
מגדיר ציפורים 
בפארק הרצליה

פארק הרצליה הוא ריאה ירוקה בעלת חשיבות אקולוגית רבה, 
מהווה  הפארק  החוף.  מישור  של  העירוני  למרחב  והן  לעיר  הן 
השנה:  חודשי  כל  לאורך  רבות  לציפורים  קבוע  משיכה  מוקד 
ציפורים יציבות )תושבות קבע המופיעות בו כל השנה( וציפורים 
טבע  נכסי  שימור  תוך  התבצעו  והקמתו  הפארק  תכנון  נודדות. 
ונוף טבעיים ומשוקמים אשר יצרו בפארק תשתית למרכז צפרות 

המיועד ללמידה ולמחקר על אודות מגוון ציפורים.

מגדיר בסיסי זה מאפשר למבקרים בפארק לזהות ציפורים 
באופן עצמאי ולהכירן.

זיהוי הציפור במגדיר זה נעשה על פי גודל: "ציפורים גדולות" - 
גודלן כיונה או יותר, "ציפורים קטנות" - גודלן קטן מיונה.

 אנו מאחלים לכם הנאה בביקורכם בפארק הרצליה 
ובתצפית על הציפורים שבו.

*** הטקסט נרשם בלשון זכר אך מיועד לשני המינים ***

צוות פארק הרצליה

ציפורים קטנותציפורים גדולות - המשך

תור צווארון 
Collared Dove

בפארק: יציב. 
בית גידול: פארקים, גינות ושטחים חקלאים.

מזון: גרעינים וזרעים.
קינון: בעצים עם עלווה צפופה.

בולבול צהוב-שת )ממושקף( 
Spectacled Bulbul

בפארק: יציב .
בית גידול: גינות, פארקים, שטחים עירוניים, שדות בור וחקלאיים. 

מזון: פירות וחרקים.
קינון: על שיחים ועצים.

נחליאלי לבן 
White/Pied Wagtail

בפארק: חורף.
בית גידול: פארקים, גדות מקווי מים, מדשאות ושדות.

מזון: פרוקי רגליים.
קינון: שיחים וצמחייה בסמוך למקווי מים ובתיבות קינון.

ירגזי מצוי 
Great Tit

בפארק: יציב.
בית גידול: פארקים, גינות, חורשים ויערות.

מזון: זחלים, חרקים, פרוקי-רגליים, קטניות ואגוזים. 
קינון: בחללים, בסדקים ובתיבות קינון.

סנונית רפתות 
Barn Swallow

בפארק: יציבה וחולפת.
בית גידול: בעיר ובכפר, בשדות בור וחקלאיים. 

מזון: חרקים מעופפים.
קינון: במבנים בתוך יישובים, בחניונים ומתחת לגשרים.

דרור הבית 
House Sparrow

בפארק: יציב. 
בית גידול: בקרבת משכנות אדם ובשטחים פתוחים. 

מזון: זרעים וחרקים, פירות ושארית מזון אדם.
קינון: חורים וסדקים בקירות ובגגות.

סיס חומות 
Common Swift
בפארק: חולף ומקייץ.

בית גידול: בעיר ובכפר, בשדות בור וחקלאיים. 
מזון: חרקים מעופפים.

קינון: חללים וסדקים בקירות ובמצוקים.

מיינה מצויה 
Common Myna

בפארק: יציבה )מין פולש(.
בית גידול: פארקים, גינות ושדות חקלאיים. 

מזון: פירות, חרקים, פרוקי-רגליים, זוחלים ודו-חיים. 
קינון: בחללים ובסדקים.

פשוש 
Graceful Prinia

בפארק: יציב. 
בית גידול: פארקים, שדות וצמחייה לצד מקווי מים.

מזון: חרקים ופרוקי-רגליים.
קינון: על שיחים.

צופית בוהקת 
Palestine Sunbird

בפארק: יציבה.
בית גידול: בעיר ובכפר, בפארקים, בשדות בור וחקלאיים. 

מזון: צוף  וחרקים.
קינון: על שיחים ועצים.

צילומים: יהודה כץ, ברוך אלרט

דררה מצויה )דררת קרמר(
Rose-ringed Parakeet

בפארק: יציבה )מין פולש(.
בית גידול: פארקים, שדות חקלאיים ושטחי בור.

מזון: פירות, זרעים וגרעינים.

קינון: חורים בעצים ובקירות.

דוכיפת
Hoopoe

בפארק: יציבה.
בית גידול: פארקים, גינות נוי ושדות בור. 

מזון: תולעים ופרוקי-רגליים. 
קינון: חורים בעצים ובקירות.

קאק
Jackdaw

בפארק: יציב וחורף. 
בית גידול: שדות ופארקים. 

מזון: אוכל כול.
קינון: גומחות בסלעים ובקירות.

סיקסק
Spur-winged Lapwing

בפארק: יציב. 
בית גידול: פארקים ומדשאות, שדות בור וחקלאיים, 

שולי מקווי מים.  
מזון: חרקים, תולעים, רכיכות וסרטנים.
קינון: על הקרקע, בשדות ובמישורים. 

צוצלת
Laughing Dove

בפארק: יציבה.
בית גידול: בקרבת משכנות אדם, גינות, 

פארקים ומדשאות. 
מזון: זרעים, גרעינים וחרקים.

קינון: על עצים ובגומחות בקירות.



ציפורים גדולות
אגמית מצויה 

Common Coot
בפארק: חורפת ויציבה במספרים קטנים.  

בית גידול: בריכות, שלוליות חורף, מאגרי מים. 
מזון: זרעים, פירות, תולעים, רכיכות, חרקים ודגיגים. 

קינון: בסבך הצמחייה במקווי מים.

לבנית קטנה
Little Egret
בפארק: יציבה.

בית גידול: גדות בריכות, מאגרים ושלוליות חורף. 
מזון: דגיגים קטנים, דו-חיים, סרטנים, חרקים ויונקים קטנים.

קינון: על עצים.

שרשיר מצוי
Eurasian Teal

בפארק: חורף.
בית גידול: מקווי מים ושלוליות חורף. 

מזון: צומח, זרעים, תולעים, רכיכות, חרקים ודגיגים.
קינון: בסבך הצמחייה בגדות מקווי מים.

ברווז מוסקובי )ברבר(
Muscovy duck

בפארק: יציב )מין מבוית(.
בית גידול: בריכות בפארקים, גני חיות ופינות חי.  

מזון: זרעים, תולעים, רכיכות, חרקים ודגיגים.
קינון: על עצים ועל הקרקע.

מרית צפונית
Northern Shoveler

בפארק: חורפת.
בית גידול: בריכות, שלוליות חורף ומאגרי מים. 

מזון : צומח, זרעים, תולעים, רכיכות, חרקים ודגיגים.  
קינון: בסבך הצמחייה בגדות מקווי מים.

יונת הבית
Domestic Pigeon

בפארק: יציבה.
בית גידול: פארקים, אזורים חקלאיים ומיושבים.

מזון: זרעים וגרעינים.
 קינון: כוכים ומקומות מוסתרים בקירות ובמצוקים.

טבלן גמדי
Little Grebe

בפארק: יציב, חורף וחולף. 
בית גידול: בסבך הצמחייה במקווי מים. 

מזון: ראשנים, רכיכות, סרטנים קטנים וחרקי מים.
קינון: על "רפסודה" צפה מצמחייה במקווי מים.

פרפור עקוד
Pied Kingfisher

בפארק: יציב. 
בית גידול: בריכות, שלוליות חורף וחופי ים סלעיים. 

מזון: דגים ודו-חיים.
קינון: במחילות בקירות עפר.

עורבני שחור-כיפה
Eurasian Jay

בפארק: יציב. 
בית גידול: גינות, פארקים וחורשים. 

מזון: אוכל כול.
קינון: על עצים.

אנפית בקר
Cattle Egret

בפארק: יציבה.
בית גידול: גדות מקווי מים, מדשאות ושדות. 

מזון: חרקים, דו חיים ומכרסמים.
קינון: על עצים.

מגלן חום
Glossy ibis

בפארק: יציב וחורף. 
בית גידול: גדות בריכות, מאגרים ושלוליות חורף.

מזון: סרטנים, חרקי מים, דו-חיים, זוחלים ויונקים קטנים.
קינון: על עצים.

תמירון
Black-winged Stilt

בפארק: יציב וחורף.
בית גידול: בריכות ושלוליות חורף.

מזון: חרקים, דו-חיים, דגיגונים.
קינון: על איים קטנים שבונה במקווי מים.

ברכיה
Mallard

בפארק: יציבה וחורפת.   
בית גידול: בריכות, שלוליות חורף ומאגרי מים. 

מזון: צומח, זרעים, תולעים, רכיכות, חרקים ודגיגים.  
קינון: בסבך הצמחייה בגדות מקווי מים. 

סופית
Common Moorhen

בפארק: יציבה.
בית גידול: בריכות ושלוליות חורף. 

מזון: צומח, זרעים, תולעים, רכיכות, חרקים ודגיגים.
קינון: בסבך הצמחייה במקווי מים.

עורב אפור
Hooded Crow

בפארק: יציב. 
בית גידול: אזורים מיושבים וחקלאיים.

מזון: אוכל כול.
קינון: על עצים.

יאורית מצרית
Egyptian Goose

בפארק: יציבה )מין פולש(.
בית גידול: מקווי מים מתוקים ונחלים. 

מזון: עשבים, זרעים, תולעים, רכיכות, חרקים ודגיגים.
קינון: על הקרקע ולעתים על עצים.

שלדג לבן-חזה
White-throated Kingfisher

בפארק: יציב. 
בית גידול: בריכות, שלוליות חורף ופארקים. 

מזון: דגים, דו-חיים, זוחלים, פרוקי רגליים ולעתים ציפורי-שיר.
קינון: במחילות בקירות עפר.

תוכי נזירי
Monk Parakeet

בפארק: יציב )מין פולש(. 
בית גידול: פארקים ומטעים.
מזון: גרעינים, זרעים ופירות.

קינון: על עצים.


