
ישראל נחשבת לציר נדידה מרכזי לכ-500 
פעמיים  דרכה  החולפים  עופות  מיליון 
ומערב  מאירופה  ובאביב(,  )בסתיו  בשנה 
אסיה לאפריקה. זהו שיא עולמי בכל קנה 
מידה )ההערכה המקובלת היא כי יש כ-50 
היבשות(.  בכל  נודדים  עופות  מיליארד 
מרשימה  עופות  נדידת  כי  לציין  חשוב 
קיימת גם בין אמריקה הצפונית למרכזית 
נדידות  פנמה.  מצר  דרך  לרוב  והדרומית, 
מסיביר,  מתרחשות  הן  אף  משמעותיות 
מזרח אירופה וצפון אסיה לפונדקי החורף 
אסיה.  דרום  או  אוסטרליה  באינדונזיה, 
קיימים גם מקרים נדירים למדיי של נדידה 
ממזרח למערב כמו אצל לילית השלג )בין 
בין  הנודדים  וכאלה  לאלסקה(,  סיביר 
הנחשבת  הקוטב  שחפית  כמו  הקטבים, 
הנודדת מרחק  העולם הקלאסית  לאלופת 
את  מבצעת  כיוון,  לכל  ק"מ   18,000 של 
היקף כדור הארץ בחצי שנה ועפה כמיליון 
ק"מ במשך חייה. ישנם עופות החוצים את 
האפית,  בנדידתם  והחדש  הישן  העולם 
כמו הבז הנודד מגרינלנד החורף בהונדורס 
דרך  מסיביר,  הנודדת  הלהקנית  והחופית 

צפון אמריקה ועד חופי ברזיל. 

מחלקות  בקרב  מוגבלת  נדידה  גם  קיימת 
היונקים  בקרב  כמו  החי,  בעולם  שונות 

גנו,  עדרי  הביזונים,  )כדוגמת 
קורא(,  איילי  עטלפים,  לווייתנים, 
הסלמון,  )כדוגמת  הדגים  בקרב 
טונה כחולת-סנפיר(, אצל החרקים 
וגם  ארבה(  מלכותית,  )דנאית 
ים(. לא בכל  )צבי  בקרב הזוחלים 
מחזורית  בנדידה  מדובר  המקרים 
בהגירה  אלא  העופות  אצל  כמו 
הצאצאים.  של  חזרה  בנדידה  או 
מתהליך  חלק  שהיא  הנדידה, 
דרווין,  נוסח  הטבעית  הברירה 
הקרח  בתקופות  כנראה  נוצרה 
הפליסטוקן  עידן  את  המאפיינות 
שנים  מיליוני  שני  מלפני  שהחל 
האחרונה  הקרח  תקופת  קץ  ועד 
שנה.   10,000 כ-  לפני  שנסתיימה 
בתקופה ההיא רובו של צפון כדור 
היה  אירופה,  זה  ובכלל  הארץ, 
היה  וקשה  קרח,  במעטה  מכוסה 

לעופות למצוא מזון.

עד  שתוארו  מינים   540 מתוך 
היום בישראל, הוגדרו כ-450 מיני 
עופות נודדים, מביניהם 170 מינים 
הצרעים,  איית  למשל  כך  חולפים, 
ונחליאלי  ערבות  עיט  חסידה, 

צהוב. 
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גנו,  עדרי  הביזונים,  )כדוגמת 
קורא(,  איילי  עטלפים,  לווייתנים, 
הסלמון,  )כדוגמת  הדגים  בקרב 
טונה כחולת-סנפיר(, אצל החרקים 
וגם  ארבה(  מלכותית,  )דנאית 
ים(. לא בכל  )צבי  בקרב הזוחלים 
מחזורית  בנדידה  מדובר  המקרים 
בהגירה  אלא  העופות  אצל  כמו 
הצאצאים.  של  חזרה  בנדידה  או 
מתהליך  חלק  שהיא  הנדידה, 
דרווין,  נוסח  הטבעית  הברירה 
הקרח  בתקופות  כנראה  נוצרה 
הפליסטוקן  עידן  את  המאפיינות 
שנים  מיליוני  שני  מלפני  שהחל 
האחרונה  הקרח  תקופת  קץ  ועד 
שנה.   
בתקופה ההיא רובו של צפון כדור 
היה  אירופה,  זה  ובכלל  הארץ, 
היה  וקשה  קרח,  במעטה  מכוסה 

עד  שתוארו  מינים   
 מיני 
 מינים 
הצרעים,  איית  למשל  כך  חולפים, 
ונחליאלי  ערבות  עיט  חסידה, 

1. העגורים האפורים נודדים 
אלינו מצפון-מזרח רוסיה  

דרך הים השחור, חלקם 
ממשיך לנדוד לאפריקה. 

העגורים נודדים במבני ראש 
חץª הם נחשבים לנודדי יום 

ולילה ומשמיעים קולות קשר 
הנשמעים למרחקים עצומים.

צילם: דני לרדו
2. כשבעים אלף שקנאים 

נודדים אלינו מאזור דלתת 
הדנובה בדרכם הסופית 

למזרח אפריקה. הם נודדים 
בין תרמיקות הנותנות למעופן 

צורה גלית. השקנאים עפים 
בצוואר מכונס, בניגוד לחסידות 

שצווארן מתוח לפנים.
 צילם: ליאור כסלו
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בנדידת  מינים מקייצים הבאים אלינו   50
בקיץ,  לקנן  נשארים  מאפריקה  האביב 
המצוי,  הכחל  המצוי,  השרקרק  למשל  כך 

חווייאי הנחשים והרחם.

בנדידת  אלינו  מגיעים  חורפים  מינים   90
הסתיו ובוחרים להישאר אצלנו כל החורף, 
כדוגמת הזרזיר האירופי, אדום החזה, עיט 
צפרדעים ומרבית עופות המים והחופמים.

קבועים,  לא  בזמנים  מזדמנים  מינים   140
להזכיר את הקיכלי האפור,  ניתן  וביניהם 

אירניה,  שחורה,  חמרייה  שחורה,  עזנייה 
רבים  ומינים  ברבורים  מיני  מקור,  צלוב 
לרשימה  לעת  מעת  הנוספים  נדירים 

המתארכת.

בתאריכים  הנודדים  עופות  מיני  ישנם 
גמישים  כאלה  ויש  קבועים,  ובנתיבים 
של  החיצוניים  התנאים  עם  בתלות 

סביבתם.

ושטחה  יחסית,  קטנה  ארץ  היא  ישראל 
בשטח  בלבד.  קמ"ר   22,600 לכדי  משתרע 

הזה מאכלסים כ-17 מיני עופות לקילומטר 
 40 פי  או  מאנגליה,  שמונה  )פי  רבוע 
ממצרים(. הסיבה העיקרית למגוון המינים 
הנופי הרחב  בישראל מלבד המגוון  הגדול 
של  צומת  היא  שישראל  העובדה  היא 
שלוש יבשות: אירופה מצפון, אסיה ממזרח 
ואפריקה מדרום, כך שמוצאם של מרבית 
הללו.  מהיבשות  לאחת  שייך  העופות 
כדוגמה טובה ניתן לציין את שלושת מיני 
הוא  השלדגון  כאשר  בישראל,  השלדגים 
ממוצא  לבן-החזה  השלדג  אירופי,  ממוצא 
אפריקני.  ממוצא  העקוד  והפרפור  אסייני 

היא  ישראל  של  המיוחד  מיקומה  בשל 
לנדידת  ביותר  יבשתי חשוב  גשר  משמשת 
העופות בין אירואסיה )בעיקר צפון, מרכז 
לאפריקה  הקווקז(  עד  אירופה  ומזרח 
מדרום  לרוב   ,15 הרוחב  לקו  שמדרום 

לסהרה.  

בישראל  האקלים  ומעברי  הנופי  המגוון 
כך  המינים,  מגוון  על  ומשפיעים  עשירים 
למשל ניתן לציין את הנוף ההררי המיוער 
רבים  מינים  מתקיימים  שבו  והממוזג 
האזורים  שיר.  ציפורי  במיוחד  עופות,  של 

לינה  כמקום  גם  משמשים  המיוערים 
כדוגמת  נודדים  לעופות  מועדף  ומנוחה 
הדורסים והחסידות. הנטיעה האינטנסיבית 
בישראל מאז המנדט הבריטי גרמה לשינוי 
החי  ובמגוון  השטחים  בתכסית  מהפכני 
הנגזר ממנו. כך למשל התפשטו החווייאים, 
כמקננים  העצים  וינשופי  המצויים  הנצים 
ביערות מחטניים ומינים מיוחדים כמו מיני 

פיפיונים וסלעיות נעלמו.

במישור  נרחבות  ביצות  התקיימו  בעבר 
החוף  נחלי  מחסימת  נגרמו  אשר  החוף, 

במחסומי רכסי הכורכר שלא נוקזו היטב. 
כבארה  ביצות  את  במיוחד  להזכיר  ניתן 
החוף  מישור  וביצות  הכרמל,  שלרגלי 
נודדים  עופות  התקיימו  שבהן  הדרומי 
עופות  מיני  כמו  שחרפו,  כאלה  וגם  רבים 
מכפי  רבים  ודורסים  ביצה  עופות  מים, 

שקיימים כמובן היום.  

שדות נרחבים הולכים ומצטמצמים, כשבנוף 
וציפורי  זרונים  בזים,  פעילים  זה  חשוב 
בלהקותיהם  הבאים  שונים,  ממינים  שיר 

בנדידה.

מנגד, השטחים החקלאיים 
בעשרות  מאוד  הורחבו 
השנים האחרונות על חשבון 
וזאת  הפתוחים,  השטחים 
שיטת  שינוי  בשל  בעיקר 
המסורתית  החקלאות 
לרוב  נרחבת  לחקלאות 
של מין שולט אחד. מינים 
אוכלי  בקרב  מסוימים 
פרושים,  כמו  הזרעים, 
תפוחיות,  גיבתונים, 
סיקסקים  עפרונים, 
ועורבים, התפשטו במיוחד 
בעונת החורף. עמק שורק, 
על מטעיו וחורשותיו, הוא 
הבולטות  מהדוגמאות 
רבבות  המאכלס  לעמק 
ממינים  זרעים  אוכלי 
שונים בשנים האחרונות.  

מעטים  לא  נודדים  עופות 
בציר  לעבור  בוחרים 
דרך  המזרחי  הנדידה 

חסידות לבנות מתרוממות 
מאתר חנייה. קרוב לחצי 
מיליון מהם נודדות מעל 

ישראל באביב ובסתיו. 
צילם: דוד מונסונגו
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מסדרון השבר סורי-אפריקני היישר למזרח 
חודשי  את  יבלו  שם  ודרומה,  אפריקה 
החורף. אילת מהווה אתר חשוב מאוד לא 
רק לפלמינגואים, אלא גם לעופות נודדים 
קצרי- נצים  ערבות,  עיטי  כמו  באביב, 
לעופות  וכן  מזרחיים,  ועקבים  אצבעות 
שחור-גרון,  צוללן  כמו  ונדירים  מזדמנים 

חמרייה שחורה, עזנייה שחורה וסולות.

ובריכות  מאגרים  כדוגמת  הלחים  הנופים 
וביצה  מים  לעופות  ביותר  חשובים  דגים 
רבים, במיוחד בעונות הנדידה והחורף, אז 
האנרגיה  מצבורי  את  לחדש  צריכים  הם 
כך  הדרום.  לארצות  בדרכם  המידלדלים 
קורמורנים,  שקנאים,  לפגוש  ניתן  למשל 
חשוב  ועוד.  ברווזים  חופמאים,  אנפות, 
להזכיר את הכינרת כאתר ציפורים חשוב 

למינים רבים כמו אלה האחרונים. 

בשני העשורים האחרונים קיימת תנופת בנייה 
בצורה  הפוגעת  ולא מתחשבת  אינטנסיבית 
בוטה במקומות החיות והמנוחה החשובים, 
גופי  וזאת למרות המאבקים העיקשים של 
האקטיבית  המעורבות  כי  ספק  אין  הטבע. 
הראשוניים,  התכנון  בשלבי  להיות  צריכה 
ועליה לכלול את גורמי שמירת הטבע במקביל 
לחקיקה "פרו-ירוקה" ואכיפה אינטנסיבית. 
בנוסף ניתן לציין את ההרס שנגרם מתנועה 
באזורים  וג'יפים  טרקטורונים  של  נמרצת 
מבודדים לא מועטים אשר לרוב מאוכלסים 

בבעלי חיים רבים. 

עמק החולה, האתר החשוב ביותר בישראל 
הנופים  בקטגוריית  בעולם  ומהחשובים 
הלחים, הוצע כאתר מורשת עולמית ביזמתם 
חשיבותו  אלון.  ודן  לשם  יוסי  ד"ר  של 
מעבר  תחנת  בהיותו  האזור  של  העצומה 
ו"תדלוק" חשובה מאוד למיני עופות רבים. 
מלבד זאת חורפים בעמק החולה מאות מיני 
הצפרדעים  ועיט  עיטי השמש  מבין  עופות. 
הנמצאים בסכנת הכחדה עולמית רק עשרות 
אחדות נשארים אצלנו לחורף, לצערנו כדי 

להתחשמל ולהיות מורעלים.

ישראל מהווה "צוואר בקבוק" וגשר יבשתי 
לארצות  בדרכם  רבים  נודדים  לעופות 
הדרום בסתיו, ואילו באביב חזרה לארצות 
בין  ישראל  של  מיקומה  לקנן.  כדי  הצפון 
מחסום הים למחסום המדבר הופך אותה 
לחיונית למעבר של עופות רבים בנדידתם. 
ישראל  של  לאורכה  ההרים  רכסי  קו 
מנחה  כציר  ומשמש  החוף  לקו  מקביל 
וכציר מצוין לדאייה ונדידה, בשל התנאים 
כשהרוחות  לאורכו,  השוררים  המיוחדים 
המערביות השכיחות הפוגעות ברכסים אלו 
ומתרוממות למעלה ונוצרים תנאי תרמיקה 

טובים.

1. בז גמדי הנחשב לבז הקטן 
ביותר באזורנו מגיע אלינו 

בסתיו מאירופה. חלקם נשאר 
גם לחרוף אצלנו.

צילם: דני לרדו
2. חוויאי הנחשים מגיע אלינו 

בנדידה מאפריקה ונשאר לקנן 
בקיץ ברוב חלקי הארץ.

צילם: ליאור כסלו
3. פרט צעיר של  עיט 

צפרדעים, מין המצוי בסכנת 
הכחדה עולמית, מגיע אלינו 

בסתיו ממרכז ומזרח אירופה. 
חלקם הקטן נשאר כאן לחרוף.    

צילם: ליאור כסלו
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בהט,  עופר  דוברת,  אהוד  לשם,  יוסי  ד"ר 
דן אלון ואחרים הסיקו באמצעות סקרים, 
מכ"ם, משדרים לווייניים והדאון הממונע, 
שלרוחבה של ישראל יש כמה צירי נדידה 

שונים, ולכל מין ציר המתאים לו. 

לנודדי  המרכזיים  הנדידה  צירי  ארבעת 
היום הם: ציר מערב השומרון וציר גלבוע-

גת(,  קריית  באזור  )המתלכדים  שמש  בית 
דרך  המזרחי  הציר  ולבסוף  החוף,  קו  ציר 
ניתן  כללי,  באופן  אפריקני.  סורי  הבקע 
הציר  מרכזיים:  צירים  לשני  להתייחס 

המערבי והציר המזרחי.

במחקר הסתבר, כי למעלה מ-85 אחוז ממיני 
העופות נודדים במסלול שרוחבו עד 30 ק"מ 
והשאר  צירים  בכמה  החוף  לקו  מזרחית 
ממזרח לתחום זה, ואילו 87 אחוז מהעופות 
עוברים ברצועה צרה שרוחבה 20  הדואים 

ק"מ, בין 10-30 ק"מ מזרחית לקו החוף.

על פי ממצאי הרדאר, אצל מינים שונים ציר 
הנדידה הלוך עשוי להיות שונה מהציר חזרה, 
החסידה  למשל  כך  מהדרך,  בחלק  לפחות 
הנודדת באביב מעל הצד המערבי של ישראל 
נודדות  אוכלוסיותיה  מרבית  בסתיו  ואילו 
בעיקר בצד המזרחי של ישראל, כמו עמק 

הירדן ואפילו דרך עבר הירדן. עופות רבים, 
כדוגמת עיט הערבות ועקב מזרחי, חולפים 
באביב בדרכם חזרה מאפריקה מעל אילת. 
בוחרים  אירופה  וממזרח  מהמרכז  המינים 
דרך  ומצרים,  סיני  דרך  היישר  לחלוף 
הנילוס, או מהצד המזרחי של ים סוף, ואילו 
הנדידה של מינים מערב אירופיים למערב 

אפריקה מתרחשת לרוב דרך מצר גיברלטר, 
בין מרוקו לספרד. קו החוף הצפוני של סיני, 
המשך  ציר  מהווה  ברדוויל,  ימת  ובמיוחד 
לעופות רבים ובמיוחד לעופות מים. כך נצפו 
קרקירים,  אלפי  מאות  ה-70  שנות  בסוף 
עשרות אלפי חופמאים ושחפיות ואלפי מיני 

אנפות ושחפים. 

באפריקה  לחריפה  המועדפים  המקומות 
והיערות  הלחים  המקומות  במיוחד  הם 
העופות מבלים את החורף  רוב  הנרחבים. 
לקו  מצפון  לסהרה,  מדרום  באפריקה 
סנגל  בנהרות  צ'ד,  באגם  כמו  המשווה 
הנילוס  וביצות  ויקטוריה  אגם  והניגר, 
הניגר  נהר  של  בדלתא  רק  אגב,  בסודן. 
נמנים מדי חורף מאות אלפי ברווזים חדי-
זנב, קרקירים ומריות, יחד עם מאות אלפי 
אלפי  ועשרות  ביצנית(  של  )מין  לוחמים 
לימוזות מצויות.  מדרום לקו המשווה הם 
שבבוצואנה  האקוונגו  נהר  באזור  חורפים 

ובביצות באנגוולו וקאפו שבזמביה. 

כי  לקבוע  אולי  ניתן  ביותר  כללי  באופן 
ועופות  ברווזים  חופמאים,  שיר,  ציפורי 
מים שונים ורבים מעדיפים לחרוף בדרום 
רבים,  דורסים  ואילו  ומערבה,  אפריקה 
אחרים  רבים  ועוד  עגורים  שקנאים, 

מעדיפים את מזרחה של אפריקה.

השיר  ציפורי  של  מספרן  כי  גם  התברר 
אחוזים  בעשרות  גדול  לאפריקה  הנודדות 
לאירופה  החוזרות  הציפורים  ממספר 
שורדות  לא  מאוד  שרבות  היות  באביב, 
החורף  בפונדקי  נטרפות  או  המסע  את 
שלהן, וחלקן פשוט זקנות ובחרו להישאר 

במקומות שבהם התנאים יציבים. 

1. החסידות הלבנות נודדות בסיוע 
תרמיקות בדרכן לדרום ולדרום מזרחה 
אפריקה. נדידתם מוזכרת כבר במקרא 

ַמיִם יְָדָעה מֹוֲעֶדיָה, וְֹתר  ""גַּם-ֲחִסידָה ַבָשּ
ָאנָה' )ירמיהו  וְִסיס וְָעגּור ָשְמרּו ֶאת-ֵעת ֹבּ

ח,7(. צילם: ליאור כסלו.
2. הבז האדום, המגיע אלינו בנדידת האביב 

ממזרח אירופה מצוי בסכנת הכחדה 
עולמית. מעטים מהמין מקננים בישראל 

במושבות מקוטעות מאוד. הם ניזונים 
בעיקר מחרקים.  צילם: ליאור כסלו 

3. החסידה  השחורה חולפת מעלינו 
באלפים בודדים, לרוב ממרכז ומזרח 

אירופה ובעיקר מצ'כיה, סלובקיה, הונגריה, 
אסטוניה, פולין וקרואטיה. צילם: 

4. גיבתון אדום-מקור נודד בלילה בלהקות 
מדרום אירופה, וניזון בזמן המנוחות 

מזרעים שונים. צילם: ליאור כסלו
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הנדידה  על  רבה  השפעה  יש  לאקלים 
והצלחתה, כך למשל בעת רוחות מערביות 
חזקות עופות רבים מוסטים מזרחה ולרוב 
ולהתאפס שוב  מצליחים לחזור מהסטייה 
העופות  ואילו  יקר,  זמן  של  בזבוז  לאחר 
הנקלעים לרוחות מזרחיות חזקות נסחפים 
לים ופעמים רבות מתבלבלים בניווט בשל 

במזג  ובמיוחד  בים,  יחס  נקודות  חוסר 
אוויר סגרירי. 

שסטתה  קטנה  קנית  נצפתה  ברוסיה 
1,000 ק"מ מזרחה לציר שלה ותיקנה את 
היא  כי  גילה  הקנית  על  מחקר  מסלולה. 
בעזרת  אורך  קווי  על  להתביית  מסוגלת 

בדומה  שלה,  המפותח  המגנטי  הניווט 
ליונים, ולא רק על פי מיקום השמש או אור 
נתגלה  בשבי  אווזים  על  במחקר  מקוטב. 
ודומיננטי,  תורשתי  הוא  לנדוד  הצורך  כי 
וגם לאחר שלושה דורות שהוכלאו גם עם 
כל  יציבים  מינים  עם  וגם  נודדים  מינים 
וחושי  לנדוד  הצורך  את  ירשו  הצאצאים 

אצלם,  מצויים  היו  הבסיסיים  הניווט 
הם  ולכן  התקשו  הם  הנלמדים  ובאלה 
עפו בצורה פעילה ובזבזנית באנרגיה )בשל 
בחזית  היא  נדידתם  הקטנות(.  כנפיהם 
גם  ליעדם,  ביותר  הקצרה  ובדרך  רחבה 
אם זה דרך גופי מים גדולים כאוקיינוסים 

ובגבהים העשויים להגיע לתשעה ק"מ.

היא  הנדידה  על  האוויר  מזג  השפעת 
מהעופות  רבים  קריטית.  ולעתים  חשובה 
אוויר  מזג  תנאי  בשל  מותם  את  מוצאים 
ישנם  ערפל.  או  חזקות  סופות  כמו  קשים 
מינים כמו הברבור המצוי המגיעים אלינו 
במיוחד  קשה  כשחורף  בודדים  במספרים 
בצפון אירופה. עופות כמו עגורים, שקנאים 
וקורמורנים מגיעים אלינו בשנים האחרונות 
בכמויות הולכות וגדלות בצורה משמעותית 
יזומה של  והאכלה  תנאים משופרים  בשל 

דגים ותירס בעמק החולה.

למעלה מ-70,000 שקנאים מגיעים מדלתת 
מצר  טורקיה,  דרך  העצומה,  הדנובה 
הבוספורוס, לבנון, מערב ישראל, קו החוף 
למזרח  עד  מצרים  סואץ,  מפרץ  הדרומי, 

אפריקה.

המחקרים  שנערכו  לפני  ה-80,  בשנות 
המקיפים, היו שטענו כי הנדידה של העופות 

הדואים מתרחשת בעיקר במקומות שבהם 
קרי  אידאליים,  והתעופה  הנדידה  תנאי 
המחקרים  סורי-אפריקני.  הבקע  לאורך 
לימדו כי מרבית הנודדים מעדיפים לזהות 
כנראה  יותר  חשוב  כסמן  החוף  קו  את 
ליעדם המועדף לאפריקה. מסתבר כי ציפור 
שעפה בגובה של 2,000 מ' בליל ירח בהיר 
מסוגלת להבחין באגמים או במקורות מים 

אחרים ממרחק של 70-100 ק"מ.

בתקופת  חולפים  הדואים  העופות  מבין 
הנדידה מעל ישראל גם כחצי מיליון חסידות 
לבנות ולמעלה מחצי מיליון עופות דורסים. 
מבין העופות הדורסים, למעלה מ-350,000 
איות צרעים, מעל כ-80,000 עיטי חורש )כל 
נצים  כ-50,000  העולמית(,  האוכלוסייה 
למעלה  עגורים,   30,000 אצבעות,  קצרי 

מ-5,000 חווייאים והרשימה עוד ארוכה.

נודדי יום מנצלים בכנפיהם הגדולות יחסית 
גבי  על  ודואים  החמים  האוויר  זרמי  את 
התרמיקות הללו  בתנועה לוליינית מעלה 
וגולשים בזה אחר זה תוך כדי איבוד גובה 
לתרמיקה נוספת בכיוון נדידתם. לא ידוע 
הבאות;  התרמיקות  את  מזהים  הם  כיצד 
ואני הייתי מעז לומר כי תרמיקות נמצאות 
העופות  של  והחלטתם  מקום  בכל  כמעט 
הדואים לטפס שוב על תרמיקה  מתרחשת 

הגובה  מינימום  את  מאבדים  שהם  לאחר 
נישאים  הם  בתוכה  וכשהם  ההכרחי, 
בקלות מעלה. מרבית העופות הדואים אינם 
חוצים בנדידתם גופי מים גדולים כמו הים 
היות  הכספי,  והים  השחור  הים  התיכון, 
תרמיקות  נוצרות  לא  אלו  אזורים  שמעל 
בוחרים  הם  ולכן  היבשה,  מעל  רק  אלא 

לעקוף את גופי המים הללו בנדידתם. 

מאוד  חשוב  ביניים  אתר  מהווה  ישראל 
הנודדים,  העופות  עבור  ומנוחה  לאכילה 
וגופי  המדבריות  בין  מיקומה  בשל  הן 
המים והן בשל עושר המזון ואתרי הלינה 
המועדפים שהיא מציעה, כמו מאגרי מים, 
בריכות דגים, נאות מדבר, שדות חקלאיים, 

מעיינות, נחלים וחורשים.

בחזקת   הם  בעולם  מהעופות  כשליש 
נודדים, השאר הסתגלו לתנאים השוררים 
בתחומי מחייתם, במיוחד לאור העובדה כי 
קטנה  המחיה  ותחומי  המזון  על  התחרות 

בתקופות הללו שם. 

מרבית העופות החולפים בעולם ובישראל 
מחקרים  חצות.  לאחר  בלילה,  נודדים 
רבים  מינים  אצל  הנקבות  כי  הראו 
כמו  מהזכרים.  גדולים  למרחקים  נודדות 
רבים  שיר  ציפורי  של  זכרים  כי  נראה  כן 

1. נחליאלי צהוב מגיע בהמוניו בנדידה 
כשהוא מתנחל בגווניו המרובים בשדות 

ובסביבת גופי המים השונים על מנת 
לתדלק להמשך נדידה לאפריקה. 

צילם: דוד מונסונגו
2. שקנאים במנוחה ו"תדלוק". שקנאי 

אחד ניזון בממוצע מלמעלה מ-1.2 ק"ג 
של דגים בלבד. צילם: ליאור כסלו

3. השלדגון מגיע אלינו מדרום אירופה 
בנדידת לילה, כשחלקם מבלים את 

החורף אצלנו בגופי מים שונים.
צילם: דני לרדו
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מגיעים בנדידה ליעדם לרוב מאוחר יותר 
נודדי  כי  משערים  החוקרים  מהנקבות. 
גרמי  בעזרת  בעיקר  מנווטים  הלילה 
ובעיקר  והכוכבים,  הירח  כמו  השמים, 

כוכב הצפון. 

ממערב  בלילות  הנודדים  עופות  מיליוני 
אירופה לאפריקה אינם חוצים את ישראל 
הקצרה  בדרך  הים  את  חוצים  אלא  כלל 
נודדי  המכריע  שברובם  כך  והמהירה, 
מהאזורים  דווקא  אלינו  מגיעים  הלילה 

ממרכז  ובמיוחד  אירופה,  של  האחרים 
אירופה עד מזרח אירופה ומערב אסיה. 

השיר,  ציפורי  כמו  הקטנים,  העופות 
לנדוד  מעדיפים  והברווזים  החופמאים 
בתעופה  ביותר  הקצרה  ובדרך  בלילה 
אקטיבית המבזבזת אנרגיה כיוון שכנפיהם 
הקטנות אינן מאפשרות להם לדאות. בגלל 
הלילה  נודדי  על  נעשו  שבמחקר  הקושי 
אלה  על  ובעיקר  בלבד,  ספורים  מחקרים 
מאירופה המערבית. המחקרים הראשונים 

ידי מכ"ם של ספינות  בוצעו לראשונה על 
ידי  ועל  התיכון  בים  ששייטו  שווייצריות 
שנעשו  מחקרים  קפריסאית.  מכ"ם  תחנת 
מעדיפים  הלילה  נודדי  כי  הראו  בישראל 
רבה  השפעה  אין  שבהם  בגבהים  לנדוד 
בגובה ממוצע של שני  לרוב  למזג האוויר, 
נדידת לילה מרבי שתועד היה  גובה  ק"מ. 
הממוצעת  והמהירות  ק"מ,  לשישה  קרוב 
שנעשו  בסקרים  קמ"ש.  כ-50  הייתה 
שם  הסורי-אפריקני,  והשבר  הערבה  מעל 
מתרחשת נדידת לילה מדהימה של מיליוני 

ציפורים, נמצא שמרביתן משמיעות קולות 
והקור  הלקויה  הראות  בשל  ביניהן,  קשר 

בגבהים שבהם הן עפות. 

הצפון  עופות  של  דרומה  הסתיו  נדידת 
לארצות החום מתרחשת מסוף אוגוסט ועד 
לעיתוי  נאמנים  והעופות  אוקטובר,  סוף 
ליעדם.  כמו  הקודש  ארץ  מעל  הגעתם 
הראשון נקבע על ידי שעון ביולוגי מפותח 
המוכתבים  במוח,  מובנה  ומצפן  למדיי 
האור  היום,  אורך  מהתקצרות  במדויק 

והמזון בסתיו והתארכות שעות האור ויצר 
יחלפו  ספטמבר  באביב.בתחילת  הרבייה 
לקראת  מעלינו,  הצרעים  איות  מרבית 
סוף ספטמבר עקבים, נצים קצרי-אצבעות 
ומרבית מיני הדורסים הנודדים, ובתחילת 
אוקטובר ימשיכו לנדוד עיטי חורש, דיות 
מאחרוני  הם  השקנאים  כאשר  ועוד, 
אוקטובר  בחודשים  בעיקר  החולפים, 
לארצות  חזרה  האביב  נדידת  ונובמבר. 
פברואר  מסוף  מתרחשת  לקנן  כדי  הצפון 

ומסתיימת באמצע מאי.  

איות  כמו  חרקים,  שאוכלי  הוא  הכלל 
בשל  ראשונים  ינדדו  והחסידות,  הצרעים 
ורק  באירופה,  המהיר  מזונם  התמעטות 
הקטנים  )הדורסים  בשר  אוכלי  כך  אחר 
ראשונים  ינדדו  למיניהם  העקבים  כמו 
אוכלי  בהמשך  הגדולים(,  העיטים  ובסוף 
דגים כמו שקנאים, שלכים, אנפות, ולבסוף 
אוכלי-כול כמו דיות שחורות. הסדר פחות 
העופות  אצל  באביב  מתהפך  יותר  או 
תחזורנה  צרעים  איות  למשל  כך  הדואים, 
מיני  מרבית  מאי.  בחודש  מאוחר  באביב 

1. חרמשון גדול מגיע אלינו בתחילת הסתיו באורח נדיר מצפון ומערב אירופה. צילם: דני לרדו
2. חנקן נובי כיתר ציפורי-השיר נודד בלילה ומגיע אלינו באביב, כשחלקם נשאר לקנן בחבל הים-

תיכוני. צילם: ליאור כסלו
3. עלווית החורף מגיעה אלינו בסתיו בהמוניה ומבלה את החורף בחבל הים-תיכוני. צילם חיים מויאל.
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הנדידה  בשלהי  אלינו  מגיעים  הברווזים 
ובתחילת החורף, וחופמאים רבים מגיעים 

אלינו כבר מוקדם באוגוסט. 

הופכות  והסנוניות  השיר  ציפורי  בסתיו 
לצבור  כדי  המון  אוכלות  והן  לתזזיתיות, 
הרבה שומן עתיר אנרגיה בגופן, כשלעתים 
מסתבר  משקלן.  את  מכפילות  כמעט  הן 
יכולת  אצלן  מתפתחת  הזאת  בתקופה  כי 
פיזיולוגית מוגברת לאגור יותר שומן עתיר 
בהשפעה  וזאת  לעורן,  מתחת  אנרגיה 

הורמונלית מתאימה. 

כדי  תוך  חולפים  רבים  נודדים  עופות 
מנוחה ו"תדלוק" קצרים באתרים מועדפים 
לשינויים  בהתאם  להשתנות  העשויים 
הסביבתיים. איות צרעים לא אוכלות כלל 
לרדת  נוהגים  ערב  בזי  הנדידה.  כל  לאורך 
ולאכול בשטחים החקלאיים תוך כדי רדיפה 
אחר טרקטורים וחרישת התלמים. באביב 
חרקים  ואוכלות  מים  שותות  הסנוניות 
פרושים  ומיני  נדידה,  כדי  תוך  מעופפים 

רבים ניזונים בדרכם מזרעים ואגוזים.

רבות  הן  בנדידה  הכרוכות  הסכנות 
ומשתנות, ועופות רבים מוצאים את מותם 
גורמי  תועדו  בישראל  זה.  מסוכן  במסע 
סיכון לא מעטים הפוגעים בעופות נודדים, 
מים,  ובמגדלי  בים  טביעה  למשל  כמו 
עם  התנגשויות  מטוסים,  עם  התנגשויות 
חלונות של גורדי שחקים, תנאי מזג אוויר 
שאירעה  זו  כמו  שלג  סופות  כגון  קשים, 
את  מצאו  שבה   ,1904 במרס  במינסוטה 

מותם 1.5 מיליון גבתונים לפלנדיים.

סכנות נוספות כמו ציד והתחשמלויות של 
מוות  מלכודת  וכן  הרעלות  גדולים,  עופות 
את  גובות  דגים,  בריכות  מעל  ברשתות 
חייהם של לפחות 3,500 עופות בשנה. ציד 
אינטנסיבי ביותר של נודדים קיים בלבנון, 
באיי איטליה, יוון, קפריסין ורודוס. בישראל 

ציד של עופות נודדים הוא נדיר יחסית.

יעדם  ובמיוחד  שונים  עופות  של  מוצאם 
מידע  וקיים  מסובך,  הוא  בנדידה  הסופי 
המשדרים  התפתחות  עם  מאוד.  חלקי 
הלווייניים לכדי 15 גרם והוזלת עלויותיהם 
ניתן יהיה לקבל תמונה טובה יותר בעתיד, 
ואפשר יהיה לדעת את הצירים המדויקים 

של עופות רבים.

חשיבות רבה יש לסקרי נדידה רב אזוריים 
ורב שיטתיים )צפרים, טיבוע, דאון ממונע, 
מכ"ם ומשדור לווייני( בשילוב עם מחקרים 
נקודתיים חשובים ביותר, כדי לקבוע את 
עופות  של  אוכלוסיות  של  האמיתי  מצבן 

נודדים שונים.

1. לוחם, מין ביצנית המגיע אלינו כבר מוקדם בקיץ ברבבותיו. למין מיוחד זה 
מופעי צבע רבים. בעונת הקינון נלחמים הזכרים ברחבות מיוחדות כשהם עוטים 

לבוש ראווה מרשימים להפליא. צילם: ליאור כסלו
2. דוחל שחור גרון מגיע אלינו בסתיו מאירופה ומבלה בחורף בשטחים פתוחים. 

מעניין הוא שמין זה טריטוריאלי גם בעונת החורף. צילם: עזרא חדד. 

*חיים מויאל - 
דוקטורנט, מנהל חינוכי 

של המרכז הבינלאומי 
לחקר נדידת ציפורים, 

לטרון.
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