רשימת זוחלים שנצפו בעמק הצבאים.
הרשימה דלהלן נוצרה בשנים  ,2017-2019רובה המכריע ע"י עומר דראל ,אלא אם צוין אחרת בגוף
הטקסט.

צפרדע הנחלים
סביר להניח שהמין הדומיננטי ביותר בעמק מרשימה זו .גודל האוכלוסייה בעמק נאמד במאות עד
אלפים .נצפות בתדירות יומיומית ,הבוגרות במקווי המים והצעירות בכל נקודה לחה מספיק ,לרבות
המשתלה .זיהוי :ודאי מעבר לכל ספק .מצב :יציב עד שופע .אין צורך לנקוט בפעולות נכון להיום.
אילנית מצויה
מין לא שכיח אך יציב בעמק .אין מספיק נתונים כדי לקבוע גודל אוכלוסייה ,אך נצפו צבירי ביצים מספר
פעמים במקווי המים ,אז ניתן להניח שבין פרטים בודדים לעשרות ,ושהאוכלוסייה בגדילה .אילניות
נצפו מספר פעמים .זיהוי :ודאי ,המין קל לזיהוי חזותית ונצפה מספר פעמים על ידי בני שירות וצלמים.
מצב בעמק :פגיע עד קרוב לסיכון .פעולות לשימור :שמירה על מפלס מים יציב בבריכות הצפוניות,
המשך מעקב אחרי האוכלוסייה.
קרפדה ירוקה
אוכלוסייה יציבה למדי בעמק ,נצפה פעמים מספר ,לרוב בחורף ,סביר להניח שהאוכלוסייה בעמק
קטנה .ידוע על פרט שמתגורר בסביבת מרכז המבקרים שנצפה וצולם מספר פעמים .פרט נוסף נצפה
בבריכה  . 4כמו האילנית ,סביר להניח שהתצפית בקרבת המים מצביעה על התרבות ,וסביר להניח
שהמין סובל מדחיקה מהאגם ובריכה  2מיד צפרדע הנחלים .זיהוי :ודאי ,זוהה בשטח ודרך תמונות.
מצב בעמק :בסכנה ,אוכלוסייה קטנה ,והמין בסכנת הכחדה ארצית ,ונחשב פגיע מאוד לזיהום ,דריסה
וטריפה .פעולות לשימור :שמירה על כמות ואיכות המים בעמק ובברכה  4בפרט .צמצום נוכחות כלי
רכב.
חרדון מצוי
הלטאה הגדולה ביותר בעמק ובנפוצות שבהן .ניתן למוצאן בכל רחבי העמק ,אך בעיקר בקרבת עצי
זית .זיהוי :ודאי מעבר לכל ספק .מצב בעמק :ללא חשש.
לטאה זריזה
נפוצה מאוד בכל העמק ,מהנפוצות בלטאות בישראל .כנראה בין מאות לאלפים פרטים ממין זה חיים
בעמק .זיהוי :ודאי מעבר לכל ספק .מצב בעמק :ללא חשש .פעולות לשימור :לא נחוצות כרגע.

שממית בתים
נצפתה מספר פעמים ברחבי העמק ובמרכז המבקרים .זיהוי :ודאי .מצב בעמק :ללא חשש .פעולות
לשימור :מניעת הדברה בסביבות מרכז המבקרים.
שממית עצים
נצפתה ע"י עמיר בלבן במהלך הסקר הזואולוגי .פרטים נצפו ע"י אבישי ונציאני במהלך עבודה בעמק.
זיהוי :ודאי ,ע"י עמיר בלבן .מצב בעמק :לא ידוע.
מניפנית מצויה
נצפתה ע"י עמיר בלבן במהלך הסקר הזואולוגי .לא דווחו תצפיות נוספות .זיהוי :ודאי ,ע"י עמיר בלבן.
מצב בעמק :לא ידוע.
חומט גמד
נצפו פעמים רבות ברחבי העמק .לעתים קרובות מחוסרי זנב .זיהוי :ודאי מעבר לכל ספק .מצב בעמק:
יציב .פעולות לשימור :מניעת כניסת חתולים לפארק.
חומט פסים
נצפה ע"י עמיר בלבן במהלך הסקר הזואולוגי .ייתכן שנצפה שוב ע"י שחר .זיהוי :ודאי ,ע"י עמיר בלבן.
מצב בעמק :לא ידוע.
זיקית ים תיכונית
קיימת אוכלוסייה בעמק ,נצפו לעתים נדירות בלבד ,אך הדבר מיוחס לכך שהן פעילות לילה .זיהוי:
ודאי מעבר לכל ספק ,מין אותו ניתן לזהות בקלות רבה .מצב בעמק :לא ידוע .צעדים לשימור :מניעת
כניסת חתולים לפארק.
צב יבשה מצוי
אוכלוסייה יציבה ,במהלך הספירה האחרונה אותרו  25פרטים בוגרים ונצפו  5אבקועים .זיהוי :ודאי
מעבר לכל ספק .מצב בעמק :בסכנה :האבקועים נאכלים לעתים תכופות ,והבוגרים נדרסו באופן נרחב
בעת כניסת רכבים לפארק .צעדים לשימור :רבים ,מתוארים במסמך נפרד .בקצרה :צמצום כניסת
רכבים ,הגנה מפני עורבים.
זעמן שחור

אוכלוסייה חזקה בעמק ,מין הנחש הדומיננטי ביותר ,ובין הטורפים הגדולים והמשמעותיים בפארק.
האוכלוסייה מוערכת בעשרות ומתרבה .נמצאת בכל חלקי הפארק ,אך מרבית התצפיות הן בקרבת
מקווי מים .זיהוי :ודאי מעבר לכל ספק ,הבוגרים ייחודיים באופן מובהק בצבעם ובגודלם והם תועדו
ונצפו מספר פעמים ע"י רבים מחברי הצוות .פרט צעיר נמצא מת ומאוכסן בשימור במרכז המבקרים.
נשלים נמצאו פעמים רבות ,כולל נשל בקוטר של פרט גדול במיוחד שמאוכסן גם הוא במרכז המבקרים.
מצב בעמק :יציב.
נחשיל מצוי
שכיחים למדי בעמק .מספר רב של תצפיות ,כולל תיעודים מצולמים .מצב בעמק :יציב.
שלוון טלוא ראש
תצפית אחת בקיץ  .2018תועדה בצילום .זיהוי :ודאי ,צולם וזוהה בודאות .מצב בעמק :לא ידוע.
שחור ראש שלווני
תצפית בודדת .זיהוי :מוטל בספק ,ייתכן שמדובר בשלוון טלוא ראש .מצב בעמק :לא ידוע
זעמן מטבעות
מספר תצפיות .זיהוי :דאי .מצב בעמק :לא ידוע.
זעמן זיתני
תצפית אחת ,זיהוי מובהק .זיהוי :קרוב לוודאי .מצב בעמק :לא ידוע.
תלום קשקשים מצוי
חמש תצפיות .זיהוי :קרוב לוודאי .מצב בעמק :לא ידוע.

