סיכום סקר עופות בארסוף קדם 2014-2013

מבוא
על מנת לקבוע את חשיבות אזור ארסוף קדם בעבור העופות ,הוחלט לקיים סקר עופות באזור
ארסוף קדם ,כחלק מסקר ביולוגי כולל באזור.
אזור ארסוף קדם ,והשטחים שבין קיבוץ שפיים להרצליה ,הינם שריד אחרון לרצועות רכסי הכורכר
שאפיינו את אזור מישור החוף בטרם הפיתוח האורבני .השטח הנסקר כולל בתוכו חלק מגן לאומי
חוף השרון ,השומר ומשמר שטחים אלה מפני הרס והפרעה .שטח הסקר מאופיין בבתי גידול
שונים ומגוונים המשתנים בהתאם לעונה ומספקים את צרכיהם של מיני עופות רבים .מתחם תעש
נוף ים ,הנמצא גם הוא בתוך שטח הסקר ,מהווה בדומה לגן לאומי חוף השרון אזור שמור וסגור
וכניסת אנשים למתחם אסורה .האזור ננטש לפני כ 20-שנה ומאז כמעט ולא מתקיימת באתר
פעילות אנושית .האזור כולו ,משמש כראיה ירוקה וכמקום מפלט לאנשים שרוצים לצאת לטבע
ולראות קצת ירוק בעיניים .אוכלוסייה גדולה ,בריאה ומגוונת של ציפורים במקום לא רק שתתרום
למאזן האקולוגי של האזור ,אלא גם לאוכלוסייה הרבה שמבקשת טבע אמיתי ואיכותי ליד הבית.
הסקר בוצע ע״י נערי וילדי חוג הצפרות של בית הספר א.ד.ם וסביבה ,בהובלת הדס כץ שדה חן
ובהשתתפות הורים ,מורים ,אנשי איכות הסביבה )בעיקר יניב מלץ( ,צפרים חובבים ושותפים
מהמועצה ומהאזור.
נערי חוג הצפרות העוסקים בצפרות כבר כ 10-שנים ,הגיעו לרמה מקצועית מאד גבוהה בזיהוי
ציפורים על פי מראה ,התנהגות קולות וכו'.
כל ניהול הסקר ועיבוד הנתונים בוצע ע״י יוחאי וסרלאוף שהיה שותף פעיל מדרום אמריקה לכל
אורך הסקר ,כולל נוכחות קבועה )באמצעות הסקייפ( בישיבות שהתקיימו במהלך כל השנה.
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מטרות ושיטות הסקר
מטרת הסקר הייתה לאפיין את אוכלוסיית העופות בכל בית גידול בשטח הנסקר ,להבין את
ההבדלים בין בתי הגידול וללמוד כיצד ניתן לשפר את בית הגידול בעבור אוכלוסיית העופות החייה
בו.
במסגרת הסקר ,בוצעו בסך הכל  27תצפיות ,בתקופה שבין תחילת חודש ספטמבר לסוף חודש
אפריל .השטח נסקר פעם בשבועיים ,בסוף השבוע ,כאשר בעונות הנדידה השטח נסקר כל שבוע,
במטרה להבין את גלי הנדידה באזור.
השטח חולק לאזורים לפי בתי הגידול ובהתאם לתוואי השטח .בכל אזור נקבעו בצורה אקראית
קטעי דיגום ,אותם דגמו הסוקרים ברגל או ברכב ,בהתאם לאופי ותוואי השטח .קטעי הדיגום סומנו
ותועדו בעזרת .GPS
הסקר נערך בשעות הבוקר ,החל משעת הזריחה ,ונמשך בין שעתיים לשלוש.
במהלך הסקר השתמשו הסוקרים במשקפות שדה מקצועיות וטלסקופ מתוצרת ,Swarovski
במגדירי ציפורים לצורך זיהוי הציפורים שנצפו ובאתר  ,Xeno Cantoלזיהוי קולות ציפורים.
הנתונים נרשמו בשדה על גבי טפסים ייעודיים ,ובהמשך עובדו ונותחו בתוכנת .Excel

איזורי הסקר
השטח הנסקר חולק לשבעה אזורים שונים:
• אזור א' :ציר מזרח-מערב מצפון לארסוף קדם  -השטח כולל בתוכו שדות נטושים ,חלק מגן
הפסלים ״הגלריה הירוקה״ ,וחלק מגן לאומי חוף השרון ,עד המצוק לים .השטח נסקר
ברכב.
• אזור ב' :שפת המצוק שבין ארסוף למתחם תעש  -השטח נסקר ברגל ,כמה פעמים בלבד,
עקב פעילות אינטנסיבית של טרקטורונים ,ג'יפים ,מכוניות ,סוסים ,כלבים ,מטיילים ועוד.
שטח זה דל בציפורים ולכן לא נסרק באופן קבוע.
• אזור ג' :חוף הים שבין ארסוף למתחם תעש נוף ים  -שטח זה נסקר בעת ההליכה על
המצוק.
• אזור ד' :ציר מזרח-מערב מדרום לארסוף קדם ועד החלק הצפוני של מתחם תעש נוף ים -
שטח זה כולל בתוכו שדות נטושים ,שטחי בור ,וחלק מגבעות גן לאומי חוף השרון .השטח
נסקר ברכב.
• אזור ה' :כביש הכניסה הישן מכביש החוף למתחם תעש נוף ים  -לאורך הכביש ישנה
חורשת שיטים ,שדות נטושים ,ומסלול אופנועים .השטח נסקר ברכב.
!2

• אזור ו' :מתחם תעש נוף ים  -מתחם תעש משתרע לאורך המצוק מגן לאומי אפולוניה ועד
גן לאומי חוף השרון .בתוך מתחם תעש קיימת צמחייה עשירה וסבך צפוף של צמחי נוי
שנשארו במתחם הנטוש ,בנוסף לצמחייה טבעית מקומית .השטח נסקר ברגל.
• אזור ז' :השטח שבין חלקו הדרומי של מתחם תעש נוף ים וכביש החוף )מחוץ למתחם
עצמו( ,ומצפון לשכונת נוף ים  -השטח כולל בתוכו שטחי בור ושדות נטושים .השטח נסקר
ברכב.
להלן מפה המציגה את אזורי הסקר:
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תוצאות
במהלך תקופת הסקר ,מחודש ספטמבר ועד חודש אפריל ,בוצעו  27תצפיות באזור הסקר,
נצפו  6854ציפורים ,מ 92-מינים שונים.
ניתן לראות כי רוב הציפורים נצפו בשני איזורים עיקריים )גרף .(1

גרף 1
ניתן לראות ,כי באותם שני איזורים ,שבהם ניצפו מרבית הציפורים ,נמצא גם עושר המינים
הרב ביותר ,ומתוך  92המינים שנצפו בתקופת הסקר ,נמצאו באיזורים אלו יותר ממחצית
המינים )גרף .(2

גרף 2
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נמצא כי רוב המינים שנצפו בסקר הינם מינים נודדים .אומנם ברוב האיזורים אחוז המינים
היציבים גבוה מאחוז המינים הנודדים )גרף .(3

גרף 3

נמצא כי בעונת הסתיו ,כמות הציפורים שנצפתה באזור הסקר הייתה גבוהה מבשאר
תקופת הסקר )גרף .(4

גרף 4
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נמצא כי עושר המינים בשטח הסקר אינו משתנה רבות לאורך תקופת הסקר ,פרט לעונת
האביב ,שבעונה זו עולה עושר המינים באזור הסקר )גרף .(5

גרף 5
נמצא שבשטח הסקר ,בעונות הסתיו והחורף ,כמות הציפורים הנודדות גדלה בעוד שכמות
הציפורים היציבות יורדת )גרף .(6

גרף 6
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נמצא כי חלק מהמינים ,נצפו בחלק מאזורי הסקר ,בכמויות גדולות בהרבה מבשאר אזורי
הסקר )גרף .(7

גרף 7

!7

דיון והמלצות
מעיון בתוצאות הסקר ,עולה כי אזור ארסוף קדם שופע בעופות ממגוון רחב של מינים
ובכמות גדולה ,כאשר בכל תצפית נצפו בממוצע כ 250-ציפורים וכ 90-מינים שונים בסך
הכל באזור קטן יחסית.
השוני בין האיזורים בהם בוצע הסקר גדול ומורגש ,בעוד חלק מהשטחים נגישים בקלות
ומופרעים תמידית ע״י בני אדם וכלי רכב ,חלק מהשטחים פחות נגישים ומופרעים פחות .את
ההבדל באוכלוסיית הציפורים בין שטח שמופרע ובין שטח שאינו מופרע ניתן לראות היטב
בגרף  ,1המראה שמתחם תעש נוף ים ,הסגור בגדר מהווה בית גידול נהדר לכמות רבה
מאוד של ציפורים ,ולפי גרף  2ניתן לראות שעושר המינים באזור זה הוא הרב ביותר.
במסגרת תצפיות קודמות ופעילויות טיבוע שהתקיימו באתר ,נצפו כ 30-מינים נוספים ,שלא
נצפו במסגרת הסקר .מכאן שבמתחם תעש ניתן לראות כחמישית מכלל מיני הציפורים
שניתן לראות בישראל .אין ספק שעצם העובדה שבני אדם אינם נמצאים בשטח זה ,והוא
סגור לכניסת כלי רכב תורם רבות לאוכלוסיית ציפורים גדולה ומבוססת ,התלויה בצמחייה
עשירה .טיבועי ציפורים שבוצעו במקום בטרם ביצוע הסקר הראו תמונה דומה ונלכדו
ציפורים בכמויות יחסית גדולות וממגוון מינים גדול.
מנגד ,ניתן לראות לפי גרפים  1ו 2-את כמות הציפורים הדלה שבאזור  ,2ואת עושר המינים
הנמוך שבאזור זה .אזור  ,2הינו אזור פתוח ונגיש לכל המופרע ,באופן קבוע ותמידי ע״י כלי
רכב מסוגים שונים כגון :ג׳יפים ,טרקטורונים ,אופנועים ועוד ,שנוסעים לאורכו ולרוכבו ,בכל
שביל ודרך .באזור זה ניתן לראות פעילות רבה של בני אדם בכל שעות היממה ,ומנתוני
הסקר עולה כי הדבר פוגע קשות באוכלוסיית הציפורים באזור זה.
עושר המינים בשאר אזורי הסקר ,לפי גרף  2מראה על אוכלוסיית ציפורים עשירה ומגוונת
התורמת רבות למאזן אקולוגי בריא ותקין .בכל אזורי הסקר )ובכל אזור ארסוף קדם
למעשה( ניתן לראות בכל רגע נתון בין  20ל 30-מינים שונים של ציפורים ,ובגרף  ,5ניתן
לראות שבעונות הנדידה עושר המינים באזור גדל ואף מוכפל ,דבר המעיד על החשיבות
הגלובלית הרבה של האזור כולו למינים נודדים המנצלים את האזור למנוחה ואגירת מזון
להמשך הנדידה.
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במתחם תעש נוף ים ,ובאזור שמסביבו )אזור ז׳( נצפו יותר מינים נודדים ממינים יציבים.
נתון זה מצביע על האטרקטיביות הרבה של האזור עבור המינים הנודדים ש״מציפים״ את
המתחם בעונות הנדידה ,ומנצלים את הצמחייה העשירה שבמקום ואת השקט מבני האדם.
הכמות היחסית הפחותה של ציפורים נודדות בשאר האזורים ,כפי שניתן לראות בגרף 3
יכולה להעיד על אטרקטיביות פחותה של אזורים אלה עבור אותם מינים ,ובד בבד על
הפוטנציאל הטמון באזור כולו ועל הצורך לשמר שטחים אלה ולטפח אותם בעבור המינים
הנודדים .חוסר האטרקטיביות נובע בדרך כלל מבית גידול וצמחייה שאינם מתאימים למינים
נודדים ,ועל הפרעה רבה מצד בני האדם ,שאינם מאפשרים לציפורים לנוח מהנדידה ולאגור
מזון להמשכה.
נתוני הסקר תואמים את המידע הקיים בארץ באשר לצירי נדידה בעונות השונות ,ובגרף 4
ניתן לראות שבעונת הסתיו ישנם יותר ציפורים באיזור כולו מאשר בעונת האביב .הדבר
נובע מכך שבעונת הסתיו רוב הציפורים הנודדות חולפות בחלקה המערבי של ארץ ישראל,
ולאורך חופי הים התיכון .בעוד באביב ,רוב הציפורים חולפות בחלקה המזרחי של ארץ
ישראל ופחות במערב ולאורך חוף הים.
בעונת הסתיו ,ציפורים רבות מגיעות לישראל אחרי שעות רבות של תעופה מעל הים התיכון,
ולכן הן מגיעות במצב גופני ירוד ולעיתים על סף תשישות מוחלטת .לכן שמירה על שטחים
ירוקים ועל בתי גידול לאורך חוף הים התיכון ,המתאימים למגוון רחב של ציפורים חיונית
ביותר לשרידותם של ציפורים נודדות אלה.
לעומת זאת ,ניתן לראות בגרף  ,5כי בעונת האביב עושר המינים עולה ,ויותר מינים שונים
של ציפורים בוחרים לנדוד צפונה דרך ישראל ולאורך קו החוף.
את חשיבות האזור לציפורים החורפות ניתן לראות בגרף  ,6בו נראית עלייה ברורה בכמות
המינים הנודדים הבוחרים לחרוף באזור ארסוף קדם .בעוד אצל המינים יציבים ,ניתן לראות
ירידה בכמויות .חשיבות אזור ארסוף קדם בעבור מינים חורפים אלה היא קריטית ביותר,
משום שהם תלויים בבית הגידול בכדי למצוא מזון בעונת החורף ,ומצד שני צריכים להילחם
על מקורות המזון עם המינים המקומיים שמותאמים יותר טוב לסביבה המקומית .מכאן ניתן
להסיק שבעונת החורף ,בית הגידול למסוגל לספק מזון הן לאוכלוסייה היציבה והן
לאוכלוסייה החורפת ,דבר המעיד על איכותו ועל עושרו של בית הגידול.
כמות ומגוון כה רב של ציפורים נודדות ,שם את אזור ארסוף קדם )כמו כל ארץ ישראל( על
מפת הנדידה העולמית ,והופכת את האזור לאזור בעל חשיבות גלובלית ,שאינו חשוב וערכי
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רק לציפורים המקומיות ,אלא גם לציפורי אירופה ,אפריקה ואסיה ,שבוחרים להעביר באזור
ארסוף קדם חלק נכבד מהשנה.
חלק ממיני העופות שנצפו באזור הסקר ,נצפו באיזורים מסויימים בכמויות גדולות בהרבה
משאר האיזורים .לפי גרף  ,5ניתן לראות שכמות העורבים האפורים ) (Corvus Cornixבכל
השטח היא הרבה ביותר .היות והעורב האפור הינו מין מתפרץ ,התלוי רבות בפעילות האדם
שבחלק מהמקרים תורם רבות לביסוס מין זה על פני מינים אחרים .ניתן לראות בכמות
העורבים האפורים אינדיקטור להשפעה הרבה של האדם על השטח כולו ,ולחוסר איזון
מסויים במערכת האקולוגית.
במהלך הסקר נצפו  3מינים פולשים :מיינה הודית ),(Acridotheres Tristis
דררה מצוייה ) ,(Psittacula Karmeriודררה אפורת לחי ).(Myiopsitta Monachus
בעוד שני מיני הדררות ניצפו באזורים הפחות מופרעים ע״י האדם ,המיינה ההודית נצפתה
בכמויות גדולות באזורים שיותר מושפעים ע״י בני האדם ,ופחות באזורים בהם יש פחות
פעילות של בני אדם.
מבין המינים שנצפו מעל  200פעמים ניתן למצוא את השרקרק המצוי ).(Merops Apiaster
השרקרק המצוי נמצא בסכנת הכחדה אזורית ומופיע בספר האדום של החולייתנים בישראל
תחת ההגדרה " ,"Vulnerableמשום שבעבר קינן במספרים גדולים לכל אורך מישור החוף,
ואילו היום האוכלוסייה המקננת מונה מאות בודדות של פרטים ,במספר מוקדים קטן לאורך
מישור החוף .השרקרק המצוי מקנן במחילות אותם הוא חופר בקירות עפר אנכיים ,ואזור
השרון בכלל ואזור ארסוף קדם בפרט הוא אחד מאזורי הקינון העיקריים של השרקרק המצוי
במישור החוף ,וניתן למצוא עשרות זוגות שמקננים לאורך רכס הכורכר ובגבעות שמסביבו.
אין ספק שאזור ארסוף קדם קריטי ביותר לאוכלוסייה המקננת של השרקרק המצוי.
במהלך הסקר ,נצפתה קיווית להקנית ) (Vanellus gregariusבאזור ד׳ .הקיוויות הלהקנית,
פרט להיותה מין נדיר בישראל ומין נדיר ביותר לאורך מישור החוף ,מוגדרת ע״י ארגון
 IUCNהעולמי ) (International Union for Conservation of Natureכמין בסכנת
הכחדה עולמית חמורה ) (Critically Endengeredולפי מחקרים אחרונים האוכלוסייה
העולמית מונה בין  16000-17000פרטים.
עצם הגעתה של קיווית להקנית לאזור ארסוף קדם מראה על כך השטח יכול להתאים להם
ולספק את צרכיהם ,ועל כך שיש לאזור ארסוף קדם חשיבות בשמירה על מינים בסכנת
הכחדה עולמית ,על הצורך בשמירה על שטחים אלה עבורם.
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מין נוסף המוגדר ע״י ארגון  IUCNכמין בסכנת הכחדה חמורה )(Critically Endengered
הוא מלכישלו ) ,(Crex Crexאומנם הוא אינו נצפה באזור במהלך תקופת הסקר ,אך
מתצפיות קודמות אנו יודעים כי פרטים ממין זה חולפים באזור בעונות הנדידה.

לאחר דיון בתוצאות הסקר ,אנו מציעים וממליצים את ההמלצות הבאות:
• למנוע כניסת רכבים לאזור רצועת המצוק שממערב לארסוף קדם ,ובכך להקטין
משמעותית את פעילות האדם בשטח.
• לשמור ולהגן על אזורים בעלי צמחייה עשירה ומגוונת ,כבית גידול אידיאלי לציפורים
נודדות.
• לבחון ולבדוק דילול מסויים של עורבים אפורים באזור ארסוף קדם.
• להגן ולשמור על אתרים בהם מקננים שרקרקים מצויים מפני פוגעים.
• ליצור קירות קינון מלאכותיים לשרקרקים מצויים ,במקומות בהם לא תיהיה הפרעה מצד
בני האדם
• להמשיך את הסקר לתוך עונת הקינון ,בכדי לאמוד את מצב אוכלוסיית הציפורים
המקננות באזור ארסוף קדם ,תוך שימוש באמצעי סקירה נוספים.
• להמשיך לקיים את הסקר גם בעתיד כחלק מתוכנית תיעוד וניטור רב שנתית.
• לקיים באזור ארסוף קדם פעילות קהילתית וחינוכית בנושא צפרות ,אשר תחבר את
אנשי הקהילה לציפורי האזור ולשמירה עליהם.
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סיכום ותודות
אין ספק כי באזור ארסוף קדם קיימת אוכלוסיית עופות עשירה ,מגוונת ובריאה.
האזור כולו מהווה בעבור הציפורים ריאה ירוקה בתוך אזור אורבני צפוף ומהווה מקום מפלט
לציפורים רבות הנמצאות בו כל השנה ,ונקודת עצירה לציפורים נודדות רבות ,המנצלות את
אזור ארסוף קדם למנוחה ואגירת מזון להמשך הנדידה.
בנוסף לחשיבות הביולוגית של האזור ,אין ספק ששטח טבעי ,המקיים חיי טבע ואוכלוסיות
בעלי חיים שונות תורם רבות לאוכלוסייה האנושית הנמצאת בסמוך אליו ,ומאפשר לאנשים
רבים יציאה לטבע אמיתי במרחק נגיעה מהבית.
ניסיון העבר מגלה שיש קהילה שלמה של חובבי טבע באזור המועצה האזורית חוף השרון
שמתעניינים בציפורים ,ומוכנים לפעול בשמירה עליהם .אין ספק ,כי פעילות קהילתית בנושא
עופות האזור תתרום רבות בשמירה עליהם ,ותחבר את אנשי האזור לטבע הסובב אותם.
הציפורים הם חוליה שמקשרת בין האנשים לבין הטבע והסביבה הקרובה.
נראה כי אוכלוסיית העופות באזור ארסוף קדם מסוגלת לקיים את עצמה ולספק לעצמה את
הצרכים .אך אין זה מונע מאיתנו ,בני האדם ,לשמור על המצב הקיים ואף לנסות לשפרו,
למעננו ולמען הדורות הבאים.

אנו רוצים להודות לכל מי שלקח חלק בסקר ,לנערי וילדי חוג הצפרות של בית הספר א.ד.ם
וסביבה ,שקמו מוקדם ביום החופשי שלהם ועשו עבודת שטח יוצאת מהכלל ,בהתמדה,
בהקפדה ובמקצועיות הראויים לכל ציון :ג'וןג'ון טלמור )כיתה יא( ,אלון יערי )כיתה ח'( ,אורי
עפרוני-נאור )כיתה ו'( ,יואב ברק )כיתה ו'( ,יוגב שלגי )כיתה ג'(.
לכל ההורים שהסיעו ,לקחו והביאו מתי שרק היה צריך ,ברצון רב ובעזרה מתמדת.
לכל השותפים ואנשי האזור ,שהצטרפו לסקרים ועזרו לנו בביצוע עבודת השדה.
ליניב מלץ ,ולאנשי היחידה לאיכות סביבה ,על ההצטרפויות לסקרים ,על העזרה בכל רגע
נתון ,ועל ש״הפלתם״ עלינו את ביצוע הסקר ,שתרם רבות ,ושידרג את הידע של והניסיון של
כל אחד מאיתנו כצפר ,ושל כולנו כקבוצת צפרים מאוחדת.
לצלמים שתרמו מצילומיהם :יהודה כץ ,ד״ר אדיב גל ,בועז אליאל ,יואב ושי ברק ,אורי ואבי
עפרוני.
ליעקב שקולניק ,שעזר בסימון ומיפוי המסלולים ותרם ליצירת מפות הסקר.
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למועצה אזורית חוף השרון ,שתמכה בנו ורכשה עבור הנערים משקפות שדה לביצוע הסקר,
על האמונה בנו והסמכות לביצוע סקר שכזה.
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