
סיכום ספירת הציפורים  

2018הגדולה 
והזמנה לעוד הזדמנויות במדע אזרחי

התאריכיםבין,בישראל13-הבפעםהשנההתקיימה,הביתבחצרהברציפוריספירת

שלהישראליהצפרותמרכזי"עמתקיימת"הגדולההציפוריםספירת".10.2ועד26.1.2018

.בחצרהברציפורילטיפוחהמרכזעםבשיתוף,הטבעלהגנתהחברה

החברהבהם,אזרחימדעשלמיזמיםסדרתמתוךאחדמיזםהיאהשנתיתהציפוריםספירת

דיווחתםשאתםהנתונים.למדעניםאזרחיםביןפעולהשתוףבקידוםמסייעתהטבעלהגנת

האוכלוסיותלגביובפרטהציפוריםבאוכלוסיותומגמותשינוייםבהבנתמסייעים

שינוייםעלללמודמנסיםאנו,למשלכך.השנהימיבמרביתמדווחותפחותשהן,ביישובים

,הנזיריוהתוכיהדררה,המיינהכגוןבישראלפולשותציפוריםשלהתפשטותןבמגמות

.מידהובאיזומקומייםמיניםעלאלומיניםשלהשפעהקיימתהאםולהבין

בסביבהלטבעוהזיקההמודעותלהגברתאמצעיהיאבספירהשהשתתפותמאמיניםאנו

המדעלהתפתחותמשמעותיתתרומהלתרוםהזדמנותוכןהציפוריםלעולם,בקרובה

.הטבעולשמירתבישראלהאזרחי
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https://www.teva.org.il/mada


על ספירת הציפורים

שבועותשלושהלעומת)בלבדשבועייםשנמשכההספירהמשךקיצורבמגמתהמשכנוהשנהגם

להתאיםמנתעל,הבאותבשניםהספירהאתלקצרנמשיךואנו(הקודמותבשניםחודשואף

אחדשבועסוףאו(ב"ארה)בודדיםימיםהספירהנמשכתבהםבעולםדומיםלפרויקטים

ליוםממוצעדיווחיםומספרלשנהמשנהעולההציפוריםלספירתהחשיפהלשמחתנו.(אנגליה)

:לשנהמשנהעולה

מדווחיםלגייסאתכםגייסנוהשנה.עולההנתוניםמהימנות-דיווחיםיותרשמתקבליםככל

הספירהאתשהפיצושוניםחץראשימבין–שלכםהחץראשהיהמילנוסיפרתםואתםחדשים

!אלייךבדרךהפרס-כנרתמיתודה.קורמןכנרתמיבלטה

מהציבורהמתקבללמידעבהשוואהמועטהואמצפריםהמתקבלהמידע-הנתוניםמהימנות

הספירהתוצאותאתהשווינושעברהבשנה.יותררחבהארציתבפריסהנתוניםשמספק,הרחב

אנחנו.בתוצאותדמיוןומצאנוהרחבהקהלי"עשדווחוהספירהלתוצאותמומחיםצפריםשל

המערכתשלראשוניסינוןבאמצעותהן–הדיווחיםשלהמהימנותלהגברתבפעילותממשיכים

הפצת–הציפוריםעםההיכרותבהגברתוהןבכירצפרי"עהנתוניםובדיקתהטכנולוגית

מתנדביםצפריםי"עהרחבלקהלסיוריםארגון,הנפוצותהציפוריםשלותמונותפוסטרים

.מוסמכיםמדריכיםי"עספרבבתיחינוכיותופעילויות
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החברהשלהישראליהצפרותלמרכזהמגיעיםהטפסיםומספרהמדווחיםמספרעולהשנהמדי

ממוסדותגםדיווחיםלקבלשמחיםאנו,ומקצועייםחובביםמצפריםדיווחיםלצד.הטבעלהגנת

.הרחבומהקהלחינוך



תוצאות הספירה

מספר-(פסוליםאושגוייםדיווחיםניקוילאחר)דיווחטפסי1736הגיעו2018בשנת?דיווחיםכמה
היומהטפסים722).יום16ל22מהספירהמשךקיצורלמרותוזאת2017משנתלדיווחיםהדומה

.(הדיווחיםמכלל41%כהמהוויםחינוךומוסדותילדיםגנישל

השנה.חינוךומוסדותילדיםגני400מתוכם,שוניםמשתתפים870-מהגיעוהדיווחים?דיווחמי
.(הספרובתיהגניםמכללאחוז40כ)ערביתדובריחינוךמוסדותשלרבההשתתפותהייתה

.שוניםמינים105-מ,ציפוריםשלפרטים71,200עללנודיווחוהארץמכל?דיווחומה

.מיניםלפיאויישוביםלפיתוצאותלחפשהמאפשרתאינטראקטיביתבמפהגםמוצגיםהנתוניםכל
.קודמותמשניםתוצאותגםלראותניתןבמפה

?  גילינומה 

,הקודמותכמו בשנים , ביותר בדיווחיםהציפור השכיחה 
.מהדיווחים66%עורב אפור שנצפתה ב הייתה 

הנפוצים ביותר  המינים 

והיותםהזמיןהמזוןבזכותהאדםבמשכנותנפוציםמיניםהםהתצפיותבמירבשנצפוהמיניםחמשת
בשנהגםהנפוציםהמיניםרשימתבראשהיוהמיניםחמשתכל.משתנותלסביבותסתגלתנים

עלומאידך,המערכתשליחסיתיציבותעלמחדשמעידמה,יותראופחותדומהבסדר,שעברה
.התצפיותריבוישלהסטטיסטיהכוחבזכות,הנתוניםמהימנות
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עורב אפור דרור הבית צוצלת יונת הבית בולבול  
ממושקף
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חמשת המינים הנפוצים ביותר
2018-2016ממוצע 

משה  כהן : צילום

מפת התצפיות

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


שכיחות לפי אזורים  

דיווחים449-צפון 

61%עורב אפור

61%יונת הבית

58%דרור הבית

53%צוצלת

50%בולבול ממושקף
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דיווחים237-ירושלים 

68%דרור הבית

67%עורב אפור

66%יונת הבית

64%בולבול ממושקף

62%צוצלת

דיווחים103-דרום  

80%דרור הבית

77%יונת הבית

66%צוצלת

55%בולבול ממושקף

45%פשוש

דיווחים947-מרכז 

72%עורב אפור

65%מיינה מצויה

64%צוצלת

63%יונת הבית

56%דרור הבית

:המינים הנפוצים ביותר במבט כלל ארצי  נפוצים  במידה רבה גם בארבעת האזורים
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2006-2018בשנים מצויה שכיחות מיינה 

ברוך אלרט : צילום

....ובאופן ספציפי על המינים

1997בשנת.אסיהמזרחבדרוםשמוצאהפולשמיןהיאהמצויההמיינה

להתרבותבהדרגההתחילוו,יהושעבגנימהצאפריפרטיםכמהברחו

מאזאךמהדיווחים6%בהמיינהדווחה2006בשנת.בסביבהולהתפשט

.שבעלבארמצפון,ישראלבכלכברנצפתהוהיאהדיווחיםמספרעלה

סביבהתייצבהושכיחותוהמיןשלהתבססותניכרתהאחרונותבשנים

במיינההתצפיותאתהמסכםבגרףלראותשניתןכפי,מהדיווחים45%

.הגדולההציפוריםספירתמתחילת



יונק"אזונקראהמדברבנאותבעיקרשנראתהנדירהציפורהקודמתהמאהבתחילתהייתהבוהקתצופית

אלא,אותויונקתאינהוהיא,צוףאלאדבשאיןשבצמחמשוםלצופיתשמהשונה,החמישיםבשנות."דבש

בהשישחצרבכלביותרנפוצהברלציפורהפכההשניםעם.מחרקיםגםניזונהובמקבילאותומלקקת

להמשיךשישבישראלבשכיחותירידהשלמגמהרואיםאנוהאחרונותבשנים,אולם.פורחיםנוישיחי

.אחריהולעקוב

5

עוד הזדמנויות למדע אזרחי עם החברה להגנת הטבע

חיותעלאובצבאיםתצפיותעללדווח:אזרחיבמדעמעורביםלהיותהטבעחובביאתמזמיניםאנו
גורמיולהפעילימייםמפגעיםעללדווח,אקולוגייםמעבריםבקידוםולסייעבכבישיםדרוסותבר

אתםאם.משלכםקבועבמסלולפרפריםולנטר(השנהכל)בציפוריםתצפיותעללדווח,אכיפה
שלכםלדיווחיםנשמח–חיפהתושבי.האדוםהבזקינוןלסקרמוזמנים–מנשהרמותאזורתושבי

שלהשתנות,הכחדהבסכנתמיניםאחרלעקוביחדנוכלזופעילותבזכות.בוואדיותסלמנדרותעל
:כאןנמצאותהאפשרויותכל.לשימוררגישותבעליפתוחיםשטחיםולמפותאוכלוסיות

https://www.teva.org.il/mada

תענואםלכםנודה–אזרחימדעשלאחריםבמיזמיםאו/והציפוריםבספירתהשתתפתםכבראם
במיזםלהשתתף/להתנדבשלכםהמוטיבציהמהלהביןלנושיסייעקצרסקרעל

21.1.19-2.2.2019טו בשבט : הבאהשמרו את התאריך לספירת הציפורים בשנה ! והכי חשוב

בלומןאבי : צילום
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2006-2018שכיחות צופית בשנים 

להשתתפות בסקר

https://www.teva.org.il/mada
https://technioniit.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bNKJ79CZN2gunYN

