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 מינים שדווחו בקהילת מגידו
 מינים 45כ דווחו "בסה•

נחושת הנשרן  : שניים בלתי צפויים במגידו, מתוכם•

 ורשתן העוזרר

 :המינים השכיחים ביותר•

 (23%)  נמפית החורשף  

 (16%)דרומי הצלף   

 (11%)לבנין הצנון   

 (9%)לבנין הכרוב   

 (8%)לבנין הרכפה   

 נמפית החורשף ומטה 4%היתר •



 צהבוני התלתן



 שיטות ניתוח
שפע הפרפרים תלוי מאוד  •

 בעונתיות

תדירות הניטור בפועל אינה  •
 זהה בכל מסלול

או לפחות  " פגרה"בקיץ יש •
 הפחתת פעילות

סטטיסטי משלים -מודל אקולוגי•
את התצפיות החסרות  

באמצעות נתונים מכל החבל  
 הים תיכוני

 ישומי רק עבור מינים שכיחים•

 לבנין הצנון

 לבנין הכרוב



 אביבית משוישת







 סקרי צמריר הקדד

 Tomares nesimachus: שם מדעי•

הזחלים ניזונים מפירות הקדד  •

 גדול הפרי

י דבורי  "קדד גדול פרי מואבק ע•

 בר גדולות בלבד

תפוצתו רחבה אך  , מין נדיר•

 אוכלוסיתו דלילה

מגידו מאז  . א.נסקר בתחומי מ•

2004 

 

 ישראל פאר: תצלום



 2004-2005סקרי צמריר הקדד 

י "ע –" מדע מסורתי"סקרי •
ללא , חוקרים מקצועיים בלבד

 מתנדבים

 נערכו בצפון הארץ בלבד•

ניטור אוכלוסיית צמריר הקדד  •
מלמד גם על מצב המאביקים  

 ועל ההאבקה

נמצאו אוכלוסיות צפופות  •
ברמת מנשה ובחלקים  

 מהגליל

נמצאו השפעות של רעית יתר  •
 על מצב צמריר הקדד

 טליה אורון: תצלום



 2019סקר צמריר הקדד 
המבוסס על , סקר מדע אזרחי•

 מתנדבים מהציבור הרחב

מתעד אוטומטית ( אפליקציה)ישומון •

את מסלול הסריקה ומקל על הזנת  

 התצפית בצמרירים ובקדדים

מצפון הנגב עד הגליל  , סקר נרחב•

 העליון

-מגידו ב. א.הפנינג בתחומי מ•

23.2.2019 

-2004ממצאיו הושוו לממצאי סקרי •

 לבחינת מגמות בשפע 2005

 משה לאודון: תצלום



 צמריר הקדד מקדים להופיע ככל שמדרימים

 עונת המעוף קצרה יותר בגליל העליון
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 2019צפיפות אוכלסיות צמריר הקדד 

אוכלוסיות צמריר הקדד בירושלים הן  

 הצפופות ביותר



 צמריר הקדד התמעט



 חשש להכחדות מקומיות


