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 ?מיהם הזוחלים

 תנינים

 צבים

 נחשים

 לטאות

 יונקים
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 שיטות מרכזיות לאיסוף נתונים
 (תצפיות)סקר ספרות ומאגרי מידע 1.

 רשומות בקטלוגים של אוספי הטבע2.

 חיות פעילות, הפיכת אבנים –סקר רגלי 3.

 ביום או בלילה –סקר רכוב 4.

 (תוך פעילות אחרת)תצפיות מזדמנות 5.

 תצפיות מהציבור הרחב6.



 זוחלי הגלבוע –מקורות מידע 
 מאגר הנתונים של רשות הטבע והגנים1.

 עברית' אוני+ א "ת' אוני –אוספי הטבע הלאומיים 2.

 תצפיות במהלך סקר הנוף3.

 תצפיות מזדמנות4.



 צבים  מיני  1

 (משפחה 1)

 מצאי הזוחלים בגלבוע

 Testudo graecaצב יבשה מצוי 



 מצאי הזוחלים בגלבוע

 מיני לטאות   14

 (משפחות 6)

 Ablepharus rueppelliiחומט גמד 

 Laudakia stellioחרדון מצוי 



 מצאי הזוחלים בגלבוע

 מיני נחשים 22

 (משפחות 7)

 Typhlops vermicularisנחשיל מצוי 

 Daboia palaestinaeצפע מצוי  Hemorrhois nummiferזעמן מטבעות 



 מצאי הזוחלים בגלבוע
 התפלגות לפי מקורות המידע

 מינים מקור

 אוניברסיטת

 TAUאביב -תל

31 

האוניברסיטה 

 HUJהעברית 

29 

 27 'סקר ספרות וכד

 37 הכל-סך



 מצאי הזוחלים בגלבוע
 :מינים אדומים

CR חומט נקוד 

VU צב יבשה מצוי 
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 מצאי הזוחלים בגלבוע
 :גבול תפוצה צפוני למיני נחשים

 עין חתול אדמדם

 שחור צפעון

 פתן שחור

 אפעה

 

 ולמרגלות

 הגלבוע

 :ממזרח
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 זוחלים ושרותי מערכת לאדם

 יורם שפירר :צילם

 זוחלים כטורפים•

 זוחלים כנטרפים•

 הדברה ביולוגית•

 תיירותית-אטרקציה אקו•

 Eryx jaculusחנק 

 זעמן שחור

Coluber jugularis 



 (מכלל זוחלי הארץ 1/3כ )עושר ומגוון גבוהים 1.

 מסדרון מעבר מהשומרון לעמקים2.

 גבול תפוצה צפוני למיני נחשים מדבריים3.

 מפגש של מגוון נחשים ארסיים4.

 ?אז מה מיוחד בזוחלי הגלבוע

 מצויצפע 

 אפעה



 ניטור מסודר ושיטתי –המשך איסוף נתונים 1.

 שילוב נושא הזוחלים בפעילות הסברה2.

 "מין מטרייה"יבשה מצוי כצב 3.

 מיפוי תפוצת הנחשים הארסיים4.

 המלצות להמשך –הזוחלים בגלבוע 



 !תודה רבה

 לכם על ההקשבה

 א"ר שי מאירי ואנשי האוספים בת"לד

 ובראשם עפר שמעוני –לתורמים לאוספים 


