
דבורים ברמת הנדיב סיכום  
2020עונת ניטור 

יוסי בן מיור ורעיה רודיך

רעיה רודיך: צילום



מטרות עיקריות

מעקב לאורך זמן אחרי שינויים בעושר ושפע  •

האם גם ברמת  . דבורי בר ודבש ברמת הנדיב

הנדיב יש מגמה של התמעטות דבורים לאורך  
?זמן

הכרת מינים של דבורי בר ברמת הנדיב•

זיהוי מיני צמחים אטרקטיביים במיוחד לדבורים•



שיטות העבודה

מעקב ארוך טווח אחרי שינויים בעושר ושפע  
:דבורים

גריגה , חיץ: נבחרו שלושה בתי גידול מאפיינים•
חתכים באורך 3בכל בית גידול סומנו . ומרוות

בכל חתך התבצע דיגום שפע ועושר  . 'מ20
.דקות10דבורים במשך 

בין  , הדיגום בבתי הגידול מבוצע אחת לשבועיים•
.אמצע פברואר לאמצע יוני

,  דבורת דבש: קטגוריות4-הדבורים סווגו ל•
דבורת בר בינונית ודבורת בר  , דבורת בר גדולה

.קטנה

לימוד המינים הנפוצים

י  "זיהוי והגדרה ע. צילום ואיסוף פרטים מייצגים•
לרמת  , (אוניברסיטת תל אביב)ין'דורצאחיק ' דר

.  הסוג או המשפחה

:איסוף נתונים

הנתונים הוזנו למאגר מידע בעזרת אפליקציה  •
(גיא נזרי)ייעודית 



תוצאות ראשוניות
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מרוותגריגהחיץ

05/03/2020פעילות דבורים ברמת הנדיב 

דבש גדולה בינונית  קטנה
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30/04/2020פעילות דבורים ברמת הנדיב 

דבש גדולה בינונית קטנה
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11/05/2020פעילות דבורים ברמת הנדיב 

דבש גדולה בינונית  קטנה



ממצאים עיקריים 

שיא–החיץ.(5.3.20)הגידולבתיבשלושתהשולטהמיןהייתהדבשדבורת•
הגדליםבכלוברדבשדבורי.ביותרהמגווןהשטחהיה-העשבונייםפריחת
תלתן,גדולהעירית)מיניםבאותםלעיתים,פרחיםשלרביםבמיניםביקרו

.(ואחריםתריסני

שהיה,הבקיהושדההמרוותגדורת,(גריגה)השיחייהאזורנדגמו30.4.20-ב•
ברדבורימעטיש,פריחהאיןכברכמעטזהבמועדבשיחייה.פריחתובשיא

דבורת"היאביותרהפעילה.פריחהבשיא"המרוות",מצויפיגםעלבעיקר
.דבשדבוריאלפי,הבקיהבשדה.חבלבלמיניביןשמדלגת"חבלבלים
החבלבליםדבורת.ברדבורישלפעילות,חבלבלכמוברמיניעל,בקרחות

.הנדיבלרמתמחוץמכוורותלבקיהמגיעותהדבשדבורי.כאןגםמאודפעילה

פרחיעלבשפעפעילותהחבלבליםדבורי,לפרוחסיימההבקיה11.5.20-ב•
דבורי."(בינוניות"בקטגורייתבאיוריםמופיעות)בשדה"קרחות"וב,המרוות

.הדיגוםשטחיבכלנדירותדבש

.בשטחברדבוריגםישהעונהבראשיתכבר•

במיוחדאהובכצמחמתגלה,מאדארוכהעונהשפורחת,שורשיםעבתכתמה•
.שוניםממיניםקטנותדבוריםעל



עו

:מיניםלזהותלומדים

בתמונותשמופיעיםהשמותרוב

שלוואטסאפבקבוצתזוהובהמשך

ומזהים)חבריםבהברדבוריחובבי

ואביכשררניכמומומחים(דבורים

זוהובשטחשנאספודבורים.שמידע

.ין'דורצאחיק'דרי"עיותרמאוחר

סוגאומשפחהשלברמההזיהוי



מתעוררותדבשדבוריהעונהבראשית

איסוףאופן-לזיהויהכליםאחד.ראשונות

...קלזהדבשדבורתאצל)האבקה



אם היא נראית כמו

טנק מעופף ומרעיש

,שלוףשלהוהחדק

... ואי אפשר לצלם אותה

זו כנראה מדרונית



ית  'ינג'מדרונית ג

בדרך לתלתן



מחושית זכר 

על דרדר כחול



מחושית זכר 

מתארגנת

ללינת לילה על  

פשתה שעירה



...אחרי כמה דקות



☺לילה טוב 



זכרים של  , לפעמים

מחושית מעדיפים 

..לישון בחברה



גם אני דבורת  ! לא לשכוח

חלק ! מיוחדת ומרתקת, בר

מהמערכת האקולוגית  

!  המקומית כבר אלפי שנים

. בעיקר תת מין זר, נכון

מגדלים אותי  , נכון

אין עוררין  ... ו, בחקלאות

על חשיבותי בהאבקת  

גידולים חקלאיים

דבורת דבש על לוטם



סימן שאני , אם יש לי חריץ בטוסיק

...חריצית



" מצויהחבלבלית:"דבורת החבלבלים

קופצת  ! הנהדרת מרגשת אותנו מאד

ראש לתוך חבלבלים ואוספת אבקה 

מלפנים ומאחור  , על כל חלקי הבטן
systropha planidens



זכר, מצויהחבלבלית



מצויה קופץ  חבלבליתעוד זכר של 

ראש לחבלבלים אבל אף פעם לא  

של )זכרים . מתכסה אבקה

לא מתעסקים עם האכלת  !( דבורים

תינוקות



נקבה, הליקטית



(?)זכר , הליקטית



על  , כמה מיני דבורים

עולש מצוי



דבורה אוספת אבקה  

מעולש מצוי



דבורה אוספת אבקה

מתולענית



סכום שנת הדיגום הראשונה
שלפעילותבויש.החיץהואדבוריםמבחינתביותרהמגווןהשטח(2020מרץ)העונהבראשית•

,(גריגה)בשיחייה.תריסניתלתן,גדולהעירית:לדוגמה,מיניםאותםעללפעמים,וברדבשדבורי

אחריגםקטנותברדבורילמשוךממשיכים(מגובששוחלבלובפיגםבעיקר)שיחבני,החיץלעומת

.יבשושהעשבוניים

מסוף.וקטנותבינוניותבעיקר,ברבדבורימאדומגווןעשיר,פריחהמאחרשטחהוא"המרוות"•

שטחיםוהגדלתלשמירהממשקלבצעמומלץ.ברדבוריי"עשםנעשיתההאבקהכלכמעטאפריל

.פריחהמאחרי

.בשטחהיולאכבר"אלבית"קהילתשלשהכוורותבעונה,דבשדבוריאלפימשכהבשדההבקיה•

דבורי"שלרבהלפעילותהפריעלאזה.אליווהגיעוהשדהאתגילורחוקותמכוורותשסיירות,מכאן

"קרחות"בשדהלשלבמומלץ.בחבלבליםמכוסיםשהיו,בקיהללאפתוחיםבשטחים"החבלבלים

.בקיהזריעתללא

ולבדוקלעקובלהמשיךמומלץ.לברדבשדבוריביןתחרותנצפתהלא,זובשנהשנאספובנתונים•

.דיגוםמועדיוביןעונותביןמשתנהזההאם



ביוםגידולבתישלושהשלהמתכונת•
להמשיךמומלץ.ומוצלחתמתאימהדיגום

(גריגה)השיחייה,החיץבאזוריבדיגום
אתולהחליף,העונהבראשיתוהמרוות

לרעייההפרותכניסתאחריבשדההחיץ
.החיץבאזור

אמצעעדפברואראמצעשלהדיגוםמועדי•
פעילותשלטובהתמונהנותניםיוני

.בשטחדבורים

אכןהנדיבברמתדבוריםהאם•
בסיסישאך,תשובהאיןעוד?מתמעטות
!!!ולנטרהמשיךמומלץ.להשוואה


