ספירת הציפורים
הגדולה
ציפורי הבר בחצר הבית

ספירת הציפורים הגדולה מוקדשת לזכרו של שלום זו-ארץ

אוהב ציפורים? רואה אותן בכל פינה? זה הזמן לתעד!

إحصاء العصافري الكبري

العصافري الرب ّية يف ساح ِة املنزل
احصاء العصافري الكبري  ،مهدى لذكرى شلوم زوارس

كل زاوية؟ حان الوقت لتوثيق ذلك!
تحب العصافري؟ هل تراها يف ّ
هل ّ

מיזם ‘ספירת הציפורים הגדולה של ציפורי הבר בחצר הבית ‘ נערך
משנת  2006במטרה לעקוב אחרי השתנות אוכלוסיות הציפורים,
למען שמירה על הציפורים.
זה כל כך פשוט שכל אחד יכול להשפיע ולעזור :הנתונים שנאספים
מסייעים למומחים לבנות בסיס נתונים רב שנתי של הרכב ומספר מיני
ציפורי הבר שבקרבת ביתנו ,ולאפיין מגמות ושינויים במהלך השנים.
המידע שמתקבל הוא בעל ערך למדענים ,לצפרים ,למקבלי החלטות,
לחובבי הטבע ולכלל הציבור.
בכל שנה מגיעים אלינו מאות טפסים .כל דיווח הוא בעל חשיבות גבוהה.

مرشوع "إحصاء العصافري الكبري من الطّيور الربيّة يف ساح ِة املنزل" ُع ِقد منذ عام 2006
بهدف تعقّب التّغيريات يف أرساب الطّيور ،من أجلِ حامية الطّيور.
كل شخص ميكنه أن يؤث ّر ويقدّم املساعدة :إ ّن املعطيات الّتي يت ّم جمعها
ببساط ٍةّ ،
السنوات لرتكيب وعدد أنواع الطّيور الربيّة
تساعد الخرباء يف بناء قاعدة بيانات متعددة ّ
بالقرب من منزلنا ،ومتييز االتّجاهات والتّغريات عىل م ّر السنني .إ ّن املعلومات التي يت ّم
الحصول عليها هي معلومات قيّمة ومفيدة للعلامء ،لعلامء الطيور ،ملتّخذي القرارات،
ملح ّبي الطّبيعة ولعا ّمة الشّ عب.
كل عامٍ ٍ
مئات من التّقارير عن حوايل أربعني ألف طائ ٍر تقريبًا ،وحوايل مائة نو ٍع
يصلنا ّ
ٍ
كل تقري ٍر له أهم ّية كبرية.
مختلفّ .

הזמן הטוב ביותר לספירת ציפורים הוא החל מאמצע ינואר ועד אמצע
פברואר בשעות הבוקר  .7:00-10:00בשעות אלה הציפורים פעילות
בחיפוש מזון וניתן לצפות בהן בקלות.
בחרו אזור בתוך הישוב ,התמקמו במקום בו יש ראות טובה של עד 100
מטר ,ואפשרו לציפורים להתרגל לנוכחותכם.
הקדישו 10דקות לזיהוי הציפורים (היעזרו בתמונות) ורשמו אותן ואת מספר
הפריטים מכל מין שראיתם.
הוסיפו לרשימה גם מינים שאינם מופיעים בתמונות .שימו לב :הימנעו
מספירה כפולה  -כאשר הציפורים הנספרות נעות בשטח במספרים גדולים
(לדוגמא להקה של דרורים) ,יש לכתוב את המספר המירבי שנצפה בו זמנית.
ניתן לספור שוב ללא הגבלה רצוי בשטחים אחרים ,אולם לכל ספירה יש
להקליד דיווח נפרד.
ניתן לרשום על גבי הטופס ואח"כ להזין את הנתונים לאתר האינטרנט
של  eBirdאו להקליד ישירות בכל מכשיר נייד באפליקציה של .eBird
כל המידע בקישור שלפניכם:
https://www.teva.org.il/birdscount
מוסדות חינוך  -מוזמנים לדווח במהלך כל ינואר.
ראו באתר חומרים חינוכיים והרשמו לקבלת תעודת השתתפות.

كيف ميكن املشاركة؟

איך משתתפים?

ספירה נעימה!
اِسم املستطلِع/ة:

أفضل وقت إلحصاء الطّيور ،ابتدا ًء من منتصف كانون ثاين حتّى منتصف شباط ،هو
ِ
بالبحث عن طعامها
الساعات
الساعة  7:00-10:00صبا ًحا .تقوم الطّيور يف هذه ّ
ما بني ّ
وهكذا من املمكن رؤيتها بسهولة .قوموا باختيا ِر مكانٍ يف بلدكم ،متركزوا مبنطق ٍة ذات
خصصوا بضع دقائق
رؤية جيّدة حتى  100مرت ،ودعوا الطّيور تعتاد عىل وجودكمّ .
كل نوع رأيتموه
بالصور) ث ّم س ّجلوا عدد الطّيور من ّ
للتّعرف عىل الطّيور (استعينوا ّ
خالل عرش دقائق .أضيفوا إىل القامئة أيضً ا األنواع الّتي شاهدمتوها وغري موجود ٍة يف
الصور .مالحظة :تج ّنبوا الع ّد املزدوج-عندما تسري الطّيور عىل األرض بأعدا ٍد كبرية (مثل
ّ
رسب من الدّوري)  -يجب كتابة العدد األقىص من الطّيور الّتي رأيتموها.
ِ
كل إحصا ٍء عىل
من املمكن الع ّد يف مناطق أخرى دون تق ّيد ،ولكن يجب أن يُكتب ّ
حدة يف تقرير منفصل .ميكنك التّسجيل يف ال ّنموذج ومن ثم إدخال اىل موقع االنرتنت
 eBirdأو إدخال البيانات مبارش ًة من أي هاتف نقال عرب التطبيق  .eBirdملزيد من
املعلومات ادخلوا ال ّرابطhttps://www.teva.org.il/birdscount :
املؤسسات التعليمية  -ميكنكم ارسال التقرير طوال شهر يناير.
شاهدو املواد التعليمية يف املوقع االلكرتوين وتسجلو للحصول عىل شهادة مشاركة.

إحصاء موفّق
الربيد اإللكرتو ّين:

املوقع או באפליקציה של )eBird
טופס לאיסוף נתונים מהשטח استامرة لجمع البيانات امليدان ّية (להקלדה באתר لتعبئة االستامرة يف
التاريخ:
ُعنوان موقع اإلحصاء (الشارع ،الرقم ،البلدة):

שם הסוקר/ת ______________________ :דוא”ל____________________ :
כתובת שטח הספירה (רחוב ,מספר ,יישוב)_____________________:תאריך___________:
מין הציפור

أنواع العصافري وعددها

מספר פרטים שנצפו

عدد العصافري الّتي ت ّم رؤيتها

מין הציפור

أنواع العصافري وعددها

כל המידע על ספירת הציפורים:
https://www.teva.org.il/birdscount

מספר פרטים שנצפו

عدد العصافري الّتي ت ّم رؤيتها

מין הציפור

أنواع العصافري وعددها

מספר פרטים שנצפו

عدد العصافري الّتي ت ّم رؤيتها

ציפור קטנה מיונה اصغر من الحاممة

Smaller Than A Pigeon

צילום :איתן קאופמן

צילום :איתן קאופמן

حسون أخرضGreenfinch

צילום :משה כהן

צילום :איתן קאופמן

צופית בוהקת ابو الزهر

צילום :איתן קאופמן

צילום :דובי קלעי

About Pigeon Size Or Larger

צילום :איתן קאופמן

צילום :משה כהן

יונה حامم طوراين

Feral Pigeon

צילום :ברוך אלרט

צילום :משה כהן

צילום :ברוך אלרט

מיינה مينا

עורבני שחור כיפה ابو زريق

Common Myna

Jay

צילום :ברוך אלרט

צילום :ברוך אלרט

שחרור شحرور

Blackbird

צילום :משה כהן

תוכי נזירי ببغاء الراهب

צוצלת

دبسيه ضاحكه Laughing Dove
צילום :משה כהן

דררה ُد ًرة  Rose-ringed Parakeetנקר סורי نقار خشب Syrian Woodpecker

Monk Parakeet

Robin

צילום :דובי קלעי

דוכיפת

אדום החזה أبو الحناء

Pied Wagtail

גודל כיונה או יותר بحجم الحاممة او اصغر بقليل

هدهد Hoopoe

Palestine Sunbird

צילום :דובי קלעי

ירגזי מצוי قرقف كبري

נחליאלי לבן كركس

Great Tit

צילום :אבי בלומן

דרור הבית دوري البيت

חוחית حسون Goldfinch

House Sparrow

צילום :נינו יולזרי

בולבול بلبل Bulbul

ירקון

פשוש فسييس

Graceful Prinia

עורב אפור غراب رمادى

Hooded Crow

