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בעקבות הציפורים
בדלתת הדנובה

כתב וצילם :ד"ר חיים מויאל
מזה שנים השתוקקתי לצפור
בדלתת הדנובה ששמה הולך
לפניה כאחת מהאקוסיסטמות
החשובות בעולם ,וכאחד
האזורים העשירים בעולם
לעופות מקננים ,ולא בכדי
הוכרזה לאתר מורשת עולמית
מטעם אונסק"ו .כשקיבלתי
הזמנה סדורה מאוניברסיטת
קלוז' להדריך סטודנטים בזיהוי
העופות בדלתא ובשמורה
הסגורה בתחומה ,נענתה
תפילתי ,וכמובן השבתי בחיוב
וללא היסוס.
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 .1צילום לווייני של דלתת הדובה .באדיבות מצפה כדור הארץ  -נאס"א והמכון הגיאולוגי של ארה"ב.
 .2צילום קו האופק של העיר בוקרשט בשקיעה.

NASA Earth Observatory image by Jesse Allen and Robert Simmon

מסענו התרחש באמצע חודש מאי של
שנת  .2013הגענו ,חברי הטוב קובי ליבי
ואני ,לטולצַ'ה ( ,)Tulceaהעיר המרכזית
הנמצאת בפתחה של הדלתא ,לאחר
נסיעה מייגעת ברכבת אטית במשך
כשש שעות מהעיר בוקרשט  -בירתה של
רומניה .הנופים היו מגוונים ,אך ללא
ספק הנוף העיקרי היה של שטחי חיטה
ותבואה רחבי ידיים ,כשבחלקם הדרומי
משובצות טורבינות רוח רבות לאין ספור
המספקות כיום כשישה אחוזים מצריכת
החשמל של רומניה ,מתוך  20האחוזים
המתוכננים כחשמל ירוק על פי החוק.
שטחי התבואה העצומים ,שניתן אולי
להאכיל בהם את כל אוכלוסיית אירופה,
הוחכרו לדנים וייקצרו לאחר חודש יולי.
מרבית הפרויקטים הכלכליים במדינה,
ואולי כולם ,מנוהלים כיום בידי זרים.
יצאנו לשיט מפותל מהעיר טולצ'ה ועד
לקצה הדנובה ,לעיר קטנה ששמה סולינה
( ,)Sulinaבאחת הספינות הרבות שעגנו
במזח של נמל העיר .המסע החווייתי
התרחש בלוויית כ 100-סטודנטים צעירים

וארבעה אנשי סגל של האוניברסיטה,
והוא נמשך בסך הכול לאורך כ 200-ק"מ,
בסעיפי הדלתא המכונה על ידי הרומנים
 .Delta Dunăriiמהירות השיט הממוצעת
הייתה כ 11-קמ"ש ,שהיא אטית
יחסית ,וזה אפשר לי לצלם את העופות
המתוארים במאמר ועוד רבים אחרים
שקצרה היריעה מלתאר אותם כאן.
בהמשך יצאתי בלוויית שני סטודנטים
ואיש סגל נוסף ,בסירת מנוע במשך שעות
ארוכות ,אל התעלות העטויות צמחיית
גדות עשירה ,שבקצה המזרחי של הדלתא,
כדי לנסות לזהות ולצלם מקרוב מינים
נוספים.
דלתת הדנובה נחשבת לשנייה בגודלה
באירופה ,לאחר דלתת הוולגה אשר
ברוסיה .הדלתא ,המשתרעת בתחומן
של רומניה ואוקראינה ,נשפכת במניפה
רחבת ידיים לים השחור .בעשרות השנים
האחרונות התרחבה הדלתא והתפשטה
לכדי  20אחוז יותר ,והיא משתרעת כיום
על יותר מ 5,000-קמ"ר (כרבע משטחה של
ישראל).
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על פי מחקרים וסקרים שונים ידוע כי
המגוון הביולוגי בדלתות של נהרות
גדולים הוא עצום (המוכרות ביותר הן
דלתת האמזונס שבדרום אמריקה וזו
של הנילוס במצרים ,הנחשבות לגדולות
בעולם) .הן עשירות בבעלי חיים וצמחים
המקיימים מארגי מזון רבים ומסועפים.
דלתא נוצרת מזרימה אטית של נהר על
סעיפיו כשהוא נושק לבסיס הסחיפה
הנמוך ,במקרה הנדון הים השחור במזרח
(כ 70-מ' מעל פני הים ועומקו למעלה

משני ק"מ) ,וזאת בשל מפלס הזרימה
הרדוד של הנהר בשלבו הסופי ,המסיע גם
חומרי סחף וסדימנטים .מהלכו של נהר
הדנובה מתחיל מהיער השחור ועד לים
השחור ,אורכו  2,860ק"מ ,והוא עובר דרך
עשר מדינות .הנהר החשוב הזה מהווה
נתיב מסחר ותעבורה עיקרי בין מרכז
אירופה למזרחה.
הסיבות העיקריות לשפע העופות
המקננים שם ,אשר מוצאם מאזורים זואו-
גאוגרפיים שונים ,נגזר משפע המזון הזמין,

הטמפרטורה החמה ,הצחיחה למחצה,
ומקומות החיּות המגוונים .המזון מן החי
מורכב בעיקר מפלנקטון ,תולעים ,רכיכות,
וכמובן דגים מקרב כ 40-מינים לפחות,
כשבעיקר ידועים המקרל והקרפיון .אזור
הדלתא הוא למעשה האזור החמים ביותר
בכל רומניה ,בשל גובהו היחסי מעל פני
הים וקרבתו לים השחור .לקראת הסתיו
עוזבים מרבית העופות את האזור עקב
הקור הרב ,ונודדים לפונדקי החורף שלהם
באפריקה ובאזורים אחרים ,כמו ישראל.
במשך ארבעה ימים ארוכים מנינו כ120-
מינים ,למעלה משליש מסך המינים
שתועדו בדלתא .מרבית מיני
העופות שצפינו בהם היו מרוכזים
בעיקר בלגונות ,בביצות ,בתעלות
ופחות בין חישות הקנים והסוף
הנרחבות ,ועוד פחות באגמים
השונים.
הצמחייה השלטת בדלתא ,מלבד
חישות הקנים והסוף ,היא עצי
הערבה ,הצפצפה והאלון המעטרים
את הגדות ,וכמובן לא ניתן לתאר
את היופי הנשגב של הדלתא ללא
צמחי הנימפאות מסוגים שונים
ואירוסי הביצות המככבים שם.
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במזח העיר טולצ'ה ,לפני שעליתי על
הספינה ,קיימתי שיחה אקראית עם
כמה צעירים מקומיים שנקרו בדרכי .הם
סיפרו לי שבסתיו נצפות על ידם במזח
לוטרות נהר ,והם אף ראו עוף שכמעט
נכחד מאירופה ,הדומה ליען ואינו מסוגל
לעוף ,שכינויו לטענתם דרופיה .חשבתי
שמדובר באגדה ,ובמיוחד לאחר שכמעט
השתנקתי מהבל השיכר הכבד שנפלט
מפיהם .היה לי ברור כי חייהם לא קלים
בלשון המעטה ,כשסיפרו לי שמשכורת
חודשית ממוצעת של עובד ברומניה
היא לא יותר מ 250-יורו ,וזה שמור
רק לבני מזל ,כי רבים מאוד מובטלים,
לפחות בחלק מהשנה .מכאן ברור היה
לי שהם ודאי "מטביעים" את תסכולם
או קשייהם באלכוהול ובמיוחד בבירה
או צויקה ,מעין ברנדי המופק בשיטות
פרימיטיביות למדיי משזיפי בר בעיקר.
מאוחר יותר התברר לנו שהדרופיה היא
מין עוף שפרטים ספורים ממנו אכן
קיימים .חלקם פוחלצו והם מוצגים
במוזאון החשוב בעיר טולצ'ה ,ושמו של

העוף הוא לא אחר מאשר החובה
הגדולה ( .)otis tardaמין זה נחשב
למעופף הכבד בעולם העופות,
מעל ל 15-ק"ג ,וזאת למרות
העובדה שהוא מתקשה מאוד
בהתרוממותו מעלה ,ועל כן הוא
ניצוד בקלות בעבר הלא רחוק.
ידעתי שהסיכויים לגלות את
המין הזה ולהחיות את האגדה
שואפים לאפס ,במיוחד בזמן
המצומצם שעמד לרשותי ,אך
זה לא מנע ממני לנסות ולחפש
אותו נואשות .אמנם לא גיליתי
את החובה הגדולה ,אך הצלחתי
לאתר מיני עופות רבים ,לרבות
העיטם לבן-הזנב ,המצוי בסכנת
הכחדה חמורה באזור הזה ,ואף הצלחתי
לצלמו בשני מקרים נפרדים .מבין דורסי
היום ראוי להזכיר את בז הערב אשר
להפתעתי הוא מקנן מצוי באזור והצלחתי
לצפות בו פעמים רבות ,שלא כמו הבז
המצוי ובז העצים שנצפו שם רק פעמים
ספורות .דורס יום נפוץ במרחבי חישות

הקנים שצילמתי לא מעט הוא זרון הסוף,
שבישראל נכחד כמקנן אך בדלתא הוא
נפוץ ומקנן שכיח ,ואף נצפה צולל לעבר
עופות ביצה מבוהלים.
השקנאים הם כמובן גולת הכותרת
בדלתא ,ורבים מגיעים לצפות במיוחד

 .1מזח העיר טולצ'ה ,העיר המרכזית הנמצאת בפתחה של הדלתא.
 .2קורמורן.
 .3קנית אירופית.
 .4יער מים ייחודי בדלתת הדנובה.

© Cristian Nitu | Dreamstime Stock Photos
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בהם .ואכן נצפו מאות רבות
של שקנאים מצויים באגמים
הגדולים ובמעוף ,ועשרות שקנאים
מסולסלים הדומים להם ,בעיקר
באגמונים ובלגונות .על פי רוב
השקנאים היו מסודרים כבר
בזוגות ובקבוצות קטנות ,כשהם
עסוקים בדיג ומנוחה ,אך קשה
היה להתקרב מספיק למטרת
צילום מבלי שיתרוממו וינחתו לא
הרחק ,ממתינים בערנות שנתרחק.

 .1מרומית לבנת לחי.
 .2חסידה מקננת.
 .3ברכייה נקבה.
 .4ברבורים ממריאים.
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לא יכולתי שלא לשמוע פעמים
רבות את שירתן המפורסמת של
הקוקיות האירופיות הטפילות,
ואף לצלמן .הזכרים הם אלו שמשמיעים
את השירה המהדהדת ,ואילו הנקבות
עסוקות בחיפוש שקט אחר פונדקאי
תמים בסבך הקנים ,לרוב אלו קניות
ממינים שונים המועדפות עליהן בסביבה
הלחה .במרחבי האחו הנפרסים מצדי
הדנובה נצפו כמה פעמים פסיונים מצויים
ואווזים אפורים על משפחותיהם ,רועים
בשלווה ובפסטורליות בלי לחשוש מלהיות
מעדן מלכותי על שולחנם של ציידים או
דמויי אריסטוקרטים.
בעונה כזאת ,ובעיקר במקומות לחים
כמו הדלתא ,חששתי להתנפלות המונית

של יתושים וזבובים ,ביום ובלילה ,אך
להפתעתי לא כך היה ,אולי בגלל הכמויות
העצומות של סנוניות הרפתות וכוכיות
הגדות ש"שאבו" אותם ללא הרף בגבהים
הנמוכים.
צילמתי גם נציגים של מרבית האנפות ,אך
השכיחים ביותר היו מקרב אנפיות הסוף,
אנפות אפורות ,לבניות קטנות ואנפות
לילה ,והרבה פחות אנפיות גמדיות,
לבניות גדולות ואפילו מושבות של כפנים
שהיו עסוקים באכילה תזזיתית בסמוך
לאלו האחרונים.
מבין השחפיות ,הנפוצות ביותר ללא ספק
וכמעט לאורך כל התעלות וסעיפי הדלתא
והלגונות היו שחפיות הים ומרומיות
לבנות-לחי ,שעופפו כסנוניות וקיננו על
רפסודות בשטחי ההצפה.
אי אפשר להזכיר עופות מים ודגים
בלי להזכיר את הדייגים המוצלחים
ביותר הנפוצים מאוד בדלתא ,הלוא
הם הקורמורנים הגדולים ,כשקרוביהם
הקורמורנים הגמדיים ,שכמעט נכחדו
מישראל בשנות ה ,50-מככבים בדלתא
על מושבותיהם ,מייבשים את כנפיהם על
עצים ,ופורשים למנוחת צהריים.

הברבורים המצויים היו מהמינים
הבולטים במיוחד ,אלא שהפעם לא
מדובר בעוף מתורבת באגם כזה או אחר
באירופה או בפינת חי ,אלא בברבורי
בר של ממש ששחו בקבוצות לא קטנות,
וגם בזוגות שקיננו על רפסודות משלהם.
אחד המחזות הנפוצים היה לראותם
מתרוממים במבנה ובהדרגה.
משום מה לא צפיתי במיני ברווזים רבים
כלל ,למעט צוללים חלודיים וברכיות,
ובמיוחד צולל הביצות המצוי בסכנת
הכחדה עולמית ,ולאזור הזה יש חשיבות
עצומה להתאוששותו ,וכן מעט ברווזים
ממינים מעטים.
אחד המינים שהייתי מאושר ונרגש לצפות
בו בפעם הראשונה בחיי הוא טבלן אפור-
לחיים ,המהווה אטרקציה ללא ספק
לכל צפר .הטבלן המצויץ הוא מקנן לא
נדיר ,וצפיתי בו בכמה הזדמנויות ,אך לא
בחיזורו המרשים במיוחד.
הקולות השכיחים ביותר במרחבי חישות
הקנים היו אלו של קניות ממינים שונים,
ובמיוחד של הקניות האירופיות וגבתוני
הסוף שהיו מצויים אך לרוב נסתרים ,על
אף שהצלחתי לצלמם מפזמים את שירתם
הקולנית מבעד לקנים והסוף.

מוזר שבין העורבים לא ראיתי עורבים
אירופיים או אפורים במרחבים הכל כך
עשירים במזון זמין ומפתה ,מה שמעיד
על בתי גידול בריאים ולא מופרעים.
העקעקים או עורבי הנחלים הנאים
בלבושם ובזנבם הארוך והמדורג ללא
ספק תפסו את מקומם של האחרונים.
אי אפשר לדבר על עופות אירופיים בלא
להזכיר את החסידה הלבנה ,הידועה
כקדושה לנצרות וחביבה על האירופים
בשל תועלתה לאיכרים ,בחסלה מכרסמים,
זוחלים ,צפרדעים ורמשים שונים .החסידה
מצויה בדלתא ,אבל בצמוד לכפרים

באזורים רבים ברומניה .הקנים המרשימים
הוקמו לרוב על עמודי חשמל מעל משולשי
הגנה שהוצבו כנגד סכנת התחשמלות
אפשרית ופגיעה ברשת החשמל ,כך
שבמהלך מסענו צפינו לא מעט בחסידות
משפצות את הקנים הישנים ודוגרות על
הביצים בעונה זו.
ראוי להזכיר כי בדלתא לא נצפו רק עופות
מים או כאלה עם זיקה ברורה לביצות
וחישות קנים ,אלא גם הרבה מינים תוך-
יבשתיים המזדמנים לשם ואפילו רבים
מהם מקננים ,כמו חנקנים אדומי-גב,
חנקנים שחורי-מצח ,חוחיות ,זהבנים
ועקעקים.

בסיורינו הקצרים לכמה כפרים מנומנמים
בדלתא ,יש לציין אחד במיוחד ,ששמו
 ,Caraormaשבו צפיתי בעופות מקננים,
לרבות סנוניות ,בזי ערב ,חסידות לבנות
ואפילו כמה קוקיות ,אך לא הייתי מוכן
להפתעה מוזרה ,כשראיתי עגלים אשר
למצחם נקשר לוח עץ ובו היו תקועים
במהופך מסמרים חדים .העגלים נראו
מבולבלים .ביררתי בסקרנות את פשר
העניין ולהפתעתי נודע לי שזו הדרך שבה
גומלים האיכרים את העגלים .בכל פעם
שהם מנסים להתקרב לאמם כדי לינוק
האם ,שנפגעת מהמסמרים ,מתנערת
באלימות מן העגל הדוקרני .נשארתי עם
פה פעור ,אבל לא לזמן רב ,במחשבה
שאצלנו אמנם לא משתמשים בדוקרנים
אבל גומלים את העגלים בגיל צעיר יותר,
ומנתקים אותם מאמם כדי שזו תמשיך
לייצר חלב בכמויות.
אין ספק ,וכך גם הצעתי לאנשי הסגל
המכובדים ,כי בניית איונים מלאכותיים
באגמים ובשטחי ההצפה הטבעיים של
הדלתא עשויה להביא מינים רבים לקנן
שם ,ואז אפשר יהיה לצפות בעופות
רבים מטווחים קרובים ,תוך כדי אכיפה
מוגברת כמובן של שמירת טבע .כמו כן
הצבת עמודונים בולטים מעל פני המים
באזורי הגדות תמשוך ודאי דורסים
ועופות לא מעטים .העמודים ישמשו
עבורם נקודות תצפית הכרחיות בחיפוש
אחר מזון ,ומכאן גם אטרקציה מקרוב
לצפרים וחובבי צילום.
ביומי האחרון בדלתא התגלתה לי בשעות
הדמדומים שקיעה קסומה שגרמה לי
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להרגיש צביטה צורבת על כך שאני עוזב
את כל היופי האלוהי הזה ,ומן הסתם לא
אהיה עוד שותף לגן העדן השופע שלא
הפסיק להפתיע אותי עד לעזיבתי.

 .1עגל עם כתר מסמרים.
 .2דרור הרים.
 .3אנפית סוף.

