
 61–יולי–52
 התוכנית הלאומית לניטור פרפרים בישראל


בנותלבמטרה"אגודתחובביהפרפריםבישראל"ביוזמת5002-תוכניתהניטורשלפרפריישראלהושקהב

המושתתמדע אזרחיזהופרויקט.ידעעלמצבהפרפריםבישראלנתוניםומויתעדמאגרמדעיאשריאסוף

התנדבותי מערך על בישראלומאגרפורטל. פרפרים תצפיות ומנוהל עבורפותח בהתנדבות זו למטרה
.ישראלהיחידבעולםמאגרתצפיותפרפריהינווכיום5065מאז(חברתגלוקאדי"ע)האגודה


 ?למה מנטרים ולמה פרפרים 

מדעישממנוניתןלהפיקניתוחו"מצבהטבע"בהטבעבכללבישראלמאפשרלימודמצבהפרפריםומצאיסוףמידעעל
אדםוהמלצותעלבסיסמסקנות לקבלתהחלטותמושכלותעלדרכיםלפעולהומניעהשלנזקיםשנגרמיםבידי ,מדעי

 אשר מזוהנזקים וצמחיםים חיים בעלי מיני היכחדות של העולמי כמשבר כיום . ביולוגי כסמן הוכרו -ביו)הפרפרים
עקברגישותםהמיוחדתלשינוייםשינוייםשחליםבמערכתהאקולוגיתלזיהוימןהיעיליםוהמהיריםביותר(אינדיקאטור

בסביבתנו החלים שד. היינו מזהים אנו בכמותכאשר הפרפריםירידה במגוון הפרפריםאו מיני , עלהדבר מעיד
.אקולוגיהתרחשותאותוצאהשלנזק

 פרפרים המיועדניטור מדעי מידע לבניית כאמצעי
כיוםל ומתרחב הולך החלטות הארצותמקבלי ברוב

בעולםהמ פותחות הרחב, הציבור שיתוף שכן,תוך
להיותם בנוסף וזיהוי לאיתור קלים הינם פרפרים

.אטרקטיבייםוקרוביםלמרחבמחייתנו
 

 הניטור ובראשונהתוכנית בראש מבוססת רשתעל
 ארצית ,קבועים ניטור מסלולישל מבוצעותבהם

קבוע פרוטוקול לפי פולארד)"תצפיות ,"(חתכי
.מאוקטוברועדסוףיונילאורךהשנהפעמייםבחודש




להשוות,בכלרחביהארץ,וחברותלאמודאתמצבםשלמיניםהואשמאפשר)!(לאורךזמןאיסוףהנתונים
שדותב,פתוחיםשטחיםהמצבבלעומתריםעמצבבבין,מורותטבעלעומתאזוריםבלתימוגניםהמצבביןש
'וכוחקלאיים זמזיהוישינוייםב:כולליםמדדיםעיקרייםהמושגיםמשיטתניטור. ההופעהוההיעלמותשלני

שינויים,ותבניותהתנהגותשינוייםבהרכבהמינים,שינוייםבגודלהאוכלוסייהתנודותו,פרפריםממיניםשונים
יכוליםלהצביעאשר זיהועלהשפעותסביבתיותשונותולהתריעבזמן ואוירכגון מיקרקע ופגיעותמסוגים,

.עירונייםציבורייםשוניםבשטחיםפתוחיםומרחבים


חלקם בשמורות , ומספקים מידע שוטף, בכל הארץ כיום פעילים מסלולי ניטור 08-כ
תוכנית ארצית )ג "עבור המאר בגליל בכרמל ובשפלה מנוטרים  מסלולים 54עוד . טבע

רמת במרחב הביוספרי לאחרונה נוספו מסלולים  02  . (הערכת מצב הטבע בישראלל
 (ובתמיכת) של סיירת הטבע גם והשנה הצטרפה ז מגידו"בשיתוף פעולה עם מוא, מנשה

 .מסלולים 02עיריית כפר סבא עם 
אחר מצבם של המינים הנדיריםמעקבאנומבצעים,בנוסףלניטורלפישיטתהמסלול

בישראל 61. המינים מוגנים"וכרזו טבע ערכי ב" 5002שנת אינהא, שחקיקה לא
ל מספיקה והגנה ונדרש מעקב מינים  3 -עיקר בב מתמקדים ינתייםב.ידעמאיסוף

התרענו זיהינו ו, בזכות ניטור זה .ונימפית הקוציץ, כחליל הגליל, הקדדכחליל : נדירים
ז "דיונים מול מוא .0205על דעיכה באוכלוסיות כחליל הקדד והפעלנו סקר נרחב בשנת 

 .נמשכים בימים אלה בשיתוף עם גורמי חקלאות  מגידו

 
כולל,מידעלכלסוגיהנתוניםהמאגר/בפורטלמבוצעת,שלתצפיותפרפריםבישראלהדיווחמערך הסדרת 
יוםמעשרותצופים"אקראיות"תצפיות  מאפשרדיווחנוחאינטרנטיהפורטלה.מכלהארץהמתקבלותמידי

ולציבורו למדענים מידע הנגשת פרפריםמהשטח. לדיווח תצפיותאפליקציות של בדיווחים לתמיכה פותחו
(.כחלילקרקש,כחלילקדד)גםלניטורמיניםנדיריםוותאקראי


 רשומות 500000 -נקלטו במערכת כמאזהקמתהפורטל , האגודהכולל תצפיותהיסטוריותמרישומי אלפי

באדיבות הנתונים מאגר אל והגנים'שהוקלדו הטבע 'רשות ה. מאגר אל הועברו BioGIS-הנתונים

.GBIFהעולמישלהמגווןהביולוגיפורטלמשםלמקושריםבאוניברסיטתירושליםו

http://www.gluecad.com/buttdb/hompage.asp?lng=hbr
https://www.google.com/fusiontables/data?docid=1-RroaUAcDnO73m3VKrHD2XLslagv_hJKxJ6mP_RN#map:id=3


הדיווח לאפליקציות ,שפיתחנוניידים פרפר"כגון ראיתי בחנותל)" רב(גוגל-הורדה עניין בזכותמושכות

.ולארקעבורפרפריםבארץובעולםהפוטנציאללהפעלתקהילותשונות
ורבעלהפרפריםמרכזתכיוםכניתהניטורהלאומיתשלפרפריםת הולך מידעאיכותי

בישראל למדע, לתרוםהן שביכולתו לציבורהרחב, החלטותוהן למקבלי הן  השימוש.
,המובילותבישראליצרתוכניתניטורמןומנגנוניבקרתאיכותבסטנדרטים בינלאומיים

מאמציםלביצועלותורמתבקהילההעולמיתשלהמדעהאזרחיכברמשתלבתאשר
שניפרויקטיםלכיוםתורמיםהנתוניםבוומאגרהפורטל.ותשלמצבהטבעבעולםהערכ

:האיחוד האירופיבמימוןשלבינלאומיים

 EU BONפרויקטותאקולוגיותמרכזיותבשמירתטבעושאלהבוחן LOLA-BMSקטפרוי
תצפיותנתונימיליונירכזיאשר,מגווןהביולוגיתצפיותבכלההאירופילפורטלההקמתל

.הידועותטקסונומיותהקבוצותהבכלבעולםמידעמאגריאלפימתוך

מש ישראל תצפיותפרפרי תפורטל כיום כבר ותורם תף מנתוני ראלשיתצפיות
ואףמשמש וכמודל שותפה)סטנדרטיםבינלאומייםפיתוחבדוגמא פרויקטשבו

 גלוקאד קוחברת GBIF)בוצת , נתוני בניהול תצפיותשיטתיות עבור קבוצהכל

.טקסונומיתשהיא


 הכרההגוברתעדיםהיוםבגאווהלאנו ובעולם, בארץ שלתוכנית, בכוחהמדעי
בישר פרפרים של  '0המארג'0 'החברה להגנת הטבע'מוסדות כגון .אלהניטור

מכירים בחשיבותה של תוכנית הניטור הלאומית ובערכו 0 'רשות הטבע והגנים'
במידע  0באנשי האגודה לסקריםואף נעזרים 0 התצפיות-פורטל/של מאגר

.ובשירותי ונתוני הפורטל למחקרים

ולעודדשלהתוכניתפוטנציאלבהכרהוגוברתהקיימת פעילותלאזרחיםלמשוך
יופייםשלהפרפריםגללההתלהבותמיןהשארבב,תצפיותשמירתטבעולדיווח

שנהוסדנאות הדרכה למנטרים מאז נערכים ארצנו פרפרי עם היכרות וסיורי

(.רמון-מצפה,חיפה,שבע-באר")החברהלהגנתהטבע"בתמיכת
  

רגיא"צחורוד-ררחלישוורץ"ד,ישראלפארי"עכיוםנעשההפעילותכלשלריכוז
פאר , אזוריים רכזים של סיוע תוך אבני"ד)החופשיבזמנם צביקה ר גדי"ד, ר
של אישית כתרומה0 ( עדיין)משכים נ ואחזקתו הפורטל פיתוחכאשר ,(עם-איש

.שבבעלותוGlueCAD – Biodiversity IT תחברדרךישראלפאר


 כלכלי עבורתוכנחדשלאחרונהפותחמודל נועדלאפשר גידוליתהניטוראשר

יהחברהלהגנת"יוםעכהמודלאשרנתמך.מוצקלייצירתבסיסכלכהעצמהתוךו
 על מבוסס הטבע של במתכונת איתןקהגיוס מביאות או המקבלות ניטור ילות

-דף,ניהולמידע-מערך,מומחים-הנחיית,הדרכות,הכוללתהשנתיתמימוןלתמיכ
.ביתועוד

ייםקושיקבועלממןאתקמשקלתבעלכספיתתמיכהבאיןאולםתוכניתלהצטרפותלקיימתהענותרבהואכן
ולתמוךבכלאלואשרמביעיםאתרצונםלהשתתףבוואףלהרחיבולניטורלקלוט,מערךהניטורהגדלהשל

 וכמובן נשמח אםחדש הל מודאת הייצרנו לשם כך .(וזוחליםןיונקיםכגו)לקבוצותטקסונומיותאחרות
הגנה על ל ההניטור הלאומי של פרפרים ישראל ולפעילותתוכנית ל יסייעאשר  פונסרסיימצא 

 !! המגוון הביולוגי בארצנו


,אגודתחובביהפרפריםבישראל-ר גיא פאר"ד
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