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משנה את הרכב  וחורש טבעיים שיחייהלשטחי בתה,  (Pinus halepensis) ירושליםאורן  פלישת

 ה עלטריפטורפים ובכך להגביר את לחץ השינוים אלו עלולים לשנות את תנועת ה. וגובהוהצומח 

גודל המשפיעים על המשמעותיים טריפה בעונת הקינון נחשבת לאחד מהגורמים . נטרפים

סבכי ת ועל אוכלוסי משפיעה ת אורן ירושליםכיצד פליש זה בחנובמחקר שיר.  אוכלוסיית ציפורי

ת פליש כי ההייתהשערתנו . רמת הנדיבשטחי שיחייה בב  Sylvia melanocephala)שחור כיפה )

ובכך להגביר את  (Garrulus glandarius) עורבני שחור כיפהמין טורף, טיב עם ילה עשויה האורן

מזה   בארבעה בתי גידול הנבדלים זהנבחנה  . שאלת המחקרסבכי שחור ראשלחץ הטריפה על 

ם עם ביצי דמה וזיהוי טורפים על פי סימני קני( הצבת 1באמצעות שתי שיטות:  פות האורניםיצפב

 רבניוע וקולותסבכי שחור ראש  ניטור אקוסטי של קולות התגודדות של( 2טריפה על הביצים, 

 57%)  עם עצי אורן פזורים בגריגה ביותר נמצא הטריפת הקינים הגבושיעור . שחור כיפה

גריגה ללא ב. לחץ הטריפה הנמוך ביותר נמצא  (60%) יער אורנים פתוחוב ( מהקינים נטרפו

נוכחות שונה  מלמד על  םאקוסטייהנתונים הניתוח . (22%) פותובחורשות אורן צפו (22%) אורנים

ותיהם נשמעו בתדירות גבוהה ביער אורנים הפזור קולל עורבנים בין ארבעת בתי הגידול. ש

הגבוה ביותר היה ת של סבכי שחור ראש מספר קולות ההתגודדואורן פזורים. גם  גריגה עם עציוב

 ובגריגה עם עצי אורן פזוריםמחזורי הקלטה(  20ל  בממוצע םאירועי 13.6ביער אורנים פתוח )

הראה כי הסיכוי לטריפת קן מודל שנבנה לחיזוי  .(בממוצע םאירועי 4.5הפתוחה ) והנמוך בגריגה

מובהק על וחיובי משפיעים באופן והתקדמות עונת הקינון  עם אורנים פזורים תצורות הצומח

מספר האורנים, כיסוי ון כג הטריפה ונשללה השפעתם של משתנים סביבתיים בדידיםסיכויי 

וזוחלים אנו מעריכים כי  למרות שבין טורפי הקינים זיהינו מכרסמים .וגובה צמחייהצומח 

הטריפה הגבוהה בשטחי הגריגה אליהם פלשו אורנים ובשטחי היער הפתוח קשורה לעורבנים. אנו 

לחץ הטריפה גובר לכן מניחים שהעורבני משתמש בעצי האורן כנקודות תצפית על שטחי הגריגה ו

 בשטחים אליהם פלשו אורנים.על קני ציפורי שיר 

 


