ציפורים נפוצות בחורשת ההסתדרות
שלט זה הוא תוצר עבודה של תלמידי בית הספר הדמוקרטי בקריית אונו בשיעור "העולם המופלא" ,כיתות
ד'-ו' .התלמידים למדו על הציפורים ,יצאו לעשות תצפיות בשטח החורשה ,ובהמשך אספו מידע לכדי יצירת
אביב תשע״ט • 2019
שלט זה .אנו מקווים שקהילת קריית אונו תפיק ממנו תועלת והנאה!
אדום חזה

צילום :דובי קלעי

יונת הבית

שהות בארץ :מצויה רק בחורף.
מזון :חרקים ,תותים ,זרעים.
אורך גוף :כ  14ס"מ ,מוטת כנף 20-23 :ס"מ,
משקל 15-22 :גרם.
אמצעי זיהוי :חזה כתום-אדום בולט ,נמצא בסבך עצים.
צילום :אבי בלומן

תור הצווארון

צילום :יהודה כץ

שהות בארץ :יציב ומצוי בכל חלקי הארץ
למעט מדבר קיצוני.
מזון :זרעים ,חרקים זעירים.
אורך גוף 30-32 :ס"מ ,מוטת כנפים 45-55 :ס"מ,
משקל 150-196 :גרם.
אמצעי זיהוי :דומה בגודלו ליונה אך בהיר ובעל פס כהה
וברור בצד ואחוריי הצוואר.

צילום :משה כהן

צילום :תומר קורי

צילום :איתן קאופמן

צילום :ברוך אלרט

צילום :תומר קורי

שהות :יציב ונפוץ בכל הארץ.
מזון :פרפרים ,חיפושיות ,עכבישים וגם זרעים ופירות.
אורך גוף 15-13.5 :ס"מ ,משקל 19-12 :גר'.
אמצעי זיהוי :החלקים התחתונים צהובים ,פס שחור עובר
לאורך החזה והבטן ,הלחיים לבנות ומוקפות במסגרת
שחורה של הכיפה ,העורף והגרון.

שהות בארץ :יציב ומצוי בכל חלקי הארץ.
מזון :זרעים מסוגים שונים
אורך גוף 15.2-13.8 :ס"מ ,מוטת כנפים 27.5-24.5 :ס"מ,
משקל 35-19 :גרם.
אמצעי זיהוי :הופעה ירקרקה-זיתנית אחידה עם גוונים
אפורים בראש וצהבהבים בגחון.

צילום :תומר קורי

שהות בארץ :היכן שנמצאים בני אדם
מזון :אוכלת כל
אורך גוף 23-24 :ס"מ מוטת כנפים 33-36 :ס"מ,
משקל 130 :גרם.
אמצעי זיהוי :קודקודה ,עורפה ולחייה שחורים ומבריקים.
גופה ואחוריה חומים ,כנפיה חומות שחורות ובמרכזן כתם
לבן .גם קצה זנבה לבן .מאחורי עיניה יש כתם צהוב,
מקורה ורגליה צהובים.

צילום :דובי קלעי

צילום :יהודה כץ

צילום :אבי בלומן

צילום :שרגא אלון

שהות בארץ :נפוצות ושכיחות ברב חלקי הארץ
לאורך כל השנה.
מזון :זרעים ,אגוזים ,אצטרובלים ופירות.
אורך גוף 39-43 :ס"מ (מזה הזנב  22-26ס"מ),
מוטת כנף 42-48 :ס"מ ,משקל 120-140 :גר'.
אמצעים לזיהוי :תוכי בגודל בינוני ,שצבעו הכללי ירוק
בהיר ,זנבו ארוך ומקורו אדום .מצוי בלהקות.

בית הספר
הדמוקרטי
בקריית אונו
בית הספר הדמוקרטי
קריית אונו

עורב אפור

צילום :יהודה כץ

ההשראה לפרוייקט הינה מ"ספירת הציפורים הגדולה" המתקיימת בכל שנה החל מט"ו בשבט ,ביוזמת החברה להגנת
הטבע והמרכז לטיפוח ציפורי הבר בישראל .גם אתם יכולים לצאת לסביבתכם הקרובה ,לתעד את הציפורים שראיתם
ובכך לתרום לאיסוף המידע אודות מצב הציפורים בישראל .תודה לעיריית קרית אונו על מימון השלט והצבתו בחורשה!

שהות בארץ :יציבה ונפוצה מאוד.
מזון :בעיקר מצוף פרחים אך גם מכנימות,
זבובונים וחרקים נוספים.
אורך גוף 11.5-10 :ס"מ ,מוטת כנפים 16-14 :ס"מ,
משקל 8-7 :גרם.
אמצעי זיהוי :ציפור קטנה עם מקור ארוך דק וכפוף ,לזכר
ניצוי שחור בכל גופו אך ראשו וגבו בוהקים בזוויות אור
מסוימות בברק מתכתי ירוק ,ואילו לחזה ברק סגול-כחול.

שלדג לבן חזה

שהות בארץ :מגיע באוקטובר ,עם
הגשמים הראשונים .נמצא לאורך החורף.
מזון :חרקים
אורך גוף 16-19 :ס"מ .משקל 16-26 :גרם.
אמצעי זיהוי :כיפה ועורף שחורים ,מצח ופנים לבנים וסינר
שחור .זנב ארוך המתנדנד מעלה-מטה.

שהות בארץ :יציב ונפוץ בכל הארץ.
מזון :אוכל כל
אורך גוף 44-51 :ס"מ ,מוטת כנף 84-100 :ס"מ,
משקל 350-460 :גרם.
אמצעי זיהוי :הגוף אפור בהיר "מלוכלך" ואילו הכנפיים,
הזנב והראש ,שחורים .גם החזה מקושט בסינר שחור.

שהות בארץ :נפוץ מאוד באזור גוש דן.
מזון :זרעים ופירות.
אורך גוף 28-29 :ס"מ משקל 90-140 :גרם
אמצעי זיהוי :מזכיר את הדררה בגודל ובמראה הירוק ,אך
יש לו גוף יותר שמנמן ומצח ,לחי ,סנטר וחזה אפורים .חי
בלהקה.

צופית בוהקת

צילום :תומר קורי

דררה

שהות בארץ :יציבה ומצויה בכל חלקי הארץ.
מזון :זרעים בכל הגדלים חסרי חוליות קטנים.
ארוך גוף 26.8-30 :ס"מ.
אמצעי זיהוי :גבה ,כנפיה וזנבה בעלי צבע חום-ייני
כחולות-אפורות .ראשה וחלקיה התחתונים ורדרדים ונוטים
ללבן בבטן התחתונה.

תוכי נזירי

נחליאלי לבן

צילום :תומר קורי

שהות בארץ :נפוץ כל השנה בכל אזורי הארץ.
מזון :פירות וחרקים
אורך גוף 19-21 :ס"מ ,משקל 28-47 :גר'.
אמצעי זיהוי :שת צהוב בולט ,זנב מעט ארוך ,שירה יפה
ומתגלגלת ומצוי בדרך כלל עם עוד פרט אחד לפחות.

צוצלת

מיינה מצוייה

דוחל שחור גרון

שהות בארץ :חולף וחורף מצוי בכל הארץ.
מזון :חרקים קטנים.
אורך גוף 13-11 :ס"מ .מוטת כנף 22-20 :ס"מ ,משקל15 :
גרם בממוצע.
אמצעי זיהוי :מסתובבים בזוגות ,לזכר ראש וגרון שחורים,
לנקבה צבעים פחות בולטים ומנוגדים.

צילום :איתן קאופמן

ירקון

דוכיפת

הציפור הלאומית של ישראל.
שהות בארץ :נפוצה לכל אורך השנה ברב חלקי הארץ
מזון :תולעים ,חרקים קטנים.
אורך גוף 26-30 :ס"מ ,מוטת כנף 44-48 :ס"מ,
משקל 46-70 :גרם.
אמצעי זיהוי :ציצית ראש בולטת ,אוהבת ללכת על
הקרקע ולאסוף מזון עם מקורה הארוך .מעוף נמוך וגלי,
פסים בולטים בכנפיים.

שהות בארץ :יציבה מצויה ביותר בכל חלקי הארץ מלבד
במדבר הקיצוני ביותר.
מזון :זרעים
אורך גוף 29-35 :ס"מ.
אמצעי זיהוי :הצבעים השכיחים הם אפור-תכול,
חום-אדמדם ,שחור ,כחול-סגול ,צבעים מעורבים ולבן.
צבע הרגלים  -לעתים אדום .לעיתים הרגלים מנוצות.

ירגזי

דרור הבית

שהות בארץ :נפוץ לאורך כל השנה בכל חלקי הארץ.
מזון :בעיקר זרעים אך יכול לאכול הכל.
אורך גוף 14-17 :ס"מ ,מוטת כנפיים 25 - 23 :ס"מ,
משקל 21-33 :גרם.
אמצעי זיהוי :אפור-חום מפוספס ,גחון בהיר .נמצא בדרך
כלל בלהקות ,לא פוחד מאדם.

בולבול ממושקף:

שהות בארץ :יציב ומצוי בכל חלקי הארץ.
מזון :ליד מקווי מים צד דגים קטנים ודו חיים,
כאשר לא ליד מקווי מים צד חרקים וזוחלים קטנים.
אורך גוף 30-26 :ס"מ ,מוטת כנפים 43-40 :ס"מ,
משקל 110-68 :גרם.
אמצעי זיהוי :ראשו ובטנו חומים ,בגבו ובכנפיו נוצות בגוון
טורקיז עז ,צבע זה בולט במיוחד בעת המעוף .בחזהו
מתבלט כתם לבן גדול -מכאן שמו ,לבן חזה.

עורבני שחור כיפה

צילום :תומר קורי

שהות בארץ :יציב ונפוץ.
מזון :אוכל כל.
אורך גוף בוגר 35.4-32.5 :ס"מ ,מוטת כנפיים 58-52 :ס"מ
משקל 191-160 :גרם.
אמצעי זיהוי :כתם תכול בכנף ,המתבלט במיוחד בעת
המעוף.

