חוג צפרות בהדרכת ערן בנקר
יום שישי ,ל' תשרי ()71/01/02
עמק בית שאן
כמו תמיד ,אנחנו אוהבים להתחיל את העונה על בטוח! שפע של ציפורים ,במגוון בתי גידול .מינים יציבים ,מינים חולפים ,וגם מינים חורפים הגיעו
לאזורנו .בעונה זו של השנה ,עמק בית שאן הוא באמת המקום הכי עשיר לצפרות בארץ.

יום שישי ,י"ד חשוון ()7/00/02
עמק חפר
אתר חדש – ישן נולד השנה! אגמון חפר!
באתר – מספר בריכות ,שבעבר שימשו את החקלאים לגידול דגים ,אך לפני מספר שנים הוחלט להופכן לבתי גידול לחים עבור עופות מים.
המקום נפלא ,ועם מגוון עצום של עופות מים ומינים חורפים .אולי תופיע אף הפתעה נדירה אחת או שתיים....

יום שישי ,כ' כסלו ()7/07/02
נגב מערבי
הטיול הראשון דרומה השנה יהיה לשטחים הפתוחים המפורסמים של הנגב המערבי .עקב הביקוש לחזור לאזור קסום זה ,אנו יוצאים בחיפוש
אחר מגוון גדול של דורסים אוכלי זלרעים ,ואילו חופמאים למיניהם.

יום שישי ,ג' שבט ()01/0/07
השפלה
אנו כבר עמוק בחורף ,וטיול זה מתרכז במינים חורפים באזור השפלה .נסייר בכמה מאגרים ושטחים פתוחים ,בחיפוש אחר מינים חורפים כגון
ברווזים ,דורסים וציפורי שיר .שינויים באתרים בהתאם למשקעים.

יום שישי ,א' אדר ()01/7/07
עמק חרוד
החורף עדיין מורגש באוויר אך הניצנים הראשונים של האביב כבר כאן! בסיור זה ,עדיין נמצא מינים חורפים (בסביבה הלחה) ,אך גם נוכל לחפש
את הנודדים הראשונים החולפים דרך ישראל בדרכם דרומה.

יום שישי ,כ"ח ניסן ()07/4/07
אגם ירוחם
טיול בדגש מינים נודדים .הנדידה חולפת אותנו בגלים .אין דרך לצפות מתי יגיעו הגלים ה"חזקים" ,ואילו מינים יגיעו עימם בכמויות גדולות .אנו
יוצאים בחיפוש אחר מינים שונים ,בדגש על ציפורי שיר .זוהי עונה מיוחדת ,ובכל רגע נתון משהו נדיר יכול להופיע.

יום שישי ,כ"ו אייר ()00/5/07
כפר ברוך
כבר חם ועוד רגע הקיץ כאן! בסיור זה ניסע לחפש כמה מינים מקומיים ,מרשימים .וגם  -זנב הנדידה עוד איתנו ויתכן שנמצא גם נודדים אשר
"בדרך".
במרבית הסיורים איני אוהב לנקוב בשמות ציפורים מסוימות אותן נראה ,אך הפעם אני מוכן להסתכן בפרנקולין שחור ,ברווז משויש ועורב אפור.

יום שישי ,י"א סיוון ()75/5/07
ניצנה
אין היכן להסתתר מהחום ,היובש והצמא.
בסיור זה נחפש את המינים אשר קוראים לאזור זה של המדבר "בית" .בעונה זו ,חלקם נוהגים להתארגן בקבוצות ,ולהרוות את צמאונםבשעות
הבוקר המוקדמות ,לאזורי שתייה אלו נגיע לצפות בהם.

לפרטים והרשמה – לחץ כאן

