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 מינים( 185ובקרבתו )סה"כ  באגמון חפררשימת מיני העופות שתועדו 

 טבלן גמד

 טבלן מצויץ

 קורמורן גדול

 קורמורן גמד

 שקנאי לבן

 אנפה מסורטטת

 אנפית גמדית

 אנפת לילה

 אנפית סוף

 אנפית בקר

 לבנית קטנה

 לבנית גדולה

 אנפה ארגמנית

 אנפה אפורה

 חסידה לבנה

 חסידה שחורה

 מגלן חום

 כפן לבן

 ברבור קטן

 ראש-טדורנה ירוקת

 קזרקה חלודית

 מצח-ברווז צהוב

 ברווז אפור

 ברכייה

 שרשיר מצוי

 זנב-חדברווז 

 קרקיר

 מרית צפונית

 צולל חלודי

 נטה אדומת ראש

 צולל ביצות

 צולל מצויץ

 שלך

 עיט חורש

 עיט צפרדעים

 עיט שמש

 חוויאי הנחשים

 עיט גמדי

 דיה שחורה

 זרון סוף

 זרון תכול

 זרון פס

 זרון שדות

 עקב עיטי

 עקב חורף

 איית צרעים

 נץ מצוי

 בז מצוי

 בז ערב

 עציםבז 

 בז נודד

 בז גמד

 בז ציידים

 חוגלת סלעים

 שליו נודד

 רלית המים

 ברודית גדולה

 ברודית קטנה

 ברודית גמדית

 סופית

 אגמית מצויה

 פורפיריה כחולה

 עגור אפור

 סיפן עקוד

 תמירון

 כרוון מצוי

 שדמית מצויה

 כנף-שדמית שחורת

 חופמי גדות

 חופמי צווארון

 אלכסנדריחופמי 

 חופזי זהוב

 קיווית מצויצת

 סיקסק

 זנב-קיווית לבנת

 ארנריה אדמונית

 חופית אלפינית

 חופית מגלית

 חרמשית

 חופית טמינק

 חופית קטנה

 ביצנית מנומרת

 כנף-ביצנית שחורת

 בטן-ביצנית לבנת

 ביצנית לבנת כנף

 רגל-ביצנית אדומת

 רגל-ביצנית ירוקת

 ביצנית עדינה

 לימוזה מצוי

 חרמשון גדול

 חרטומית ביצות

 חרטומית גמדית

 לוחם

 חרטומית בנגלית

 שחף אגמים

 רגל-שחף צהוב

 שחף ארמני

 שחף שחור

 שחף עיטי

 שחף גמדי

 שחפית ים

 כנף-מרומית לבנת

 לחי-מרומית לבנת

 תור צווארון

 תור מצוי

 צוצלת

 תורית זנבנית

 קוקיה אירופית

 מצויצת קוקיה

 ינשוף עצים

 תנשמת לבנה



 כוס החורבית

 שעיר מצוי

 תחמס אירופי

 סיס חומות

 סיס חוורוור

 סיס הרים

 דוכיפת

 שלדג גמדי

 חזה-לבן

 פרפור עקוד

 שרקרק מצוי

 כחל מצוי

 דררה מצויה

 נקר סורי

 סבראש

 זרעית השדה

 עפרוני מצויץ

 כוכית גדות

 סנונית רפתות

 מערותסנונית 

 טסית בתים

 פיפיון מים

 פיפיון שדות

 פיפיון עצים

 רוןג-פיפיון אדום

 נחליאלי לבן

 נחליאלי צהוב

 נחליאלי לימוני

 נחליאלי זנבתן

 שת-בולבול צהוב

 אדום חזה

 כחול חזה

 סלעית אירופית

 סלעית ערבות

 גרון-דוחל חום

 ןגרו-דוחל שחור

 שחרור

 הכיפ-סבכי שחור

 טוחניםסבכי 

 פשוש

 קנית פסים

 זמירון

 תפר

 צטיה

 קנית קטנה

 קנית אירופית

 קנית אפריקנית

 שיחנית קטנה

 עלווית אפורה

 עלווית חורף

 חטפית אפורה

 ורףע-חטפית שחורת

 ירגזי מצוי

 רמית

 גב-חנקן אדום

 חנקן אדום ראש

 חנקן נובי

 חנקן גדול

 מצח-חנקן שחור

 צופית בוהקת

 יפהכ-עורבני שחור

 קאק

 עורב מזרע

 עורב אפור

 זרזיר מצוי

 זהבן מחלל

 דרור הבית

 פרוש מצוי

 פרוש הרים

 תפוחית מצויה

 חוחית

 ירקון

 חורפי

 בזבוז אירופי

 

 רשימת מיני החולייתנים שנצפו במרחב הפרויקט ובסביבתו

 חיים -דו זוחלים יונקים

 צפרדע נחלים צב ביצה חתול ביצות

 קרפדה ירוקה חרדון מצוי תן 

 אילנית מצויה מים משובץ-נחש חזיר בר

 ן שחורמזע גירית מצויה
 

 זעמן זיתני נמייה
 

  צפע מצוי נוטריה

   קיפוד מצוי

 מיני עטלפים
  

 דורבן
  

 חולדה
  

 עכבר 
  

 גרביל
  

  


