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 24שעות של טבע!
הביובליץ השני בישראל

ציבור חובבי הטבע  -תלמידים ,סטודנטים,
מורים ומשפחות מוזמנים להצטרף למדענים
ומומחים מובילים בתחומם למעקב ותיעוד
אחר עולם החי והצומח במהלך  24שעות*
בפארק אגם ירוחם

27-26

במרץ

2015

Bio
מפחיתים פסולת –
מוסיפים חיים

זה בטבע שלנו

Blitz

פארק אגם ירוחם משתרע על כ 4,000-דונם .במסגרת האירוע צפויים להיספר בו כ 500-מינים שונים של יונקים ,עופות ,זוחלים,
דגים ,חרקים צמחים ועוד ,ביניהם זנים נדירים כגון :אודנן (עטלף) ,פורפורייה (ציפור) ועוד .בכך מקווים המארגנים לשבור את
השיא שנמדד בביו-בליץ בשנה שעברה ואת הספירה שתיעדה  531מינים שונים.

עשייתית

תי בנגב

•
•
•
•
•
•
•
•
•

הפעלות וסדנאות לכל המשפחה
"ביו-בליץ של הרצאות"
סיורים לחובבי טבע ולמשפחות
סיורי אופניים
דוכני מכירת מזון
רשות לחובבים
מכירת ציוד מדעי
שטח חופשיים**
שירותים ולינת
ניקוז
ונחלים
טבע
צילומי
תערוכת
שקמה בשור
פעילויות סביב נושא המחזור וההפרדה במקור

• הופעות מוזיקה בטבע
• תחרות צילומי טבע לחובבים
בפארק ירוחם  -פרטים באתר
ובפייסבוק

צפרות ואקולוג

דוכיפת חוגגת  4ש

** קיימות אפשרויות לינה נוספות באזור
קבלת פרטים נוספים ,רישום למשמרות תצפית (במסלול המקצועי) ו/או לסיורים (במסלול המשפחתי)
בדף ה -של האירוע" :ביו-בליץ ישראל" ,בדוא"ל  ,Bioblitz.Israel@gmail.comבטלפון 052-3129054
אירוע ביו-בליץ אגם ירוחם נערך ביוזמת מרכז דוכיפת לצפרות ואקולוגיה.
הפקת האירוע :נגב ברמה אחרת negevberama@gmail.com

מועצה מקומית תעשייתית

פארק אקו≠תעשייתי בנגב

צפרות ואקולוגיה

)ע“ר( 580578037

דוכיפת חוגגת  5שנים לפעילותה

רשות
ניקוז

ונחלים

שקמה בשור

צילומים :רוני לבנה ,יורם צביק | עיצוב גרפי :סטודיו רובין

* אירועי ביו-בליץ נערכים החל משנת  1996באופן קבוע ברחבי העולם.
החל מיום חמישי  26במרץ בשעה  14:00ועד יום שישי 27 ,במרץ בשעה 14:00
יערכו קבוצות של מדענים ,אנשי טבע ומתנדבים סקר שדה אינטנסיבי בזמן קצוב.
ניתן להצטרף לחלק מהיום ,או לכל היום ,במסלול מקצועי או משפחתי.
יתקיימו סיורים ופעילויות שטח עד השעות הקטנות של הלילה

המועצה המקומית
ירוחם

