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ייחודה של ישראל בנופיה המגוונים ובמקומות החיות העשירים שבהם, מיקומה בין שלוש 
יבשות, חמישה אזורי השפעה ביו-גאוגרפיים שונים ובמרכז נתיב נדידה עולמי של מיליוני 
לעופות  עדן  גן  מהווה  שהיא  לכך  הביא  הגדול,  המדברי  למחסום  בקרבה  רבים  עופות 
ולחובבי העופות והציפורים שמספרם גדל עם השנים. שפע התנאים הנוחים והמשאבים 
עופות  מיני  ל-200  שקרוב  לכך  הביא  השונים  החיות  במקומות  המעבר  ובעונות  בחורף 
יותר משמונה חודשים בשנה, כשהם מעדיפים בבירור את פסיפס מקומות  נופשים כאן 
החיות שהמרחקים ביניהם קטנים במיוחד ועופות רבים יכולים לדלג בינם בקלות רבה. 

הצמחי  בכיסוי  גידול  הדגים,  ובריכות  המים  מאגרי  ריבוי  כמו  המשמעות,  רבי  השינויים 
בנופים רבים ברחבי הארץ והקמת מטעים ופארקים, היו גורם חשוב לעלייה במגוון המינים 
ובמספרם.  מנגד, צמצום השטחים הפתוחים והטבעיים לצורכי בנייה, גידול דמוגרפי מואץ 
וכן גידול בשטחי חקלאות חד-טיפוסית, גורמים יחד לסכנה מתמשכת וממשית על המגוון 

הביולוגי השברירי, ובכללם הרכב העופות ומספרם.

כתב וצילם: ד"ר חיים מויאל

העדפת מקומות חיות 
בקרב עופות בישראל

להגדיר ב ניסיתי  שלי  הדוקטורט  עבודת 
מחדש את מקומות החיות המגוונים אשר 
מנוצלים על ידי העופות השונים בישראל, 
באזורים  העונתיים,  והן  הקבועים  הן 
תוך  וזאת  הצחיחים,  או  הממוזגים 
טופוגרפיית  הצומח,  למבנה  התייחסות 
הקרקע, המשקעים, היחסים עם שותפים 
בעבודה  מיוחד  דגש  וכדומה.  אחרים 
שזכו  מיוחדים  חיות  מקומות  על  הושם 
הישראלית,  בספרות  מועטה  להתייחסות 
חיות  מקומות  הכוללים  קיבוצים  כמו 
תעופה,  שדות  רבים,  משאבים  שבהם 
או  מזבלות  פארקים,  בנויים,  שטחים 
על  בעבודה  הושם  נוסף  דגש  דיונות. 
המשפחה,  בתוך  המינים  שבין  ההבדלים 
החיות  מקומות  של  חלוקה  מבחינת 

והשוני בתפוצה הגאוגרפית שלהם.

ולידועים  לבולטים  נחשבים  העופות 
הארץ.  כדור  של  הביולוגי  במגוון  ביותר 
מכל מחלקות  יותר  אוניברסליים  גם  הם 

נידחים  לאזורים  לחדור  ויכולים  החי 
בטווחי  ואוקיינוסים,  הרים  במדבריות, 
זמן מהירים במיוחד בזכות יכולת תעופתם 
לרגישותם  בנוסף  שלהם.  והפיזיולוגיה 
לתנאים משתנים, חלק ממיני העופות אף 
טובים  לאינדיקטורים  בבירור  נחשבים 
ברחבי  אקולוגיות  מערכות  של  לאיכות 

העולם. 

 22,000 על  עולה  אינו  ששטחה  ישראל, 
 45 רק  ורוחבה  אורכה  ק"מ   480( קמ"ר 
ק"מ בממוצע(, מאכלסת לא פחות מ- 540 
מיני עופות )כשליש מהם מינים מקננים(, 
ים,  חוף   - הנופי  המגוון  בזכות  וזאת 
הרים, עמקים, שפלה, מדבר, נופים לחים, 
ביו-גאוגרפיים  השפעה  אזורי  בשל  וכן 
הקוסמופוליטי,  האזורים  כמו  רבים 
הפליארקטי )הנפוץ ביותר(, האירנו-טורני, 
הסהרו-ערבי, האוריינטלי והאתיופי. כ-90 

ישראל  משטחי  אחוז 
שטחים  הם 

מדבריים,  אזורים  מחציתם  פתוחים; 
ואילו השאר בעיקר שטחים בנויים וגופי 
כמו  מוגנים,  אזורים  מלאכותיים.  מים 
שמורות טבע וגנים לאומיים, מהווים 2.6 
אחוזים מהשטחים הפתוחים, שמחציתם 
בשטחי צבא, ומצבם משביע רצון עד כה, 
גם מבחינת הרכב העופות ומספר המינים.

דוחל חום-גרון )נקבה(. 
חולף מצוי בישראל, 

המעדיף אזורים לחים 
בחורף, אך בקינון 

בארצות הצפון מעדיף 
מדרונות מכוסים צומח 

שיחי ושולי שדות 
מעובדים.

נחליאלי צהוב )נקבה(. חולף בישראל בלהקות ענק, 
ומעדיף בבירור שדות באזורים לחים, ביצות ומאגרי חמצון. 
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בין המינים עם הסביבה המידית, כאשר 
אך  משמעותית,  המינים  של  ההתאמה 
המהירה  ההסתגלות  יכולת  זאת  עם 
יחסית  העופות  אצל  יותר  משמעותית 

למחלקות החי האחרות.

כי  גם  התברר  רבות  תצפיות  פי  על 
ציפורים נודדות נצמדות פחות למקומות 
חיות ספציפיים מאשר מינים מקננים, על 
אף שהן זוכרות את מקורות המזון הזמין 
הן  שנה.  מדי  הנדידה  בעונות  והשופע 
סומכות עליהם, אבל מדלגות בתזזיתיות 
בעלי משאבים  סמוכים,  חיות  למקומות 
מזון  שמציעים  אלה  במיוחד  אקראיים, 
אנרגטי מידי כמו פירות עסיסיים וחרקים 
בהעלאה  לזכות  כדי  אחת,  ובעונה  בעת 
לגופם  וקריטית של שכבת שומן  מהירה 
ההרפתקני  מסעם  להמשך  החיונית 
לפונדקי החורף או למחוז קינונם בארצות 
את  לציין  ניתן  מצוינת  כדוגמה  הצפון. 
הסבכי שחור-הכיפה )הנקבה היא "כיפה 
אדומה" של ממש, ראו צילום( אשר מגיע 
משאבי  את  היטב  ומנצל  בהמוניו  אלינו 

המזון הללו.

הקינון,  בעונת  במיוחד  מסוימים,  מינים 
מעדיפים מקומות חיות צרים עם תכונות 
ספציפיות, כגון חורשות אורנים צפופות, 

סוואנת  מצוקים,  בחרמון,  הטייגה  נופי 
להזכיר  ניתן  כך  ובניינים.  שיטה  עצי 
צלוב-המקור  החרטומן,  את  בהתאמה 
סיטת  החרמון,  חצוצרן  והמלכילון, 
הגדול,  והחנקן  השיטים  סבכי  הצוקים, 
כאשר כל אלה, למעט החרטומן והחנקן 

הגדול, נדירים בארצנו. 

נמצאת  העופות  צפיפות  כללי  באופן 
הצומח  כיסוי  עם  ליניארית  בקורלציה 
מספר  נמצא  כלומר  והרב-שנתי,  השנתי 
מינים רב יותר )וגם שרשרות המזון( באזור 
החורש הים תיכוני מאשר בתצורות צומח 
נמוכות בסוקצסיה )המהלך של התפתחות 
הצומח  מחברת  בטבע  והחי  הצומח 
עשבים   - החלוצית  הראשונית  הבסיסית 
וחרקים – ועד לחברת השיא, שהיא עצים 
ובעלי חיים גדולים(, וזאת כנראה מהסיבה 
האקולוגיות  הנישות  למורכבות  הקשורה 
וכן  וההסוואה,  המסתור  פינות  וריבוי 
הצמחי  הכיסוי  בגלל  המזון  שפע  בשל 
הרב יחסית. בנוסף, הצפיפות והכמות של 
העופות הן לאין ערוך נמוכות יותר בקיץ 
מאשר בשאר העונות וזאת בשל התנאים 
הקשים כאן יחסית, ומהסיבה שהציפורים 
ההרים  את  בבירור  מעדיפות  המקננות 
שם  לקנן,  הצפופים  והחורשים  הגבוהים 

התנאים ממוזגים יותר.

מיני  מספר  גדל  שמצפינים  ככל  כי  ידוע 
מספר  קטן  מעניין  ובאופן  העופות, 
ההר  משדרת  שמתרחקים  ככל  המינים 
הים  לכיוון  מערבה  בישראל  המרכזית 
ומזרחה לכיוון עמק השבר הגדול. מתברר 
בישראל  המקננים  המינים  מרבית  כי 
מעדיפים לקנן בהרים. יש מינים מקננים 
ומצוקים  סלעיים  אזורים  המעדיפים 
לצד חורשים פתוחים. המינים החורפים 
דווקא מעדיפים אזורים לחים הצמודים 
רב  מגוון  המציעים  חקלאיים  לשטחים 

של יבול.

האזור  הוא  במיוחד  מעניין  אזור 
החרמון,  קרי  בישראל,  היחיד  האלפיני 
מינים  מ-80  למעלה  מקננים  שבו 
מכלל  אחוז  מ-40  למעלה  המהווים 
המינים המקננים בישראל; לפחות עשרה 
לגבהים  רק  מוגבלים  מהם  אחוזים 
האלפיניים שמעל 1,700 מ', המאופיינים 
הנשלט  כרקוצי  צומח  של  טייגה  בנוף 
לציין את החיגור  ראוי  ברוחות חזקות. 
השונים  הגבהים  חגורות  בין  המבדיל 
כמו  שם,  המקננות  הציפורים  במיני 
ככל  נוספים.  חיים  ובעלי  הצמחים  גם 
שמצפינים מספר מיני העופות גדל, והוא 
שמתרחקים  ככל  משמעותי  באופן  קֵטן 
משדרת ההר המרכזית בישראל מערבה 

ולמיני  לצמחים  בניגוד  העופות,  מרבית 
מוגבלים  אינם  רבים,  חיים  בעלי 
אף  על  ספציפיות,  אקולוגיות  לגומחות 
בבחירתם  מהם  רבים  לאפיין  שניתן 
בחלק  לפחות  מועדפים  חיות  במקומות 
בניגוד  שלעופות,  היא  הסיבה  מהשנה. 
למחלקות אחרות, יש כושר תעופה מצוין 
וראייה מדהימה, המאפשרים להם לבחון 
חיות  במקומות  נוספים  מזון  מקורות 
אחרים, לדלג בקלות ממקום חיות אחד 
לאחר או לברוח מאסונות כמו שרפות או 
מיני העופות  הרס מקומות החיות. שפע 
הסביבה  באיכות  וראשונה  בראש  תלוי 
החיות,  מקום  מבנה  כולל  האקולוגית, 
ומים,  מזון  זמינות  מיקרו-אקלים,  תנאי 

יחסי תחרות וסכנת טריפה.

העופות  כי  מתברר  סטטיסטית  מבחינה 
מעדיפים את מקומות החיות הרבגוניים, 
אדמות  שדות,  נשירים,  לצד  חורש  כמו 
טרשים או גופי מים, אשר מציעים ניצול 
קינון  מקומות  מחסה,  של  רחב  מגוון 

ומזון.

החיות  במקומות  העופות  מרבית  כידוע, 
הבוקר  בשעות  בעיקר  פעילים  השונים 
בעבודתי  הצהריים.  ואחרי  המוקדמות 
מוקדם  יותר  ענפה  הפעילות  כי  התברר 
בבוקר, כי אז העופות רעבים יותר. בחורף 
גם  לעתים  להימשך  עשויה  הפעילות 
בשעות היום )ולא רק אצל עופות המים(, 
כי אז העופות לא צריכים להתמודד עם 
חשובה  אנרגטית  ופעילות  חום  עומס 
של  מקרה  בכל  הקור.  עם  בהתמודדות 
לוקחים  העופות  חיות  מקומות  בחירת 
הדינמי  המשקל  שיווי  מצב  את  בחשבון 

2

13

1. סבכי שחור-ראש )זכר(. מעדיף בבירור גריגה 
)שיחים עד גובה מטר( לאורך כל השנה, ומגן 

בחירוף על הטריטוריה שלו אל מול מתחריו.
2. סבכי שחור-כיפה )הנקבה עם "כיפה אדומה" 

כבאגדות(. חולף בהמוניו בישראל בעונות הנדידה, 
מעדיף בבירור מטעי פרי וחורש.

3. ביצנית לבנת-בטן )צעירה(. מעדיפה בבירור 
גדות נחלים ומאגרים. כשאר הביצניות, מקננת 

באזורי טייגה בארצות הצפון.
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בשל  זאת,  עם  והחי.  הצומח  הסביבה, 
פיתוח הבנייה המואץ ברוב חלקי הארץ 
הטבע,  ומשאבי  לנופים  הסכנה  גדלה 
והעלייה הדמוגרפית )צפיפות של למעלה 
רבוע(  קילומטר  בכל  אדם  בני  מ-400 

תיתן את תוצאותיה בדורות הבאים. 

על  השנים  במשך  שנעשו  סקרים  פי  על 
אהרוני,  טריסטרם,  כגון  חוקרים  ידי 
ושיריחי,  פז  ענבר,  מירום,  בודנהיימר, 
במספר  השנים  עם  הדרגתית  עלייה  יש 
הגידול  למרות  בישראל,  העופות  מיני 
הביצות  ייבוש  הבנייה,  הדמוגרפי, 
טבעיים,  מים  מקורות  של  יתר  וניצול 
נחלים.  וזיהום  שרפות  הרעלות,  לצד 
בגידול  כנראה  נעוצות  לכך  הסיבות 
ידי  )על  המלאכותי  הצומח  בכיסוי 
קק"ל(, בשטחים החקלאיים הפסיפסיים 
מהשטחים  אחוז   20( בקיבוצים  וכן 
מטעי  פרדסים,  מכוסים  המעובדים 
על  בבירור  המועדפים  וכדומה,  נשירים 
בהקמת  זרעים(,  אוכלות  ציפורים  ידי 
בריכות הדגים והמאגרים הרבים שנוספו 
שמורת  שיקום  )לרבות  האחרון  בדור 
בגידול  וכמובן  האגמון(,  ויצירת  החולה 
במספר חובבי הציפורים וברשת הנתונים 
בצורה  אותותיה  את  שנותנת  שהוקמה, 
משכנעת למדיי למרות התקציבים הדלים 
מאמציו  זה.  מסוג  לפרויקטים  המופנים 

השבר  עמק  לכיוון  ומזרחה  הים  לכיוון 
הגדול.

לרוב יש התאמה ברורה וחלוקת מקומות 
בין  מובהק  באופן  הטרוגניים  חיות 
המינים השונים בתוך המשפחה או הסוג 
כדי להקטין את התחרות ביניהם, במיוחד 
שהמשאבים  באזורים  הקינון  בעונת 
לעתים  במיוחד. התחרות  מוגבלים  בהם 
חזקה יותר בין מינים קרובים עם צרכים 
המיושם  הפתרון  כזה  ובמקרה  דומים, 
מקום  חלוקת  לרוב  להיות  עשוי  בשטח 
החיות או אסטרטגיית השגת מזון שונה, 
מאבקים  אחר,  חיות  למקום  דחיקה 
או  במשאבים  מחסור  של  במקרים 
בזמנים  פעילות  דומים,  חיות  במקומות 
שונים או חלוקה גאוגרפית שונה. כדוגמה 
והבז  המצוי  הבז  את  למשל  לציין  ניתן 
בהעדפת  חלוקה  קיימת  כאשר  האדום, 
סוג הטרף - הראשון ניזון ממגוון גדול של 
האחרון  ואילו  מכרסמים,  במיוחד  טרף, 
מתמחה בציד משותף ובעיקר של חרקים. 

לרוב, העופות בוחרים את מקום פעילותם 
למשל  כך  השונות;  בעונות  שונה  באופן 
הקיכלי האפור מעדיף לקנן בקיץ ביערות 
מעדיף  הוא  השנה  עונות  בשאר  ואילו 
אזורי מטעים ואזורים חקלאיים; הזרזיר 
האירופי מעדיף לקנן בנקרות סלעים, אך 
חקלאיים;  בשדות  בעיקר  בחורף  פעיל 
אך  עצים  על  לקנן  מעדיפה  החוחית 
ממינים  קוצים  על  תמיד  פעילה  היא 
את  לציין  ראוי  הדורסים  מקרב  שונים. 
אך  בשדות  הפעילים  למיניהם  הזרונים 
וסוף.  קנים  בתוך  ולקנן  ללון  מעדיפים 
תנשמת  חורף,  עקב  כמו  דורסים,  עופות 
פי  על  חיות  מקומות  בוחרים  מצוי,  ובז 

זמינות שפע הטרף, במיוחד נברנים.

לאורך  מאוד  השתנה  ישראל  של  נופה 
הציפורים  מבחינת  ההיסטוריה 
והאורגניזמים השונים החיים בה. אמנם 
היו השינויים  בתקופות הקדומות מאוד 
הדרגתיים וזניחים במה שקשור לפעילות 
האקוסיסטמה,  על  והשפעתו  האדם 

הצומח  בכיסוי  הטבעיים  השינויים  אך 
מאשר  ושונים  דרמתיים  היו  והאקלים 
כיום. כך למשל הנגב לא תמיד היה חם 
חשוף  היה  לא  והחוף  היום,  כמו  ויבש 
בימי  דיונות.  ומכוסה  טבעיים  מיערות 
השלטון העות'מאני, שנמשך מאות שנים, 
אינטנסיבי  ושוד  גידול  בתי  הרס  היה 
המשאבים  של  הגבלה  ללא  כמעט 
הייתה  ישראל  שארץ  עד  הטבעיים, 
שוממה ברובה ומגולחת מצומח, כתיאורו 
הרכב  ספק  ללא  טווין.  מרק  של  הציורי 
מיני העופות היה מדולל יחסית בשל כך, 
כאשר  הבריטי,  המנדט  בתקופת  ואילו 
ארץ  של  בהיסטוריה  הראשונה  בפעם 
ישראל ניתנה תשומת לב למשאבי הטבע 
למדיי,  חלקי  באופן  כי  אם  ומכמניה, 

השתפר המצב מבחינות אלו.

עם הקמת מדינת ישראל וחקיקת חוקים 
מצבן  השתפר  הבר  וחיות  הטבע  להגנת 
עם  יחד  הכר,  לבלי  האקוסיסטמות  של 
עלייה מתמדת במספרם של שוחרי הגנת 

2

1

3

1. בולבול צהוב-שת. ניזון מפירות התות, מעדיף 
גנים, פארקים ומטעים, אך מצוי בכל אזורי הארץ, 

למעט אזורים חשופי צומח.
2. קאק. בעבר היה מצוי רק בשני אזורים מרכזיים 

בישראל - השומרון ובית גוברין, שם היה שכיח 
בשדות ומקנן במערות ובבורות עמוקים. בעשור 

האחרון התפשט לבלי הכר באזורים רבים 
בישראל, למעט המדבר )שם מצויים עורב חום-
עורף במדבר הלוהט וקצרי-זנב בנאות המדבר(.

3. חנקן אדום-גב )נקבה בוגרת(. חולף נפוץ 
בהעדפה לאזורים חקלאיים ואזורים לחים )חנקן 

אדום-ראש מעדיף בבירור אזורי גריגה, בעוד חנקן 
גדול אזורי סוואנה(. ברוב המקרים הם מעדיפים 

לעמוד על נקודות תצפית בולטות לאיתור הטרף.
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הבלתי נדלים של פרופ' יוסי לשם עומדים 
הצפרות  מוקדי  את  המפה  על  להעלות 
נכבד,  ממשלתי  בתקציב  ישראל  ברחבי 
וכך גם הסקרים והמחקרים על מקומות 
פרויקט  עם  בשילוב  לציפורים  החיות 

חינוכי-תיירותי רב-שנתי.

בנוגע  ברורות  העדפות  יש  רבים  לעופות 
כמו  מינים  למשל  כך  קינון;  למקומות 
הנץ  כמו  מסוימים  דורסים  החרטומן, 
צפוניים  )ובאזורים  עצים  ינשוף  המצוי, 
לנו גם המלכילון וצלוב-המקור, הנדירים 
בחורשות  לקנן  בבירור  יעדיפו  אצלנו( 
העדפה  יש  ולפשוש  לחוחית  האורנים(. 
מינים  ואילו  קוצים,  לשטחי  ברורה 
מקננים כמו סבכי ערבות, חוגלת הסלע, 
סלעית קיץ ופיפיון הרים מעדיפים לקנן 
בשטחי הבתה הים תיכונית. סבכי שחור-
מעדיפים  שונים  ממינים  וחנקנים  ראש 
לעקב  לעורבני,  )שיחים(.  גריגה  שטחי 

ולמינים  החורש  לסבכי  לשחרור,  העיטי, 
רבים נוספים יש העדפה ברורה לחורשים 

ים תיכוניים. 

דורסים רבים, ביניהם הנשר, הרחם, העיט 
הנצי, העיט הזהוב שבסכנת הכחדה, הבז 
דורסי  ומבין  המדבר,  וסנונית  המדברי 
לקנן  מעדיפים   - העיטי  האוח  הלילה 
ולאדם.  לטורפים  גישה  קשי  במצוקים 
המערות  וסנונית  הלבנה  התנשמת 
סלע,  ובמחסות  במערות  לקנן  מעדיפות 
הצוקית  הסלעיות,  מיני  מרבית  ואילו 
ופיפיון ההרים  הבודדת, החגלה, הקורא 
הטרשים  את  ברור  באופן  מעדיפים 

והמדרונות הסלעיים.

קינון  העדפת  יש  המדברי  הלס  בשטחי 
ברורה של מינים כמו החוברה המדברית 
ובדיונות  בחולות  כאשר  הקטות,  ומיני 
יעדיפו לקנן מינים כרצי המדבר ועפרוני 

העורב  מקננים  המדבר  בנאות  המדבר. 
קצר-הזנב, הזנבן והבולבול.

 1,700 מעל  האלפיניים  בגבהים  בהרים, 
מקננים  בחרמון,  רק  מ' המצויים אצלנו 
חצוצרן החרמון, אירניה, צוקית חכלילית 

ומינים נוספים. 

באופן  מועדפים  והסוף  הקנים  אזורי 
מובהק על ידי מיני הקניות והחרגולנים, 

וגם הסופיות.

השטחים  את  המעדיפים  המינים  רוב 
הבית,  יוני  המאינות,  כמו  החקלאיים, 
זרעים  ואוכלי  עורב אפור  עפרוני מצויץ, 
נוספים, נמצאים בקונפליקט מתמיד עם 

החקלאים. 

החשובים  החיות  ממקומות  אחד 
לעופות הוא מקום החיות הלח,  2ביותר 

1
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1. מגלן חום. חלה התפשטות משמעותית של מין זה ברחבי ישראל בחורף. הוא מעדיף בבירור אזורים 
לחים, כמו תעלות ניקוז, מאגרי מים רדודים ואפילו אגמים בפארקים.

2. סלעית אירופית. כשאר בנות סוגה מעדיפה לקנן ולהיות פעילה באזורי סלעים )בחרמון(, ומכאן שמה. 
בעונות הנדידה היא נודדת למרחקים עצומים של קרוב ל-30,000 ק"מ, ונפוצה בישראל בעונות המעבר.

3. נחליאלי צהוב )זכר מזן שחור-ראש(. היחיד מבני סוגו המקנן בישראל )בסכנת הכחדה חמורה(, 
פעיל באזורים לחים ובשדות שבסמוך אליהם.

4. דררה מצויה )זכר(. מין פולש שהתפשט לבלי הכר ברחבי ישראל. מעדיף בבירור מטעי פקאנים, 
שדות של חמניות, פארקים וגנים.
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וציפורים.  טבע  ולחובבי  למטיילים 
בישראל  הדגים  בריכות  של  שטחן 
מקור  מהוות  והן  קמ"ר,  ב-40  נאמד 
משיכה חשוב מאין כמותו לעופות רבים, 
במיוחד בחורף. אך כיסוים של אלה ושל 
ניילון  ביריעות  לאחרונה  המים  מאגרי 
כדי למנוע חלחול הוא הרה אסון לדידם 
של העופות, המוצאים בגדות ובצמחייה 
צולל  כמו  קינון,  ואתרי  מזון  מחסה, 
הביצות וחופמי הגדות המצויים בסכנת 

הכחדה חמורה.

שרובם  מים  מאגרי  כ-450  כיום  יש 
והם  לחקלאות,  ומנוצלים  מטוהרים 
החורפים  לעופות  ממש  קריטיים 

והנודדים.

בתי-גידול מיוחדים נוספים הם מחצבות 
האוח  לקנן  מעדיף  במחצבות  ומזבלות; 
בכוך או בדרגש גבוה ומטיל את אימתו 
החופרים  שרקרקים  סביבתו,  כל  על 
מינים  וכן  שלהם  הקינון  מחילות  את 
נוספים כמו הכחל והכוס. במזבלות ישנה 
דורסים  ומיני  הדיות  של  ברורה  העדפה 
שחפים,  וכן  נוספים  אופרטיוניסטים 

אנפיות בקר ודרורים.

חשיבות מקומות החיות בתחום העירוני 
בספק,  מוטלת  ולא  כלל  מבוטלת  לא 
הנוי.  ובגינות  בגנים  בפארקים,  ובמיוחד 
אקולוגיות  מערכות  של  מחדש  עיצוב 
של  אתגר  הוא  בנות-קיימא  עירוניות 

בריכות  מים,  מאגרי  ביצות,  כדוגמת 
דגים ונחלים. מקום החיות הזה בחורף 
מועדף בבירור לא רק על ידי עופות מים 
וביצה אלא אף על ידי קבוצות נוספות, 
המזון  שרשרות  כי  העובדה  בשל  וזאת 
מסועפות שם. ראוי להזכיר את צפיפות 
האורגני  החומר  ועושר  הגדות  צמחיית 
בבית הגידול הזה המושך חסרי החוליות 
גם  וכמובן  חרקים  כדוגמת  רבים, 
צפרדעים, וכן דגיגים המצויים למכביר. 
בישראל  העופות  ממיני  כחמישית 
בוחרים להיות פעילים במקומות החיות 
העופות  לעולם  וחשיבותם  הלחים, 
עצומה. על פי אמנת רמסר אנו מחויבים 
האלה  החיות  מקומות  על  לשמירה 
בארצנו  היטב  לאחרונה  שמתפתחים 
כל  של  האינטנסיבי  הייבוש  לאחר 
כמה  לפני  שנעשה  המים  וגופי  הביצות 
של  המחודשת  ההצפה  לרבות  דורות, 
כך  רבים.  במאמצים  שיובשה  החולה 
גם הביצות אצל שכנינו, כמו באנטיוכיה 

שבסוריה ובעמיק גולו שבטורקיה.

לאחרונה  מתעוררת  מיוחדת  מודעות 
כמו  מיוחדים  חיות  למקומות  בנוגע 
שלוליות עונתיות שחשיבותן האקולוגית 
רבה, שלא לדבר על היותן נקודת משיכה 
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1. לבנית קטנה. מעדיפה בבירור גדות של בריכות 
דגים ומאגרי מים למיניהם, כשבת סוגה אנפית 

הבקר, שנחשבת למין מתפרץ, מעדיפה בבירור 
שדות אספסת ומרעה, אך נפוצה גם בערים 

ובאזורים כפריים.
2. ביצנית מנומרת. חורפת נפוצה בביצות, ועל 

גדות מאגרים ואגני חמצון.
3. זוג צוצלות. מין שהתפשט בכל רחבי הארץ, 

מצוי בכל בית גידול.
4. תורי צווארון על צמח אגבה. מין שמצוי גם בכל 

בית גידול שבו יש עצים, כולל חורשים ויערות.
5. תור מצוי. מין חולף ומקייץ בישראל. חששן 

ומעדיף בבירור להימצא בשולי חורשות, באזורים 
חקלאיים ועל כבלי טלפון.
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ממש, כשאלו תומכות בעושר מינים גדל 
והולך בשל התנאים הנוחים והמשאבים 
השופעים, כגון מים, פרחים, פירות עצים, 
בסדקי  קינון  נקודות  פסולת,  צמחייה, 
כמובן  תאורה.  ועמודי  גגות  מבנים, 
עשויה  ומקצועית  דינמית  פעילות  שרק 
במערכות  האקולוגי  האיזון  על  לשמור 
העורבים  כך  לא  אם  שהרי  האלה, 
האפורים, הדרורים, יוני הבית, המאינות, 
לערער  עלולים  נוספים  ומינים  הדררות 
בהתפשטותם המוגזמת את האיזון העדין 

בין המינים ומארג המזון.
 

הלבן,  הנחליאלי  כמו  שונים  עופות 
הקאק, דרור הבית, הזרזיר המצוי ואנפית 
הבקר מעדיפים להתגורר בחורף בערים 
יותר,  נוחים  מיקרו-אקלים  תנאי  בשל 
הבניינים  והבזים  הסיסים  של  ובמקרה 
למצוקים,  עבורם  טוב  תחליף  הם 
במיוחד כשהמזון, כמו חרקים מעופפים 
ומכרסמים,  הסיסים  של  במקרה 
דרורים ויונים במקרה של הבזים, מצוי 
התפשטו  הצופיות  בשפע.  בסביבתם 
התפתחות  והיא  אחרת  מסיבה  לערים 
שמהם  הפרחים  ושפע  הנוי  גינות 
השחרורים  ישראל.  ברחבי  צוף  יונקים 
ובמיוחד  בערים  התפשטו  והבולבולים 
הצומח,  שפע  בשל  ובגנים  בפארקים 
החוליות,  חסרי  ומציאות  האדם  שיירי 
שפע  לקינון.  המתאימים  אתרים  וכן 
בנקודות  גידול  )כמו  הנוחים  התנאים 
גרמו  והאשפה(  התצפית, מתקני האדם 
מינים  של  מוגזמת  להתפשטות  גם 
ומינים  אפורים  עורבים  כמו  בעייתיים 
מלתאר  היריעה  קצרה  אבל  פולשים, 
זאת כאן ואין פתרונות שעומדים להיות 

מיושמים בעתיד הקרוב.

 20 המאה  של  ה-50  שנות  מתחילת 
היבול  אחוז  ב-60  גדל  ה-80  שנות  ועד 
עומד  ששטחם  החקלאיים  בשטחים 
היעיל  כשהניצול  קמ"ר,   5,600 על  כיום 
והטכנולוגיה השתפרו פלאים בהקשר זה. 
התפתחות זו גרמה מצד אחד להתפשטות 
ואנפית  הקאק  כמו  מסוימים  מינים 
שני  מצד  אך  האספסת,  בשדות  הבקר 
חוחית  סלעים,  חגלת  כמו  במינים  פגעה 

ובזבוז אירופי.

כמו  יחיד,  מין  של  נרחבת  חקלאות 
עם  שונה  מינים  הרכב  יצרה  הכותנה, 
דרסטית.  בצורה  נמוך  מינים  מגוון 
חקלאים רבים המשתמשים עדיין בחומרי 
וזאת  בעופות,  פוגעים  מסוכנים  הדברה 
בנוסף לצמצום המשמעותי של השטחים 
חקלאיים  שטחים  לטובת  הפתוחים 

נרחבים שערכם האקולוגי נמוך. 8
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1. שלדגון. מין החורף אצלנו, המעדיף בבירור גופי מים שונים שבהם 
מצויים דגיגים, לא מצוי בחופים כפרפור ולא בשטחים חקלאיים כלבן-

החזה.
2. פשוש. מעדיף בבירור אזורי קוצים ומורכבים שונים.

3. ירקון סורי )זכר(. ניזון מגרעיני חמנייה, מעדיף לקנן בברושים ופחות 
במחטניים אחרים, ופעיל באזורים חקלאיים, בפארקים ובשדות בור.

4. צופית )נקבה( עם עכביש במקורה, עבור הגוזלים. מין שהתפשט 
בלי הכר בכל רחבי הארץ בשל גינות הנוי. הוא ניזון מהצוף שמפיקים 

הצמחים, אך הגוזלים ניזונים גם מעכבישים.
5. כחל מצוי. מקנן בהעדפה ברורה בקירות של מחצבות שונות, אך פעיל 

בעיקר באזורים חקלאיים.
6. חופמי צווארון. מין חורף )בניגוד לבני סוגו, חופמי גדות ואלכסנדרי - 
המקננים בסכנת הכחדה חמורה( המעדיף גדות חצציות וגדות בוציות.
7. טבלן גמדי. מין המקנן במאגרים שונים בהעדפה ברורה לכיסוי צומח 

צפוף בגדות, הבונה קן כרפסודה קשורה לסבך.
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