
אגודת חובבי הפרפרים

ספירת הפרפרים הגדולה

ִּכְתִמית ַהּבּוִציןִניְמִפית ַהִּסְרָּפד  ֲאִציִלית ַהַּיֲעָרהִניְמִפית ַהֻחְרָׁשף

ִלימֹוִני ָהֶאְׁשָחר ְזַנב-ְסנּוִנית ָנֶאה

ֶהְסֵּפִרית ְׁשֹחָרהֲאֹפִרית ַהֶחְלִמית ְנחּוַׁשת ַהַּנְׁשָרן

ַצֲהבֹוִני ַהִּתְלָּתן

ַלְבִנין ָהִרְכָּפה ַלְבִנין ַהְּצנֹוןְיֹרק-ָּכָנף ְמֻפְסָּפס

ַלְבִנין ַהְּכרּוב

ְּדרֹוִמי ַהַּסְלָודֹוָרה

ְנֻחְׁשַּתן ַהֻחְמָעה ַּכְחלֹון ָהָאפּון ַּכְחלֹון ָהַאְסֶּפֶסתַּכְחלֹון ַהֹּקֶטב

ַּכְחִליל ַהַּׁשְבָרק

ָסִטיִרית ְּפקּוָחה ַטָּבִעית זּוִטיתֲאִביִבית ְמֻׁשֶּיֶׁשת חּוִמית ַהַּיְּבִלית

         זמן התצפית 15 דקות. רשמו את כל הפרפרים שנצפו ומספרם והעבירו לטופס הדיווח את תוצאות הספירה.
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ַּכְחלֹון ַהִּׁשָּטהְּכֹתם-ָקֶצה ִמְדָּבִרי

ְּתִכְלַּתן ַהַהְרנּוג ַקְרָקִׁשי ַהְּסֶנה ַּכְחִליל ַעְרָבִתיַּכְחִליל ַהִּמְדָּבר

ְיֹרק-ָּכָנף ְצַהְבַהבְיֹרק-ָּכָנף ַהּמֹוִריָקה

פרפרי הדרום
הוספנו מספר מינים נוספים הייחודיים לדרום ביניהם פרפרים מוגנים )קרקשי הסנה( ופרפרים נדירים. 

אלו פרפרים העפים בתקופה זו ואותם תראו בנוסף למינים שהוגדרו לספירת הפרפרים הגדולה. 

תודה שהשתתפתם בספירת הפרפרים הגדולה  למען הפרפרים והטבע. 

כחליל המדבר מאופיין בצבע הכחול המתכתי של הזכרים וחלק מהנקבות,נראה סביב קדד משולחף , שהוא גם הפונדקאי של כחליל 
ערבתי.  את קרקשי הסנה נראה  תמיד סביב שיחי קרקש וגם על הקרקע ועל שיחים נמוכים באזור )תקופת פעילותו מתחילה כחודשיים 
לפני כחללילי הקדד(. תכלתן ההרנוג מעופף רק בערבה ועמק ים המלח )עד יריחו( סביב ההרנוג שהינו טפיל על עצים ושיחים שונים ובולט 

בפריחתו האדומה. כחלון השיטה הינו כחליל קטן יחסית ומהיר מעוף שנצפה תמיד בקרבת עצי השיטה.

         זמן התצפית 15 דקות. רשמו את כל הפרפרים שנצפו ומספרם והעבירו לטופס הדיווח את תוצאות הספירה.

ספירת הפרפרים הגדולה
כיצד מדווחים על הפרפרים?

ניתן לדווח ישירות בטופס בטלפון או לרשום את נתוני התצפית 
ולדווח אח”כ בטלפון או במחשב. כל המידע וקישור לטופס הדיווח 

באתר אגודת חובבי הפרפרים.
https://agudatparpar.wixsite.com/aguda/how

 אם זיהיתם פרפר שאינו נמנה על 24 מיני 
הפרפרים הנמצאים בטופס הדיווח, תוכלו 
לרשום אותו תחת ההגדרה “פרפר אחר”.

האם ניתן לערוך תצפית נוספת?  
כמובן! כל המרבה הרי זה משובח... אפשר להתרחק 500 מטר או 
יותר מנקודת התצפית ולבצע תצפית חדשה באותו האופן; לחזור 

־אאותו אתר בו ביצעתם את הספירה, במועדים אחרים ולבצע ספי
רות חוזרות או לספור שוב במקומות אחרים, במהלך השבועיים 

של ספירת הפרפרים הגדולה.

אהבתם? נהניתם? 
מעוניינים לנטר פרפרים כל השנה? 

“תכנית ניטור הפרפרים בישראל” מחפשת מתנדבים 
שידווחו על תצפיות פרפרים במסלול הליכה קבוע. 
bmsisrael@gmail.com :מוזמנים לפנות במייל

למה לספור פרפרים? 
רגישים  בהיותם  הטבעית  לסביבה  חי  כסמן  ידועים  הפרפרים 
שינויים  על  למחקר  יסייע  שיתקבל  המידע  בסביבה.   לשינויים 
בתפוצת הפרפרים לאורך שנים, יסייע  להגן על פרפרים, כמו גם 

להבין את השפעת שינויי הסביבה.

מתי והיכן סופרים? 
ניתן לספור בכל מועד שנוח לכם, בימי ספירת הפרפרים. 

רצוי לבצע את התצפית בין השעות 09:00 ל12:00 או עד 15:00, 
־ךך ככל שהשעה תהיה מאוחרת יותר כך ירד הסיכוי לראות פרפ

רים. ניתן לספור בכל שטח פתוח לבחירתכם, בו נראים פרפרים 
מעופפים.  

כיצד סופרים פרפרים?
־שש לעמוד בנקודה מסוימת, להסתכל סביב ולרשום את כל הפ

בכדי  לפרפר  להתקרב  כדאי  דקות.   15 במשך  שתראו  רפרים 
הג הפרפרים  לספירת  הייעודי  במדריך  להיעזר  ניתן  ־זזהותו. 

בטלפון  הספירה  בטופס  הנמצאות  הפרפרים  ובתמונות   דולה 
הנייד. במדריך  24 מיני הפרפרים הנפוצים ביותר באביב. מומלץ 

להיעזר בספר “מדריך הפרפרים בישראל” מאת דובי בנימיני.
אופן ספירת הפרפרים – יש לספור כמה פרטים נצפו מכל סוג. 
אם  אותו פרט )פרפר( עף וחזר שוב ושוב אין לספור אותו יותר 

מפעם אחת.
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