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םהבו םייח , ילעב  לש  בחר  ןווגמ  םיכשומ  רבדמב  םייעבט  םימ  תורוקמ  .חלמה  םי  רוזאב  יעבט  רוקממ  םימ  תייתשל  ביהרמ  ףועמב  ( Asellia tridens  ) יוצמ ןופסרפ 
Jens Ryde םוליצ : דבלב |  הפועת  ידכ  ךות  תותשל  םילוכיש  םיפלטע 

לש הייתשה  יסופד  לע  תיתוכאלמ  הרואת  תעפשה 
רבדמ יפלטע 

רוא םוהיזל  תמרוגה  תיתוכאלמ , הליל  תרואתל  םישיגר  םיפלטע  לש  םיבר  םינימ  יכ  םינוש  םירקחממ  הלוע  תונורחאה  םינשב 
לש תומלעיהל  דעו  תוליעפב  התחפהב  לחה  תונוש , תומרב  יוטיב  ידיל  האב  וז  תושיגר  .הניל  ירתא  תברקבו  ןוזמל  רוחיש  ירתאב 

לכ .הקיטקראטנא  טעמל  םלועה  יבחר  לכב  םיצופנה  םינימ  הלעמל מ-1,300  הנומ  םיפלטעה  תרדס  .םיראומה  םירוזאהמ  םינימ 
ןייצל שי  תאז , םע  .הרדסל  סחיב  הגאד  םילעמ  וללה  םיאצממהו  םידדוב , םינימל  טרפ  םיקהבומ  הליל  יליעפ  םה  וז  הרדסב  םינימה 

.הרואת יסנפ  ביבס  דיצל  תיתוכאלמה  הרואתה  תא  םילצנמש  םדאה , תא  םיוולמה  םינימ  רקיעבו  םינימ , לש  טעומ  רפסמ  ונשי  יכ 
וז תוגהנתה  .הפועת  ידכ  ךות  תעצבתמה  םיחותפ , םימ  תורוקממ  הייתש  איה  םיפלטע  רובע  תפסונ  תינויח  תוליעפ  דיצ , דבלמ 

.םימה ינפ  םע  עגמל  קיודמ  ןפואב  עיגהל  ידכ  ההובג  ןורמת  תלוכי  הכירצמ 

לע תיתוכאלמ  הרואת  לש  העפשהה  תא  ונקדב  יחכונה  רקחמבו  םיפלטע , לש  ןוזמל  רוחיש  תוגהנתהב  וקסע  םינוש  םירקחמ 
, הייארה שוח  לע  אלו  םהלש  חתופמה  העימשה  שוח  לע  ססובמ  םימה  ינפ  לא  ןורמתה  עודיה , לככ  .םיפלטע  לש  הייתשה  יסופד 

.הייתשה יסופד  לע  הרואת  לש  תילילש  העפשה  אצמיתש  ונרעיש  םיראומ  םירוזאמ  םיפלטעה  ינימ  בור  תוענמיה  לשב  ךא 
םתושיגר יכ  ונחנה  ןכלו  רוא , ימוהיזל  תוקוחר  םיתעל  םיפושח  םתויח  םוקמ  תאפמש  רבדמ , יפלטע  לע  ךרענ  ןאכ  גצומה  רקחמה 

הייתשה תוגהנתה  דציכ  ונקדבו  חלמה , םי  רוזאבו  בגנב  תויעבט  תוכרב  שולש  ללכש  הדש , יוסינ  ונעציב  .ההובג  היהת  רוא  ימוהיזל 
יאלג תועצמאב  הדעות  םיפלטעה  לש  הייתשה  תוגהנתה  .הלילה  ךלהמב  תיתוכאלמ  הרואתמ  תעפשומ  םיקרח  יפלטע  לש 

(. ראומ הלילו  ךושח  הליל   ) םיבקוע תוליל  ינשב  םיפלטע 

תשולש רובע  ללוכ , חותינ  .תוכרבה  שולשב  ותש  םינימ  םכותמש 8  םיקרח , יפלטע  לש  םינימ  ונדעית 11  רקחמה  ךלהמב 
יסופד לע  הדחו  תקהבומ  תילילש  העפשה  התייה  תיתוכאלמ  הרואתל  יכ  הארה  םיתושה , םיפלטעה  ינימ  לכו  םירתאה 

הייתש עוריא  מ-117.9±24.88 ל-16.75±7.18 . העשל , הייתשה  יעוריא  רפסמב  תעצוממ  הדירי  םע  םיפלטעה , לש  הייתשה 
.המצע הייתשה  ןמזבו  םימל  תוברקתהה  תעב  רדשמ  ףלטעהש  ידוחיי , תולוק  ףצר  יפ  לע  רדגומ 
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הוולמה רוזאב , םיצופנה  םינימה  דחא  ( , Pipistrellus kuhlii  ) םיילושה ןבל  ןופלטעה  לש  הייתשה  סופד  יכ  תורומ  יוסינה  תואצות 
יעוריא רתויב , בורקה  בושייהמ  לש כ-10 ק"מ  קחרמב  רוא , םוהיז  לכמ  תדדובמ  הכרבב  .םוקימ  יולת  אוה  םדאה , תא  ללכ  ךרדב 

, בושיי תברקב  היוצמה  הכרבב  תאז , תמועל  .רואל  הפישחל  הבוגתב  קהבומ  ןפואב  ותחפ  םיילוש  ינבל  םינופלטע  לש  הייתשה 
.תיתוכאלמ הרואת  תוחכונב  הלק  היילע  תמגמ  התפצנ  ףאו  תולילה , ינש  ןיב  קהבומ  ןפואב  לדבנ  אל  הייתשה  יעוריא  רפסמ 

תוכרבה רשאכ  ןיטולחל  ומלענ  רתוי  הכומנ  םתוחיכשש  םינימה  םיחיכשה , םינימה  לש  הייתשה  יעוריא  רפסמב  הדיריה  דבלמ 
םוקימב היולת  הארנכ  הייתשה  תוגהנתה  ךכ , לע  ףסונ  .לופיטה  רחאל  תוליל  רפסמ  תותשל  וא  ןוזמל  רחשל  ובש  םה  ךא  וראוה ,

.םדאה תא  םיוולמה  םינימ  לש  ראומה  רתאל  תולגרתהב  יוטיב  ידיל  אובל  היושעו  ףלטעה , לש  ןימבו 

יפלטע לשו  ללכב  םיפלטע  לש  הייתשה  תוגהנתה  לע  רתויב  תיתועמשמ  העפשה  שי  םידדובמ  םירוזאב  רוא  םוהיזל  םוכיסל ,
הלא םימ  תורוקמ  .ץיקה  תפוקתב  יתועמשמ  ןפואב  ןטקו  ךלוהש  לבגומ , םימ  תורוקמ  רפסממ  םיתוש  רבדמ  יפלטע  .טרפב  רבדמ 

תיברמ םיירבדמה , םינימה  לע  ףסונ  .רתויב  תיתועמשמ  תויהל  היושע  םהל  הערפה  לכו  םירחא , םיירבדמ  םייח  ילעבל  םג  םיינויח 
יווקמב הרואת  םוצמצל  רשאב  הבר  תובישח  הז  רקחמ  תואצותל  ןכלו  תיתוכאלמ , הרואתל  םישיגר  לארשיב  םיקרחה  יפלטע  ינימ 

.ןוזמל  םהב  רחשל  םיגהונ  םיפלטעהש  םיחל  לודיג  יתבבו  םיחותפ  םימ 
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