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  2012 קיץסיכום ספירת הנשרים 

  2012י לאוהד הצופה, יו

  רקע

מגמות באוכלוסיית המצב והזהות את ל שנועד ,של תוכנית ניטור הנשרים השנתית II-נערך השלב ה 2012 יוניל 29-28-ב

-וםמדרלפני הגעת הצעירים ו פונהצ לאחר נדידת האביבנשרים מקומיים ( בעיקרספירת הקיץ אמורה לכלול  .הנשרים

   אסיה) ולנסות לאמוד את הצלחת הקינון (שזוהה בספירת החורף ולאורך עונת הקינון). רבמע- וםאירופה ודר רחמז

  

 באתריהתבצעה ספירת נשרים רק בתחילה, . 1999ניטור אוכלוסיית הנשרים מתבצע במסגרת "פורשים כנף" מאז 

רואר, יוני וספטמבר. לאור נתוני הספירות, מעקב לווייני וסימון נשרים התברר כי פעמים בשנה: פב 3הלינה והקינון 

"ספירת הסתיו" אינה תורמת למעקב אחר אוכלוסיית הנשרים המקומית. בשל הפיזור הגדול של אתרי הלינה בחבל 

) ובשל הצורך גם אתרי לינה מזדמנים נידחים (שעלו מהמעקב הלווייני תכלולהמדברי והקושי להבטיח שהספירה 

ואילו בגליל, בגולן  באתרי האכלה 4-3-, מתרכזת הספירה במדבר יהודה ובנגב ב(יפורט בהמשך) לזהות פרטים מסומנים

החל מאמץ לסימון של נשרים רבים ככל הניתן  2007ביולי . ובכרמל נותרה הספירה בכל אתרי הקינון והלינה המוכרים

 2010מאז ים חסרים להבנת התהליכים המדאיגים באוכלוסיית הנשרים. בתגי כנף במטרה להשלים נתונים דמוגרפי

המוצמדים לתגי הכנף והם מזוהים אישית ונרשמים אוטומטית במקלטים המוצבים  RFIDמסומנים הנשרים גם בתגי 

צע א מתבוהניתוח מבוסס על רישום נוכחות/אי נוכחות של פרטים מסומנים והבתחנות האכלה ונקודות ריכוז נשרים. 

באופן אקראי כל השנה ובכל מקום בו נצפים הנשרים ובעיקר בעת הספירות היזומות בנקודות הריכוז בתחנות האכלה. 

  .2012י לאלו הנתונים עליהם מתבסס ניתוח השרידה באוכלוסיית הנשרים שהושלם ויפורסם במהלך חודש יו

  שיטה

 .ינה (במחוז צפון)(בדרום) ובמצוקי הקינון והל ספירה בו זמנית בתחנות האכלה .1

  (תגי כנף, טבעות וטלמטריה). י של נשרים מסומניםזיהוי פרטנ .2

  תוצאות

 1בטבלה  .בלבד נשרים 641 והלינה קינוןבאתרי הונספרו בתחנות האכלה סה"כ  - שנספרו מספר הפרטים .1

בעוד שבצפון . )1מוצג בצורה גרפית בגרף ( 1999מאז  בישראל ך זהספרו בתארישני ,מספרי הנשריםמוצגים 

  המגמה ברורה ומתמשכת של ירידה, הרי שבדרום יש תנודתיות גבוהה בין השנים.

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 29 20 28 62 93 48 105 112 113 206 202 169 229 164 צפון

 117 125 100 142 182 171 123 102 137 254 - 186 99 102 דרום

 146 145 128 204 275 219 228 214 250 460  ? 355 328 266 סה"כ

  2011 : מספר הנשרים בישראל בחודש יוני1טבלה 
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  2012-199 : מספר הנשרים בישראל בחודש יוני1 גרף

 

(הר צרור, גבעת  בחבל המדברי שהופעלו פקדו את תחנות האכלה ספירהבשני ימי ה – להספירה בתחנות האכ .2

 פרטים שלא זוהו. 25-ועוד כ זוהו על פי סימונםפרטים שונים  101 :נשרים 110- כ החצצון) אזורגורני ו

פה בתקו 143- ו 175לעומת ( נשרים מסומנים 142 זוהו בארץ מאיחודש מתחילת  – זיהוי פרטים מסומנים .3

נשרים בל המדברי מספר הבחניתן לקבוע כי  קודמות ספירהי "פע. ), בהתאמה2011- וב 2010- המקבילה ב

 .)50%-כנמוך ( זה מספררץ בצפון הא .מכלל הנשרים הניצפים בתחנות האכלה 80%- כמסומנים מהווה ה
ואילו  .120 - לא פחות מ ל ביקרו בהמסומנים הרי בפוע פרטים 101- כ זוהו לכן, אם בתחנת האכלה בהר צרור

 מכאן. (אף אחד מהם לא ניצפה גם בהר צרור) מסומנים פרטים שונים 28הו בשבוע של הספירה בצפון הארץ זו

  .נשרים 190-170-כבארץ  נמצאיםבחודש יוני  בארץ לעונה זו את מספר הנשרים הכולל העריךניתן ל

  :זוהוניצפו ומבין המסומנים יש לציין כי 

גודלו בשבייה (מביצים או אחרי ש ,)1-2009, 1-2008, 2-2007 :בקעו בשנים( בגמלא שחרורהנשרים מ 4  .א

 .גוזלים שהוצאו מקינם), אוקלמו ושוחררו לטבע
-2, 3-2006, 1-2005, 1-2003, 2-2000בקעו בשנים ( ההשבה בכרמלבשבייה מ ילידי גרעין הרבייה 11  .ב

 .והשאר בכרמל ובהר הנגב במדבר יהודה מהם מקננים 2 .)2-2008, 2007
 .וניצלו הודות לפעילות ביה"ח לחיות בר בהר הנגב בעבר שהורעלו )2010-ו 2007( נשרים בוגרים 2  .ג
קינן השנה בעין עבדת. הפרט  2000-. פרט מ)2005- ו 2004, 2000-2( נשרים שפרחו מקינים בגמלא 4  .ד

 .1994-בקע בגמלא, לפרט יליד שבי ששוחרר בכרמל, ברמת הנדיב, ב
 .)2011פרט יליד קרואטיה (  .ה
שנלכדו בעבר, סומנו ושוחררו במלכודות בכרמל, חצצון, גמלא, מכתש  הינם פרטיםהמזוהים יתר כל   .ו

 רמון, הר קנאים ושדה בוקר. 

 .2מוצגות בטבלה  בישראל וסה"כ התחלות קינון שזוה – נשרים קינון .4
  :מאד מוכהנ ,הן בצפון והן בדרום ,הצלחה ברבייהה
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 שבקעו בשמורת  3ים מתוך גוזל 3שלב זה עד  ושרד ,הטלות (קינונים) 9מתוך  – בצפון

  גמלא. הגוזל היחיד שבקע בכרמל לא שרד.

 גוזלים ששרדו! יתכנו  5רק אותרו  קינון, שאותרו בתחילת העונה ונסקרו ביוני, התחלות 24מתוך  -  בדרום

  במהלך הסקר.עוד גוזלים במכתש קטן, אך אלו לא נבדקו 

  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

)20( 30 40 38 36 49 65 73 82 75 71 קינון צפון  )15( 29  13 13 9 

 24 **22 33 34 46 44 27 32 47 50 45 20 33 19 קינון דרום

  , כולל הטלות מילואים2011-1999קינון נשרים בישראל התחלות : 2טבלה 
  

: במקום הביצים שהוטלו והוצאו הן תוצאה מכוונת של הממשק במושבות בצפון הארץטלות ההחלק מ 2009-ו 2008- ב  *
המספרים  .וכך נעשה ניסיון להכפיל את כמות הביצים יות התנ"כי הטילו הנשרים הטלות מילואיםלהדגרה בגן הח

  ההטלות ללא הטלות מילואים. מספרמייצגים את בסוגריים 
  לא כל אתרי הקינון נבדקו וברור כי במכתש קטן ואולי גם בנחל חימר היו ועוד קינונים.** 

  

  סיכום

  2011-ב 200- (לעומת כ פרטים 081-עומד על ככללי המספר הנשרים(.  

  זאת למרות ממשק האכלה מווסת ומנוהל בצורה ביותר מדאיגה ברבייה בדרום הארץהנמשכת ההצלחה הנמוכה .

 בה לירידה אינה מזון,סביר להניח שהסי לכן במרכז מדבר יהודה.דודו זכאי רום ועל ידי יוסי סיני במחוז ד רציפה

 .זהותצריך לש וקשורה לתמותה של פרטים בוגרים במהלך עונת הקינון, להפרעות ולגורמים נוספים

 20  נשרים נושאי משדרי  22מתוךGPS )18 ע"י  4- מחקר של המעבדה לאקולוגיה של התנועה מהאונ' העברית ומ

 .2011- יק כי לא היה אבדן משמעותי של נשרים ב). לכן ניתן להסמכלל הממושדרים 91%רט"ג) אותרו ביוני (

 :על היקף התמותה ניתן ללמוד מהנתונים הבאים 
o  פרט אחד התחשמל (כנראה) ברמה"ג, פרט אחר נאסף  נשרים פגועים: 5נמצאו  2010מאז ספירת קיץ

מהתנגשות שמת רמה"ג, פרט עם חשד להרעלה באזור שדה בוקר ופרט בוגר  םעם שברים ודלקות בדרו

 ם כבל של בלון תצפית (מישור ימין). פרט נוסף נאסף בירדן ושוחרר בחודש פברואר אך לא נצפה מאז.ע
o 4  בוגר (שנה - בוגרים, אחד תת 3 מהנשרים מסומנים.מחמשתIV.ואחד צעיר ( 

o 2  נמצאו בחודש אפריל בעיצומה של עונה הקינון. –מהבוגרים שנמצאו בנגב 
  

  תודות
  .אירגון וציוות הספוריםולאקולוגים המחוזיים על  בספירה ג שהשתתפו"אנשי רטכל ל תודה

ולרועי הראל,  בסיוע של יוסי סיני ועמרם צברי חנת האכלה בשדה בוקרתסתור בשישב במ ששי חכםלתודה מיוחדת 

  .RFID-ב םוהמסומני הממושדריםדוקטורנט מהמעבדה לאקולוגיה של התנועה על נתוני הנשרים 


