סקר קינון סיסים באינטרנט מתצפית במצלמת 'און-ליין'
מטרת הסקר ללמוד על פעילות הקינון ובעיקר על שעות ההאכלה במטרה לסייע בזיהוי
קינונים פעילים.
מה עושים? סוקרים בשטח ,באמצעות תצפית על מבנים וקירות ומאתרים אתרי קינון  ,של
סיסים .מחפשים בהם את מקומות הכניסה של הסיסים הבוגרים ,המביאים מזון לגוזלים.
הסקר האינטרנטי שתבצעו יספק מידע על השעות בהן הסיסים מאכילים בתדירות גבוהה
יותר ,כדי לאפשר לצופים המחפשים קינים לכוון את עצמם לשעות אלה ,בהנחה שהפעילות
בכל הקינונים מתרחשת באותו זמן.
מציאת הקינונים תסייע למפות את מצב הסיסים בישראל ובכך תסייע בשמירתם.
בישראל – יש שתי מצלמות על קיני סיסי-חומות.
.1בבית שיף בתל אביב .קינון בארגז תריס שנקרא  HOME SWIFT HOMEבה בקעו שלושה
גוזלים אחד בתאריך  1/21ושניים בתאריך 1/21
 .2בגבעתיים .קינון בתיבת קינון שנקראת  SWEET SWIFT HOMEבה בקעו שלושה גוזלים
יום אחר יום בתאריכים  10201 -9/04,וב11201 -
על פי הספרות משך הזמן שגוזלי הסיסים בקן עד הפריחה הוא  8 -5שבועות ,תלוי בהספקת
המזון (יש לשער שבישראל יש הספקת מזון טובה שהרי מדובר בחרקים מעופפים כגון
ברחשים יתושים ודומיהם ואז משך השהיה בקן הוא קצר  6 -5שבועות)
גישה למצלמות :דרך דף השער של פורטל 'מרכז הצפרות בישראלי' ,בקישור:
http://www.birds.org.il
או על ידי סריקת הקוד

קריאה נוספת על הסיסים – באתר ציפורי הבר בחצר מדור ציפורים
הנחיות לביצוע סקר סיסים במצלמת אונליין:
 .1פיתחו במחשב2אייפד2סלולרי שלכם שני דפי אינטרנט והעלו לכל אחד את אחד
הקינונים .אם אי אפשר לפתוח שני דפים הסתפקו באחד.
 ./הגבירו את הקול במחשב וצפו בקינים במשך  10- 5דקות ותארו את הפעילות
שאתם רואים בכל קן .לאחר מכן תשאירו את המכשיר עם האינטרנט פתוח לידכם.
כשתהיה האכלה תשמעו צווחות רמות ואז צפו ומלאו את הטבלה .קחו בחשבון
שלעתים עובר זמן רב עד שהסיסים הבוגרים מגיעים.
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הערות

פעילות גוזלים :מנוחה ,זחילה' ,שכביות שמיכה' ,דחיפת אחים ,הצצה החוצה ,אחר
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