
 גרון-פיפיון אדום
Anthus cervinus 

Red-throated  Pipit 
 جشنة حمراء الزور

 Motacillidaeמשפחת הנחליאליים  
                             

 
                                                    

 פיפיוןהסוג: 

 Anthusשם לטיני: 
                                                                                                                    Pipitשם אנגלי: 

                                    جشنة  שם בערבית

נובע מהמיתולוגיה היונית, שם מסופר על אנטאוס, בנו  Anthusהשם   

סכאונוסוס   ,. אחיו היו  ארודיוס של אטונואוס והיפודמיה היפה
 .ואכאנטיס

את סוסיו של אביו הרחק ממישורי העשב אנטאוס פעם אחת הוביל  
מתוך רעב, הסוסים תקפו את  שבו הם רעו על ידי אחיו ארודיוס.

וטרפו אותו, אביו היה בהלם ולא יכול היה להצילו, ואילו אמו  אנטאוס
 ניסתה להציל אותו אך לא הצליחה בגלל החולשה הפיסית שלה.

נוכחים  הזאוס ואפולו, מתוך רחמים למשפחה האבלה, הפכו את 
" שחיקתה  Anthusאנטאוס עצמו הפך לציפור בשם "   לציפורים. 

לסוס. קרבה  ואמראה צהלת סוס, אבל מאז הוא תמיד ברח מ
 המשרת שלו, שלא הצליח להגן על ההורים, הפך לאנפה לבנה.

הסוג של אנטאוס.  "פפיון" נקראת על שמו  - Anthusציפור מהסוג ה 
תת  343מינים ו 34פיפיון משתייך למשפחת הנחליאלים, הסוג מונה 

 :מינים 31מינים. בארץ ישנם 
 A. cervinusפ.אדום גרון 



 
 A.richardiפ. ארך רגליים 

 A.godlewskiiפ. ערבות  
 A campestrisפ. צהוב  
 A similisפ. הרים 
 A.hodgsoniפ. זיתי  
 A.trivialisפ. עצים 

 A. pratensisפ. שדות  
 A.spinolettaפ. מים  

 A.rubescensפ. ממושקף  
 

רוב כדור הארץ. רובם פני על משתרעת הפיפיונים  שלתפוצתם 
 קרקע המעדיפים נופים פתוחים עם צמחיה נמוכה.עופות 

הפיפיונים דומים לנחליאלים במבנה גופם, דקי גזרה ובעלי מקור 
מחודד, אבל שונים בצבעם. הזוויגים דומים. לבוש רוב המינים זהה 

י החום והלבן של חלקי גופם עם פספוס נבקיץ ובחורף, מאופיינים בגוו
ל גופם. מבחינים בהם בעזרת משתנה על החזה והחלקים העליונים ש

שירתם וצבע רגליהם. רובם מאופיינים במעוף החיזור והשירה 
 המיוחדים.

 
 מקור השם פיפיון אדום גרון:

שם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,   -)פיפיון(  anthusשמו המדעי 
cervinus - שזוף". את שמו האנגלי, הספרדי, הגרמני,  "פיפיון שזוף

הצרפתי והעברי קיבל בגין גרונו המקבל את הגוון האדמדם בתקופת 
 הקינון.

 סימני זיהוי:

בתקופת  לזכריםנוצות. בגווני הד עם הבדלים עונתיים יהיח הפיפיון
ורוד עמוק. קידמת העין וסוככות האוזן -צהבהב פס הגבה גוון הרבייה 

'. חלקי גופו רג 31-92ס"מ משקלו  33-31  אורכו בגוון צהבהב חום. 
של נוצות בעלי פספוס שחור בולט על רקע  ,העליונים עד העל שת

חלוד לפעמים -חומות עם שולים בגוון חלודה בהירה. הגרון אדמדם
ש והחזה הכולל את קדמת הרא, ישנו מופע רחב יותר

חום  המקור , טבעת העין לבנה.בצבע חום כהההעין קשתית   העליון.
רגליים ה  יותר. בהירהתחתונה הלסת ה חלוד-צהבהב וכהה, בסיס

 מהזכררבייה שונה בתקופת ה הנקבה מות.חו-ותצהבהבות ורוד
 .יםפחות נרחביותר בהירים ו םשה הראשו על חזהשרוד ווה ניבגוו

  



 תפוצה בעולם: 

דרך הטונדרות האירופיות  צפונית לחוג הארקטי ברצועה צרה 
בעיקר  באפריקה בעיקר חורפים .יצר ברינגיוהאסיאתיות עד למ

 .ודרום מזרח אסיה הסהרה שלבדרומה 
 

 
 :פיפיון אדום גרון  מפת תפוצת

 בחורף אזורי שהיה כחול אזורי שהיה בקיץ.  -צהוב 
 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 
  

 

 

 תפוצתו בארץ: 

רוב  על פני המוניו חולף ב בתקופת הנדידה ,כיח למדיף שחור מבקר
 חלקי הארץ.

 אזורי מחיה:

ביצות  ,גומא עם נחלים קטנים שטחי ביצה עם ערבי נחל, ,גידולהבית 
דשא לח או רטוב,  יכר בשטחים של ףחור .כבול ותלוליות בטונדרה
אזורים חשופים בוציים, ביצות,  על ידי בקר, לעתים קרובות שנרמסו

 שדות אורז וצוקים,אחרים, כולל  י מיםוומקובוציים של נהרות גדות 
שלא בתקופת לעתים קרובות מטרים.  4111 לרום שלעד  לעיתים

 .מחיה של נחליאלי צהובהאזורי מצטרף להרבייה 
 

 תזונה: 

חומר מגוון גם בו יםחסרי חוליות אחרבגם  אך ,קיםחרמבעיקר  ניזון
חגבים וצרצרים, עשים  ,כוללים זבובונים, שפיריותהמזון צמחי. פריטי 

 ,(זבוביםוזבובים -רימות), נמלים ים(,ומבוגר יםופרפרים )זחל
 .וזרעי דשא .תולעים, נדלים, רכיכות ,עכבישים ,חיפושיות



לעתים קרובות באזורים בוציים, ובין הקרקע, פני על  הליקוט נעשה
 בזנבו. תנוחה אופקית. במהירות ומכשכשב הולך בחוף הים.  האצות

 חוץ לעונת רבייה.מ בלהקות קטנות מתלהק בדרך כלל

 קינון ודגירה:

הזכר מתחיל את החיזור במעוף . יוני עד אמצע יולימ תקופת הרבייה
מטה ממשיך כלפי צניחה  ומבצעים מטר 91 ובה שללגוני אלכס

למרחק של כחמישים מטרים לפני מעוף אופקי תוך רפרוף בכנפיו ב
חלל באדמה, על תלולית בהנקבה, קן נבנה על ידי הירידה לקרקע. ה

שני  ,זכרהעל ידי  התנעשש לפעמים בקצה מנהרה קצרהאו בגדה, ו
בשלבים  לבדהזכר עושה זאת שאלא לבניה, המינים מביאים חומר 

עלים וגבעולי דשא, קצת טחב הבנויה מכוס ת צור קןל ים,מאוחרה
תחתית הקן ועליהם עשב עדין נוצות ושער ב מונחים יבשיםועלים 

הדגירה . 1-1ביצים. בדרך כלל  9-7 בתטולה  שזורים יחדיו.
ימים. הגוזלים מוזנים על ידי  33-33מתבצעת על ידי הנקבה במשך 

 שני בני הזוג.
  

 אדום גרון מאת יהודה כץ צילומים של פיפיון 

 



 
 

  canto-Xenoהקול מאתר 

 XC138998 מספר קטלוגי  

 הוקלט על ידי  

Fernand DEROUSSEN 

 

 פיפיונים נוספים שנצפים בישראל: 

 

 

 רגלים-פיפיון ארך

Anthus richardi 

Richard's Pipit                                                                                                                  

    الجشنة الكبيرة

        

http://www.xeno-canto.org/
http://www.xeno-canto.org/138998
http://www.xeno-canto.org/contributor/UXGZWVYDFE
http://www.xeno-canto.org/contributor/UXGZWVYDFE
http://www.xeno-canto.org/contributor/UXGZWVYDFE


                   
 richardiשם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,   -  anthusשמו המדעי 

יו באנגלית, צרפתית וספרדית. תשמו של חוקר טבע.  כך גם שמו  –
שמו הגרמני "פיפיון הדרבן"  בגין טפריו האחוריים הארוכים. שמו 

רגלים שיכו בעבר תת -ארך העברי נובע מרגליו הארוכות. לפיפיון
תת  1שם נרדף נוסף. כיום המין מונה  מינים נוספים ולחלק היה גם

 מינים.
 A .r. richardi   א  
 A .r. dauricusב      
 A .r. centralasiae     ג 
 A .r.. ussuriensis    ד 
      A .r.. sinensis    ה 

 סימני זיהוי:

 רגליים ארוכות בעל 'ג 93-31 משקלו  ס"מ 37-31 . אורכוגדול  פיפיון
חלקי  .מ"מ 33-99 ר האחורי אורכו טופה, ארוכותעבות, הבהונות ו

קרם  צבועים בגוון גופו העליונים של תת המין הראשי הנמצא בארץ,
 צבועיםהאחורי  ב. גם טבעת העין  ופס העיןצהבה-חוםומפוספסים ב

  ים,חות מפוספסנמוכים פהגב ואחוריו ה .צהבהבחיוור, חום קרם ב
עליון לבן, ההגרון  .עם שוליים צרים לבנים אברות היד חומות כהות

בטן לבנה, קשתית ה והחזה צהבהבים ומפוספסים בחום. תחתוןה
 חיוורת הורוד ה, התחתונהכה האפור העין חומה כהה, הלסת עליונה

 .ותורוד ותחיוורות או צהבהב ותרגליים וורודה ה.לפעמים צהבהב

 

 תפוצה בעולם: 

ריה משם ותפוצתו במזרח אסיה ודרומה.  מדרום סיביר למנצ'
 למונגוליה, סין וקוריאה.

 



 
 :פיפיון ארך רגליים  מפת תפוצת

 בחורף אזורי שהיה כחול אזורי שהיה בקיץ.  -צהוב 
 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 
  

 

 תפוצתו בארץ: 

 נמוכיםההאזורים  ברוב , עובר אורח לא מצוינדיר חורףובארץ מזדמן 
 .ישראל של

 אזורי מחיה:

שטחים , שדות אורז, שדות שלף ות, ערבה עשבוניבשטחים פתוחים
עד ואזורים ביצתיים. בדרך כלל  מים של מאגרי קצוותב, מעובדים
 מ' 1411רום של בחולף  צפהבהרי ההימלאיה, נ מ' 3111 לרום של

 .על הר האוורסט

 תזונה: 

 חרגולים . דגימות שהתקבלווחיפושיות  לרוב. יםבעיקר חרקים וזחל
 שונים זחלים ם,חיפושיות, עכבישי ,חגבים והכילשונים במחקרים 

 .פרת משה רבנוו ותצרע ,יםפרפרמלבד  זבובים. בחורף באירופהו
יקוט המזון נעשה מעל פני השטח. ל. זרעיםשל תערובת המזון גוון ב

 מרעה.בבעלי חיים ללפעמים מצטרף 
 קינון ודגירה:

הקן . מעוףתצוגת בשר . הזכר יולי –יל בעיקר באפר עונת הרבייה
מרופדים בחומר עדין יותר הגדולה של דשא גס ושורשים  בצורת כוס

נבנה על קרקע בין אניצי דשא, לעתים . הקן ושיערדקים כגון עשבים 
בדרום  4ל ביצים, בדרך כל 4-3 בתטולה עשביה שטוחה.קרובות ב

 .בני הזוגדגירה והאכלת גוזלים על ידי שני שטחי המחיה. ה
 

 פיפיון ערבות

 Anthus godlewskii: ם לטיניש

 Blyth's Pipit: שם אנגלי



      جشنة باليث  שם בערבית

                              
 

                                                                
                         

שם של ציפור מהמיתולוגיה  -  anthusשמו המדעי 
שמו כשם  שמו של חוקר טבע.  באנגלית  על  , godlewskiiהיונית

 ,צרפתיה . שמו godlewskiiמקום, שמו השני באנגלית על שמו של 
 מהמצאתו בערבות.העברי נובע וספרדי. הגרמני ה

 סימני זיהוי:

רגלים, אך נבדל ממנו  בגודלו הקטן יותר, בזנבו -ארך דומה לפיפיון
כיפת . גרם 37-41משקלו   ,ס"מ  31-37ורגליו  הקצרים יותר.  גודלו 

 פס הגבה חיוור,בגוון הקדמית  פס העיןראשו בצבע חום כהה, 
, דקו שחרחרשפם פס קשתית העין כהה,  ,מאחורי העין גם ךארמת

 כנפייםה, כהות חומות נוצותשזורות ב ותחומ ותאפור נוצות גבו
קצוות ה, שחרחר-חום זנבה. יצהבהב דהו גווןב קצוותב מפוספסות

נוצות השת ותחתית  ,חומות אדמדמות מרכזיותה נוצותה זוג של
חזה ה כהים על בולטים פסים. חום אדמדם -מגוונות בכתום הזנב

 מות אדמדמות.כתו בצידי הגוף, הנוצות עליוןה
 תפוצה בעולם: 

 לנקה.-בדרום טרנס בייקל ,מנצ'וריה וטיבט, בחורף הודו וסריתפוצתו 
 



 
 :פיפיון ערבות  מפת תפוצת

 בחורף אזורי שהיה כחול אזורי שהיה בקיץ.  -צהוב 
 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 
  

 

 תפוצתו בארץ: 

 .ליד אילת ועובר אורח לא מצויבארץ מזדמן באקראי 

 אזורי מחיה:

 עם צמחייה בדרך כלל ,םלעיוסומ ים יבשיםמדרונות הר על בית חיותו
 ניםאב חצץ או עם בערבה לרוב, ושיחים ניםאבזרועות  ערבות ,נמוכה

 יכר ,באחו ,יםפתוח מרחביםנמצא ב רבייההבעונת  קטנות. שלא
 באזורים לעתים קרובות .שדות מעובדים בשוליו שדות בור ,דשא

  נצפה ברום של 'מ 4111לרום של עד  בתקופת הנדידה .ביצתיים
 אוורסט. בהרמ'  1111

 תזונה: 

 זרעים.ב, מגוון יםאחר וחסרי חוליות חרקים קטניםמזונו העיקרי 
בדומה לבני מינו   הליקוט בשטח על ידי ריצה ואיסוף מעל פני הקרקע

 החיים במשטחי עשב.
 קינון ודגירה:

גובה  עולה ל טיסה,של בתצוגת במאי, הזכר מתחיל  תקופת הרבייה 
 אל בתלילות יורד לאחר מכן. תוך כדי שירה מרחף. מ' 31-91של 

 על היטב מוסווהועשבים יבשים ו דשאהבנוי מ כוס הקן בצורת קרקע.

 39-33הנקבה ונמשכת  על ידי דגירהה ם. ביצי 4-1 ולה טתה קרקע.
 ימים.

 
 

 פיפיון צהוב
Anthus campestris 

Tawny Pipit 



 جشنة الصحراء

                              
 

                                                                
                         

שם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,    -  anthusשמו המדעי 
campestris –   באנגלית של המישורים" שמו " פיפיון.  מישורים 

 צבעו הצהוב הקנה לו את שמו העברי והערבי., צהבהב"-"פיפיון חום
 תת מינים. תת המין הראשי נמצא בארץ. 4לפיפיון הצהוב יש 

 A. c. campestrisא     
 A. c. grseusב     
 A. c. kastschenkoi     ג 

 

 סימני זיהוי:

דמוית  דהיעמו ו הארוךזנבב ,אחידותה יונוצותב פיפיון הניכר בברור
 נחליאלי. 

משקל גרם,  91משקלו הממוצע של הזכר  ס"מ. 37 - 31.1גודלו 
 ,בגוון בהיר ּבֹוֵלטפס גבה  . לתת המין הראשיגרם 92.1הנקבה 
שפם כהה ופס השפם שחרחר -, עלבצבע חום כהה העין קשתית

. גבו צבוע גוףהבצבע  בחלקו העליון, התחתוןחום כהה  המקור עדין.
 בצבע חום ארוךזנב חולי אחיד, הגחון בגוון צהבהב בהיר. ה-בגוון חום

ות צבועות בצהבהב חיוור או מרכזיה ותנוצהזוג הקצוות של  כהה.
חיצוניים עם טריזים צהבהבים חיוורים הזוגות השני  צהבהב אדמדם.

בניגוד  . סוככות הכנף הבינוניות כהות,לבן חלקה הפנימי של הנוצה
בז', ללא -לשאר נוצות הכנף.  החזה וחלקי גופו התחתונים בגוון לבן

. הזוויגים בהיר ורדרד או חום צבעב ורגלי פספוס כמו אצל בני מינו.
 דומים.



 
 תפוצה בעולם:

על פני רובה של אירופה להוציא את צפונה ואנגליה. משם למזרח תפוצתו 

 התיכון ומרכז אסיה. החריפה מתקיימת במרכז אפריקה והודו.

 
 :פיפיון צהוב  מפת תפוצת

 בחורף אזורי שהיה כחול אזורי שהיה בקיץ.  -צהוב 
 המפה לקוחה מתוך
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 תפוצתו בארץ: 

 ברוב חלקי הארץ,שכיח לא  החורף מבקר ,שכיח למדיעובר אורח 
 צפון ומרכז הארץ. בהרים של קיץב  נדיר למדידוגר 

 אזורי מחיה:

 שדות. שדות אברשיבשים. דיונות חול. ו יםחופת ו בשטחיםבית גידול
שטחי המחיה ב .למחצה ותומדברי ערבות .רוב שטחיו מרעה

אזורים עם שיחים ננסיים ועצים נמוכים  והמרכזים מעדיףהמערביים 
 ועד מ' באירופה  311עד  ותשפלב .תושירלעמידה בעת 

 קזחסטן.מטרים ב 4111ל 
 תזונה: 

, וזרעים. רק לעתים נדירות. יםאחר חסרי חוליותבעיקר חרקים  גם  
כולל חגבים ה . נצפה ניזון מטרףבעלי חוליות קטנים ) זוחלים (

עשים. ים(, וזחל מבוגרים)שפיריות, פרפרים , טרמיטים ,וארבה
שבלולים, חלזונות . נצפו גם יפושיותוחזבובים, נמלים  ,הארינמלים

 ות.לטאו
מנתר וניקור. מדי פעם ריצה . על ידי  פני הקרקע בעיקר על הליקוט 
רק לעתים רחוקות עף אחרי  ,חרקים מעופפים, כגון טרמיטיםלכוד ל

גדולים טרף על פריטי  נראה עומדאותו. לגלותו  כדיטרף. או מרחף 
 ומות במקורו.הלמעל ידי  אותםבתר ומ ,כגון חגבים

 קינון ודגירה:



מתחילה מאמצע אפריל ועד אמצע אוגוסט, מוקדם יותר  הייעונת הרב
 ימונוגאמבצפון אפריקה ומאוחר יותר בצפון אירופה הזכר 

מ', לעיתים  41וטריטוריאלי. בתצוגת המעוף הוא עולה לגובה של 
מ'(. שר תוך כדי שהוא חג במעגלים באופן אקראי  311של ) הבולג

 ויורד בירידה תלולה וגלית או בגלישה ישרה לפעמים תוך כדי שירה.
הקן נבנה בעיקר על ידי הנקבה לעתים רחוקות נעזרת בזכר, הקן 

. עלים ושורשים, מדופן בחומר צמחי עשבלי בצורת כוס, עשוי מגבעו
עדין ושיער. נבנה בשקע או חריץ שבקרקע או בציצת דשא. בתטולה 

ביצים הכמות משתנה באזורי המחיה השונים. הדגירה על ידי  4-1
ימים לרוב  33-33 הנקבה, לעיתים על ידי שני בני הזוג. משך הדגירה

ימים.  34-33ם. במשך ימים. הגוזלים מוזנים על ידי שני ההורי 39
 3-1לאחר פריחת הגוזלים הטיפול נמשך על ידי שני ההורים, במשך 

 שבועות.
 
 
 
 
 

 פיפיון הרים
Anthus similis 

Long-billed Pipit 
 جشنة طويلة المنقار

                             
                                                                                       

 similisשם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,   -  anthusשמו המדעי 
 "פיפיון זהה" מרמז על דמיונו לקודמו..  זהה –



 מקור"-"פיפיון ארוך .גרמנית  וערבית ,יו באנגלית, צרפתיתתשמו 
מבית . שמו העברי נובע מקורו הארוך יחסית בקרב בני מינובגין 

לשמו השני באנגלית:  גם הרים סלעיים, תרם –חיותו האסיאתי 
Indian Rock Pipit . 
 .A. sתת מינים. בארץ ישנו רק תת מין אחד  19פיפיון ההרים מונה 

captus 

3 A. s. asbenaicusis                                       
2 A. s. banermani   
3 A. s. captus 
4 ebelmarrae   A. s .j 
5 A. s.nivescens 
6 hararensis A. s. 
7  dewittei A. s. 
8 palliditinctus A. s. 
9 leucocraspedon A. s. 

01 . s.nicholsoni A 
00 . s.petricolus A 
02 . s.ptimarius A 
03 . s .arabicus A 
04 . s . sokotrae  A 
05 . s . decaptus  A 
06 s .j erdoni  A 
07 A. s. similis   
08 travancoriensis   A. s.  
09 . s .ymethini  A 

 סימני זיהוי:

-91 גרם, משקל הנקבה 41-31משקלו ס"מ,  37-91של הזכר  אורכו
פספוס אקראי על חלקי גופו העליונים עם  ומוצק גדול  פיפיוןגרם.  43

בולט,  פס גבהש לתת המין הראשי י לא מפוספסים.צידי גופו  והחזה.
בצבע חום העין  קשתית. צהבהב םחווסוככות האוזן בגוון  פס העין

נוצות  .כההחום -וחלקי גופו העליונים בצבע אפור כיפת ראשו .כהה
סוככות , צהבהב-ושוליהם  בגוון חום הכנפיים חומות כהות, קצותיהם 

גרון אפרפר לבן , הזנב חום כהה. ה .חוםהכנפיים הקטנות צבועות ב
המקור  , החזה עם פספוס אפור בהיר.אדיםורדרד מבגוון גחון כהה ה

חומות.  םגליהרו תחתונההלסת הצהוב, ה פיפיוןארוך יותר משל ה
 טופר אחורי קצר יותר מאצבעו האחורית.ה

, חלקי גופו העליונים קצרות יחסיתתת המין הנמצא בארץ בעל רגלים 



-יםורדרדחלקי גופו התחתונים  ,יםמפוספסו חיוור אפרפרבגוון 
, חיוורים קצוות החיצוניים יש זנבהנוצות ב זוגל, חיווריםים צהבהב

 .אפרפר או חיוור הנוצות המרכזיות בגוון חום צהבהב
 

 תפוצה בעולם: 

ניגריה  ,סהרה, מאלימדרום  וברחבי אפריקה.אסיה  דרוםתפוצתו ב
 ן ופקיסטן להודו ומיאנמר. רוקמרון משם לישראל, סוריה ולבנון דרך אי

 

 
 :פיפיון הרים  מפת תפוצת

 יציב -בחורף. ירוק אזור שהיה  אזורי שהיה כחול אזורי שהיה בקיץ.  -צהוב 
 המפה לקוחה מתוך
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 תפוצתו בארץ: 

 .ארץה מרכז ובצפון ים התיכון של יהר באזור נפוץ יציבבארץ 

 אזורי מחיה:

סלעיים עם כיסוי קרקע גבעות סלעיות או משתרע על  גידולהבית 
באפריקה ,  שטחים מיוערים.או  בסבכים , לעתים קרובות  דליל

 אזורים , מרעה גבוהים שטחיו במדרונות צחיחים לעתים קרובות למדי
דמוי ערבה, עם אבנים וסלעים וביניהם גושי דשא ושיחים נמוכים, 

מ  9111לרום של שפלה עד מלאחר שריפה.  יםאזורבלעתים קרובות 
 .    

 תזונה: 

חגבים  כולל ,יםאחר ניםחרקים וחסרי חוליות קטמורכב מ מזוןה
פרפרים   יזחל ,נמלים  ,חיפושיות תיקנים. טרמיטים ,וצרצרים

בעיקר על הקרקע. גם  מלקט את טרפוחצץ. בולע נצפה  .ועכבישים
על קרקע  מלקטמרים פריטי טרף מצמחייה וענפים. לעתים קרובות 

 פה לאחרונה.שרשנ
 קינון ודגירה:.



עונת הרבייה מתרחשת בחודשים שונים באפריקה, הדבר תלוי 
 בישראל ועד אוקטובר. אפריל  -מרס מ באזורי המחיה השונים.  

מתחיל את החיזור בתצוגה של טריטוריאלי. ו ימונוגאמ הזכר .באפריל
הזכר תוחם את נחלתו על ידי שירה ממושכת בעת . רפרוף ומעוף גלי

כוס עמוקה של עשב בצורת קן דה במקום מוגבה. המעופו או בעמי
על  על ידי שני בני הזוג , נבנהים קטניםשורשו בעשבים עדיניםיבש, 

בסבך עשבים.  סלע אובסדק שב קרקע, לעתים קרובות על מדרון.
אדמדמות חומות. בנקודות מנוקדות  ,ביצים אפרפרות 4-3בתטולה 

הקינים לעיתים קרובות ימים על ידי הנקבה.  34-33הדגירה נמשכת 
 המזרחית בישראל. הנפגעים מטפילות של הקוקיי

 

 פיפיון זיתי
Anthus hodgsoni 

Olive-backed Pipit 
       جشنة زيتونية الظهر

                                
שם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,   -  anthusשמו המדעי 
hodgsoni –   אנגלי שגילה את המין הזה,  שמו של חוקר טבע

בדומה זיתי " ו-"פיפיון על שם הודסון". שמו האנגלי "פיפיון עם גב
הצרפתים והגרמנים נתנו  .נובעים מהצבע הזיתי של גבו שמו העברי

תת  9 המין מונה לו את השם "פיפיון היערות" כי הוא מצוי בחורשים.
 מינים.

 A .h. hodgsoni   א  
 נמצא בארץ. – A .h yunanensisב      

 סימני זיהוי:

לתת המין  גרם. 37-94 ומשקלו ס"מ 31-37 פיפיון בינוני בגודלו אורכו
דהוי מאחריה.  ,בגוון קרם צהבהב לפני העיןרחב   הראשי פס הגבה

כתם לבן על סוככות האוזן ומתחתם כתם כהה  .מעלשחור בש גובל



חלקי הגוף העליונים והראש ירקרקים עם  שחור.  לחי פסלבהמשך 
 פספוס שחור. החזה בגוון צהבהב זיתי מנוקד בכתמים שחורים,

 גדולותה נוצותה קצוות זית, ירקרק שחרחר בגון  כנףאברות ה
, כהה שחרחרבגוון  זנבבקצותיהם. ה ותחיוור או צהבהבות תירקרק

-חוםבגוון  קשתית העין . לבן בקצה הנוצה טריז עם ירוקים, קצוותה
 גוףהבצבע  תחתונההלסת ה בסיס חום, . המקוראו חום כהה אדמדם

 צהבהב. לפעמים. או ורודצהוב אדמדם בצבע  רגלייםה ,תחתוןה
 הזוויגים דומים.
 תפוצה בעולם: 

מצפונה של רוסיה האסיאתית עד ליפן משם דרומה עד להרי תפוצתו 
משם למונגוליה, סין, קוריאה  ההימלאיה. מדרום סיביר לקמצ'אטקה

 ויפן. חורף בדרום מזרח אסיה.
 

                                  
 :פיפיון זיתי  מפת תפוצת

 אזורי שהיה יציב –בחורף. ירוק  אזורי שהיה כחול אזורי שהיה בקיץ.  -צהוב 
 המפה לקוחה מתוך
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 תפוצתו בארץ: 

לא  מבקר .באילת קבוע החורף ומבקרבזמן הנדידה  נדירבארץ מזדמן 

 האחרים בארץ באזורים סדיר

 אזורי מחיה:

מכסים מדרונות, העשב ושרכים  במשטחיהטייגה,  ו שוליבית גידול
 ,ליבנה, אלמון ,אלון עצי ביער פתוח של. קרקע סלעית וקרחות יער

עם עצים בודדים, ובאזורים שטחי צמחיה נטושה ם , גאשוח או אורן
. שדות אורזב ,ביצות ואזורים מוצלים בשולילבה, של סלעי צחיחים 

בהרי  עציםהאחרים מעל קו  ערער או שיחים באופן סדיר בשיחי



 מרגלות ההימלאיהלמתרחשת ה ההימלאיה. בעונת הרבייה שאינ
     . מ' 9111עד ברום  אנמצ

 תזונה: 

 ,זבובים. יהםפרפרים וזחל, כולל עשים :חרקים מזונו העיקרי
מגוון בזרעים ממשפחת  מסדרת אחידי כנף.חיפושיות וחרקים 

וזחלים תולעים ר נמצאו גם . במחקר אחשונים וזרעי עשביםהדגנים 
 של חידקנית.

לעצים  עףמופרע, בדרך כלל הוא קרקע, כשנעשה על פני ה הליקוט  
  ם.הענפיך לאורך להלקרובות  שהוא נוהג לעיתים

 קינון ודגירה:

מאי עד סוף מ במרכז אסיהיוני אוגוסט בסיביר בחודשים  עונה רבייה 
 עולה הזכרשני מחזורי דגירה. בדרך כלל . בדרום אזור המחיה יולי

מטר למקום תצפית, תוך כדי שירה ונפנוף  41עד  31של  לגובה
ועשוי כוס בצורת קן הת באופן ישיר או בקשתות. וצניח כנפיים ומבצע

מונח על האדמה תחת  ,בעשב עדין ושערות אזוב והעשב יבש, מרופדמ
 ימים. 11-11ביצים. הדגירה נמשכת  3-5תחת סלע. בתטולה  ציצת עשב או

 

 

 

 
 פיפיון עצים

Anthus trivialis 
Tree Pipit 

 رجشنة الشج

                             
 



                                                                
                         

  – triviaשם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,    - anthusשמו המדעי 
השם ניתן לו בגין שכיחותו הרבה ברחבי .  שכיח  "פיפיון שכיח"

 ת ערבית ועברית  יו באנגלית, צרפתית וספרדית. גרמניתשמו אירופה. 
שני  תת מינים. 4המין מונה בית הגידול האופייני בינות לעצים. בגין 

 הראשונים נמצאים בארץ.
 A. t. trivialis   א  
 A. t. schlueteriב      
 A. t. haringtoni     ג 

 

 סימני זיהוי:

פיפיון בינוני בגודלו ורזה עם חזה מפוספס בצורה מודגשת ומקורו 
 לתת המין הראשיגרם.  39-15 ס"מ משקלו 31-33אורכו   עבה למדי.

החלק וטבעת העין כהה יותר.  פס גבה בולט ופס שפם רחב ובהיר יש
החזה צהבהב חום בהיר העליון של הראש מפוספס בצבע חום כהה, 

 הבטן לבנה, צידי הגוף מפוספסים פחות. צבע גבו אחיד למדי
חום בצבע  התחתונההלסת כהה.  המקור חום זנב חום כהה,ה

. הטופר האחורי מעוקל חיוורבגוון חום צהבהב רגליים ה, צהבהב
 וקצר.                                        
                                                

 תפוצה בעולם: 

מצפון ומערב אירופה עד לתורכיה והמזרח התיכון משם עד תפוצתו 
 לאירן קזכסטן וסין. חורף מדרום לסהרה ובהודו.  

    

 
 :פיפיון עצים  מפת תפוצת

 בחורף אזורי שהיה כחול אזורי שהיה בקיץ.  -צהוב 
 המפה לקוחה מתוך
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 תפוצתו בארץ: 

שכיח במספרים עצומים בתקופת הנדידה.  הראשיהמין תת  בישראל
נודד   schlueterמבקר חורף לא מצוי במרכז ודרום הארץ. תת המין 

 נדיר במזרח הארץ ואילת.
 

 אזורי מחיה:

חורש פתוח, קצה יער, , יער  רבייה כולליםבעונת הגידול הבתי 
גבוהים, וצעירים עם עצים בודדים   עצי אורן לעתים קרובות ,מטעים

מגובה פני  צעירים. םאו כר דשא עם שיחים ועצי שטחים יבשים גם
. בהרי ההימלאיה מ ' 3111 ואירופה ב 9411הים עד לרום של 

שלא  מעדיף בתי גידול דומים, כמו גם אזורים פתוחים יותר.נדידה ב
במטעים . בסוואנה פתוחהוקרחים בחורשים רבייה, באזורים ת הבעונ

שדות פעם ב נצפה מידי עם עצי צל גבוהים.  ,קפה. מטעי חקלאיים
 .באפריקה 'מ 4111עד  ברום שלמרעה הררי 

 תזונה: 

גם חומר צמחי  ,כולל מגוון רחב של חסרי חוליות, בעיקר חרקים נומזו
 כלשהו בחורף. 

סרי חוליות. בשישה חבבאופן בלעדי כניזונים גוזלים אובחנו ה
בעיקר  חיפושיות,  נמצאו ,האסי -באירושנערכו מחקרים תזונתיים 

החשוב ביותר. בניתוח של תוכן קיבה של ששימשו למזון  חדקוניות 
, %39-ב   אחידי כנף  ,%71נמצאו ב חדקוניות ציפורים מרוסיה.  11

 כללו ,%1,אחר ב; טרף %44וזחלים ב %47ב יםחיפושיות על
פריטים  .ועכבישים רצניות-חיפושיות, חרגולים נתוזיות,-חיפושיות

וחיפושיות קרקע ליליות, זבובים  זבלפחות נפוצים כללו חיפושיות 
   זרעי צמחים.ו  חלזונות, מלים, נקטנים

 נשירים בקרב עלים לרובבעיקר על קרקע. ליקוט המזון נעשה  
לעתים על גדמי וגזעי עצים, הליקוט ועשבים נמוכים, מדי פעם גם 

 ובחורף.  תקופת הנדידהקרובות בלהקות קטנות עד בינוניות ב
 

 קינון ודגירה:

מאי ועד מ צפון מערב אירופה, בואוגוסטאפריל הקינון מסוף עונת 
, לעתים רחוקות מחזורי דגירהבהודו, לעתים קרובות שתי  יוליסופו 

 מעוףב מתחיל  טריטוריאלי.ו יפוליגאמלעיתים מונוגמי, הזכר  שלוש.
מ '  31 בגובה של כעץ או מוט ל נסיקה מבצעזכר ה ת החיזור,שירו

עץ אחר וחוזר על הפעולה נוחת על מוט או ו צונחמ ,  41מדי פעם עד 



עשב יבש, מ גדולהכוס בצורת נקבה, הקן נבנה על ידי ה .ןלסירוגי
הקן מוצב  ם עדינים.ימרופד בעשבו בבסיסו עשוי מאזולעתים קרובות 

דגירה ה .3-1, בדרך כלל ביצים 9-1 בתטולה כבקרקע. שן בשקע
אפרוחים מוזנים ה .ימים 39-33        במשך נקבההעל ידי מתבצעת 

 ,79%בקיעת הביצים כ  הצלחה שלהעל ידי שני ההורים. שיעורי 
 האירופית. קוקייהה חלק מהקינים נפגע מהטפילות של

 
 פיפיון שדות

Anthus pratensis 
Meadow Pipit 

   جشنة الحقول  

                               
 

                                                                
                         

 שם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,   -  anthusשמו המדעי 
pratensis–   של אחו" כך שמו האנגלי והגרמני, שמו  )אחו( "פיפיון

 תת מינים. 9 המין מונה דומה.והערבי העברי 
 נמצא בארץ. – A. p. pratensis   א  
 A. p. whistleriב      

 

 סימני זיהוי:

 33.1-31ומקור דק. גודלו  עם כנפיים מעוגלות ומפוספס קטן  פיפיון
חום או צהבהב בגווני טבעת העין  . ג' 32.1ג' הנקבה  99ס"מ משקלו 

סוככות האוזן מפוספסות בפסים צרים בגוון שנהב   חיוור. חום
ירקרק זית עם  חום בצבע חום או החלק העליון של ראשו  שחרחר.

ירקרקים  שוליםיותר, עם  ותכנפיים כההפסים חומים שחורים רחבים. 
בגוון  ותמרכזיה ותנוצהזוג השולים של זנב חום כהה, ה ,אפרפריםאו 



 בצבע חום כהה. יםמפוספס צידי הגוףוהחזה גרון , ה יצד ירקרק זית. 
לסת החום כהה, בסיס מה, המקור חו השחרחרכיפת הראש 

טופר ה ,חיוורותצהבהבות -חומותרגליים ה יותר.בהירה תחתונה ה
 ויגים דומים.והז אחורי ארוך.ה
 

 תפוצה בעולם: 

על פני מרבית אירופה משם עד למערב סיביר, למעט ארצות תפוצתו 
 התיכון.ים 

 

                               
 :פיפיון שדות  מפת תפוצת

 יציב -אזורי שהיה  –בחורף. ירוק  אזורי שהיה כחול אזורי שהיה בקיץ.  -צהוב 
 המפה לקוחה מתוך
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 תפוצתו בארץ:  

מבקר חורף מצוי בשפע, לא שכיח   A. p. pratensisתת המין  
 במעבר הנדידה בצפון ומרכז הארץ  ובחלק מהנגב.

 אזורי מחיה:

אדמת ו, אדמת בור טונדרה, כגון פתוחים בתי גידול במגוון רחב של
, בגבעות, בשפלותכרי דשא  .דיונותו, מלחות ,ביצות, שיחים צחיחה

. מדי פעם ,לעיבוד המיועדתקרקע על , אדמות בור יער,קרחות 
, שטחי אברש .אירופה צפוןב מועדףה גידולאדמת כבול הוא בית ה

 .ניהבריט ביבשה יהאופטימאל בית הגידול נראהה ואדמות מרע ביצה
מ  4111 של וםרנצפו מגובה פני הים עד לדומים,  בחורף גידולהבתי 

 .מ' 111-3111 לרוב '
 

 תזונה: 



זרעים. מגוון ב מגוון ,ךרומ"מ א 1חסרי חוליות קטנות פחות מ בעיקר 
זבובונים.  חשוכי זנב,ו, בכלל זה,  נצפרחב של חסרי חוליות ש

 םזבובי עקרב, פרפרי ,חגבים. יתושים. באגים. חיפושיות ,שפיריות
זרעי  .נדליםוקרציות , זבובים, נמלים. עכבישים ,(ומבוגרים יםזחל)

, צמחי גומא, סמרים דגנים שלזרעים : לקטושנצמחים שונים 
 ואברשים.

. בדרך כלל פחות מ נמוכהקרקע בצמחייה מעל פני המתבצע הליקוט 
 פריטיוטרף את המרים  יצהאו ר תוך כדי הליכהסנטימטרים.  31

חרק מעופף, אבל רק לעתים נדירות לוכד מדי פעם  .צמחייה מקרקע
הליקוט דשדש במים רדודים. מאוויר. נצפה בחרקים  אחרי רודף

ומחוץ  בזמן הנדידה ותגדולעד  ותקטנ להקותלעתים קרובות בנעשה 
 רבייה. ה לעונת

 קינון ודגירה:

שני מחזורי  באזורים גבוהים,אוגוסט עד  סוף מרץמ עונת הרבייה
 מדי פעם (,צפוןברק לעתים נדירות : )אירופהמרכז ומערב ב דגירה
 . מתחיל את החיזורטריטוריאליו ימונוגאמ. הזכר מחזורים השלוש

עם  נוחתולאחר מכן  'מ 91 גובה שלעולה לזכר ה ה.שירו מעוףב
 חוזר בצורה לוליינית לנקודת מורם מעטזנב ו למחצה פרושות כנפיים

 .התחלה
. ושיער עדין בדשא מרופד ,הבנוי מעשבים גביעבצורת נבנה  קןה

, גודל ביצים 9-7 בתטולה .נמוכה על הקרקע צמחייהבינות ל חבוי
 34נמשכת  דגירההשיא בצפון. ה ,רוחבה בגובה קו ולה תלויתהט

מוזנים  הגוזלים. בזכר תנעזר מדי פעם ,הלבד נקבהה, על ידי ימים
על ידי שני  אפרוחיםב טיפולה, ימים 39 במשך כ שני ההורים על ידי

 .ימים 39-33 נמשך, ההורים
 

 גרון-פיפיון אדום
Anthus cervinus 

Red-throated  Pipit 
 جشنة حمراء الزور

 



                             
 

                                                                
                         

שם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,   -  anthusשמו המדעי 
cervinus - שזוף". את שמו האנגלי, הספרדי, הגרמני,  "פיפיון שזוף

הצרפתי והעברי קיבל בגין גרונו המקבל את הגוון האדמדם בתקופת 
 זה מין מונוטייפ ללא תת מינים. הקינון.

 סימני זיהוי:

בתקופת  לזכריםנוצות. בגווני הד עם הבדלים עונתיים יהיח הפיפיון
ורוד עמוק. קידמת העין וסוככות האוזן -צהבהב פס הגבה גוון הרבייה 

ג'. חלקי גופו  31-92ס"מ משקלו  33-31 גודלו  בגוון צהבהב חום. 
בעלי פספוס שחור בולט על רקע  של נוצות  ,העליונים עד העל שת

חלוד לפעמים -חומות עם שולים בגוון חלודה בהירה. הגרון אדמדם
ש והחזה הכולל את קדמת הרא, ישנו מופע רחב יותר

חום  המקור , טבעת העין לבנה.בצבע חום כהההעין קשתית   העליון.
רגליים ה  יותר. בהירהתחתונה הלסת ה חלוד-צהבהב וכהה, בסיס

 מהזכררבייה שונה בתקופת ה הנקבה מות.חו-ותצהבהבות ורוד
ופחות  םייפחות אינטנסיב םשה וראשו על חזהושורוד ה ניבגוו

  ,יםנרחב

 תפוצה בעולם: 

צפונית לחוג הארקטי ברצועה צרה מצפון פנוסקנדיה דרך תפוצתו 
 בעיקר, חורפים .יצר ברינגיהטונדרות האירופיות והאסיאתיות עד למ

 .ודרום מזרח אסיה הסהרה שלבדרומה בעיקר  באפריקה
 

                                          

 



 
 :פיפיון אדום גרון  מפת תפוצת

 בחורף אזורי שהיה כחול אזורי שהיה בקיץ.  -צהוב 
 המפה לקוחה מתוך
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 תפוצתו בארץ: 

רוב  על פני המוניו חולף ב בתקופת הנדידה ,כיח למדיף שחור מבקר
 חלקי הארץ.

 אזורי מחיה:

ביצות  ,גומא עם נחלים קטנים שטחי ביצה עם ערבי נחל, ,גידולהבית 
דשא לח או רטוב,  יכר בשטחים של ףחור .כבול ותלוליות בטונדרה
אזורים חשופים בוציים, ביצות,  על ידי בקר, לעתים קרובות שנרמסו

 שדות אורז וצוקים.אחרים, כולל  י מיםוומקובוציים של נהרות גדות 
שלא בתקופת לעתים קרובות מטרים.  4111 לרום שלעד  לעיתים

 .מחיה של נחליאלי צהובהאזורי מצטרף להרבייה 
 תזונה: 

חומר מגוון גם ב יםחסרי חוליות אחרבחרקים , גם מבעיקר  ניזון
חגבים וצרצרים, עשים  ,כוללים זבובונים, שפיריותהמזון צמחי. פריטי 

 ,(זבוביםוזבובים -רימות), נמלים ים(,ומבוגר יםופרפרים )זחל
 .וזרעי דשא .תולעים, נדלים, רכיכות ,עכבישים ,חיפושיות

הקרקע, לעתים קרובות באזורים בוציים, ובין פני על  הליקוט נעשה
 בזנבו. תנוחה אופקית. במהירות ומכשכשב הולך בחוף הים.  האצות

 חוץ לעונת רבייה.מ בלהקות קטנות מתלהק בדרך כלל

 קינון ודגירה:

 בלבד רק בצפון האזור.ביוני  ,יוני עד אמצע יולימ תקופת הרבייה
 ומבצעים מטר 91 ובה שללגוני אלכסהזכר מתחיל את החיזור במעוף 

למרחק של מעוף אופקי תוך רפרוף בכנפיו כלפי מטה ממשיך בצניחה 
הנקבה, קן נבנה על ידי כחמישים מטרים לפני הירידה לקרקע. ה

 לפעמים בקצה מנהרה קצרהחלל באדמה, על תלולית או בגדה, וב



הזכר שאלא לבניה, נים מביאים חומר שני המי ,זכרהעל ידי  התנעשש
עלים הבנויה מכוס צורת  קןל ים,מאוחרהבשלבים  לבדעושה זאת 

תחתית הקן ועליהם ב מונחים יבשיםוגבעולי דשא, קצת טחב ועלים 
ביצים. בדרך כלל  9-7 בתטולה  עשב עדין נוצות ושער שזורים יחדיו.

ימים. הגוזלים  33-33הדגירה מתבצעת על ידי הנקבה במשך . 1-1
 מוזנים על ידי שני בני הזוג.

 
 

 פיפיון מים
Anthus spinoletta 

Water Pipit 

 جشنة الماء

                                    
 

                                                                
                         

שם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,   -  anthusשמו המדעי 
spinoletta    שם ניתן לו שמו  3711נתגלה באיטליה בשנת

שמותיו באנגלית, צרפתית, .  באיטלקית "אדמדם," לא ברור למה
מהימצאותו בנופי מים נובע  גרמנית, ערבית ועברית "פיפיון מים"

 תת מינים. 4ואזורים לחים. פיפיון המים מונה 
 
 A. s. spinoletta   א  
 A. s. coutelliiב      
 A. s. blakistoni     ג 

      
 סימני זיהוי:



בתקופת הקינון לזכר של תת גרם.  31-94משקלו ס"מ,  31-37גודלו 
עורפו  ו,צחאפורות. קדמת מ-אפורות עד חומותנוצות המין הראשי ה

הגוף ולבנבן. חלקי רחב פס הגבה חום אפור, וסוככות העורף בגוון 
קצוות עם ועם פסים כהים קלושים מים חו-יםאפרפר העליונים

, חלש לרובפס כהה עם  גרון לבנבןהזנב בצבע חום כהה. ות. החיוור
ורדרד  בגוון , החזה והחלק העליון של הבטן צבועיםתחתוןהרון הג

חום בגוון  רגלייםה. יםחומ ים שחרחר. כיפת הראש והמקור צהבהב
ה נוצות הראש האפורות מתחלפות לחום . שלא בתקופת הרבייכהה

 .A. sאפור עם פספוס דק כהה. תת המין הנמצא בארץ -או חום

coutellii  קטן יותר מתת המין הראשי, מעט בהיר ממנו ומפוספס

נקבה בממוצע הדומים,  יותר בגבו ופחות אפור בראשו. הזוויגים
 .ראשה פחות אפורה עלויותר  חומה בהירה

 תפוצה בעולם: 

הולוארקטית לא רציפה. מתחילה באנגליה משם בהרי מרכז תפוצתו 
, צפון אירן משם זודרום אירופה לבלקן וצפון מערב תורכיה, לקווקא

 לאפגניסטן וטרנסביקל. 
 

                                          
 :פיפיון מים  מפת תפוצת

 אזורי שהיה יציב –בחורף. ירוק  אזורי שהיה כחול אזורי שהיה בקיץ.  -צהוב 
 המפה לקוחה מתוך
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 תפוצתו בארץ: 

 אזורי ברוב חורף עובר אורח שכיח ומבקר A.s. coutelliiתת המין 

 .ישראל

  A.s. spinolettaמבקר חורף לא שכיח בצפון ומזרח הארץ. 

 אזורי מחיה:

ים ריוכרי דשא הר םניייאלפבשדות מרעה  בתי הגידול מתנהלים
 שיחים או עציםעם דשא  יכרו נמוכיםעם סלעים  מדרונות ,גבוהים



ליד על מדרונות הרים,  ולחיםאזורים רטובים, בבדרך כלל . יםמפוזר
ים הבגב כים בשולי אגמים.סבבינות ל ,סלעיםוחלוקי נחל נחלים עם 

, לגונות. בחופים סלעייםבחורף  מ' 9111מ' ועד לרום של  111של 
משקים חקלאיים ביצות, קצות דשא של אגמים ונהרות, שדות אורז 

 לעתים קרובות בשיתוף עםהמגדלים צמחיה עם השקיה מרובה. 
 לרום של שפלה ועדב ,מדי פעם על קרקע חקלאית נחליאלי צהוב

 . 'מ 9111

 תזונה: 

חרקים  כוללטרפו חומר צמחי כלשהו . באירופה וחסרי חוליות  מזונו
פרפרי , ארינמלים, עשים :אחידי כנף  ,וחרגוליםצרצרים  :חשוכי כנף

 נמלים, חיפושיות ,כנימותבאפריקה: זבובים, ו, רימות זבובים הםזחליו
אצות,  . חומר צמחי כלל:ותולעים, ישים, מרבי רגליים, חלזונותעכב

 .פירות יער וזרעים
חרקים וחסרי האת  מלקט, ליקוט המזון נעשה על פני הקרקע

 חרקים מעופפים, או עף לכודמדי פעם קופץ לואחרות החוליות ה
כדי לתפוס את הטרף. במזג האוויר המשמש כנקודת תצפית  ענףמ

של מרמיטות.  ותמאורלכניסות  ליד לקט, מיםגבוהבהרים  קשה
גדולים  המעוףומרחקי מאסיבי יותר  הליקוטבמהלך עונת הרבייה, 

לבד או בזוגות, לרוב מלקט כאשר תנאי מזג אוויר גרועים.  .יותר
  .לפעמים בקבוצות קטנות

 קינון ודגירה:

שני באירופה, לפעמים  עד תחילת יולי  אפריל תקופת הקינון מסוף
  מחזורי קינון.

במספר רב יותר של בנות או  יפוליגאממונוגמי מדי פעם הזכר לרוב  
 31לגובה של עולה באלכסון  מתחיל את החיזור במעוף ושירה. .זוג
 .ייניתלול ה בצורהגלישהבזמן  יורדו בקשת עגל או במ  עף מ' 41 עד
כוס לקן צורת   עוזר. , לפעמים הזכרהנקבהקן נבנה בעיקר על ידי ה

 תמרופדתחתית הקן טחב, ועלים ומחוזק בגבעולי עשב העשוי מ
 או בדרך כלל ליד גדה קרקעהושערות, מונח על  דיןצמחי עבחומר 

 פעמים הוסתר היטב על ידי צמחייה בקצה מנהרה.ל, בחלל באדמה
, דגירה על ידי נקבה בלבדה .1, לעתים עד ביצים 3-1בתטולה 
משתתף  זכרה ,נקבההעל ידי  גוזליםימים. האכלת ה 33-31 נמשכת 

ידי שני  על אפרוחיםה לתראשונים. לאחר מכן האכהימים ק בר
 ימים. 33-31 במשךההורים , 

היו  ,במחקרשהשתתפו נים יקהמ 42% הראה ש באירופה מחקר
היו  , ונברניםלטרף לסמורים ונחשים, ובמחקר אחר סמורים ארוכי זנב

 גוזלים.הצים והבישל  אובדןאחראים ל



 
 פיפיון ממושקף

Anthus rubescens 
Buff-bellied Pipit 

 جشنة مصفرة البطن

                            
 

 . טקסונומיה

 לאחרונה וחקרים שנעשבזמנו נחשב כתת מין של פיפיון מים, מ
שתת  מצביעים על כך נוצות, כמו גם הבדלי DNAבעזרת ה 

 חלק מתת .ממין אחד יותר יכולים לייצג המינים של פיפיון המים
 להפכו להיות תת מינים שהמינים הקודמים של פיפיון המים 

 מוכרים. מינים ארבעה תת הפיפיון הממושקף. כיום

                                                                
                         

שם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,   -  anthusשמו המדעי 
rubescens –    "ניתן לו כאשר נחשב   אדום,  "פיפיון אדום
ו, ניתן אולי בגלל שם שאינו הולם אותפיפיון מים, לתת מין של 

-שמו האנגלי ניתן לו בגלל הגוון החוםגוון הבז' שעל בטנו. 
וכך גם שמו הערבי, הצרפתים קוראים לו  צהבהב של בטנו

"פיפיון אמריקאי", הספרדים "פיפיון צפון אמריקאי" והגרמנים 
יתן לו בגין שמו העברי נ "פיפיון פסיפיק" על שום מקום תפוצתו.

 טבעת העין הלבנה הבולטת.
 נמצא בארץ. - A .r. japonicas   א 

 A .r. pacofocisב      
 A .r. alticola     ג 
 A .r.. rubescens    ד 

 סימני זיהוי:



של נוצות זמן הרבייה גוון הגרם. ב 93 , משקלומ"ס  33-37גודלו  
תת פס  ם.ורדרד חו פס גבה רחב לבנבןיש  זכר תת המין הראשי:

פסים אפורים עם משתנה בגוון כהה לחי ה צהבהב.-השפם חום
 - חוםהזנב  וחיוורות בקצותיהן. ותכנף שחרחרהנוצות  .כהיםעדינים 

. לפעמים גם פני הנוצות המרכזיותלבן ארוך על  קור עם רחשח
 .דחיוור נוטה לוורדר בגוון חום צהבהבגרון הסנטר וה בקצותיהן.

כיפת  ידי הגוף.וצ חזההשל פסים בצבע חום אפור על  כמות משתנה
  ,רגליים בצבע חום כההה ,שחרחר חום  המקור ,שחרחר הראש חום

שהוא שונה מהאחרים, בכך הנמצא בארץ  japonicas - תת המין
קינמון -וםאדבגוון נוצותיו רבייה  בתקופת רגליים ורודות,החיוור. יותר 

 כתמים שונים עלו ורוד קינמוןוחלקי גופו התחתונים מקבלים גוון 
זית  -אפרפר גוון הנוצותרבייה ה שלא בתקופת החזה וצידי הגוף.

 ם.יבכנפי מודגש יותרומרכז נוצה שחור  בחלקי הגוף העליונים.כהה 
בולט הלבן בסוככות השכמה, אברות האמה והשלישוניות הצבע 

 .יותר
 פוצה בעולם: ת

ז ומזרח רוסיה עד האיים הקרליים. בצפון אמריקה כצפון, מרתפוצתו 
 מאלסקה וקנדה עד אורגון

                                          
 :פיפיון ממושקף  מפת תפוצת

 בחורף אזורי שהיה כחול אזורי שהיה בקיץ.  -צהוב 
 המפה לקוחה מתוך
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 תפוצתו בארץ: 

נדיר , ובאילת ערבהה בדרום החורף ומבקר קבוע אך נדיר חולףבארץ 
 .אחרים בארץ באזורים מאוד

 

 אזורי מחיה:



 ,טונדרה חסרת עצים, בצפון אמריקה בית הגידול של תת המינים
 בשדות מרעה ואזורים סלעיים, על חוף שומם גםי אבנים שדות זרוע

. מטרים 9711 של לפחות עד לרום  מדרונות הריםו ואדמות חקלאיות
לאורך נחלים ובשולי  ,בתי גידול לחים ים שלפתוחשטחים חורף ב

גם על  בתקופת הנדידה .ועל חופים . ביצות מלחאחו בשדות מים,אג
שדות , שדות חרושים ואגמים, ליד נהרות יםפתוח שטחיםוים שרטונ

על  japonicas תת המין בתי הגידול שלחיטה. שדות מרעה רטובים ו
דשא לח, ביצות,  יכר ף, בחורף מעדיעם גבעותוטונדרה ים סלעי הרים

 ביצות.ושולי  יםמושקשדות חקלאיים 

 תזונה: 

 ,וארבה. חיפושיות חגבים, צרצרים . הכוללים:חרקים המזון העיקרי
גם חסרי  . ונמליםפרפרים  זחלי, כינים ,צמחים כנימות של באגים,

רכיכות וסרטנים ב . לא בוחלקרדיתו, כגון עכבישים יםחוליות אחר
זרעים קטנים ופרות יער. חומר צמחי נלקח בעיקר . מגוון בקטנים

 בסתיו ובחורף . 
 . גם מתבוססניקורקרקע. על ידי פני העל נעשה מזון ליקוט ה

. כפי שדווח מימייםחסרי חוליות  אחרבחיפוש  בבריכות רדודות
לווייתנים. לעתים  של פגרי רקבהגדלים בזבובים זחלי מ ניזונים גם

 בלהקות.מלקטים  הרבייה עונהלקרובות מחוץ 

 קינון ודגירה:

 . הזכר מתחיל במעוףיוני יולי ר  בחודשיבעיק תקופת החיזור והרבייה
דאייה ב מטרים גולש 91-41ובה של זכר עולה לגה ,קצרה השירו

קן נבנה על ידי הבקשת ארוכה או לולאה. העמידה  חזרה אל מוט
ים לבניה. הקן בצורת כוס הבנויה זכר עשוי להביא חומרהנקבה. ה

לעתים קרובות מרופד  עדיניםעשבים מרופד ב ,דשאו מעשבים יבשים
קן  סבך.או מתחת לגוש סלע או  קרקעשב בשקעונח מ . הקןבשיער

 . 3-1בדרך כלל  םביצי 4-7 בתטולהחדש לפעמים נבנה על גבי ישן. 
אפרוחים מוזנים על ידי ה .ימים 33-31 במשך נקבההדגירה על ידי ה

כשלון דגירה נפוץ נגרם על ידי ימים.  34-31 במשךשני ההורים 
 "זבוב חום"מרימות של אפרוחים לפעמים מתים ה קוקייה אירופית.

 המונחות על גופם.
 

 :מקורות מידע ואתרים נוספים
( הציפורים, מגדיר שלם. 3271). היינצל, ה. פיטר, ר. פרסלאו, ג'. 3

 הוצאת הקיבוץ המאוחד.
 ( מדריך לציפורי ארץ ישראל, הוצאת אחיאסף.3277. ענבר, ר. )9
הוצ'  1( האנציקלופדיה החי והצומח של א"י, כרך 3211. פז, עוזי. )4

 משרד הביטחון והחברה להגנת הטבע.
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