
 

 

 פרוטוקול ניטור צמריר הקדד

 ישראל פאר,  קומאיאור ד"ר גיא פאר,  ד"ר 

 ניטור צמריר הקדד מבוסס על שלושה סוגי פעילות: 

באתרים ידועים: מטרת  פרי-א.  סריקה ומיפוי צמחי קדד גדול

הסריקה היא לבצע מיפוי ראשון, או מיפוי מחודש, של אתרי 

. הפרפר תלוי בצמחים אלה ולכן גודל האתר, גדול פרי קדד

כמות הצמחים ומצבם משפיעים על מצבו. מיפוי מחודש של 

אתר שינויים בבית נטר ולמנת ל נועד על מנתאתרים ידועים 

הגידול לאורך זמן. יש צורך לבצעו רק פעם אחת בשנה ולא בכל 

האתרים. אנא תאמו עם אור/טל/לאה האם יש צורך במיפוי 

 שאותו אתם מבקרים.השטח 

: המטרה לבקר באתרים ידועים ולספור את מספר הפרפרים הנראים ב. סריקה לאיתור פרפרים

. באתרים גדולים יש בלבדדקות  01 -נדרש זמן ביקור של כצמחים(  01-01בשטח. באתרים קטנים )

הפרפרים  מכיוון שעונת הפרפרים נמשכת כחודש ימים, ומכיוון שמספר דקות לפחות. 01-צורך ב

משתנה לאורך העונה ובהתאם למזג האוויר, יש צורך בביקורים חוזרים לפחות בחלק מן האתרים 

ימים. אנא תאמו עם אור/טל/לאה על מנת אם יש צורך בביקורים חוזרים  7-01לפחות פעם אחת בכל 

 בשטח שאותו אתם מבקרים ומתי.

חלים הוא זרעי הפרי, קל לאמוד את מצב מאחר ועיקר מזונם של הז  ג. מיפוי מצב פירות וזחלים:

הפרפרים על ידי הערכה של מספר הפירות )הגדולים( ואחוז הפירות המחוררים מתוכם. פעילות זו 

מתבצעת פעם אחת בשנה בין שבועיים לשלושה שבועות לאחר סיום עונת הפרפרים, והיא מאפשרת 

הבאה. אנא  יידעו אותנו אם אתם  להפיק מידע מהימן על מצב הפרפרים וכן אמדן של מצבם בשנה

 זחלים.חורי המעוניינים להשתתף בספירת 

 מתי מנטרים?

, יימשך לכל אורך חלק מן האתרים חשוב לנו שהניטור יתחיל כבר לפני עונת פעילות הפרפריםב

ויסתיים לאחר היעלמות הפרפרים האחרונים. רק כך ניתן לדעת  ימים(, 7-01העונה )פעם אחת בכל 

במישור החוף והגלבוע אנו מעריכים שהעונה נמשכת מתחילת  .מעוף הבוגריםעונת  מתי חלה

פברואר ועד תחילת מרץ. בגליל התחתון ורמת מנשה בין אמצע פברואר לשבוע השלישי של מרץ. 

 בגליל העליון בין סוף מרץ לסוף אפריל.

 איך מנטרים?

נתונים נדרשים . באפליקציית הדיווחחובה להשתמש . על מנת להפיק מידע מדוייק ומהימן יש 0

תצפיות של צופים אחרים בין נתוני לדעת היכן הייתם או להשוות  ה כדיבעלי רמת דיוק מרחבי גבוה

 , בחיפוש  לפי "סקר פרפרים". Google Play -נא להוריד את האפליקציה מ .שנים אחרותביחס לאו 

ולוודא הפעלת מיקום  ההליכה אל האתר יש להפעיל את אפליקציית הסריקה כבר ברגע תחילת  .2

(GPS) . ל מיקומכם עמספקת את המידע הדרוש דקות ו 0מיקומכם כל נתוני את שומרת האפליקציה

 ותנועתכם בכול אתר בו ביקרתם.

 .נתוניםהשל  שמירהתאפשר האפליקציה  לאנתוני מיקום )אשר יראו בשורה הכחולה(  ללא

 .הסקר אורך לכל לשנותו ולאהפרפר בהקפדה /שם הסריקה סוג את לבחור יש. 0

המחפשים פרפרים באופן פעיל אך אינם מפעילים להקליד את שם המשתמש ואת מספר הצופים יש 

לשמור על נוע בצמידות אלא ל את האפליקציה. במידה ויותר מצופה אחד מפעיל את האפליקציה, אין

 בין צופים.לפחות מ'  01 -כשל בין הצופים מרחק 



 

 

או צופים כלול במספר הצופים את אלה שאינם משתתפים באיתור פרפרים נא לא ל שימו לב:אנא 

 אחרים הנושאים אפליקציה גם הם.

מ' אפשר  5. יש להקליד דיווח עבור כל פרפר שנראה. אם ראיתם יותר מפרפר אחד ברדיוס של 4

זוויג לדווח כללית כסך של  אונקבות ו/או ה זכריםמספר ה את אפשר לדווח במדויקלדווח עליהם יחד. 

לדוגמה, במידה ונצפו שלושה פרפרים, מתוכם זיהינו אחד בוודאות כזכר אך איננו בטוחים  לא ידוע.

", "זוויג 0"מס' זכרים:  ולא", 0", "זוויג לא ידוע: 0מס' זכרים:  :מהו הזוויג של השניים האחרים, נכתוב

 ".0לא ידוע: 

 דיווח על זכרים או נקבות איננו חובה.  אנא שימו לב:

צמחים, אנא לחצו על מקש הדיווח עבור כל צמח או צבר צמחים מספר האת ציין . אם התבקשתם ל5

 מ'.  5-פרי הנמצאים בתוך שטח בעל רדיוס קטן מ-באתר, קרי, צמחי קדד גדול

זרת לנו לדעת את מצב הליכה בין צמח לצמח באופן שיטתי, ודיווח צמחים בשטח, עו אנא שימו לב:

השטח אבל מעבר לכך גם עוזרת לכם למצוא פרפרים וכן מייצרת דפוס חיפוש זהה בין כל 

 המשתתפים בסקר. 

. בעתיד הקרוב אנו מתכוונים להוסיף שדות דיווח שיכללו מידע על מצב פריחה, פירות, והשפעות 6

שיאה או לאחר מכן, וכן אם רעייה. אלה עוזרים לנו לדעת אם ביקרתם בשטח לפני הפריחה, ב

הצמחים עשו פירות השנה. מידע זה הוא יקר ערך מבחינת שמירת טבע ויופיע בדף דיווח נפרד. שם 

 תוכלו גם להעיר אם ראיתם נזקי רעייה או שינויי ממשק שחשוב בעיניכם ליידע אותנו עליהם. 

 הסריקה. יום עם סיום ולסגור את האפליקציה את הנתונים לשלוח לנו . לא לשכוח 7

 הערה:

אם הייתם בשטח לפני עונת הפרפרים, או אם אתם בשטח ואינכם רואים פרפרים, חשוב בכל זאת 

שהיא סיבה לא הפעלתם אפליקציה, אנא השתמשו בפורטל הדיווח של תכנית  לדווח לנו! אם מאיזו

אפליקציית "ראיתי , או בעזרת כולל דיווח על משך השהייה בשטח הניטור כ"תצפית ספוראדית"

 אשר מאפשרת גם לרשום מידע בהערות. פרפר"

 

 

                        


