
 פישלרשמשון , יואב פרלמן, דן אלון, אלי חביב

ניטור עופות בעזרת  

 הציבור ככלי לשמירת טבע



 מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע

מרכז הצפרות פועל למען שימור  

מגוון מיני העופות בישראל  

באמצעות שימור בתי הגידול 

מודעות  , החשובים לקיומם

מחויב  הצפרות מרכז . וחינוך

לשמירה על מגוון מיני  לפעול 

עופות הבר ובתי הגידול 

 .  הטבעיים בישראל
 



 פורטל הצפרות  
 אנציקלופדיית ציפורים•

 כתבות מתעדכנות•

 מידע לתלמידים ומורים•



 פורטל הצפרות  

 מערכת לדיווח תצפיות



 :עידוד דיווח תצפיות

,  תצפיותמחברת  -אישי אזור •
 פרס חודשי –תחרות צפר מצטיין 

,  מועדון צפרות, חוגים -הכשרה •
 סיורים והכשרת סוקרים מתנדבים



 ט"בחלהמדע אזרחי 
  מטרות 

 קידום שמירת טבע בישראל•
 

והעלאת המודעות הציבורית לנושאי  חיזוק •

מעורבות של הציבור י  "שמירת טבע וסביבה ע
 באיסוף נתונים ובעתיד בתכנון יוזמות חדשות  

 
רשת ארצית בעלת   -קואליציה / יצירת ארגון גג •

של ארגונים ואזרחים הפעילים , אופק ארוך טווח

כחלק מהפעילות  , בתחום מדע אזרחי אקולוגי בארץ
 בתחום זה בעולם 

 



 אגרונים מובילים בעולם

  eBird: -הוכנסו ל 2013בשנת  

 תצפיות 140,000,000•

 משתמשים 150,000•

 .מיליון שעות תצפית 10-למעלה מ•

 



 ב ואנגליה"ח מצב הציפורים בארה"דו

State of the Birds 

דוחות מבוססים  •

 מידע אזרחי

כלי מדיניות  •

 חשובים

היקף ומהימנות  •

 גדולים

 

 



 ebirdיעילות נתוני  –מקרה מבחן 

 

 

 

 



 מרכיבים במדע אזרחי

איסוף נתונים  
 (אפליקציה)

אחסון וניהול  
מאגר נתונים  

(DB) 

הנגשה והצגת  
,  נתונים

 מערכות חיפוש
 (אתר)

 תשתית מדעית  
,  ניסוח שאלות)

פרוטוקולים לאיסוף  
 (ניתוח, תיקוף, מידע

תשתית הפעלת  
 ציבור

הסברה  , שיווק(
יצירת קבוצות , והכשרה

 )מידע הנגשת, עניין

 טכנולוגיתתשתית 



 במספרים

משתמשים  3800הורידו  •
 שונים

משתמשים   600בפועל  •
 רחבה  ארצית בפריסה 

דיווחו בממוצע  2016בשנת •
משתמשים שונים בכל   55-כ

 .  חודש

-כ, טפסיםאלף  19: כ"סה•
 .  שורות תצפיתאלף  260

-שהם כ, מינים שונים 474•
מכלל המינים שנצפו  90%

 בישראל



 ...ובאיסוף נתונים בכללאתגרים במדע אזרחי 

 מהימנות הנתונים

 פנייה לקהלי יעד מתאימים•

 מערכת וולידציה אוטומטית•

 ממשק לניהול וטיוב תצפיות•

 

 

 



   (אימות)וולידציה 
של תצפיות  אוטומטי זיהוי •

/  שחורגים בזמן במינים 
 במרחב  

שמחלקת את ישראל  שכבה •
אזורים שונים שבהם  38-ל

הוגדרה רמת הסבירות  
להימצאות המין בזמן  

 .  ובמרחב

מעבר ידני על מדגם תצפיות  •
 .כדי לוודא את אמינותן

 



   Vulnerable -תור מצוי 

y = 0.5996x + 0.2088 
R² = 0.8304 
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 אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ
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 חודש ורבעון

שכיחות של יחסית של תור מצוי 
 מתוך מספר הטפסים  

2014 2015 

 יואב פרלמן



 מיפוי רגישות עופות לטורבינות

 ...לקראת סיום 

על פרויקט דומה תבססה מתודולוגיית הפרויקט 

 באירלנד BirdWatch אירגוןשל 

 

 

 

 אוניברסיטת חיפה  , עידו יצחקי' פרופ: מרכז צוות המיפוי

 

האגודה  )ר ערן ברוקוביץ "ד, (ט"חלה)דן אלון : צוות מיפוי

,  (ט"חלה)אלי חביב , (ג"רט)אוהד הצופה , (הישראלית לאקולוגיה

 (.ג"רט)ודותן רותם ( ל"קק)רקה 'ירון צ, (ג"רט)ר נעם לידר "ד

זיהוי אזורים בהם קיימת רגישות גבוהה למיני עופות  : מטרה

 בסיכון להקמת טורבינות רוח  



IBA- Important Bird Area 

Birdlife International   ארגון שמירת הטבע

החברה להגנת הטבע מייצגת את  . הגדול בעולם

 הארגון בישראל

עדכון הפוליגונים והתוכן על בסיס הקריטריונים  

 Birdlifeשל 

 



 הביתציפורי בר בחצר  –ספירת הציפורים הגדולה 

  20.1- 11.2 

איסוף מידע על השתנות  : מטרות•
 ,אוכלוסיות ציפורים

 העלאת מודעות ציבורית

ספירת ציפורים שנתית  : אמצעי•
כל הציפורים , שטח עירוני, דקות 10)

 (  'מ 100הנראות בטווח של עד 

מוסדות  , ציבור רחב: קהל יעד•

 חובבי ציפורים, חינוך

 



 הצגת תוצאות במפה ובסיכום
mapateva.org.il/Apps/StoryTelling/MapSeries_YardBirdsCount/index.htmlhttp://   

http://mapateva.org.il/Apps/StoryTelling/MapSeries_YardBirdsCount/index.html
http://mapateva.org.il/Apps/StoryTelling/MapSeries_YardBirdsCount/index.html


 ...עם הפנים קדימה

 

בניית סטנדרטים  •

 תצפיותאחידים לדיווח 

 

שדרוג משמעותי  •

למערכת התצפיות  

 (דיווח וניהול, תצוגה)

 



                    

 

 !תודה רבה                              

 


