ציפורים בגינה
מאת שלומית ליפשיץ ,המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית
השתתפו בהכנת הטבלה :שמוליק יבין ,מנחם אדר ,הדס כץ שדה חן ,שי מגן הכנסת ,יוחאי ווסרלאוף ,עמי ברנשטיין ,חיים שגיא
צורך במים
בחצר

תצורת צומח שבה היא
מוצאת את מזונה

מקום שבו היא בונה את
קינה

טריטוראליות

הערות

שם הציפור

מזון

שיחים סבוכים ,סמוך
לקרקע

לא בארץ

כן

חורפת

אדום החזה

חרקים קטנים
ופירות קטנים

לא

על שיחים או עצים בגובה
של כ 2-5מטר

רק בעונת הקינון

בולבול צהוב שת

אוכל כל

כן
אוהב
להתרחץ

עצים ושיחים

כן

דוכיפת

חסרי חוליות
שחופרת מהקרקע

כן

מדשאות רחבות ושדות

חורים בקרקע ובעצים,
חללים כגון חביות כדים
וצינורות

דרור הבית

זרעים בעקר
וחרקים מעט

כן
אוהב
להתרחץ

בצמוד למשכנות האדם,
מדשאות ,שיחים עצים

בדרך כלל בבתים בתוך
חללים כגון מרזבים ,חורים
בגג וכד

לא

חוחית

זרעים

כן

שדות בור ,שדות חוחים,
שדות חמניות

על עצים ושיחים גבוהים

רק בעונת הקינון

ירגזי מצוי

חרקים ,פרוקי
רגליים ,זרעים
שומניים

כן

עצים ושיחים גבוהים

בגזעי עצים ,בחללים כגון
צינורות מרזבים ועוד

כן

ירקון

זרעים

כן

עצים ושיחים גבוהים

בצמרות של עצים ושיחים
גבוהים

בעונת הקינון

נחליאלי לבן

חרקים

לא

משטחים פתוחים,
מדשאות ,מגרשים

לא מקנן בארץ

כן

ציפור חורפת.
בלילה הנחליאלים מתלהקים לשינה על
עצים גבוהים

נקר סורי

פרוקי רגליים
שמצויים מתחת
לקליפת העצים

כן

עצים

גזעי עצים

כן

זקוק לעץ בעל גזע רך יחסית כגון
אזדרכת ,אשל ,חרוב או אורן

עורבני שחור כיפה

אוכל כל אבל

כן

עצים גבוהים ,שיחים

בצמרת שיח גבוה או עץ

כן

רצוי לתלות תיבות קינון

שם הציפור

מזון

צורך במים
בחצר

במיוחד נמשך לעצי
אלון ופקאן

תצורת צומח שבה היא
מוצאת את מזונה

מקום שבו היא בונה את
קינה

טריטוראליות

הערות

גבוהים וסבוכים

פשוש

חרקים קטנים

לא

שיחים סבוכים

שיחים נמוכים וסבוכים

כן

שחרור

חסרי חוליות

כן
אוהב
להתרחץ

על הקרקע מתחת לכסות
עלים מתחת לשיחים
גבוהים וסבוכים

שיחים גבוהים וסבוכים או
עצים סבוכים

כן

צופית בוהקת

צוף וחרקים

כן

צמחים בעלי פרחים
שמכילים צוף

שיחים סבוכים ,מטפסים

כן

צוצלת

זרעים ופירות
מהקרקע

כן

עצים שמניבים פירות
שניתן לאוכלם מהקרקע
למשל זיתים,

עצים  ,שיחים סבוכים
ואדניות בחלונות הבתים

כן

עורב אפור

אפשר למשוך עם מתקן האכלה

אוכל כל
לפזר אגוזים
ופקנים בקליפתם
על הדשא

כן

בעקר אוהב עצי פקאן ,וכן
מדשאות

עצים גבוהים

לא

זו ציפור שנמצאת בגבהים ובפארקים ,לא
מגיעה לגינות קטנות

בז מצוי

פרוקי רגליים
זוחלים וציפורים
קטנות

לא

מדשאות מקומות פתוחים

עצים גבוהים או אדניות
בקומות גבוהות של בניני
קומות

כן

ניתן לתלות עבורם תיבות קינון

שלדג גמדי

דגים קטנים

כן

צמחי גדה שעליהם עומד

לא בארץ

כן

ציפור חורפת
נדרשת בריכה קטנה עם דגי גמבוזיה
מתאים לפארק

סנונית הרפתות

חרקים

כן

באוויר

בבתים ,מעל מנורות
בפינות

לא .מקננת במושבות

ציפור מקיצת
צריכה גם בוץ בסביבה בשביל לבנות את
הקן.

דררה

פירות ,זרעים

כן

עצי פרי ,שדות חמניות

גזעי עצים גבוהים

לא

סיס חומות

חרקים מהאוויר

לא

חללים על גבי הבתים כגון
מחסי תריסים ותיבות

לא

ציפור פולשת.

ציפור מקייצת .ניתן לתלות תיבות קינון

