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Parus)הירגזי המצוי  major,

הוא  ( Great Titבאנגלית 

קל  . ציפור יציבה בארצנו

פס שחור יורד  : לזהותו

מרכז החזה  מהסנטר לאורך 

העורף  , הצוואר. הצהוב

עד  הלחיים , שחוריםוהראש 

בצבע  הגב , קו העין לבנים

.זית ופס לבן על הכנף

תיבות הירגזי מאמץ בקלות 

וכך  , אדם-ידי-מעשהקינון 

הפך לציפור שיר נחקרת  

.ביותר

ידי  לו על שמו העברי ניתן 

(.1866)ספרים מנדלי מוכר 

9.12.2017

,  אחר הצהרייםבשעות , היום

נחתה נקבת ירגזי בפתח  

אחת מתיבות הקינון  

.  המותקנות אצלנו בגינה

שהיא מגלה עניין  היה נראה 

בקפדנות את סרקה ,בתיבה

וכשהתרשמה  , הסביבה

...שהכול בטּוח היא



נכנסה פנימה ובדקה  ...

האם התיבה ראויה  

.לבניית הקן שלה בתוכה

היא כרסמה את שולי  

הפתח ונראה היה  

שהתיבה נשאה חן  

.מלפניה
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מבפנים  תופעת הכרסום של שולי הפתח 

.  ציפורים אחריםגם אצל מיני ומבחוץ מוכרת 

.סבורים שפעולה זו היא מעין הצהרת בעלות

קוטר הפתח מותאם לכניסה  

אך מונע  , ויציאה של הירגזים

.מציפורים אחרות לחזור פנימה



,  לאחר שסיימה לבחון את התיבה

היא התעופפה וחזרה לאחר זמן  

זהו  . מה כשבמקורה צרור טחבים

אבל , סימן ברור של בניית קן

כתוב בספר הרי ? למה טחבים

מתחילים את בניית הקן  שירגזים 

...עם קיסמי עץ ושורשים יבשים

שמתי לב באיזו תיבה  לצערי לא 

רקה את היא  צרור הטחבים  פָּ

.שהביאה
(:לפי סדר הבנייה)לרוב משלוש שכבות קן ירגזי בנוי 

,(עלים יבשים, קיסמים, שורשים)מחומר קשה , תחתית

,(בעיקר טחבים)צמחי מחומר , אמצעית

(.שיער, חוטים, נוצות)מחומר עדין ואוורירי , עליונה
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במקורה  והנה היא מביאה 

מה  . צמחיחומר בנייה עוד 

שהיא  העשב ? קורה כאן

הרי לשכבת  מתאים מביאה 

לא , הביניים של הקן

...לתשתית

הירגזית המריאה  לפתע 

ופנתה לעבר תיבת קינון  

.אחרת בגינה
באותה עת  . הנקבה לבדה עוסקת בבניית הקן

בשירתו  עץ סמוך ומכריז עומד הזכר בראש 

.ואוי לירגזי זר שיעז להיכנס אליה, נחלתושזוהי 
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12.12.2017

:היום נפתרה התעלומה

שהירגזית בחרה מסתבר 

כזו  , תיבה אחרת לקינון

שנותרו בה שרידי קן מן  

כלומר  . השנה שעברה

,  כבר קיימתהתשתית הקשה 

ולכן היא יכולה להתחיל לעבוד  

האמצעית  ישירות על השכבה 
.חיסכון ניכר בהשקעה–

נראה הקן אחרי ארבעה  כך 

.ימי עבודה
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רק כעת התברר לי היכן היא הניחה את צרור  

...שלושה ימיםהטחבים שהביאה במקורה לפני 
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.הוא יפיפה

על תיבה סמוכה  

ממתין הירגזי הזכר  

לנקבה עד שתסיים  

נייניה ותצטרף  עאת 

.שם-אליו לאי



לאחר שִהְכניסה לתיבה  

מגיחה  , את חומר הקינון

הירגזית החוצה בתנופה  

חזקה ויוצאת לסיבוב  

.נוסף של הבאת חומר
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שבה  התיבה זוהי 

.הולך הקן ונבנה

יציאת הציפור  

,  בזינוק מהירנעשית 

מחשש שטורף  

עלול לארוב  כלשהו 

.היציאהלה ליד 



15.12.2017

כך נראה הקן אחרי  

.  שבעה ימי עבודה

לראות את אפשר 

הרכב השכבה  

האוורירית  

שערות  : העליונה

.ופיסות צמר גפן
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יצרה בתנועות סיבוביות של בטנה שקערורית בפינה  הירגזית 

.ביציה ותדגור עליהןאת היא תטיל בה . העליונה של התיבה-הימנית



.  מימין הזכר ומשמאל הנקבה. שני בני הזוג ברגע של מנוחה

.קל להבחין ביניהם על פי הבדלי העובי של פס החזה
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הירגזית נושאת במקורה  

חומר אוורירי עדין  

להשלמת השכבה  

לרוב  . העליונה של הקן

,  אלה סיבים צמחיים

,  נוצות, שערות של כלב

.פיסות נייר וכדומה
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31.12.2017

בניית קן ירגזי אמורה  

11-לארוך בממוצע כ

והנה חלפו מספר . יום

שבועות מתחילת  

העבודה ועדיין אין  

, יתרה מזאת! הטלה

מוסיפה להביא  הירגזית 

.עוד ועוד חומר בנייה

נראה שהדרך לא אצה  

.לה

.הגשם שירד לאחרונה לא חדר לתיבה, לשמחתי
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14.1.2018

)!(  יום36אחרי 

ִמְתחילת הבנייה  

הטילה הירגזית  

ביצה  הבוקר 

צבעה  . ראשונה

ורדרד והיא מנוקדת  

.בכתמים בצבע יין

.אני מצפה שמחר תטילי ביצה נוספת, מזל טוב לך ירגזית
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19.1.2018

ההטלה מתקדמת  

ביצה חדשה  , ברצף

.מדי בוקר

היום הטילה הירגזית  

.את ביצתה השישית

.אותןהביצים ומסתירה מכסה הירגזית את מן התיבה ביציאתה 
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20.1.2018

לילה והירגזית ישנה  

כשהיא רובצת  , בקן

שתים  . על הביצים

מתחת מהן מבצבצות 

.לבטנה

אך זה  בתוך הקן הדגירה הירגזית שוהה רוב שעות היום בשלב 

.המשמעות היא שהדגירה טרם התחילה. לא המצב

.הפרעה הליליתלפריסת הזנב וזיקור נוצות הגב הם בתגובה 

15



22.1.2018

.שמוֶנה ביצים

עד  התטולות אצלי 

8-5של כה היו 

בארץ נרשמו  ; ביצים

10של תטולות

ובאירופה אף , ביצים

.ביצים13 גולשות הביצים למרכז  , כיוון שהשקערורית קעורה

הדבר מאפשר לירגזית לכסות  . כשהן צמודות זו לזו

.את כל הביצים בבת אחת, בעת הדגירה, בבטנה
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27.1.2018

הירגזית סיימה להטיל  

דוגרת רוב  וכעת היא 

.שעות היממה

במהלך הדגירה היא  

הופכת ומגלגלת מדי  

כדי  , פעם את הביצים

לוודא שהחימום יהיה  

.אחיד על כל שטחן

בתמונה מבצבצת  

.ביצה תחת בטנה
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בהדגרה  . מן הביצים85%-כבוקעים בממוצע 

,  75%הייתה הבקיעה בשיעור של באינקובטור 

.שהירגזית יודעת לדגור טוב יותרמשמע 
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4.2.2018

: בדיוק לפי הספר

ימי דגירה  12לאחר 

6. התחילה הבקיעה

גוזלים כבר יצאו  

ושתי  , לאוויר העולם

.ביצים עדיין בהמתנה

.  ולעיתים היא אוכלת אותן, לפעמים הירגזית ְמַפנָּה החוצה את קליפות הביצים

.ציפורניה ולקליפות הביצים, מקורה, נוצותיה, הסידן נחוץ לה לבניית עצמותיה
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גוזל  , חלפו שעתיים

ביצה  . נוסף בקע

.אחת טרם בקעה

ההתפתחות שלהם  

ובגיל  , מהירה מאוד

יום הם יפרחו מן  20

.הקן

חוש השמיעה שלהם  –מאידך . גוזלים שאך בקעו הם סומים וערומים

.ועם כל אוושה הם מרימים את ראשם ודורשים בצעקות אוכל, מפותח
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, הירגזי הזכר

שעד כה מיעט  

נכנס  , להופיע

לפעולה בקצב 

מדי מספר . מלא

דקות הוא מביא  

,  מזון לגוזליו

חרקים מסוגים  
–כאן , שונים

.עכבישים

גודל המזון  

מותאם לגודל  

.  פי הגוזלים

בתמונה מימין  

5הגוזלים בני 

,  ימים

–ובשמאלית 
.ימים8בני 
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קצב הבאת המזון  

ר  . מרשים הוא ֵילך ויגבַּ

ככל שהגוזלים יגדלו  

.וידרשו יותר אוכל

הימים החמים  

האחרונים מבטיחים  

.הימצאות שפע של מזון

התפריט העיקרי של הגוזלים  . הזכר ובפיו זחל

ובהתאם לעונת הופעתם נקבע  , הוא זחלי פרפרים

.  במהלך האבולוציה מועד תחילת הקינון
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8.2.2018

הירגזונים בני ארבעה  

כל שהם יכולים  . ימים

עשות הוא להרים את  ל

זאת , ראשם ולדרוש אוכל

.מיד עם בקיעתם

שולי הפה הבהירים  

מאפשרים להורים לראותם  

באפלולית השוררת  

.בתיבה

הגוזל השמיני מוסתר על  

.ידי אחיו
.  הם עדיין סומים אך ניצני ניצוי החלו כבר להופיע בשולי הכנפיים

.עוד שבועיים הם יפרחו, ההתפתחות מדהיםוקצב הגדילה 
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ההורים חולקים  

ביניהם את הזנת  

הגוזלים ואת ניקיון  

.הקן

ִנים   בתמונות ְמפַּ

ההורים שקיות  

.לשלשת של הגוזלים
,  ַלְשֶלֶשת הגוזלים מופרשת בשקיק עטוף קרום רירי

השקיק גדל בהתאם להתפתחות  . שמאפשר את פינויו בקלות

.ימים8משמאל בגיל , ימים5מימין בגיל : הגוזלים

כדי לא לחשוף  , ההורים משליכים את השקיק הרחק מן הקן

.את מיקומו לטורפים
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10.2.2018

וצפוף  , לילה

בשקערורית לאימא  

יחד עם שמונה  

.גוזלים

גם בלילה הם  

!תובעים מזון

.ניתן להבחין בשישה גוזלים מבצבצים
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הסבבים של ההאכלה  

הזכר בדרך  . תכופים

החוצה מן התיבה  

והנקבה בהמתנה שייצא  

על מנת שתוכל להיכנס  

.עם האוכל לגוזלים

לא ברור מה טיב המזון  

.שהביאה

מחזורי קינון  15-ב

שתיעדתי עד כה  

זו הפעם  , בחצרנו

השנייה בלבד  

שהצלחתי לצלם  

את שני בני הזוג  

.יחד
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13.2.2018

.  ימים9הגוזלים בני 

,  העיניים פקוחות

ובשולי  , העורף מנוצה

כנפיהם צצים קולמוסי  

גופם  . נוצות ארוכים

.עדיין חשוף

.רואים בבירור שמונה גוזלים
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ההורים מביאים  

ללא לאות מזון  

לצאצאים  

.  שתמיד רעבים

משגדלו הגוזלים  

גדל גם הטרף  

הנקבה  :שלהם

מימין מביאה  

,  זחל של פרפר

והזכר  משמאל  

.ובפיו עכביש
בראשית המאה הקודמת נעשה ניסיון לבצע הדברה  

.הניסיון לא עלה יפה. ביולוגית של מזיקים בעזרת ירגזים



18.2.2018

.  לילה ראשון בלי אימא

יום  14הגוזלים בגיל 

,  רובצים בצפיפות

והשקערורית בקושי  

.מכילה אותם

עיניהם פקוחות לרווחה  

וגופם מכוסה כולו  

.בפלומת נוצות

קשה לתפוס את  

העובדה שבעוד מספר 

.  ימים הם יפרחו מן הקן
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בגיל זה  . בקןיום חדלה הנקבה לישון 14החל מגיל 

.ולא זוקרים את ראשם לכל רחש, הם כבר חשדניים
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19.2.2018

ניתן להעריך כאן את 

.  קצב גדילת הגוזלים

יום הם כבר  15בגיל 

.מפותחים לגמרי

קוטר השקערורית  

גדל עקב הצפיפּות  

.והדחיפֹות ההדדיות

.אחד הגוזלים לא הסתרק הבוקר
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23.2.2018

.  יום19הגוזלים בני 

עוד מעט הם יעזבו  

יגלו עולם  , את הקן

,  שלא הכירו

והסטטוס שלהם  

"  גוזלים"-ישתנה מ

".פרחונים"-ל
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יום  20הירגזונים בני 

וההורים מתנהגים  

ים  : שלשום-כתמול ְמַפנִּ

.  לשלשת ומביאים מזון

...הגוזלים לא יפרחו היום

לפני הפריחה  קצת 

את פינוי  מפסיקים ההורים 

הלשלשת ואת אספקת  

אלץ את  להמזון כדי 

.לפרוח מן הקןהגוזלים 
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25.2.2018

כמו  , יום21בגיל 

פרחו שמונת  , בספר

.הגוזלים מן הקן

,  תהליך הקינון

,  מראשיתו ועד סופו

.ימים78ארך 

!החמידותשיא 
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, האחרון בקןהירגזון

אחרי שכל אחיותיו  

.  ואחיו כבר פרחו

הוא יצטרף אליהם  

.עוד מעט

על הקרקעית רואים  

שרידים של שקיות  

לשלשת שההורים  

.לא פינו מן הקן



.  היו שלום אימא ואבא ירגזים ודרך צלחה

פשרתם לנו לעקוב אחר תהליך   תודה שאִּ

.הקינון למרות שפלשנו לפרטיּות שלכם

.  אתם מוזמנים לשוב בכל עת ולקנן בגננו

!!!ביי
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