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 הרקע לסקר

התמעטות השטחים הפתוחים בעיר ושינויים בסביבת החיים  , תהליכי העיור

 .  מספר ומיני הציפורים בסביבה העירונית, משפיעים על הרכב, של הציפורים

סקרי ציפורי הבר בקרבת משכנות האדם נערכים מזה שנים רבות במקומות  

 .  שונים בעולם ואנו הצטרפנו אליהם

שבקרבת ביתנו    ספירת הציפורים נועדה לכמת את מספר ומיני ציפורי הבר

 .  וכן לאפיין מגמות  ושינויים באקולוגיה שלהן במהלך השנים
 

אנו מקווים לאפיין  , בעקבותיו, ואלו שיבואו בשנים הבאות, בעזרת הסקר הזה

 .מגמות השתנות אלו לתעלתנו ולתועלת הציפורים שבקרבתנו
 

צופים ותלמידים  . של הסקר מהווה גם הוא מטרה חשובה ההיבט החינוכי

שלא היו מודעים לציפורים שסביבם החלו לגלות עניין בציפורים ואלו שהיו 

 .  מודעים העמיקו את עניינם בנושא
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באתר המרכז  . בסוף חודש ינואר ותחילת פברואר, הסקר נערך שבועיים

.  פורסמו טפסים אותם מלאו הסוקרים בשטח ציפורי הבר בחצר הביתלטיפוח 

נתוני . לעזרת הסוקרים פורסם גם מדריך עם  תמונות הציפורים הנפוצות בעיר

 .הסקר הוקלדו לאתר על ידי הסוקרים ונותחו על ידנו

 .ישובים בכל רחבי הארץ 110מ כ , טפסים 400בסקר השנה נשלחו כ 

חלקן נפוצות מאד וחלקן  , מיני ציפורים 80מכ , פרטים 10,000נספרו למעלה מ 

 .בקרבת משכנות האדם, נפוצות פחות

 

 .שבעזרתו הוקלדו נתוני הסקר /http://www.formlogix.comתודתנו לאתר 

 

 .תודתנו לכל הסופרים והסוקרים ששלחו לנו את הנתונים

 2008מהלך סקר 

http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/
http://www.formlogix.com/
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 :ובעולם

  פורסם טרםהשתתפו כ  27-26/1/2008בסקר שנערך השנה בבריטניה •
 Theהסקר באנגליה נערך על ידי . תלמידים טרם פורסםסוקרים ועוד כ 

Royal Society for the Protection of Birds   שהיא עמותת צפרות
 http://www.rspb.org.uk/birdwatch/index.asp. ממלכתית רשומה

 

טפסים ובהם  85,360ב נשלחו כ "בארה 2008בסקר שנערך בפברואר •
הסקר נערך בשיתוף פעולה בין גופים שונים  . מיני ציפורים 634נסקרו 
רשות  , קורנל' ב וקנדה וביניהם המעבדה לצפרות של אונ"בארה

חברות מסחריות שעוסקת בנושא הצפרות בחצרות  , לשמירת הטבע 
 http://www.birdsource.org/gbbc. ועוד

http://www.rspb.org.uk/birdwatch/index.asp
http://www.birdsource.org/gbbc/
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 !ישובים 116
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 :לדף הסקר 2009לינואר  23הסקר הבא יתחיל ב 

.htm2009http://www.yardbirds.org.il/ 

 

http://www.yardbirds.org.il/2009.htm
http://www.yardbirds.org.il/2009.htm
http://www.yardbirds.org.il/2009.htm
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 ליצירת קשר ופרטים נוספים

 7689948 – 054שלומית ליפשיץ   

Shlompof@netvision.net.il 

 

 4468279 - 054דורון להב  

yardbirdsil@gmail.com 

 

 לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

http://www.yardbirds.org.il 
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