וסדנת זיהוי ציפורים באמצעות קולות
פעילות בכנס דרום של מורי ותלמידי תכנית חקר ציפורים תשע"ט
נוצרה ע"י שלומית ליפשיץ
רקע
הקול משמש אמצעי קשר חשוב ביותר בעופות ,במיוחד אצל ציפורי הסבך ,שכן בסבך קל יותר
לתקשר בקולות מאשר בראיה .לכל מין ציפור קול ייחודי לה ,לכן משמש הקול אמצעי חשוב לצופים
בציפורים לזיהוי ולהבחנה בין מינים במיוחד כאלה שדומים זה לזה .האתגר ללומד הוא בכך שלכל
ציפור יש מגוון קולות  :שירה ,אזהרה ,קריאה קול התגודדות ועוד.
למידע נוסף היכנסו לקישור  ,http://www.yardbirdsil.info/daf/birds%20voices.htmאו סירקו:
קוד  - QRמידע על קולות הציפורים

אימון והקשבה לקולות ציפורים באתר ציפורי הבר בחצר :
כדי ללמוד ולזהות את קולות השירה של הציפורים שבחצר בישראל רצוי להתאמן במגוון הפעילויות
בדף 'זיהוי ציפורים במראה ובקול' בקישור ,https://www.yardbirds.org.il/inner/67 :או סירקו:
תירגול זיהוי ציפורים לפי תמונה ולפי קול

בכדי להשמיע קולות של ציפורי החצר ואחרות מישראל היכנסו לדף הקולות בקישור
 ,https://www.yardbirds.org.il/birds_soundsאו סירקו:
קולות ציפורים בישראל להשמעה

אתר שיתוף קולות עולמי Xeno-Canto
לשמחתנו מצוי באינטרנט אתר שיתוף קולות עולמי ,חינמי ,בו העלו חובבי ציפורים מכל העולם
הקלטות של קולות ציפורים .גם אתם מוזמנים להעלות קולות שהקלטתם!
האתר הוא בשפה האנגלית .כתובת האתר  ,/https://www.xeno-canto.org .או סירקו:
קוד  – QRאתר שיתוף קולות הציפוריםXeno – canto. Org .

כדי לשמוע את הקולות שהוקלטו יש להיכנס לאתר ולכתוב את שם הציפור באנגלית או בלטינית (שם
מדעי) ,בחלונית ייעודית בראש הדף ולהקיש  .Enterתופיע רשימה ארוכה של הקלטות של ציפור זו
שחלקן שירה וחלקן קריאה או אחר .ליד כל הקלטה כתוב שם מקליט הקול והארץ שבה הוקלט וכן
ניתנת אפשרות להרחבה על תפוצת הציפור ועוד .ניתן להוריד כל קול למחשב שלכם
בקובץ  MP3על ידי לחיצה על סמליל הורדה .כדי ללמוד איך להשתמש באתר ולהוריד
ממנו קולות היכנסו למצגת של קלריטה ואפריים בקישור ,או סרקו:

מצגת הסבר של קלריטה ואפריים על אתר Xeno-canto

משימה זיהוי ציפורים לפי קולות  -מתחו קו בין הציפור לקולה

דף תשובות משימה זיהוי ציפורים לפי קולות  -מתחו קו בין הציפור לקולה
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