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  .סקר הגעת הנחליאלים
המצגת שלהלן מציגה לראשונה בארץ את דפוס  הגעת  

חובבי   –המידע נאסף מדיווחים של מתנדבים . הנחליאלים

שהתבקשו לשלוח הודעה לפורום הצפרים או באי  , צפרות

מייל ובה התאריך שבו ראו לראשונה בסתיו נחליאלי לבן  

 .  בישוב שלהם

תחילת הנדידה מושפעת משינויים באורך היום  , כידוע

ומשינויים בטמפרטורות בסביבת חייהן של הציפורים  

הציפורים שנודדות דרך ישראל מקורן משטח  . הנודדות

ולכן מועדי היציאה   –רחב מאד באירופה ובמערב אסיה 

 .לדרך וההגעה מפוזרים על פני מספר שבועות

התאריכים במצגת מראים את מועד ההגעה של  

שרוב הדיווחים  , סביר להניח, כאשר, הנחליאלים לישראל

.  שעצרו בדרכם לאפריקה, הינם על נחליאלים חולפים

שישהו בישראל   , בהמשך מגיעים  הנחליאלים החורפים

 .  עד האביב

ניכר שבתחילה מגיעים פרטים מעטים   –כפי שצפוי 

 .ובהמשך גובר זרם המגיעים

עד כמה שידוע לנו לא נערך מעולם בארץ מיפוי של הגעת  

הנחליאלים הן מבחינת תאריך ההגעה והן מבחינת  

 .  האזורים אליהם הם מגיעים

כנראה שהפרטים החורפים חוזרים  לטריטוריה שחרפו   

פרטים חורפים  שזאת להם שנת הנדידה  . בה בעבר

לא ידוע האם גם  . הראשונה חורפים בטריטוריות פנויות

 .  נוהגים לנוח באותו מקום –פרטים נודדים חולפים 

לאחר מספר שנות איסוף מידע נוכל להסיק מסקנות לגבי  

דפוס הנדידה והחריפה בארץ אך הסקר הראשון המוצג  

 .  כאן כבר מראה בצורה מרשימה את התופעה

 .  תודה לכל שולחי התצפיות

 .  למידע מורחב על הנחליאלי לחצו כאן

http://www.yardbirds.org.il/daf/whitew wagtail/motacilla-alba.htm
http://www.yardbirds.org.il/daf/whitew wagtail/motacilla-alba.htm
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

1-5/09/2008 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

6-10/09/2008 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

11-15/09/2008 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

16-20/09/2008 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

21-25/09/2008 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

26-30/09/2008 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

1-5/10/2008 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

6-10/10/2008 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

11-15/10/2008 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול
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מפת תצפיות  

 :לתאריך

16-25/10/2008 

התצפית  

המעודכנת  

.  מסומנת בירוק

תצפיות קודמות  

 .מסומנות בכחול
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 סוף המצגת


