכים, מנבטים

.  מעלי כותרת של פרחים

,  אך הוא ניזון גם מחרקים

.  משאריות מזון ומאשפתות





תזונה

,  את גוזליו

ובמיוחד בימיהם  

הוא  , הראשונים

מאכיל בעיקר  

.  בחרקים





:קולות

לדרורים מגוון  

קולות  

המבוסס על  

קריאות  

.  פשוטות



:קולות

קולות שמשמיעים  יש 

זכרים בלבד או  

ויש  , נקבות בלבד

שמשמיעים נקבות  

.  וזכרים כאחד







:  התנהגות

הוא  . דרור הבית הוא ציפור חברותית

לרוב אוכלים  . מתלהק ללהקות גדולות

.  דרורים אחדים זה ליד זה

הדרור מנתר בשתי רגליו על פני  

.  הקרקע בחיפושיו אחר מזון



:  התנהגות

מרבים לעשות  הדרורים 

,  חול, אמבטיות מים

ממושכותואמבטיות שמש 

הם (: דקות ויותר30) 

עומדים במקום חשוף לקרינת  

ומסמרים את  , השמש

פעולות אלה . נוצותיהם

אמורות לשחרר אותם  

.מטפילי עור



הדרורים מרבים  * 

,  לעשות אמבטיות מים

ואמבטיות שמש  , חול

דקות  30) ממושכות 

(:ויותר















עומדים  הדרורים * 

במקום חשוף לקרינת  

ומסמרים את  , השמש

.  נוצותיהם

-הרחצה במים ובחול 

משחררות אותם  

.מטפילים





:  משך החיים

המרבי של פרט  הגיל 

מטובע שנמצא בטבע 

שנים  13היה 

.וחודשיים







:מצב שימור

הדרור היא אחת הציפורים הנפוצות  

ובזכות כושר  , ביותר בעולם

ההסתגלות שלה היא הצליחה  

גיאוגרפיים איזוריםלהתקיים במגוון 

אולם גם ציפור זו . ובשכנות לאדם

כפי שהתברר  , נמצאת בצרות

על פי מחקרים . לאחרונה בבריטניה

,  של ארגונים לשמירת טבע 

היו בבריטניה  70-בתחילת שנות ה

ואילו כיום נותרו , מיליון דרורים25-כ

.  מליון13-קרוב ל



שכן קשה לספור  , באמדןמדובר 

במדויק ציפור הנפוצה כמעט 

אבל מגמת הירידה -בכל אזור 

כאשר נבדקו . הכללית ברורה

ניתן היה  , אזורים ספציפיים

.  לקבל נתונים מדויקים יותר

70%-בלונדון התברר ש

-2000מהדרורים נעלמו בשנים 

1994.



הירידה העיקרית במספר  

הדרורים היא בדרום אנגליה  

והיא בולטת במיוחד  , ובמזרחה

באזורים עירוניים או בפרברי 

הגורמים לירידה החדה  . ערים

אבל  , אינם ברורים לגמרי

.  קיימות כמה אפשרויות



הירידה העיקרית במספר  

הכפריים הצטמצמה באזורים 

.שפחתההמזון בגלל כמות 

לא  משתדלים , החקלאים

להשאיר שאריות גידולים  

אטמו החקלאים , בנוסף. בשדות

בשנים האחרונות אסמים  

מסיבות  , ומחסנים מפני ציפורים

.היגיינהשל 



כדי להיאבק במגמת ירידה זו  

לענינילאחרונה המשרד פירסמו

,  סביבה ואזורי הכפר של בריטניה

,  ארגונים גדולים להגנת ציפוריםושני 

לציבור כיצד ניתן לעודד  הנחיות

אוכלוסיות של דרורים ולספק להם  

.מקורות מזון ואתרי קינון



לדרוריםלסיוע ההנחיות

כוללות המלצות לציבור על  

סוגי הצמחייה שדרורים  

אם אתם עושים  : "מעדיפים

שיקלו  , שינויים בגינה שלכם

האם אתם יכולים לשלב צמחים  

"  שיעזרו לציפורים כמו הדרורים

.  נכתב בהנחיות



לסיוע לדרורים  ההנחיות

השאר התבקשו בעלי גינות למעט  בין 

כדי , ככל האפשר בקצירת עשב

ולפזר  , שדרורים יוכלו למצוא בו מזון

הם גם התבקשו . מזון שיעזור לדרורים

,  להשאיר בריכות או שלוליות קטנות

שבהם מתפתחים חרקים שאותם  

.טורפים הדרורים



בבריטניה

:  מבקשים

לא לקצור  נא "

הדשא כדי 

שהדרורים לא  

"ירעבו



התבקשו תושבי בריטניה , בנוסף

לספק לדרורים אתרי קינון  

באמצעות הקמת תיבות קינון  

ויש הוראות מפורטות  -מיוחדות 

ההנחיות . כיצד להקים תיבה כזו

כוללות גם הוראות לאספקת חומר  

באביב : "קינון עבור הציפורים

,  שיער, אפשר לספק לדרורים קש

ופרווה של חיות המחמד שעברו 

זכרו לא להפריע  . תספורת

לציפורים המקננות בין החודשים 

".מארס וספטמבר




















