סיכום ספירת הציפורים הגדולה
האחת עשרה
 14לינואר –  13פברואר 2016

נתוני הספירה מוצגים בגרפים וגם
במפות שכבות GIS
קריאה מהנה!

מטרות הספירה
תהליכי העיור ושינויים בסביבת החיים ,משפיעים על הרכב אוכלוסיות הציפורים בקרבת
משכנות האדם ,כמו גם על מספרן.
בעזרת הספירות שערכנו ואלו שיבואו בשנים הבאות ,אנו מקווים לאפיין שינויים ומגמות
באוכלוסיות הציפורים לתועלתנו ולתועלת הציפורים שבקרבתנו.
ההיבט החינוכי של הספירה מהווה אף הוא מטרה חשובה :הפעילות מעודדת אנשים מכל
הגילאים והמגזרים ,לגלות עניין בציפורים ולהעמיק את התעניינותם בנושא.

צוצלת .צילם דובי קלעי
צופית .צילם אבי בלומן

דרורי בית .צילם משה כהן

סיכום קצר ספירת 2016
•
•
•
•

•
•

כמה דיווחים? בשנת  2016הגיעו  970טפסי דיווח ( גידול של  28%אחוז
לעומת שנת  )2015מתוכם  460טפסים של גני ילדים ומוסדות חינוך!!
מי דיווח? הדיווחים הגיעו מ 700 -משתתפים שונים ,מתוכם  62גני ילדים ו137 -
בתי ספר .בשנה שעברה היו  546משתתפים שונים.
מהיכן דיווחו? הדיווחים הגיעו מ 280-ישובים שונים ממטולה ועד אילת.
מי אלופי הדיווח? תל אביב ( ,)145קיבוץ מרחביה ( ,)39הרצליה ( ,)35יקנעם
( ,)25חיפה ( ,)24רחובות ( ,)24רמת גן ( ,)22רמת השרון ( ,)18טבעון (,)18
ירושלים (.)17
מה דיווחו? מכל הארץ דיווחו לנו על  40,150פרטים של ציפורים ,מ 84 -מינים
שונים.
היכן ניתן לראות את מה שדווח והיכן? הנתונים מוצגים במצגת שבהמשך
ובמפה אינטראקטיבית המאפשרת לחפש תצפיות לפי יישובים ולפי מינים
קישור למפה
•

הציפורים העיקריות בספירה

רשימת כל המינים שנספרו
אגמית מצויה
אדום חזה
אנפה אפורה

זרזיר בורמזי
זרזיר מצוי
חוגלת סלעים

כרוון מצוי
לבנית קטנה
לילית מצויה

עורב אפור
עורב הודי
עורב מזרע

אנפית בקר
אנפת לילה
בולבול ממושקף
בז מצוי
בזבוז אירופי

חוחית
חורפי
חכלילית סלעים
חסידה לבנה
חסידה שחורה

מגלן חום
מיינה מצויה
נחליאלי לבן
נץ מצוי
נקר סורי

עורבני שחור-כיפה שחור זנב
שחף אגמים
עלווית חורף
שחף ארמני
עפרוני מצויץ
שחף צהוב-רגל
עקב חורף
שחרור
פפיון שדות

ברכיה
דוחל שחור-גרון
דוכיפת
דיה שחורה
דרור הבית

טריסטרמית
יאורית
יונת הבית
יונת ענק
ינשוף עצים

סבכי שחור-כיפה
סבכי שחור-ראש
סופית
סיס חומות
סיקסק

דרור ספרדי
דררה
זנבן ערבי

ירגזי מצוי
ירקון
כחול חזה

סלעית שחורת-בטן צוצלת
צטיה חלודית
סנונית מדבר
קאק
סנונית רפתות

פרוש הרים
פרוש מצוי
פרפור עקוד
פשוש
צופית בוהקת

קורמורן גדול
קיכלי רונן
רמית

שלדג גמדי
שלדג לבן חזה
שקנאי מצוי
תוכי נזירי
תור צווארון
תורית זנבנית

מפה דינמית
של ספירת ציפורי הבר בחצר
היכנסו לקישור ובו תוכלו לראות את תוצאות הספירה של שנה זו וגם של
השנים הקודמות על גבי מפת שכבות.
תוכלו לעיין בתוצאות הספירות לפי מדדים שונים אותם ניתן לבחור בצד
הימני של המפה .עם היכנסכם יש לכם אפשרות לראות סרטון הדרכה קצר.
תודה רבה לדיקלה זיידמן ממחלקת הממ"ג של מכון דש"א על יצירת מפת
השכבות.

>>> לכניסה למפה <<<
לאחר שתשוטטו במפת השכבות ,או קודם לכן ,אתם מוזמנים להמשיך ולקרוא בהמשך את
מצגת הסיכום של 2016

מספר הטפסים
הגיעו אלינו ב 970 2016-דיווחים לא פסולים ,המספר הגבוה ביותר שהגיע אלינו בכל שנות הספירה וכן מספר
המדווחים (הסופרים) היה כ -700 -הגבוה ביותר מאז תחילת הספירה!
מספר הדיווחים המכובד קשור למאמץ הגדול שנעשה השנה על ידי החברה להגנת הטבע שכלל גם הפקת עלון
מיוחד לספירה עם תמונות הציפורים והסבר .כמו כן התפרסמה הספירה באתר  ynetוכן באתרי האינטרנט
ובידיעונים של מרכז הצפרות ,של החברה להגנת הטבע ושל המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר
חן חן ותודה רבה לכל הסופרים ,שחלקם ספרו מספר פעמים ותרמו מעל ומעבר מזמנם ומכוחותיהם!!

השתתפות מוסדות חינוך-כל הכבוד!!
מספר מוסדות החינוך שהשתתפו ב  2016היה  ,203דומה למספר שהיה בשנים האחרונות .השנה
השתתפו יותר בתי ספר (עליה ב  25%לעומת שנה שעברה) ופחות גני ילדים (ירידה של  27%לעומת
השנה שעברה) .שמות מוסדות החינוך רשומים בשקופיות  .10 , 9מוסדות החינוך אחראים ל435 -
דיווחים מתוך  970דיווחי הספירה ,המהווים  55%מכלל הדיווחים! זאת לעומת  35-40%דיווחים
ממוסדות חינוך בעבר .בתי ספר רבים שלחו ספירות רבות וגם תלמידים ספרו ליד בתיהם!!

כל הכבוד!!

גני ילדים שהשתתפו בספירת 2016
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1

גן דרור

בחן

23

גן זמיר

2

גן כלנית

בית זרע

24

גן אלון

גבעת ברנר
גבעת חיים
מאוחד

 45גן צעצועים

מבוא חמה

 46גן נחליאלי

מודיעין

3

גן איילה

גלעד

25

גן שדמית

גבעתיים

 47גן פשוש

גבע כרמל

4

גן רותם

גת

26

גן ליבנה

גדרה

 48גן חצב

כנף

5

גן הדס

יפעת

27

גן דליה

גדרה

 49גן קיפוד

מיצר

6

גן גפן

מגידו

28

גן לילך

גדרה

 50גן דורון

מעלות

7

גן חצב

מעלה גלבוע

29

גן נר הגלבוע

גן נר

 51גן החמנית

נהריה

8

גן פטל

פרוד

30

גן מרגנית

גני תקווה

 52גן ארז

עולש

9

גן פרפר

פרוד

31

גן סתוונית

גני תקווה

 53גן אורן

עין חרוד מאוחד

10

גן כלנית

צובה

32

גן ארז

דגניה א

 54גן פרפרים

פסוטה

11

גן צופית

שובל

33

גן צאלון

הרצליה

 55גן צורית

פתח תקווה

12

גן אירוס

אבן יהודה

34

גן השיטה

זכרון יעקב

 56גן בת הרים

צפת

13

גן גורים

אורטל

35

גן צוקית

חיפה

 57גן הצבי

קדמת צבי

14

גן רימון

אלקנה

36

גן רגב

חיפה

 58גן דליה

קריית אתא

15

גן מעיין

אניעם

37

גן יקינטון

יקנעם עילית

 59גן רימונים

קרית טבעון

16

גן כרכום

אשדוד

38

גן תות

יקנעם עילית

 60גן אליעזר והגזר ראשון לציון

17

גן שקד

אשדוד

39

גן אופירה

יקנעם עלית

 61גן יעלים

רחובות

18

גן יער

באר-שבע

40

גן נחלה

ירושלים

 62גן לוטם

רחובות

19

גן דקל

באר יעקב

41

גן ניצנים

כפר דניאל

 63גן אורן

רמת השרון

20

גן אלון

בית אלעזרי

42

גן רימון

כפר הנשיא

 64גן רמון

רמת השרון

21

גן גולן

בני יהודה

43

גן תאנה

כפר הר"יף

 65גן חופית

שער אפריים

22

גן אלמחבה

בענה

44

גן מורן

לוד גני אביב

בתי ספר ומוסדות אחרים שהשתתפו בספירת 2016

מספר הישובים שהשתתפו בספירת  2016לעומת שנים קודמות
מספר הישובים שבהם נערכה ספירה ב  ,2016עלה לעומת המספר ב 2015 -אך טרם חזר
למספר שהיה בשנים  . 2014 -2013ראו את שמות הישובים בשקופית .12

ישובים בהם נערכה ספירה ב2016-

מספר הפרטים שנספרו מכל מין בשנים 2016 -2012

מספר הדיווחים השנה היה גדול מהעבר ולכן מצופה שתהיה עליה במספר הפרטים בהשוואה לשנים קודמות ואכן נראית עליה
רבה במספרי העופות המתלהקים מלווי האדם :דררה ,מאינה ,יונה ,עורב ,ודרור .לגבי יתר הציפורים יש עליה מועטה ביחס
לשנה שעברה .מלבד אצל הירקון והחוחית שעל אף העליה במספר הדיווחים – המספרים שלהם קטנו

ממוצע פרטים לדיווח (לגינה) בשנים 2016 -2011
חישוב הממוצע נעשה על ידי חלוקת סה"כ הפרטים שנספרו מהמין בסה"כ הדיווחים שבהם נצפה המין.
המספר מבטא את מספר הפרטים שיש בלהקה או באזור אבל אינו משקף את מספר הדיווחים ,שבחלק
מהפרטים ירד ואצל אחרים עלה (ראו בשק' )15,16
.
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בהשוואת מספר הפרטים הממוצע לגינה ב 6 -השנים האחרונות נראה שנמשכת מגמת העליה של המאינה.
לעומת זאת נראה כי אצל הדררה התיצב הממוצע לגינה .אצל דרור-הבית חלה השנה עליה ניכרת במספר
הפרטים הממוצע לגינה .ביתר מיני הציפורים נראה כי יש יציבות.

מספר ממוצע לתצפית

10

שכיחות מיני הציפורים בדיווחים* לעומת השנה שעברה
החמישיה המובילה :
הציפורים שמדווחות ביותר מ50% -
מהספירות – נשארו זהות בכל שנות הסקר
והן:
עורב  ,דרור ,יונה ,צוצלת ,בולבול
עד לפני שנתיים הצופית הייתה שייכת גם
לקטגוריה הזו אבל בשנתיים האחרונות אחוז
הדיווחים עליה ירד .גם אחוזי הדיווח על
הדררה והמאינה פחתו לעומת השנה
שעברה

*שכיחות מיני הציפורים בדיווחים=
מספר הדיווחים בהן נצפה מין
הציפור מכלל כל הדיווחים באחוזים

15

שכיחות מיני הציפורים בדיווחים =מספר הדיווחים בהם נצפה מין הציפור מתוך כלל הדיווחים באחוזים

ניתוח נתוני שכיחות מיני הציפורים בדיווחים הרב שנתי (שק' )16

שכיחות מיני הציפורים בדיווחים מראה כי בכל מיני הציפורים חלה
ירידה ביחס לשנה שעברה .ייתכן וקשור לכך שקיצרנו את זמן התצפית ל-
 10דקות ובמשך זמן זה נצפים פחות מינים ,וייתכן וגם קשור להשתתפות
הרבה מאד של תלמידים ,חלקם מכיתות נמוכות שיתכן והם פחות
מיומנים בזיהוי מינים לעומת אנשים מבוגרים ומנוסים יותר.

השוואה בין האזורים השונים
נעשתה השוואה בין  4אזורים שונים בישראל (ראו מפות ותרשימים בהמשך):
 .1הצפון –כולל את כל האזור שבקו  -צפון לכביש יקנעם וצפון הגלבוע.
 .2ירושלים וההר -כולל את הרי שומרון ויהודה ,את מדבר יהודה עד חוף ים המלח
ואת הר חברון וכן את אזור מודיעין .גובל ממערב בכביש  6בערך.

 .3המרכז – כולל את כל הישובים ש'בין חדרה לגדרה' :גובל מצפון בכביש יוקנעם,
מדרום בקו שבין דרום אשדוד ועד צומת בני ראם ,במזרח -כביש  6בערך (ישובים
שסמוכים לכביש  6גם ממערבו ,כגון כוכב יאיר ,נכללו באזור המרכז).
.4הדרום -האזור שמדרום לאזור המרכז ומדרום להר חברון.

הצפון

המרכז
ירושלים

המרכז

ירושלים

הדרום

מספר הדיווחים מאזורי הארץ השונים בשנים 2016 - 2013

מהגרף ניכר כי הירידה המשמעותית ביותר במספר הטפסים הייתה באזור הדרום – משם
הגיעו בסה"כ  43דיווחים ,ירידה ב–  42%לעומת השנה שעברה ואילו מאזור המרכז הגיעו
השנה  561דיווחים –עליה של !!! 65%

שכיחות מיני הציפורים בדיווחים באזורי הארץ השונים2016 -
שכיחות= אחוז הדיווחים בהם נצפה המין מתוך סך הדיווחים מהאזור

בדומה מאד לממצאי השנה שעברה -ניכר שיש הבדלים באחוזי הדיווח על מיני הציפורים באזורים השונים:
בצפון ובירושלים וההר יש סיכוי רב יותר לראות (לעומת אזורים אחרים) בולבול ,ירגזי ,נקר ,עורבני ,צופית,
שחרור וירקון ,ובצפון סיכוי רב יותר לראות חוחית.
במרכז ובדרום יש סיכוי רב יותר לראות דוכיפת ,מאינה ,נחליאלי ,כמו כן במרכז יש סיכוי רב יותר לראות דררה,
עורב וצוצלת.

אזור הצפון
השתנות בשכיחות מיני הציפורים בדיווחים בשנים 2016 – 2011

מהגרף ניכר כי יש בצפון מעט עליה בסיכוי לראות דררה ודוכיפת .בכל יתר המינים חלה
ירידה השנה ואצל חלק זו כבר שנה שניה שחלה ירידה ( בולבול ,דרור ,נחליאלי ,נקר,
עורבני ,צופית) אך ירידה זו עדיין לא מצביעה על מגמה

אזור המרכז
השתנות בשכיחות מיני הציפורים בדיווחים בשנים 2016 – 2011

על פי הגרף נראה כי על אף ריבוי הספירות מאזור המרכז חלה ירידה בשכיחות הדיווחים בכל מיני
הציפורים לעומת השנה שעברה .בארבעה מינים ניכרת מגמת ירידה רב שנתית באחוז הדיווחים;
מינים אלה הם :בולבול ,עורבני ,צופית ושחרור .זו שנה ראשונה מאז תחילת הספירה בה חלה
ירידה באחוז הדיווחים של המאינה והדררה

אזור ירושלים וההר
השתנות בשכיחות מיני הציפורים בדיווחים בשנים 2016 – 2011

מהגרף ניכר כי באזור ירושלים וההר חלה ירידה באחוז הדיווחים בכל מיני הציפורים שבסקר מלבד
בנחליאלי ובחוחית .זו שנה שניה לירידה באחוז הדיווחים על המאינה !

אזור הדרום
השתנות ב שכיחות מיני הציפורים בדיווחים בשנים 2016 – 2011

מהגרף ניכר כי באזור הדרום ישנם הבדלים ניכרים בין המינים וגם לעומת השנה שעברה .הדררה
ומאינה ירדו חזק וכך גם הדיווחים על הירגזי ,נקר ,עורב ,עורבני ושחרור .לעומת זאת חלה עליה
ניכרת בדיווחים על הדרור הצופית והצוצלת .יש לזכור שבסה"כ היו לנו  43דיווחים מאזור הדרום,
ואולי זה מדגם קטן מדי ולא מיצג

מסקנות:
יש הבדל ניכר בין התמונה הכלל ארצית לתמונה האזורית.
במבט כלל ארצי שכיחות מיני הציפורים בדיווחים -בכל מיני הציפורים הייתה פחותה מאשר בשנה שעברה ,עם זאת הממוצע
לגינה ברוב המינים נשאר דומה לשנה שעברה מלבד המאינה שממשיכה לעלות ונראה גם גידול רב בדיווח מספר הפרטים הממוצע
לגינה של דרור הבית ביחס לשנה קודמת.

באזור המרכז – בדומה לתמונה הארצית הייתה ירידה בשכיחות מיני הציפורים בכל הדיווחים ,וסביר שבגלל שרוב הדיווחים היו
מהמרכז נראית כך גם התמונה הארצית.
באזור הצפון חלה ירידה באחוז הדיווחים בכל מיני הציפורים שבסקר מלבד דררה ודוכיפת בהן חלה עליה בדיווחים לעומת השנה
שעברה
באזור ירושלים וההר חלה ירידה באחוז הדיווחים בכל מיני הציפורים שבסקר מלבד נחליאלי וחוחית
באזור הדרום תמונה אחרת :גם כאן נראית ירידה בדיווחים על דררה ומאינה שירדו חזק וכן ירגזי ,נקר ,עורב ,עורבני ושחרור.
לעומת זאת חלה עליה ניכרת בדיווחים על הדרור הצופית והצוצלת ביחס לשנה קודמת.
לסיום -אולי שתי בשורות טובות:
 .1השנה מראים הדיווחים כי נמשכת עצירת התפשטות הפולשות :אחוז הדיווחים על המאינה ירד בכל הארץ וגם הדררה
נבלמה בדרום ,במרכז ובירושלים וההר .רק בצפון עלה אחוז הדיווחים על המאינה מעט.
 .2דרורי הבית שבשנה שעברה הראו הדיווחים ירידה חדה –בעיקר באזור הדרום חזרו ועלו בדיווחים במידה רבה בעיקר באזור
הדרום.
חשוב לסייג את המסקנות בכך שהן מסתמכות על דיווחי הספירה בלבד ,שכידוע נעשתה בצורה אקראית וברובה על ידי
סופרים לא מנוסים .לכן אין לראות במסקנות את המצב לאשורו אלא להתייחס אליהן כאל מסקנות הספירה בלבד.

חוחית .צילם איתן קאופמן

ירקון .צילם איתן קאופמן

מאינה .צילם עמיר בלבן

דררה .צילם רוני לבנה

דרור  .צילם יהודה כץ

צופית צילם יהודה כץ

אתרים נבחרים:

כתבה בערוץ  2על הספירה.
כתבה ב Ynet
 YNETעל הציפורים בחצר.
לתוצאות של סקרים קודמים.
מפת שכבות סיכום כל הספירות >>> קישור למפה <<<

פשוש .צילם נינו

הספירה הבאה יתקיים בין ה 20 -לינואר עד ה 18-לפברואר .2017
ליצירת קשר ופרטים נוספים:
שלומית ליפשיץ

shlomitlif@gmail.com

דורון להב

yardbirdsil@gmail.com

אלי חביב

elihaviv2@gmail.com

