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  2019ינואר  –ספירת הציפורים הגדולה 
. המטרה לנטר 2.2.2019, ט"ו בשבט תשע"ט מתחילה ספירת הציפורים הגדולה שתימשך עד לתאריך 21.1.2019ב 

 מדענים ושאינם מדענים שותפים בו אזרחי, מדע של מיזם היא הציפורים ספירתאת ציפורי הבית והגינה בישראל. 

 ניתוח ניהול, תכנון, כמו המחקר של אחרים בשלבים או הציפורים בספירת כמו והתצפיות הנתונים באיסוף )אם במחקר

 דרכה בתחילת ישראל ...שונים בתחומים אזרחי מדע מיזמי אלפי ישנם בעולם אחרים(. במיזמים והצגתם הנתונים

 תורמת בספירה השתתפות בישראל. ביותר והגדולים הראשונים המיזמים בין היא הגדולה הציפורים ספירת בתחום.

 כאן ראו הטבע להגנת החברה של אזרחי מדע על עוד כאחד. הטבע ולשמירת הציפורים על למחקר

https://www.teva.org.il/mada .  

בהובלת החברה להגנת הטבע והמרכז לטיפוח  2006ספירת הציפורים מתקיימת משנת  !שנה 13זו כבר מסורת של 

 10-יוצאים ל  .לעזור לנו לסקור את מצבם של הציפורים בישראל קוראים לציבורמדי שנה  .בחצר הבית ציפורי הבר

 .ל סוג, מתעדים ומדווחיםציפורים ראינו מכ לחצר הבית או לסביבה הקרובה, מסתכלים על הציפורים, מזהים כמה דקות

הנתונים נאספים למאגר ארצי אחד שמאפשר מדי שנה לקבל תמונת מצב על הציפורים בישראל ולעקוב אחר שינויים 

ומגמות, בעיקר בקרב הציפורים העירוניות, שבדרך כלל 

העורבים, הדרורים, הבולבולים,  פחות מדווחות, כמו

וב אחר בנוסף מאפשרת הספירה לעק .ועוד  החוחיות

מיינה, דררה  מגמת ההתפשטות של מינים פולשים כמו

ולבחון האם וכיצד יש להם השפעה על ,יותוכי נזיר

דקות  10הפעילות היא למשך  .האוכלוסיות המקומיות

בלבד, מהנה ומעשירה ומתאימה לקבוצות מאורגנות, 

לגנים ולבתי ספר, למשפחות ולכל מי שמתעניין בשכנינו 

לעזור ולשמור עליהן ועל הטבע בעלי הכנף ורוצה 

 .בישראל

 ?כיצד נספור ציפורים

  לביצוע התצפית יש לבחור אתר נוח שיש בו

רצוי לבחור במקום   גינה, חצר, כיכר, רחוב, אדן החלון, פארק וכו'. -ראות טובה. כל מקום בתחום היישוב יתאים 

 שקט ומוצל, עם הגב לשמש, ממנו תוכלו לצפות על השטח שבחרתם.

  דקות בדיוק במקום קבוע. 10את התצפית נבצע במשך 

 יתרגלו  רצוי לשבת במקום חמש דקות לפני תחילת התצפית, על מנת שתוכלו לזהות את הציפורים והן

 לנוכחותכם.

  עם תמונות הציפורים הנפוצות. דף הנחיות מצורףיש להצטייד במשקפת ובמדריך לזיהוי ציפורים. לעזרתכם  

  מטר מסביבכם, ומספר הפרטים  100יש לרשום את כל המינים שתזהו בעשר דקות בטווח של עד

רשמו את המספר המרבי של ציפורים שראיתם בו  - שראיתם מכל מין. במקרה וראיתם להקת ציפורים  המרבי

  זמנית.

   בבוקר, בשעה בהן הציפורים פעילות בחיפוש מזון ואז קל לצפות בהן,  07:00-10:00שעות הספירה הרצויות הן

 .הציפוריםבמצגת אודות ספירת  מוזמנים להיעזר  אך ניתן כמובן לצפות בשעות אחרות במשך היום.

  

https://www.teva.org.il/mada
https://www.teva.org.il/mada
https://www.teva.org.il/mada
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hanchayot2019(1).pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2019Mazeget.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2019Mazeget.pdf
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 כיצד נדווח על הציפורים?

 eBirdניתן לרשום את התצפית ישירות באפלקציית 

בטופס  )בעברית( או למלא קודם ידנית

באפליקציה ואח"כ להזין את הנתונים  להדפסה

 )באנגלית(. ebird  באתר של או

בעת הדיווח לפני השליחה, אנא רשמו  - חשוב

בהערות ספירת הציפורים, על מנת שנבחין בין 

 .תצפיות רגילות לדיווחי ספירת הציפורים

  

 !תודה שספרתם ודיווחתם

וח ללא הגבלה, בכל תקופת מוזמנים לספור ולדו

 .2.2.19עד ה  21.1.19 -הספירה 

ככל שתדווחו יותר יגדל מאגר הנתונים ותשתפר 

 .איכות הנתונים מבחינה סטטיסטית

 

ט ונצא לפעילות לכבוד ט"ו בשב ליד השער הצהוב על הגבול בין ירקונה וגני עם 11:00ניפגש בשעה  26.1.2019בשבת 

 ופי )כל אחד מביא כיבוד לשתף עם הקהילה(.אכלת ציפורים ונקנח בפיקניק שיתובמהלכה נספור ציפורים, נכין מתקן לה

 

                    
 אילת פלק שחם              

 
 

 הצילומים הנפלאים של חברנו אבישי רייזנר 

https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/13171_tofes_rishum(1).pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/13171_tofes_rishum(1).pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/13171_tofes_rishum(1).pdf
https://ebird.org/submit

