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כתב: ד"ר חיים מויאל
צילמו: יעקי הדומי, עוז חורין 
וחיים מויאל

בקרב עמים רבים ודתות שונות נחשבה החסידה הלבנה לקדושה 
וסימלה את הנאמנות, הצניעות, הנישואין והפריון. אך יותר מכול 
היא כיום סמל בלתי מעורער לנדודים ולשמירת טבע, כשהיא 
מייצגת נאמנה את בריאותם של מקומות החיות שלה. לחסידה, 
שבולטת לכול בגודלה, בצבעיה המנוגדים ובלהקותיה העצומות, 
יש אינטליגנציה חברתית גבוהה, ובני הזוג שומרים אמונים זה לזה 
ועסוקים בטיפוח הדדי כל ימי חייהם. מחקרים רבים ורב-שנתיים 
בעשורים האחרונים בוצעו באירופה על אודות החסידה הלבנה, וזאת 
בשל היותה מין בולט, גדול וקל למעקב )הראשונה שטובעה בעולם(, 
בנוסף להיותה מקננת בעיקר ביישובי אדם ובסמוך להם, כשהיא 
מחסלת מזיקים בצורה יעילה. 

גם חסידה 
   בשמים  

  ידעה

חסידה לבנה וחסידה שחורה. אייר: חיים מויאל

המאמר מוקדש לאבי האהוב משה מויאל ז״ל, 
שחי את אהבתו הטוטלית למשפחתו 

ואת האמנות בליבו עד יומו האחרון.
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בקרב  סוגים  שישה  מונה   )Cicconidea( החסידתיים  משפחת 
ורוד,  חסידן  החסידה השחורה,  את  גם  אציין  )ביניהם  מינים   19
מרבו, ג'בירו, חסידה אוכפית, חסידה פתוחת־מקור, חסידה מצוירת 

וחסידת עצים(.  

שגובהה   ,)Marabou stork( המרבו  היא  העולם  בחסידות  הגדולה 
מתנשא ל־152 ס"מ ומוטות כנפיה 3.7 מ' )גדולה אפילו מהקונדור(. 

 ,)abdim's stork( לבנת־בטן  חסידה  היא  בעולם  הקטנה  החסידה 
דומה  )היא  ס"מ   140 לכדי  נפרסות  וכנפיה  בלבד  ס"מ   73 שגובהה 

לחסידה השחורה ותפוצתה במזרח אפריקה ודרומה(.

בסכנת  שנמצא  השני,  תת־המין  תת־מינים.  שני  הלבנה  לחסידה 
בדרום־מזרח  שלו  החורף  לפונדק  ונודד  רוסיה  במזרח  חי  הכחדה, 
ומוטות  ל־115 ס"מ  גדול שגובהו מגיע  סין. תת־המין הזה הוא עוף 
ומקורו ארוך,  כתומות־אדמדמות,  רגליו הארוכות  מ',  עד שני  כנפיו 
חד ואדום )מעל 20 ס"מ(. נוצותיה של החסידה לבנות צחורות, למעט 
אברות הכנף השחורות המנוגדות. הזוויגים דומים )הזכר קצת יותר 
גדול(. הצעירים בעלי מקור שחור ורגליים צהבהבות. בתעופה צווארה 

ורגליה מתוחים.

שום  על  "לקלק",  הערבי  L ciconia. שמה  שמה המדעי של החסידה 
קולות ההקשה והתיפוף שאותם משמיעים בני הזוג באמצעות מקוריהם 
תוך הפשלת צוואריהם לאחור בעת חיזור וחילוף משמרות בזמן הקינון. 
שמה הערבי הנוסף – "אבו־סעד", דהיינו "אבי האושר", אולי על שום 
שהיא מביאה אושר לאדם בהשמדת מזיקים. אהרוני מציין שהחסידה 
סימלה אצל המצרים והיוונים הקדמונים מופת לכיבוד הורים ואחווה, 

ועל כן הרומאים כינוה אותה בשם Avis pia – "הציפור החסודה".

נכון. הפסוק  ונראה שזיהויה  ַהֲחִסיָדה מוזכרת כמה פעמים במקרא, 
גם צפר  ירמיה הנביא מענתות שהיה כנראה  ביותר הוא של  המוכר 
נלהב, וכך אמר בשבחה של החסידה על פני האדם: ַּגם־ֲחִסיָדה ַבָּׁשַמִים 
ָיְדָעה מֹוֲעֶדיָה ְותֹר ְוִסיס ְוָעגּור ָׁשְמרּו ֶאת־ֵעת ּבָֹאָנה ְוַעִּמי ֹלא ָיְדעּו ֵאת 
ברושים  "חסידה  בתהלים:  מוזכר  נוסף  מעניין  פסוק  ְיהָוה".  ִמְׁשַּפט 
ביתה", ואכן היא נוהגת לקנן גם על ראשי עצים כברושים מיתמרים.   

1. חסידת ג'בירו, חסידה מיוחדת ממרכז אמריקה ודרומה. ידועה כקלפטופרזיטית 
על מיני חסידות קטנים יותר. צילם: עוז חורין

2. חסידה שחורת-צוואר, חסידה שמצויה בדרום-מזרח אסיה ואוסטרליה. בחיזור 
והרעדת קצותיהם  נוהגים שני המינים לרקוד זה מול זה, תוך כדי פריסת כנפיים 

בשילוב עם נקישות מקור. צילם: עוז חורין

3. חסידה פשוקת-מקור אפריקאית. המקור המיוחד של הבוגרים מותאם לפיצוח 
רכיכות. צילם: עוז חורין

4. חסידה בישופית, מצויה בין הודו לאינדונזיה וכן באפריקה. צילם: עוז חורין
5. חסידת עצים, מין דרום אמריקאי המצוי בסכנת הכחדה. צילם: עוז חורין

מתנהגת  היא  בציד  וצבעונית.  ענקית  אפריקאית  חסידה  אוכפית,  חסידה   .6
כאנפה. צילם: דן רוגל

123

456



טבע הדברים | 2223 | טבע הדברים

במסכת חולין שבתלמוד נאמר: "למה נקראת שמה ֲחִסיָדה? שעושה 
חסידות עם חברותיה". יסוד ִאמרה זו באמונה עתיקה, שהרי ַהֲחִסיָדה 
לֲאָנָפה  )בניגוד  וחברותיה  לצאצאיה  חסד  ועושה  פוריות  מסמלת 
ה"מתאנפת", דהיינו מתקוטטת עם חברותיה(. על פי אמונה עממית 
נולדו לאימותיהן, ומכאן גם  נפוצה היא מביאה עמה תינוקות שאך 
היווני  )הפילוסוף  אריסטו  הנוצרי.  ישו  הולדת  את  בנצרות  מסמלת 
הגדול מהמאה הרביעית לפנה"ס( ציין שלולא החסידות שהיו אוכלות 
ולכן  שהוא,  יישוב  שום  שם  מתקיים  היה  לא  כך,  כל  רבים  נחשים 

הריגתן נחשבה לעברה שדינה מוות.  

ַהֲחִסיָדה  של  שגוזליה  המספרת  עתיקה  אמונה  מזכיר  בודנהיימר 
אותם  מכסים  נוצותיהם  ובנשור  זקנה,  בעת  הוריהם  את  מכלכלים 
בפלומתם הרכה. אצל עמי אירופה, כמו הצרפתים והגרמנים, נפוצה 
ברק  פגיעת  מפני  ערובה  הוא  הבתים  גגות  על  שקינונה  האמונה 

ושרפה. 

מקום חיותה האופייני של החסידה הלבנה בעונת הקינון הוא בשטחים 
וגם  וקרים,  צפופים  מיוערים  מאזורים  נמנעת  היא  ולרוב  פתוחים, 
מאזורי ביצות לחים וערבות. בפונדקי החורף שלה היא מעדיפה בתי 
גידול לחים, כמו שדות, שטחים חקלאיים, בריכות, מאגרים ואפילו 
מעובדים,  לא  לשדות  יותר  נמשכת  שהיא  נמצא  סוואנה.  ערבות 
בהונגריה למשל, ולאזורי אחו עשירי צמחייה הצמודים לחוות בעלי 
בפונדקי  חקלאיים  לנופים  טיפוסי  כמין  מוגדרת  החסידה  חיים. 
החורף שלה, ולעתים תכופות היא נחשבת בעיני חוקרים לאינדיקטור 
נתון  באזור  רציפה  רעייה  יציבה.  ידידותית  חקלאות  של  למצב  טוב 
של  יעילה  חשיפה  בשל  החסידה,  אצל  הרבייה  הצלחת  את  מגדילה 
פריטי טרף איכותיים באזור מצומצם של משטחי עשב נמוכים )עד 

40 ס"מ( הסמוכים לאתר הקינון, המסופקים לגוזלים בעונה זו. בנוסף 
כאשר  הוא  הלבנה  לחסידה  האידאלי  שהמצב  דומה,  בהקשר  הוצע, 
מתרחשת הצפה עונתית של שטחי אחו ועשב מקומיים בפסיפס עם 
היווצרות גופי מים שונים כביצות. במחקר שבוצע בספרד על ידי צוות 
הגומלין שבין הצלחה  יחסי  וחבריו, שבדק את  ורגרה  החוקרים של 
לקן  נאמנותם  אשר  זוגות  שבקרב  התברר  לקן,  לנאמנות  רבייתית 
כגורם  הגיל התברר  גדול.  היה  הרבייה  הצלחת  שיעור  גדולה  הייתה 
קריטי בכל הקשור לנאמנות לקן.  )חיים – מה פירוש הגיל – הצעירים 

היו נאמנים או המבוגרים?(

של  גדול  ממגוון  הניזון  אופורטוניסטי  כקרניבור  מוגדר  הזה  המין 
צעירות(,  חולדות  מריונים,  )נברנים,  מכרסמים  כדוגמת  פריטים 
דוחיים, חרקים גדולים )חיפושיות, חגבים וצרצרים(, זוחלים )נחשים, 

לטאות(, דגים ואפילו מביצים, אפרוחים ורכיכות. 

מעט  לא  גם  ודוחיים(  מחרקים  )מלבד  ניזונה   - השחורה  החסידה 
במי  ברגליה  דשה  היא  מעניינת:  בדרך  משיגה  היא  שאותם  מדגים, 
במקורה  אותם  ולוכדת  אחריהם  רצה  להבהילם,  והביצה  הרקק 

כבמלקחיים או אפילו משפדת בתאווה. 

מזרח  בארצות  החקלאיים  באזורים  החסידות  של  העיקרי  התפריט 
איטליה  בדרום  שבוצע  במחקר  חרקים.  לרוב  מכיל  התיכון  הים 
דיאטת  חגבים.  ובעיקר  חרקים  כלל  מתפריטן  אחוז   80 כי  נתגלה 
וחודש.  שנה  מדי  המזון  זמינות  פי  על  לאזור  מאזור  משתנה  המזון 
באלג'יריה התברר שאפילו בין החרקים המהווים את תפריטן העיקרי 
היו לחסידות העדפות שונות בכל שנה, בהתאם לזמינות המזון, וזאת 

על פי אנליזה של 240 צנפות במשך שלוש שנים.  

1. חסידה בנחיתה למנוחה. צילם: 
חיים מויאל

אנפית  עם  בתחרות  חסידה   .2
בקר על נברנים. צילם: חיים מויאל 

קפדני.  נוצות  בסירוק  חסידה   .3
צילם: חיים מויאל
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3



טבע הדברים | 2425 | טבע הדברים

ומקננת  מצויה  חורפת  למדיי,  מצויה  חולפת  היא  החסידה  בישראל 
מגשימים(.  ורמת  חיספין  בנוב,  כמו  הגולן,  בדרום  )בעיקר  נדירה 
טריסטרם )במאה ה־19( סיפר שהחסידה היא חולפת נפוצה ומקננת 
הארץ,  ברחבי  נטושות  ערים  חורבות  בסביבות  במיוחד  ושם,  פה 
כשאנשי המקום אינם פוגעים בחסידות ורואים בהן ציפורים קדושות. 
מעל ישראל נספרים מדי אביב, בין סוף פברואר לאפריל, מעט פחות 
של  במזרחה  עוברים  מרביתם  בסתיו  ואילו  פרטים,  מיליון  מחצי 

ישראל ובעבר הירדן.  

לחסידות  ביותר  חשוב  ביניים  חניית  אתר  גם  משמשת  ישראל 
המגיעות מאירופה. מרבית האוכלוסיות שהיו קיימות במרכז אירופה 
ובמערבה נעלמו בשל ניצול יתר של סביבת מקומות חיותן, כך למשל 
בשווייץ נעלמו החסידות כבר ב־1950, ומצבן החל להשתפר בעקבות 
צ'כיות,  בחסידות  שבוצעו  מחקרים  פי  על  מוצלחת.  מחדש  השבה 
לוויין,  נקלטי  משדרים  הוצמדו   לגביהן  אשר  ופולניות,  גרמניות 
התברר שמרביתן ככולן מצליחות להגיע לישראל למנוחה ותדלוק.     

מרוסיה  ממושדרות  צעירות  חסידות  על  שבוצע  לווייני  במעקב 
)קלינינגרד(, שנדדו זו הפעם הראשונה בחייהן, התברר שהן מסתמכות 
על יחסי גומלין חברתיים ולא על החוש הפנימי בבחירת נתיב נדידתן. 
לעקוב אחר חסידות אחרות  כי הדחף  בעבר,  כבר  נתמכה  זו  תובנה 
אחוז   40 מדויק.  כיוון  חוש  של  מורש  פנימי  ממידע  יותר  גדול  הוא 
מאוכלוסיית החסידות האירופאיות נודדות ממערב לים השחור, דרך 
מצר הבוספורוס. בלילה הלינה כרגיל משותפת על עצים, אך באזורי 
ציר נדידתן, כמו בישראל, נצפתה לינה גם על חורבות עתיקות ועל 

הקרקע.

שיחור המזון מתבצע לרוב בקבוצות של 50־10 פרטים ועד להקות של 
אלפים רבים של פרטים, בעת שפע מזון מזדמן בפונדקי החורף. בעונת 
הקינון חיפוש המזון מתרחש לא הרחק מהקן, לרוב עד קילומטר אחד, 

ולא יותר משלושה ק"מ.

החסידה הלבנה מוגדרת כמין פליארקטי שתפוצת הקינון העיקרית 
התיכון.  והמזרח  הקטנה  אסיה  אפריקה,  צפון  באירופה,  היא   שלו 
מין זה מוגדר על ידי ארגון בירדלייף כלא בסיכון, וכיום נאמד מספר 
הפרטים בעולם בכ־520,000. כמעט שני שלישים מהם מקננים בפולין 
לשניים:  הלבנה מתחלקות  אוכלוסיות החסידה  כללי  באופן  וספרד. 
המזרחית, שנודדת דרך הבוספורוס וישראל עד לדרומה של אפריקה 
ומזרחה, והמערבית, הנודדת דרך גיברלטר לספרד או לצפון אפריקה 

ומערבה )משם חולפים 30,000־25,000 פרטים בלבד(.  

החסידות נודדות בעזרת תרמיקות, ועוזבות בלהקות עצומות את אזורי 
המשוונית,  לאפריקה  בדרכן  אוגוסט,  בתחילת  כבר  באירופה  קינונן 
ואזור קייפטאון. השימוש בתרמיקות מגביל  ניגריה  צ'ד, סודן,  לרוב 
את החסידות הלבנות לעקוף ימים ולנדוד רק מעל היבשה וְמצרים. כך 
למשל הן עוברות דרך פרוזדור צר למערב או למזרח, ובעצם מאריכות 
ועומס]כן?[  בין המבנה הפיזי של השטח  ברור  יחס  קיים  את הדרך. 
החום לגובה התרמיקות. לרוב הן נודדות בגובה ממוצע של חצי ק"מ, 
ותפיסת התרמיקה מתבצעת ללא סדר על ידי הפרטים בלהקה )בניגוד 
הסהרה  מעל  כיוונים(.  לאותם  מסונכרנת  בצורה  הנעים  לשקנאים 
חולפות להקותיהן בחזית רחבה, והן מגיעות לאפריקה כבר בתחילת 
כמו  מזדמן,  מזון  לשפע  בהתאם  מתפזרות  הן  באפריקה  אוקטובר. 

נחילי ארבה, או אחרי שרפות נרחבות. 

1. חסידה בשדה אספסת משפדת נברן במקורה החד. 
צילם: אבירן אביצדק

2. חסידה מציגה תוקפנות מול זרון, בתחרות על מכרסמים בשדה. 
צילם: אבירן אביצדק 

3.  חסידה במעופה עם מכרסם במקורה. צילם: יעקי  הדומי 
4.  חסידה לבנה בולעת נברן, תמיד ראש הטרף מופנה לפנים. 

צילם: עופר בריל
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מגיל  החל  מינית  לבגרות  מגיעה  והיא  מונוגמית,  היא  החסידה 
ואילו  עד אפריל,  היא מקננת מפברואר  באזור הפליארקטי  ארבע. 
נובמבר.  עד  מספטמבר  מקננת  אפריקה  שבדרום  האוכלוסייה 
זוגות  או  זוגות   30 עד  קטנות,  בקבוצות  מקננת  החסידה  בישראל 
המנוצלים  כאלו  )תועדו  שנה  מדי  מנוצלים  הקינון  אתרי  בודדים. 
פרינססה  החסידה  אודות  על  הטלנובלה  מפורסמת  שנים(.  מאות 
מבלומברג, גרמניה, אשר על פי דבריו של פרופ' לשם הייתה במשך 
שמונה שנים בברית נישואין עם יונאס בעלה, עד שבשנה לאחר מכן 
בוששה כעשרה ימים להגיע מדרום אפריקה הרחוקה. בעלה, שחזר 
נקבה אחרת,  לו  ומצא  נואש  כמדי שנה,  מ"נופש" בספרד הקרובה 
נויה שמה, שהספיקה במהרה להטיל שלוש ביצים בקן המרשים בעל 
המקורית,  הנסיכה  לכשחזרה  משכנתא.  ובלי  אוויר  כיווני  ארבעה 
עם  אהובה  של  המעצורים  חסרת  בגידתו  את  לגלות  הופתעה 
הצעירה. לאחר עשרה ימי קרבות מתישים נאלצה פרינססה לוותר 
שעמו  צעיר  שלומיאלי  זכר  רב,  במזל  לה,  ומצאה  המלכות,  כס  על 
נשמתה  את  שמסרה  עד  רצופות,  שלוש  או  כשנתיים  בילתה  היא 

השבורה לבורא.  

החיזור מלווה בדרך כלל בהפשלת צוואר לאחור על ידי שני בני הזוג, 
תוך כדי נקישות מקור מהירות וחזקות הנשמעות למרחוק )החסידה, 
גם  מתרחשות  המקור  נקישות  קול(.  מיתרי  וחסרת  אילמת  אגב, 

כשהגוזלים פורחים מהקן, כנראה לשמירת אמונים ותקשורת. 

הקן מאסיבי, בנוי מענפים גדולים, קוטרו מגיע למטר וחצי וגובהו עד 
לשני מ'. הקן נבנה לרוב על צמרות עצים )מעל 30 מ' מגובה הקרקע(, 
עמודי חשמל וטלפון, גגות רעפים, ארובות ומבנים מזדקרים מעשה 
ידי אדם, ולעתים נדירות על הקרקע. בטרנסילבניה שברומניה, למשל, 
וארובות. הצלחה מרבית  נבנו על עמודי חשמל  כ־90 אחוז מהקנים 
בקינון הייתה בקרב המגיעים ראשונים אל אתרי הקינון; הם גם בנו 

את הקנים הגדולים יותר. 

את  מתחילים  והם  מנדידתם,  לחזור  הראשונים  לרוב  הם  הזכרים 
בהמשך.  מועטה  במידה  להם  מסייעות  הנקבות  שלהם.  הקן  שיפוץ 
על  הפרטים  בין  תחרות  ויש  רבה,  הצפיפות  המקננות  באוכלוסיות 
הקנים המובחרים. שיפוץ הקנים והוספת חומרי קינון נמשכים בכל 

תקופת הקינון, גם כשיש גוזלים בקן. 

אורגניים  חומרים  להוסיף  החסידות  של  מנהגן  בשל  הנראה,  ככל 
עבור  הקן  רצפת  על  החרקים  עיסת  את  להקיא  ונוהגן  הקן  לפנים 
וקרציות.  נמטודות  וביניהם  לא מעטים  טפילים  הגוזלים, מצטברים 
מתוך 12 קנים שנדגמו בסקר, נתגלו יותר מ־13 אל פרטים בקרב 34 

מיני טפילים בקן ועל גופם )חיים – מה משמעות המשפט הזה?(. 

להקה  מתוך  שמתו  נודדות,  חסידות  עשר  בקרב  נתגלה  ב־1998 
גדולה, וירוס קטלני של קדחת הנילוס המערבית המועבר מיתושים. 
הנהנות  שונות  שיר  ציפורי  לקנן  עשויות  הקן  של  התחתון  בחלק 
 19,000 ב־2010 כמעט  נמנו  ליטא  באזור  להשכיר.  ודירה  משיירים 

הצייד  שיטת  לארצנו.  נדיר  באורח  המזדמן  אפריקאי  מין  ורוד.  חסידן   .1
ונוהג הוא לבחוש ברגלו האחת על מנת להנגיש את  שללו דומה לאנפה 

הדג אל מקורו המשפד. צילם: עופר בריל

2. זוג חסידות לבנות עם שני צעירים לפני פריחה. צילמה: ציפי רנטה
3.  חסידה בקינון על מינרט יפהפה ב-Chellah הציורית שבמרוקו. צילמה: 

ציפי רנטה

4. זוג חסידות על הקן במנוחה וסינוץ. צילמה: ציפי רנטה
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 29 של  ממוצעת  בצפיפות  מקננים  בזוגות  מאוכלסים  חסידות  קני 
קנים על כל 100 קמ"ר. כ־50 אחוז היו ממוקמים על עמודי חשמל, 
הנקבה  לזוג.  גוזלים   2.7  - מדהים  היה  הרבייה  הצלחת  ושיעור 
ימים   34 )עד  ובקיעתן אסינכרונית  ביצים,  עד חמש  מטילה שלוש 
לאחר ההטלה(. הדגירה מתחילה מיד עם הטלת הביצה הראשונה, 
אותם  מחממים  ההורים  בגוזלים.  ומטפלים  דוגרים  ההורים  ושני 
פורחים  כחודשיים  לאחר  מדיי.  חם  אם  עליהם  ומצלים  קר,  אם 
הגוזלים מהקן, אך הם מטופלים עוד כחודש לאחר מכן מחוץ לקן. 
היישר  לחים  מים מטחבים  סוחטת  באירופה  נצפתה  לבנה  חסידה 
למקורם של גוזלים "מיובשים". בקינון מוצלח ראשון באזור טירת 
מזליף  יצירתי  זכר  נצפה  ב־2007  הלוהט(  שאן  בית  )שבעמק  צבי 
במקורו  קש  אוסף  נצפה  הוא  כן  כמו  ה"מיובשים".  גוזליו  על  מים 
את  לקרר  כדי  וזאת  מים,  בשלולית  ומספיגו  אותו  טובל  מהשטח, 

הקן המתלהט ואת שני הגוזלים, שכמעט מסרו את נשמתם לבורא. 
לאדות  המבקשת  מול השמש  אל  גבה  את  הקריבה  מצדה,  הנקבה, 
החסידות  נוהגות  במיוחד  חם  באקלים  אגב,  הגוזלים.  את  למוות 
להתיז לשלשת נוזלית וחומצית על רגליהם]של הגוזלים או רגליהן?[ 
כדי לווסת את חום גופם]של הגוזלים או גופן?[ )לעתים מצטברת 
קורוזיה בפרטים מטובעים באדיקות, מה שגורם לפציעות(. בהקשר 
אחר, מעניין לציין שהחסידה נוהגת גם לבצע גרומינג )ניקוי נוצות( 

לחסידות אחרות ולצעירים, ובכך לחזק את הקשר הרגשי. 

החסידה  בקרב  נצפה  רעב,  סף  על  קיצוני,  מזון  חוסר  של  במקרים 
ידי הוריהם )אך לא  גוזלים על  )ואף החסידה השחורה( הרג  הלבנה 
במקרה  שמאפשר  מה  מקרה(,  בשום  הגוזלים  בין  אגרסיה  נצפתה 
הטוב לגוזל יחיד לשרוד. הסכנות הגדולות ביותר לטריפת גוזלים הן 
כשהגוזלים גדולים וקרובים לפריחה, אז ההורים אינם צמודים לקן. 
גופם  חום  לאיבוד  הקשורה  ביותר  המשמעותית  הסכנה  זאת,  עם 
ומוות היא דווקא בעשרת הימים הראשונים בחייהם. בקן בגרמניה, 
למשל, בשנת 1989, מתו 44 אחוז מהגוזלים מתוך 17 קנים בשל קור 

וגשם. 

אחת  פעילות.  החסידות  שבו  מקום  בכל  רבות  הן  זה  למין  הסכנות 
ועמודי  מתח  בקווי  התחשמלות  היא  ביותר  המשמעותיות  הסכנות 
הללו.  בקווים  להתנגשויות  בנוסף  מקננות,  הן  שעליהם  חשמל 
ההשפעות  שמלבד  התברר  ואחרים  קרסקל  ידי  על  שבוצע  במחקר 

כחלק  במהירות  במקורה  ומקישה  לאחור  צוואר  מפשילה  חסידה   .1
מתהליך החיזור. צילם: יעקי הדומי 

2. חסידות במריבה על טרף. צילם: יעקי הדומי
שלהן  החורף  מפונדקי  שובן  לאחר  שנה,  מדי  הקן.  בסידור  חסידה   .3

באפריקה, נוהגות החסידות לחזור לאותו קן ולשפצו. צילם: חיים מויאל
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ציד, הרעלות, הרס  )כמו,  צפיפות החסידות  על  הישירות של האדם 
יש  והאקלים  הגידול  בתי  של  הפיזיקלי  למבנה  התחשמלות(,  קנים, 
תפקיד חשוב בקביעת דגם הצפיפות של החסידות. הירידה במספר 
ייבוש  של  תוצאה  בעיקר  היא  באירופה  רבים  באזורים  החסידות 
חקלאות  )שטחי  מונוקאלטורית  חקלאות  לטובת  לחים  אחו  אזורי 
עצומים של מין גידול אחד(. על פי מחקרו של סמוסנקו, אוכלוסיית 
ב־1986  התרחשו  )שם  שבאוקראינה  צ'רנוביל  באזור  החסידות 
ביותר  החמור  האקולוגי  והאסון  ביותר  הגדולה  הגרעינית  התאונה 
מידי לאחר התאונה, אך מרביתן  כה( פחתה משמעותית באופן  עד 
לא עזבו לחלוטין את האזור, אף ששיעור הצלחת הרבייה של המין 
ירד, כנראה בשל נשורת הגרעינית באזור וכן בשל החקלאות שנזנחה 
לחיפוש  מתאימים  שלא  גבוהים  ושיחים  עשב  התפתחו  ובמקומה 

מזון. התנגשויות בטורבינות רוח הן סכנה מוכחת נוספת לחסידה.  

גוזלים  של  רבות  לעשרות  שאירע  כפי  רעילות,  ממתכות  זיהום  גם 
בדרום־מזרח ספרד, מהווה סכנה. הזיהום גרם לדפורמציה ברגליהם 

של הצעירים ולפגיעה ברבייתם והישרדותם.

זיהום אלקטרומגנטי גם כן מהווה סכנה ממשית לחסידות הסמוכות 
לאזורים עירונים, כך למשל התברר על פי מחקר חדש בספרד שקינון 
במרחק עד 100 מ' מתחנת אנטנות סלולריות פוגע ביכולת הרבייה 

של מין זה, כבר מתחילת בניית הקן.  

כמחצית מהזמן בעונת הקינון מוקדש למנוחה )לרבות סירוק נוצות(, 
הימים  ב־20  אחרות.  לפעולות  והשאר  מזון,  לחיפוש  אחוז  כ־30 

הראשונים לחייהם של הגוזלים אחד ההורים נשאר תמיד בקן.  

1. זוג חסידות לבנות בקן מאסיבי בדרום הגולן. בני הזוג נשארים יחד כל 
חייהם, למעט בתקופות הנדידה. צילמה: בתיה ברקמן

2.  חסידות בקן, לפני ההזדווגות. צילמה: בתיה ברקמן
הנגב.  חוטי מצנח של פצצת תאורה במערב  עם  חסידה שהסתבכה   .3

צילם: שלומי לוי


