
 

 82וח ציפורי הבר בחצר ובגינה מספר ידיעון המרכז לטיפ
 8102 ספטמבר, דתשע"  תשרי

 שלום רב,  

 ומלאת תצפיות מהנות בציפורים ובטבע שנה טובה

מידי יום נראות ציפורים חדשות, בעיקר מבין החולפות אותנו לכוון  .נדידת הסתיובימים אלה אנו בשיא 

בסקר הגעת הנחליאלי הלבן  בקרוב תגענה הציפורים החורפות. אי לכך אנו קוראים לכך להשתתף   . אפריקה

 . וציפורים חורפות אחרות

 
 נחליאלי לבן צילם איתן קאופמן

 עצים בהם מקננים נקרים כמו כן אנו ממשיכים בסקר  בסקר המתמשך של הצמחים והציפורים אנו ממשיכים

  מידע שכבר נאסף באתרב עיינו  . לינות מקובצות ובסקר

 .תשעד והסביבה חוג הרצליהבמסגרת   טובר נתחיל שוב בסיורי הצפרותהחל מהמחצית השניה של אוק

 לשלומית בוכת -הסיורים טרף לרשימת התפוצה של צם לההמעוניני

 ציפורים נודדות  טיפ עונתי:

, סתיו ניתן לראות במועדים ידועים וכמעט מדויקים להקות ענק של עופות דואים גדוליםנדידת הבתקופת 

חסידות, איות צרעים, נצים קצרי אצבעות, שקנאים ועיטי חורש. מועדי  הנודדים דרך ישראל לאפריקה. ביניהם

סידות נודדות בין אמצע אוגוסט ועד סוף הגעה של העופות האלה מדויקים למדי; למשל ידוע שרוב הח

ספטמבר. אטרקציה גדולה הם להקות הענק של עיטי החורש שמועד שיא הנדידה שלהם ברוב השנים הוא 

ביער בן שמן לא רחוק ממושב גמזו . הצפרים 'המשוגעים' עשות חנית לילה והם  נוהגים ל 1... -סביב ה

, להקות של עשרותליער בן שמן ולקוות ולראות , 10.11ך בשעה בער ,מידי בוקר,  זו בתקופהלהגיע, נוהגים 

זוכים שוכ . דרומה להמשך דרכם ומתרוממים  'רקעל הבו'חורש תופסים את הטרמיקות עיטי מאות או אלפי 

 מומלצת!מרנינת נפש וזו חוויה   -לראות
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בתקופה זו ממש עוברים חולפים בישראל  במשך הלילות עופות נודדים קטנים רבים מאד. אחד מהפחות  
יאלים מוכרים שעובר בהמוניו הוא הנחליאלי הצהוב, שאת להקותיו ניתן לראות במשך היום בעת שהנחל

להלן מספר  רבים.הלבן הוא בעל מופעים  יובדומה לנחליאלצהוב לרוב צבעו . עסוקים במנוחה וציד  בשדות
 צילומים 

 

   

 איתן קאופמןצילם  צילם אברהם קוזק צילם דובי קלעי

 

   מידע על המוצרים והנחיות בנוגע לרכישה

 ועוד פנו  לקניה, הזמנת הדרכות, ההפעלות, הרצאות, השתלמויות, ימי שיא

   shlomitlif@gmail.com  לשלומית

 הציפורתוןלגיליונות קודמים של 

  shlomitlif@gmail.com –לסייע לנו בהתנדבות בתחומים שונים  במידה ואתם מעונינים

 לחצו כאןלהערות הארות והעברת חומרים למידעון הבא  

  עמיים.מתנצלים אם קיבלתם את המידעון פ

 נודה לכם אם תעבירו מידעון זה גם לחבריכם.
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