
תאריך

לבדעל עץ2דרור  16.3.2017

לבדאחת על עץ והשניה באוויר2צופית9:13-9:23בוקר  

זוגבאוויר2עורבים

זוגבאוויר2יונה  16.3.2017

לבדעל עץ1בולבול15:55- 15:45צהרים 

צופית

דרור

בולבול

19.3.2016

9:33- 9:23בוקר  

לבדעל עץ3צופית

לבדבאוויר1בולבול

זוגצומח2יונה19.3.2016

2בולבולצהרים

2צופית

1עורב

2לא מזהה

:מאפייני הצומח שניצפו עליו ציפורים

מצב פנולוגיזיהוי הצומחסוג הצומחשם המין של הציפור שנצפתה על צומח

שלכתמישעץדרור

שלכתמישעץבולבול

שלכתמישעץצופית

שלכתמישעץעורב

שלכתמישעץיונה

תר

תאור כללי של בית הגידול

.ואני רואה ציפורים בעיקר על עץ אחד שנמצא כרגע בשלכת'  מ3*3בשטח שהקצבתי לצפייה הוא כ . ה" גינה פרטית בהרחבה במושב חקלאי כפר הרא

.ושיחים עם פרחים לבנים קטנים.  שני עצים שאינם בשלכת אינני מכירה את שמם, עץ מיש גבוהה, בחלק הגינה בו אני צופה יש דשא על הקרקע

.האזור בארץ הוא מישור החוף במרכז יחסית

תמונה

פרטים' מסשם מין הציפור

היכן נצפתה 

/על הקרקע/על צומח)

/על מבנה/באוויר

(אחר/על כבל חשמל

ארגון פרטים 

(בקבוצה/בזוג/לבד)



גרפים המייצגים את התצפיות

16.3.2017  2 ו 1תצפית מספר 

צפיית צהריםצפיית בוקרשם הציפור

21דרור

2עורב

21צופית

2יונה

2בולבול

19.3.2017  3 ו 2תצפית מספר 

צפיית צהריםצפיית בוקרשם הציפור

1עורב

32צופית

2יונה

12בולבול

2לא מזהה
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 בולבול יונה צופית עורב דרור

 צפיית בוקר

 צפיית צהרים
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 לא מזהה בולבול יונה צופית עורב

 צפיית בוקר

 צפיית צהרים



 תצפיות4- גרף מסכם

4צפיית צהרים תצפית 3תצפית - צפיית בוקר2תצפית - צפיית בוקר1תצפית - צפיית בוקר

21עורב

2132צופית

22יונה

212בולבול

2לא מזהה
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 דרור לא מזהה בולבול יונה צופית עורב

 1תצפית  -צפיית בוקר

 2תצפית  -צפיית בוקר

 3תצפית  -צפיית בוקר

 4צפיית צהרים תצפית 
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 3תצפית  -צפיית בוקר

 4צפיית צהרים תצפית 
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יחסי הגומלין בין הציפורים שנצפו לבין הצומח

את כל הציפורים ראיתי על עץ ה מיש בגינתי. א4:סוג הצמח

העץ בשלכת. ב4:מצב פנולוגי

מידי פעם ניקרו, עמדו השקיפו וצייצו. ג4התנהגות הציפורים , 

למדתי שניתן לראות את הציפורים בעיקר על  המיש הגבוה . דררות ודרורים, בולבולים, יונים, עורבים, בגינתנו ניתן לראות צופיות.  דהממצאים

.אני די בטוחה שיש עוד ציפורים בגינה אך לא ראיתי אותם כיוון שלא היו  על עץ חשוף.  העץ  נמצא בשלכת . שנמצא בגינתנו

אולי להוסיף מתקן האכלה וצמחים נוספים בגינה.  התכנון להוסיף לגינה



סוג צומח 

(עשבוני/שיח/עץ)

מצב פנולוגי  

/עלווה/שלכת)

(פירות/פרחים

זיהוי הצמח

מיששלכתעץ עמידה

מיששלכתעץ עמידה ומעוף

מעוף

מעוף

מיששלכת עץ עמידה

מיששלכת עץ תצפית בסביבה

מיששלכת עץ עומד ומשמיע קולות

מיששלכת עץ אוכל ומשמיע קולות

מיששלכת עץ משמיעה קולות

מעוף

מיששלכת עץ עמידה

מיששלכת עץ 

מיששלכת עץ 

.ואני רואה ציפורים בעיקר על עץ אחד שנמצא כרגע בשלכת'  מ3*3בשטח שהקצבתי לצפייה הוא כ . ה" גינה פרטית בהרחבה במושב חקלאי כפר הרא

.ושיחים עם פרחים לבנים קטנים.  שני עצים שאינם בשלכת אינני מכירה את שמם, עץ מיש גבוהה, בחלק הגינה בו אני צופה יש דשא על הקרקע

מאפייני צומח התנהגות במקום שבו נצפתה

/תצפית בסביבה/עמידה) 

/מעוף/הליכה

(השמעת קולות/אכילה







למדתי שניתן לראות את הציפורים בעיקר על  המיש הגבוה . דררות ודרורים, בולבולים, יונים, עורבים, בגינתנו ניתן לראות צופיות.  ד

.אני די בטוחה שיש עוד ציפורים בגינה אך לא ראיתי אותם כיוון שלא היו  על עץ חשוף.  העץ  נמצא בשלכת . שנמצא בגינתנו


