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היתה ,  ממספר צפרים מנוסים עד מנוסים ביותרלתי לפני ביקורי הקצר בקליפורניה שקיב,העצה הכי טובה
 "to Southern Californias Guide'A Birder  :הספרקנה את  -חבל שנסביר לך איפה להסתובב "

)html.scal/siteguides/org.aba.www://http(.  בצע רוב לי ס.עברתי כמה תלאותעד שהספר הגיע לידי

 דמי 4 + אומנם בחצי דולר לספר,  לארץולחולש אתר אחר שהואיל ;)?קום.מה מגביל את אמזון(שלוח לארץ מ
מצאתי באינטרנט חנות מזון לחיות לבסוף .  הייתה להיט בזמנוכנראה ש1990 מהדורת שלח אלי את, משלוח

הגיעה לידי הגרסה האחרונה אז  ו,מלאכת המשלוח שהשלים את , ששלחה את הספר לחבר מקומי,באנגליה
 מינים 154ית לחוצים לראות איפשר לי בארבע ימי תצפ, ספר זה.  של אוצר המידע הבלתי נדלה הזה2007-מ

 פרקים 3-4-השתמשתי רק ב, בתקופה קצרה זו .)lifers ( שראיתי לראשונה בחיי61מהם , שונים של ציפורים
  .המכיל עשרות רבות של פרקים המתארים אתרים נוספים, פר הסתוךמ
  

  
Western Meadowlark   

  
 
  

 מצפהמ. צ קצרה"לתצפית אחה, Palos Verdes לחצי האי הקרוב LAXנסעתי הישר משדה התעופה 
הערפל כיסה את שלפני , Black-vented Shearwaterהם יבינ, הספקתי לראות מספר עופות ים, הליוויתנים
 California Gnatcatcher & California  -הנושאים את השם קליפורניה ש "צפוגם שני מינים , האוקיאנוס
Towhee.  



  
California Towhee  

  
גם שני מיני ינשופים שיש רק אציין , Santa Anita Canyon-לים על תצפית הלילה המאכזבת במילא אכביר 

 White-throated לפחות לפני שירד החושך ראיתי ...לצערי רק שמעתיאך אותם , שכמעט נכנסו לרשימה
Swifts.  

  
 LA- את המרחק מ אור ראשוןעדגמוע לסייעה לי להתעורר בשלש ו, )לג-ט'ככה קוראים בעברית לג(היעפת 

ומיליוני , ימת המלח היא לא ממש ימת המוות. Salton Sea, לפסגת הצפרות של דרום קליפורניה בחורף
  .החמים שםציפורים מבלות את החורף 

, שדות, כות של מים מתוקים יותריבמגוון בתי גידול של אגמים ובר, ספור אתרי צפרות מקיפים את האגם-אין
  .ם מינים מדבריים עם ציפורי מים ועוד הפתעותמשלביו, ערבות מלח ועוד

לא , שמסתבר שהיא סגורה למבקרים אך הפקח שפגשתי בדרך Whitewater river delta: אציין רק כמה מהם
 והסיע אותי את המייל וחצי שהייתי אמור ח אלא אפילו טר,רק שהרשה לי להכנס כשהתברר לו שאני צפר

עשרות , ם אמריקאיםבנוסף לאלפי שקנאיאתר זה הניב . ף חזרה שאתקשר כשארצה איסוהציעאף , ללכת
מיני כן ו, Bald Eagle - את הסמל האמריקאי בכבודו ובעצמו  גם, מינים רבים של חופמאים ושחפים,שלכים

ממשפחת  (Verdin- ו)קרוב לסבכיים שלנו (Black-tailed Gnatcatcherציפורי שיר יחודייות לאזור כמו 
  .)הרמיות

  

  



Verdin  

  
Black-tailed Gnatcatcher  

  

פגשתי בדרך את גיבור הילדות , ושכקטעתי אותה והתחלתי להדרים, התצפית התארכה והניבה מינים נוספים
, רץ לצד הדרך, כיאה לשמו. Greater Roadrunnerבלי ספק אחד משיאי התצפית , שלי מהסרטיים המצוירים

  !!! ביפ ביפ- כרם סמוך ה ולנסות ולצלמו כבר נעלם במעבעד שהספקתי לעצור, אך לצערי, ממש סמוך אלי
  

הניבה להקה של השליו  Salton Sea Recreation Area HQלאתר הנופש הלא ממש פעיל ) בתשלום(כניסה 
שליו קליפורני נפוץ בכל רחבי  (Gambel's Quailהמדברי היחודי לפינה הדרומית ביותר של קליפורניה 

  .)Bonaparte's Gull(שחף אמריקאי ו) Sora(ברודית אמריקאית , )ם שטרם ראיתיויש גם שליו הרי, המדינה
  

  
Gambel's Quail  

  
. שיש בו יותר ציידים מצפרים, אזור מותר בצייד, Wister State Waterfowl Areaהאזור הבא הראוי לציון הוא 

והצורך לבדוק היטב האם , ה הסוואלבושבבית של טנדרים עם גברתנים מקועקעים יסא למרות הנוכחות המךא
להקות של בובות ברווזים לפתיון שהציידים מפזרים שמא הברווזים שאתה סורק בטלסקופ הם אמיתיים או 

  .ציידלאסורים כמוגדרים ה לרעות בשדות וחרשבאלפי אווזי שלג ושמחתי לגלות , האזור שווה ומיוחד, בבריכות
 מעולה של כל שילוט קיים, Salton Seaסביבות בובמיוחד , מרבית האזורים שהסתובבתי בהםראוי לציון שב

גם אם מדובר בדרך עפר ) .ave, drive, rd(ותואר לכל אחד שם . כמו בצמתי רחובות בערים, שביל ודרך
בשדות שסביב צומת , דוגמאל.  מאפשרים התמצאות מעולהשבספרכך ההסברים בצרוף המפות , וקמקת'מצ

לא וזה , )Mountain Plover(מלץ לחפש את חופמי ההרים הנדיר ומ, Vendel Rd- וBannister Rdהדרכים 



והנה . בין שדות בנגב המערבידרכי עפר הצטלבות דרכים הדומה לצומת זו  -שמדובר בדיזנגוף פינת פרישמן 
המזכיר בהתנהגותו , ל" להקה קטנה של הנ בלב שדהיתיליג,  עצירות וסריקות עם הטלסקופ3-4 אחרי ,באמת
  .ראיתי רק באזור זה, מין של עקב בהיר, Ferruginous Hawk- גם את ה. מקומיRBAהשווה ו, י ערבהחופמ

  

  
Mountain Plover 

  
  

 Sonny Bono Salton Sea National Wildlifeהוא ,שבו גם להקות עצומות של אווזי שלג, אזור מיוחד
Refuge  . כאן גם הצלחתי למצוא בינהם מספר אווזי רוס)Ross's Goose(.  אווזי הרוס נבדלים במקורם

  .ת ובהעדר הפס הכהה בתחתית המקוריצואר קצר יחס, בראש מעוגל, הקצר יותר
  

  
  

  )אווזי שלג (Snow Gooseומסביבים אלפי , Ross's Gooseהקרובים מימין 
  



  וגם כמה אווזי שלג במופע כחול

  
  של אווז השלג) blue-morph(המופע הכחול 

  

והספר ממשיך . כמו בז ציידים שלנו, ענק, Prairie Falcon - עמוד חשמל בין השדות הפתעה נעימה על
 Red-wingedואחרי כמה שורות של אלפי פרות המוקפות באלפי , ולסרוק, ומסביר לאיזו רפת להגיע

Blackbird  נמצאו גם אכןYellow-headed Blackbirdאחדות .  
  
  
  



  
Prairie Falcon  

  
  הניבה כמובטח בספר, Brawley-שב, Cattle Callאו י חוות הרודסריקת בוקר של סביבת

 Cactus Wren, Gila Woodpecker & Common Ground Dove .וחביבים האחרונים הם תורים זעירים 
  .הקטנים מהתורית שלנו

  

  
Cactus Wren  



  
  

,  שבמרכז קליפורניהKern Valley הצפנתי לאזור אך, Salton Seaהייתי יכול להשאר עוד ימים רבים באזור 
  .והוספתי לרשימה עוד מספר מינים

אך אותו , Canyon Wren-אמור להיות גם ה (Rock Wren-הנראה Chimney Peak Recreation Area -ב

  ).לצערי אותו לא ראיתי
  

 Pine Siskin-וביניהם ה, אוכלי זרעים  היו עשרות Audubon Kern Valley Preserve-הבמתקני האכלה של 
למזלי במזג אויר נאה , שבוע לאחר שהייתי שם - וWestern Bluebirdובחורש סביב . Oak Titmouse-וה

  .י המושל שוורצנגר כאזור אסון"פרצו סערות בדרום קליפורניה וכל האזור הוצף והוכרז ע, למדי
  

  
Rock Wren  

 
שבו צפויים . Kern County's Scodie Park in Onyx-אחת מההכוונות המענינות של הספר באזור הייתה ל

אחרי . Onyx ונסעתי בהתאם לשילוט לעיירה highway 186-סטיתי מ. Sapsuckerה מינים של נקרי ששל
וחלפתי על פני שלט , חלפתי על פני שורת קראווילות ומספר עצים, מרחק קצר ראיתי גם שלט הכוונה לפארק

חזרתי לסימטת הדיור , ובכן? מה קורה כאן.  באתיאך הפעם החץ היה מופנה לכיוון ממנו, הכוונה נוסף לפארק
הכאן ישכנו . הפארק האמור  היאוהבנתי שקבוצת העצים הזעירה בטבורה של השכונה היא, הספק ארעי

    הופיעלפחותו, להפתעת כמה עוברי אורח, תי את הקולות של שלשתםעהשמ ?שלשת מיני הנקרים
  ...שמחתי בחלקי. Red-breasted Sapsucker-ה
  

 



Red-breasted Sapsucker  

  
Orange County Costal 

 
לצפות באזור עשיר במינים לאורך חוף האוקיאנוס השקט לא  בקליפורניה בחרתי יביום הצפרות האחרון של
 יום אחד לא מספיק לביקור מקיף באתרים הרבים. מהשמדרו' במחוז אורנג, לס'הרחק מליבה של לוס אנג

, הם שחפית פורסטריבה עשרות מינים ובינישהנ, Bolsa Chicaיוחד שמורת  ראוים לציון מ. שםהמומלצים
ולא הצלחתי , שלצערי הגעתי אליה כבר באור אחרון, Upper Newport Bay ושמורת, קטיפנית משברים

, UNB-בהחלט שווה להקדיש זמן ל). Clapper Rail) light footed -לראות בה את מין המטרה העיקרי 
דרך . כלומר אזור מעבר בין בתי גידול של נחל לאוקיאנוס.  הגדול ביותר בדרום קליפורניהEstuary-מוגדרת כה

, ה צפופהימחיבמעלה הנחל המכוסה צ) למעט רוכבי אופנים הנוסעים בשני הכיוונים(פתלתלה וחד סיטרית 
  .ופים בסבך זה מספקים שפע של מיני ציפורי מיםשומספר נקודות תצפית על אזורים ח

  

  
Bufflehead  

  
משמש תצפית  !)חניה בתשלום ממכונות שלא מחזירות עודף( Huntington Beach Pier  המזח שחודר לים

תצפית מטווח אפס ו ,)Surf Scoter(הניב להקה כמה עשרות קטיפניות משברים ו, מצויינת לעשרות גולשי גלים
  .בשנקנאי חום ובמספר מיני שחפים

   
Surf Scoter –ם קטיפנית משברי  

  



  
 

 Little- ל.ושוב ההפניה של הספר לא איכזבה. חולי בחלקו הצפוני וסלעי בדרומיחוף נחלק ל' החוף במחוז אורנג
Corona City Beach  מגיעים מרחובPoopyוחונים בקצהו בקו החוף ב -Ocean Boulevard. ירדתי במשעול 

. Wondering Tattler- וSurfbird: ורוויתי נחת משני החופמאים שחיפשתי בחוף הסלעי, התלול אל החוף
  Pelagic Cormorantועל הסלעים עמד , Pacific Loonבעומק הים שחה צוללן פסיפי 

  

  
Surfbird  

  
  



  
Western Gull  

  
רכס מוגבה הצופה אל . Crystal Cove State Parkהיא שמורת בחוף הנקודה הדרומית ביותר אליה הגעתי 

 California.חניה היהסמוך לבמין מטרה ראשון שהתגלה כבר . מוכה משטחי עשב וצמחיה נכוסההחוף ומ
Thrasher    

  

  
California Thrasher  

  
, מאחר ולא היו כמעט עצים בשטח השמורה. Nuttal's Woodpeckerמין מטרה נוסף היה נקר  קטן בשם 

שמבלה את , יב זהובאמת שם התגלה נקר חב. החלטתי לחפש ליד העץ הגדול יחסית הסמוך למבנה השרותים
  .ולא בהכרח על עצים, זמנו גם על ענפי שיחים

  
  
  



  
Nuttal's Woodpecker  

  
  

   
Snow Goose) אווזי שלג(  

  
  :תמונות אלו ונוספות באלבום שבלינק

  
08bf7d08c1=l&100001228633003=id&37179=aid?php.album/com.okfacebo.www://http  
  
  

  :המינים שנצפו
 

1 Pacific Loon  

2 Pied-billed Grebe  

3 Eared Grebe  

4 Western Grebe  

5 Clark's Grebe  

6 Black-vented Shearwater  

7 American White Pelican  

8 Brown Pelican  

9 Double-crested Cormorant  

10 Pelagic Cormorant  

11 Great Blue Heron  



12 Great Egret  

13 Little Blue Heron  

14 Snowy Egret  

15 Cattle Egret  

16 Black-crowned Night-Heron  

17 American Bittern  

18 White-faced Ibis  

19 Swan Goose  

20 Bean Goose  

21 Greater White-fronted Goose  

22 Snow Goose  

23 Ross's Goose  

24 Cackling Goose  

25 Canada Goose  

26 American Wigeon  

27 Green-winged Teal  

28 Mallard  

29 Northern Pintail  

30 Northern Shoveler  

31 Canvasback  

32 Greater Scaup  

33 Lesser Scaup  

34 Surf Scoter  

35 Common Goldeneye  

36 Bufflehead  

37 Hooded Merganser  

38 Red-breasted Merganser  

39 Ruddy Duck  

40 Turkey Vulture  

41 Osprey  

42 White-tailed Kite  

43 Bald Eagle  

44 Northern Harrier  

45 Red-shouldered Hawk  

46 Red-tailed Hawk  

47 Ferruginous Hawk  

48 American Kestrel  

49 Merlin  

50 Prairie Falcon  

51 Peregrine Falcon  

52 California Quail  

53 Gambel's Quail  

54 Sandhill Crane  

55 Virginia Rail  

56 Sora  

57 Common Moorhen  

58 American Coot  

59 Black Oystercatcher  

60 Black-necked Stilt  

61 American Avocet  

62 Black-bellied Plover  

63 Killdeer  

64 Mountain Plover  

65 Wilson's Snipe  



66 Short-billed Dowitcher  

67 Long-billed Dowitcher  

68 Marbled Godwit  

69 Long-billed Curlew  

70 Greater Yellowlegs  

71 Lesser Yellowlegs  

72 Spotted Sandpiper  

73 Wandering Tattler  

74 Willet  

75 Black Turnstone  

76 Surfbird  

77 Western Sandpiper  

78 Least Sandpiper  

79 Heermann's Gull  

80 Ring-billed Gull  

81 California Gull  

82 Western Gull  

83 Thayer's Gull  

84 American Herring Gull  

85 Bonaparte's Gull  

86 Caspian Tern  

87 Royal Tern  

88 Forster's Tern  

89 Rock Pigeon  

90 Eurasian Collared-Dove  

91 Mourning Dove  

92 Common Ground-Dove  

93 Greater Roadrunner  

 Western Screech-Owl Heard only 

 Great Horned Owl Heard only 

94 Burrowing Owl  

95 White-throated Swift  

96 Anna's Hummingbird  

97 Belted Kingfisher  

98 Acorn Woodpecker  

99 Gila Woodpecker  

100 Red-breasted Sapsucker  

101 Nuttall's Woodpecker  

102 Hairy Woodpecker  

103 Northern Flicker  

104 Black Phoebe  

105 Say's Phoebe  

106 Vermilion Flycatcher  

107 Horned Lark  

108 Tree Swallow  

109 American Pipit  

110 Ruby-crowned Kinglet  

111 Phainopepla  

112 Cactus Wren  

113 Rock Wren  

114 Bewick's Wren  

115 House Wren  

116 Marsh Wren  

117 Northern Mockingbird  



118 California Thrasher  

119 Western Bluebird  

120 Hermit Thrush  

121 American Robin  

122 California Gnatcatcher  

123 Black-tailed Gnatcatcher  

124 Bushtit  

125 Oak Titmouse  

126 Verdin  

127 Loggerhead Shrike  

128 Western Scrub-Jay  

129 American Crow  

130 Common Raven  

131 European Starling  

132 Cassin's Vireo  

133 Orange-crowned Warbler  

134 Yellow Warbler  

135 Yellow-rumped Warbler  

136 Black-throated Gray Warbler  

137 Common Yellowthroat  

138 Spotted Towhee  

139 California Towhee  

140 Abert's Towhee  

141 Sage Sparrow  

142 Savannah Sparrow  

143 White-crowned Sparrow  

144 Dark-eyed Junco  

145 Red-winged Blackbird  

146 Western Meadowlark  

147 Yellow-headed Blackbird  

148 Brewer's Blackbird  

149 Great-tailed Grackle  

150 Brown-headed Cowbird  

151 House Finch  

152 Pine Siskin  

153 American Goldfinch  

154 House Sparrow  
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