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   .2012 -הנחליאלים סקר הגעת 
המידע נאסף מדיווחים של  . הגעת הנחליאלים  המצגת שלהלן מציגה את דפוס

שהתבקשו למלא טופס באתר או באימייל ולדווח  , חובבי צפרות –מתנדבים 

או ציפורים חורפות נוספות /התאריך שבו ראו לראשונה בסתיו נחליאלי לבן ו  על

 .  בישוב שלהם

הציפורים שנודדות דרך ישראל מקורן משטח רחב מאד באירופה  , כידוע

 .ובמערב אסיה  ומועדי ההגעה מפוזרים על פני מספר שבועות

,  הלבנים לישראל-התאריכים במצגת מראים את מועד ההגעה של הנחליאלים

שעצרו  , שחלק מהדיווחים הינם על נחליאלים חולפים, סביר להניח, כאשר

שישהו  , וחלק שייך לנחליאלים החורפים.בדרכם ומקום הדיווח אינו יעדם הסופי

 . עד האביב  בישראל

ניכר שבתחילה מגיעים פרטים מעטים ובהמשך גובר זרם   –כפי שצפוי 

 .המגיעים

עד כמה שידוע לנו לא נערך מעולם בארץ מחקר רב שנתי ומיפוי של הגעת  

הנחליאלים והציפורים החורפות הן מבחינת תאריך ההגעה והן מבחינת  

אנו מקווים שהנתונים שנאספו והנתונים שיאספו  . האזורים אליהם הם מגיעים

 .  בשנים הקרובות ילמדו על דפוסי הנדידה של ציפורים אלו

תצפיות   70תצפיות על הגעת הציפורים החורפות ומתוכן  93בסך הכול נשלחו 

במיפוי הושמטו תצפיות מישובים סמוכים עקב גודלן של  . על הנחליאלי הלבן

 .  המפות המוצגות

 .  תודה לכל שולחי התצפיות

 :לקישורהיכנסו למידע  נוסף על הנחליאלי הלבן 

46www.yardbirds.org.il/show_bird/http://   

http://www.yardbirds.org.il/show_bird/46
http://www.yardbirds.org.il/show_bird/46
http://www.yardbirds.org.il/show_bird/46
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

1-5/09/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 05/09/2012 מושב כפר חיים
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

6-10/09/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 05/09/2012 מושב כפר חיים
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

11-15/09/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 13/09/2012 חוף תל אביב

 15/09/2012 רפת קיבוץ נגבה ומאגר תימורים
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

16-20/09/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 17/09/2012 יבנה

 18/09/2012 אשקלון

 18/09/2012 רמת גן
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

21-25/09/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 22/09/2012 כפר סבא

 23/09/2012 מעגן מיכאל

 23/09/2012 הוד השרון

 23/09/2012 ק דולב.י

 24/09/2012 מושב תנובות
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

26-30/09/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 26/09/2012 סוסיא

 30/09/2012 קיבוץ רביבים
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

01-05/10/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 01/10/2012 אודים

 01/10/2012 גבעת השלושה

 02/10/2012 קיבוץ מעלה החמישה

 02/10/2012 יטבתה

 02/10/2012 רבדים

 03/10/2012 מושב בני עטרות
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

06-10/10/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 06/10/2012 ו ב"כפר ביל

 06/10/2012 כפר גנים פתח תקוה

 07/10/2012 קיבוץ צרעה

 07/10/2012 גבעת יונה אשדוד

 07/10/2012 סבא-רחוב בילינסון כפר

 08/10/2012 מושב היוגב

 09/10/2012 קרית ים

 09/10/2012 כוכב יאיר

 09/10/2012 אשדוד
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

11-15/10/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 11/10/2012 חולון צפון

 11/10/2012 מערב נס ציונה

 11/10/2012 קבוץ גלאון

 11/10/2012 ח תל השומר"בי

 11/10/2012 רחובות

 12/10/2012 צפון מערב רעננה

 12/10/2012 מושב אמונים

 12/10/2012 צומת הודיה  

 12/10/2012 עפולה

 13/10/2012 נחל לכיש אשדוד

 13/10/2012 ציונה ואשדוד-נס

 14/10/2012 20מ "בריכות  הדגים ק

 14/10/2012 ירושלים, תלפיות, קמפוס איתרי

 14/10/2012 תל נוף

 15/10/2012 כפא סבא
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

16-20/10/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 16/10/2012 תל אביב, בית ספר לאומנויות

 17/10/2012 קרית אונו

 17/10/2012 מעלה אדומים שכונת מגדים  

 18/10/2012 גן יבנה

 18/10/2012 נוף ים

 18/10/2012 רחוב יסמין, שוהם

 18/10/2012 מודיעין-פארק עמק החולה

 19/10/2012 פארק הירקון  

 19/10/2012 רמת גן -כפר המכביה 

 19/10/2012 רעות

 20/10/2012 קיבוץ גן שמואל

 20/10/2012 הרצליה
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

21-25/10/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 23/10/2012 כפר סירקין

 24/10/2012 צ מרכז"ראשל

 24/10/2012 עין יהב -חצבה 

 25/10/2012 נתניה
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

26-30/10/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 26/10/2012 יטבתה

 29/10/2012 .א"ת, כביש הטייסים

 29/10/2012 חדרה.  גן שמואל

 30/10/2012 רמת אביב

 30/10/2012 רחובות
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

31/10-

24/11/2012 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול

 01/11/2012 ירושלים

 02/11/2012 תל מונד

 07/11/2012 ספארי   -רמת גן 

 09/11/2012 רמת אביב

 16/11/2012 ת"אזור התעשיה פ 
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 סוף המצגת

תודה לכל אלו  

ששלחו את 

 התצפיות


