
 
 

 

 :ה.ב.ב.צ –ים הגדולה של ציפורי הבר בחצר יפורצהספירת הנחיות ל

 0212פברואר  11 שבטב ו"ט ינואר עד 02 טבת ב"כ– ז"תשע 

 

 :מטרת הספירה 

לבנות בסיס נתונים רב שנתי הכולל את הרכב מיני ציפורי הבר שבקרבת ביתנו ואת מספרן וכן לאפיין  
 .מגמות ושינויים באקולוגיה שלהן במהלך השנים

 :ותהער
אפשר גם לדגום את אותו  .ניתן ורצוי לדגום מספר שטחים. נפרדל שטח נדגם יש לשלוח טופס לכ .1

 שטח פעם אחר פעם
 .מדריך/מורהבפקוח של  את הנתוניםלהקליד מלא הספירה נעשית על ידי מוסד חינוכי יש לאם . 2
למשל להקה )כאשר הציפורים הנספרות הן במספר גדול והן נעות בשטח . הימנעו מספירה כפולה. 3

 .הספירהזמן במהלך  בו זמניתרבי של הציפורים שאתם רואים ימספר המספרו את ה( גדולה של דרורים
 
 

 מהלך הספירה

 . בחרתםשבשטח מכלל ימי הספירה וערכו בו את הספירה  יום אחדחרו  ב 

  לפברואר 11שבת מוצאי לינואר ועד  22שישי מיום :  הימים בהם ניתן לבצע את הספירה 

 . ישובאו פארק ב מגרש, חצר, גינה: מקום הספירה 

בשעות אלו הציפורים פעילות בחיפוש מזון ואז ) בבוקר 12.22ועד   20.22בין : ירה הרצויותשעות הספ 
 .ניתן לספור גם בשעות אחרות (ניתן לצפות בהן בקלות

 .דקות 12 : משך הספירה 

נכם יכולים לראות אם אי. את כל השטח הנדגם לראותבמקום ממנו תוכלו  שבואו  עמדו: אופן הספירה 
רשמו את מספר . את כולו שנו את מיקומכם במהלך הספירה כל כמה דקות בכדי לראות את כולו

 . מכל מין רבי שאתם רואיםיהציפורים המ

 :תחום הספירה

 .רמט 122-כהספירה שטח רדיוס  

 ללא הגבלה – גובה השטח 

 

 

 

 
 

 את הדיווח יש להקליד בקישור

  www.birds.org.il/count  

 !יבסלולאראפשר גם 
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 ספירת ציפורי הבר שבקרבת משכנות האדם  -טופס דיווח לשטח 

 במידה והסקר נעשה על ידי מוסד חינוכי במידה והסקר נעשה על ידי אדם פרטי

 (מדריך/מורהשליחת התוצאות בפקוח של )

 שם המוסד          ת/שם הסוקר

 הישוב בו נמצא המוסד                      ל "דוא

 מדריך/השם מור 

                    מדריך/מורה ל "דוא 

 ______כתה 

 

 ______________________________________ ישוב , מספר ,רחוב: כתובת מקום ספירה

 _____________________________________________________________:תאריך

 
 :מיני הציפורים ומספריהן

 מספר שם הציפור 
ם פרטי

 שנצפו

  מספר שם הציפור
 פרטים 
 שנצפו

  מספר שם הציפור
 פרטים 
 שנצפו

  עורבני שחור כיפה  ירגזי מצוי  בולבול צהוב שת

פשוש  ירקון  דוכיפת  

   צופית בוהקת  מצויה מאינה  דרור הבית

צוצלת  נחליאלי לבן  מצויה דררה  

  שחרור  נקר סורי  חוחית

  תוכי נזירי  עורב אפור  יונת הבית

 הערות מספר  ציפורים נוספות

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  www.birds.org.il/count את הדיווח יש להקליד בקישור

 shlomitlif@gmail.comניתן לפנות לשלומית  תלשאלו
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