חיוויאי הנחשים אוחז נחש במקורו .החיוויאי ניזון
בעיקר מנחשים ומעט גם ממכרסמים .תחתית
כנפיו בהירה ,ואצבעותיו הקצרות והמיובלות
מסגלות אותו לציד נחשים שאותם הוא דורס
בתחילה באמצעות רגליו כשאר מיני הדורסים.
מקורו קצר אך מאונקל וחד למדיי ,ובאמצעותו
הוא משסע את ראש הנחש .עיניו צהובות יוקדות
וסמוכות יחסית זו לזו .החיוויאים נפוצים ברחבי
הארץ ,מהאביב ועד לסתיו (מעטים חורפים).
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עקב חורף מזרחי ,חולף נפוץ למדיי בישראל
(בעיקר באביב) .לעקב צוואר רחב וקצר והוא
ניזון ממגוון רחב של טרף ,כמו זוחלים ,דוחיים,
מכרסמים ,עופות ופרוקי רגליים.

העולם הÓופלא של דורסי היום
¯¯ÈÙ˘ Ì¯ÂÈ ∫ÌÏÈˆ Ï‡ÈÂÓ ÌÈÈÁ ∫·˙Î
סדרת דורסי היום ( )Falconiformesאינה
מקורבת אבולוציונית לסדרת דורסי הלילה
( ,)Strigiformesוהקשר הוא הסתגלותי
בלבד (תהליך הקרוי קונברגנציה) ,וגם
בנושא זה ההבדלים רבים.
קיימת מחלוקת קשה ומתמשכת בנושא
המיון של נציגיה של הסדרה .הגישה
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המסורתית מחלקת את הסדרה לארבע
משפחות המונות כ 286-מינים בעולם,
שהם כשלושה אחוזים מכלל העופות
(כ 42-מינים בישראל):
משפחת הנציים ( – )Accipitrideaכוללת
את מרבית דורסי היום (עיטים ,נשרים,
עקבים ,נצים ועוד) –  225מינים ,כ90-

אחוז מכלל דורסי היום (בישראל 31
מינים) .כולם בונים קן מענפים ,פנים
הביצים שלהם בגוון ירקרק ,והחלפת
הנוצות מתחילה מאברת התעופה
הראשונה לקצה הכנף.

בישראל ,בני הסוג בז ,קרקרה ומילוואגו.
המקור עם בליטת "שן" ,הכנפיים ארוכות
יותר יחסית לגודל הגוף ,לפנים ביציהם גוון
צהבהב-אדמדם ,והחלפת הנוצות מתחילה
מאברת התעופה הרביעית לשני צדי הכנף.

משפחת הבזים ( )Falconideaוהקרקרות
( )Caracarasכוללת 60-מינים בעולם11 ,

משפחת הלבלרים ( – )Sagittariidaeמין
אחד המכונה לבלר Sagittarius serpentarius
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נחשב לאנדמי לסוואנות של אפריקה,
מקורב לעגורים .רגליו הארוכות ,המכוסות
קשקשים צפופים ,אצבעותיו הקצרות
וטפריו הקהים מסגלים אותו לעמידה
תמירה ולריצה מהירה אחר הטרף המורכב
בעיקר מנחשים וחרקים שאותם הוא בוטש
ברגליו החזקות והמוגנות .על עורפו נוצות
קישוט ארוכות שפעם היו מבוקשות וכמעט
גרמו להכחדתו.
משפחת נשרי העולם החדש ()Cathartidea
– מקורבים לחסידות ,שבעה מינים
מהסוגים קונדור ונשרון שתפוצתם ביבשת
אמריקה .בני המשפחה ניזונים מנבלות
וראשיהם כמעט קירחים .אין להם תיבת
קול (סירינקס) ,מחיצת הנחיריים שלהם
מופרדת ומנוקבת ,ויש להם חוש ריח מפותח
(היחידים מקרב הדורסים ומהיחידים
בעולם העופות שלהם חוש ריח מפותח
יחסית) .החלפת הנוצות מתחילה מנקודות
שונות בכנף .הם לא בונים קנים (כבזים).
יש הנוהגים לאחרונה (במיוחד בקרב
חוקרים אירופים) לחלק את הסדרה לשתי

משפחות בלבד :בזים ( )Falconsוקרקרות
(.)Caracaras
העופות הדורסים מדויקים ונועזים.
גופם שרירי ,אווירודינמי ודמוי כישור -
כהסתגלות טובה לחיתוך האוויר בתעופה
ולציד יעיל ומדויק ,תוך הפחתת התנגדות
הגרר בתעופה .המאפיין הבלעדי והמשותף
לכל העופות הדורסים ,ומכאן שמם ,הוא
דריסת הטרף באמצעות טופרי הרגליים
תחילה ,ושימוש במקור המאונקל והחד
כסכין כבמכשיר קריעה בשיסוע הטרף
וסילוק הנוצות ,השערות וכדומה (במקרים
מעטים ,כמו במקרה של הבז הנודד ,הם
עשויים לדרוס את הטרף באמצעות עצם
החזה תוך כדי צלילה מהירה במיוחד).
לדורסים יש ראייה מצוינת לאיתור טרף,
וכנפיים ארוכות יחסית המאפשרות להם
לדאות ,לצלול ולתמרן בשקט אל הטרף.
יש להם ארבע אצבעות ,שלוש מופנות
קדימה ואחת אחורה .אצל דורסי הלילה
(וגם אצל השלך יוצא הדופן) שתי אצבעות

מופנות קדימה ושתיים אחורה ,ואחיזת
הטרף היא בציר הרוחב של הטרף ולא
לאורכו .האצבע האמצעית הקדמית
והאצבע האחורית הן החזקות ביותר.
הלחץ על גוף הטרף עצום .כך למשל לעיט
הזהוב יש טפרים באורך של כחמישה
ס"מ והלחץ הוא  300ק"ג על כל סמ"ר.
האצבעות והטפרים נשלטים על ידי גידים
המחוברים לשרירים וממוקמים בקטע
העליון של הרגל בשני צדיו .לעופות
הדורסים טופר שרידי הממוקם בקצה
עצם הבוהן – כנפית (ולו יש תפקיד חשוב
בצלילה) .בעבר האבולוציוני היו טפרים
בכנפיים כפי שמעיד הארכאופטריקס
מלפני  160מיליון שנים ,וכפי שקיים בגוזל
ההואצין של דרום אמריקה.
העיניים אצל דורסי היום ממוקמות בצדי
הראש ,וראייתם מצוינת לטווחים גדולים
במיוחד ובזווית רחבה מאוד לצדדים (270
מעלות) ומעלה-מטה ( 180מעלות) .העיניים
גדולות יחסית לעיניים של עופות אחרים
ולהם עדשת טלה-פוטו מובנית .ברשתית

נשר מקראי תוקף זאב בתחנת האכלה .הנשרים משתפים פעולה בחיפוש אחר נבלות מהאוויר ,אך על הקרקע הם נלחמים לקביעת היררכיה על המזון .הנשר
בעל צוואר ארוך ,ראשו וצווארו קירחים מנוצות (אולם מכוסים פלומה עדינה) כדי לאפשר לו לתחוב את ראשו עמוק לקרבי הנבלות שמהן הוא ניזון בלעדית.
בתעופה כנפיו הארוכות עשויות להגיע ל 265-ס"מ ודאייתו מרשימה .כיום הוא מקנן נדיר יחסית במושבות במצוקים ,והתמעטות אוכלוסייתו מדאיגה מאוד.
בז גמד (נקבה) ,דורס היום הקטן ביותר ומהזריזים שביניהם .הוא ניזון בעיקר מציפורי שיר כמו זרעיות ,שאותן הוא צד לרוב תוך כדי מעוף נמוך .הנקבה עם
פספוסי אורך גסים וכהים ו"שפם לחי" לא בולט כמעט בכלל.

יש יותר תאי חישה ,כמו קנים ומדוכים
המסגלים אותם לראייה חדה וצבעונית
יותר וכן גומה המגדילה את מרכז התמונה
ב( 40%-אגב ,אצל דורסי הלילה העיניים
מלפנים והמקור קצר יחסית ,וזאת כדי לא
להסתיר את שדה ראייתם התלת-ממדית
המותאמת למרחקים קצרים ובזווית
קצרה לפנים) .הראייה של הדורסים
חדה פי 3-מראייתנו ( 6/2במקום .)6/6
יש דורסים המסוגלים לזהות טרף בגודל
בינוני ממרחק של שני ק"מ ,ולא לחינם
הוטבע המושג הידוע "עיני נץ".
ראיית הצבע חשובה לזיהוי הטרף בסביבתו
הטבעית .דורסי לילה יכולים לסובב את
ראשם  270מעלות לצדדים ו 180-מעלות
מעלה-מטה .העיניים מוגנות בעפעף עליון
ותחתון ,וכן בקרום מצמוץ המשמש כעפעף
שלישי הנע רוחבית ומתחיל מהצד הפנימי
של כל עין ומגן על גלגל עיניו מפני אבק
או לכלוך העלולים לפגוע בעיניו בזמן

צלילה במהירות גבוהה ,בלי שהוא מאבד
ולו במעט את יכולת ראייתו .מהקרום
הזה מופרש נוזל לאורך העין השומר על
לחותה .העיניים מוגנות על ידי טבעת
גרמית המכונה .sclerotic ring
לרוב הנצים והעיטים יש גם רכס גבה
בולט המעניק להם גם מיקוד טוב יותר.
ומבט מאיים .העיניים ניחנו בכושר הגדלה
והפרדה מרשים בשל מבנה העיניים
והעדשה הגדולה ,ממש כזכוכית מגדלת
המאפשרת להם לאתר תנועה ממרחק
רב (אפילו בעין אחת) ובזווית רחבה.
התכונה הזאת באה על חשבון הראייה
התלת-ממדית המצוינת המאפיינת דווקא
את דורסי הלילה .לאחרונה התברר כי
דורסים כמו הבז הנודד משתמשים בשתי
מערכות נפרדות של ראייה ,האחת לאיתור
(ראייה מגדילה ורגישה לתנועה) והשנייה
להתבייתות (ראייה סטריאוסקופית קרוב
ממש לטרף) .המדהים הוא שהדורסים

מתמקדים במטרה הנעה ע"י נעילת ראשם
גם כשגופם נע ומתפתל.
מתברר כי דורסי היום רואים גם אורכי
גל אולטרה-סגול ,כך למשל נתגלה כי הבז
המצוי מנצל את יכולתו זאת לראות שבילי
שתן של נברנים המסייעים לו לאתר טרף
פעיל.
לעופות הדורסים יש כנפיים ארוכות יחסית
המאפשרות להם לדאות ולאתר את טרפם
מגבוה ,ואז לצלול אליו ביעילות .לכן גם
שרירי החזה שלהם רחבים ושריריים
יותר.
יש כמובן התאמה ברורה בין צורת הכנף
לאסטרטגיית הציד ,כך למשל לבזים
כנפיים מחודדות בקצותיהן המאפשרות
להם לצלול טוב יותר מכל העופות
הדורסים .כנפיהם של מיני הנשרים הן
הארוכות והרחבות ביותר ,והן מאפשרות
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בז ערב (זכר) .בז החולף בלהקות גדולות בנדידת הסתיו בישראל בדרכו לאפריקה (מקנן במושבות צפופות בצפון אירופה) .הוא ניזון בעיקר מחרקים ומכרסמים,
ונצפה בתקופת הנדידה בשדות חרושים ,כאשר הוא עורך חניות ביניים כדי לצוד ולחדש כוחות .במין זה הזכר ,הנקבה והצעיר שונים מאוד זה מזה בצבעיהם.

להם לדאות זמן רב על זרמי אוויר
חמים ולסרוק ביסודיות שטחים עצומים
בחיפוש אחר נבלות .לנץ יש כנפיים קצרות
ומעוגלות בקצותיהן המאפשרות לו לצוד
במהירות רבה ולבצע תמרונים מרשימים
ברדיפה אחרי ציפורים בין העצים (זנבו
הארוך ורגליו שהן ארוכות גם כן מסייעים
אף הם למטרה זו) .לזרונים יש כנפיים
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ארוכות וצרות וזנב ארוך ,המאפשרים
להם לעוף נמוך ולתמרן בגובה נמוך מעל
הקרקע בחיפוש אחר טרפם (שינויים
זעירים בתנועת הזנב במעוף גורם לתוצאות
משמעותיות מאוד בתמרון).
לשלך הדגים מבנה כנפיים ייחודי המאפשר
לו להתרומם היטב מתוך המים .מעניין

לציין כי הבז המצוי וחיוויאי הנחשים
נוהגים לרפרף במקום במומחיות כדי
למקד את מבטם בטרף.
חוש השמיעה של העופות הדורסים מצוין,
על אף שאין להם אפרכסות אוזניים כמו
ליונקים (שתפקידן גם לפלוט חום) .פתחי
השמיעה אצל הדורסים ממוקמים מאחורי

בז מצוי (זכר) .הבז המצוי הוא הדורס הנפוץ ביותר בישראל בכל עונות השנה .הוא מקנן לרוב בסמוך למשכנות האדם ואפילו על אדני חלונות .הוא נחשב
למדביר ביולוגי מוצלח למדיי של נברנים ,והוא מסוגל לזהות את "שבילי השתן" של הנברנים בראייתו האולטרה-סגולה .הבז ניזון גם מזוחלים ,ציפורים ,חרקים
ופרוקי רגליים .לזכר ראש וזנב תכולים ,וחלקו העליון חום-אדמדם מפוספס (הנקבה מפוספסת בצבעים דהים).

קו העיניים ומתחתיו ,למעט אצל העזניות
והקונדורים שאצלם הפתחים מכוסים
נוצות .משרעת תדרי השמיעה שלהם היא
 1-10קילוהרץ (משרעת התדרים אצל בני
האדם להשוואה היא  -17 0.02קילוהרץ).
לזרונים יש פתחי אוזניים גדולים יחסית
ופרצוף מעוגל יותר ,ולכן שמיעתם טובה
יותר (שמיעת דורסי היום פחות טובה משל

דורסי הלילה; בניסוי הוכח כי התנשמת,
למשל ,מסוגלת לצוד טרף באמצעות
השמיעה בלבד).
כאמור חוש הריח של מרבית העופות גרוע,
ובפרט של העופות הדורסים ,למעט נשרי
העולם החדש של יבשת אמריקה שלהם
חוש ריח מפותח למדיי.

חוש הטעם של העופות הדורסים חלש
מאוד .הלשון שלהם נוקשה ומצויים בה
מעט מוקדי חישה לטעמים שונים .גם חוש
המישוש גרוע כמו אצל מרבית הציפורים.
העופות הדורסים מצויים בכל העולם ,בכל
הנופים ,מהטונדרות של השלג ועד המדבריות
הקיצוניים של הסהרה ומקסיקו.
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בז נודד על עמוד חשמל .הבז ,המהיר בציפורים,
עשוי להגיע למהירות של כ 300-קמ"ש בצלילה,
וזאת בזכות כנפיו הארוכות והמבנה דמוי הכישור
של גופו .חזהו רחב ומפוספס ,שרירי התעופה
מסיביים ביותר ,וכך גם טפריו ומקורו החדים.
"שפם הלחי" שלו בולט יותר משל כל בני סוגו.
כל אוכלוסיותיו גומאות מרחקים עצומים בנדידה,
ומכאן שמו.

זרון סוף (נקבה) טורף יונה .הזרון נחשב לדורס בגודל בינוני ,המאופיין ברגליים וזנב ארוכים ובכנפיים צרות יחסית המסגלות אותו לתעופה נמוכה במיוחד
בחיפושו לרוב אחר עופות ביצה ,מים וגדה .בשולי פרצופו זר נוצות המשמש כרפלקטור המסייע בשמיעה נהדרת (מכאן שמו) .כל הזרונים הם בעלי דו-
פרצופיות זוויגית קיצונית ,כאשר הזכרים בצבע תכול דומיננטי והנקבות בצבע האדמה המסייע להן בהסוואה בעת הקינון על הקרקע.

עזנייה שחורה ,הגדולה בדורסים בכל העולם הישן .מוטות כנפיה מגיעה עד  285ס"מ .לבושה כהה למדיי .בישראל היא מזדמנת נדירה במיוחד ,לרוב לנגב ולגולן.
העזנייה ניזונה מנבלות והיא הראשונה בהייררכיית המזון .היא מסוגלת לבתק עור עבה במיוחד ולמשוך פגר עגל במקורה העז.

מרבית הדורסים נחשבים לטריטוריאליים.
אצל מרביתם הזכרים קטנים מהנקבות,
מיעוטם ללא הבדל בין הזוויגים (כמו
הנשרים) ,למעט נשרי העולם החדש
שאצלם המצב הפוך (אגב ,ראשם
וצווארם בצבעים עזים של כתום ,צהוב
ושחור ,במיוחד של הנשרון המלכותי -
( .)Sarcoramphus papaבחלק מהמינים
אין הבדלים בצבעים ,למעט אצל נצים,
זרונים ובזים קטנים.
רוב הדורסים קולניים במיוחד בשעת
חיזור והגנה על הטריטוריה .הדורסים
על פי רוב מונוגמיים ,ולרוב הקשר הזוגי
נמשך לכל חייהם (אלא אם בן הזוג מת
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מסיבה כלשהי) .יש מעטים שלהם צורת
רבייה המכונה פוליאנדריה (כמה נקבות
עם זכר אחד) ,כדוגמת עקב גלפגוס ועקב
האריס.
חילוף הנוצות אצל דורסי היום מתרחש
פעם בשנה ,אך בניגוד לעופות אחרים הם
לא מאבדים בשעת החילוף את יכולת
התעופה והחילוף הוא הדרגתי .לעופות
הדורסים יש עצם קרין גדולה ומפותחת
בחזה שאליה מעוגנים שרירי התעופה
החזקים והעשירים בדם .לדורסים רבים
יש בלוטת שומן קטנה מעל הזנב כהגנה
מפני רטיבות ושמירה על הנוצות מפני
שחיקת יתר ומפני זיהום בקטריאלי

ופטרייתי ,וכן הבלוטה מכילה ויטמין .D
לדורסים אין בלוטות זיעה .כשאר
הציפורים יש להם עור דק המכוסה פלומה
ונוצות מלמעלה ,ומתחת שכבת שומן דקה
המשמשת כמגן מפני איבוד חום ומספקת
אנרגיה בשעת הצורך ,במיוחד בעונות
הנדידה.
למינים מסוימים יש מגוון גדול במיוחד של
צבעים ,כמו הסוג עקב ( ,)Buteoוכנראה
הפולימורפיזם הזה קשור להבדלים בבתי
גידול שונים של הווריאנטים ,כך למשל
המינים הפעילים בעיקר בשטחים פתוחים
יהיו לרוב חומים כהים יותר ,ואילו ביערות
בהירים יותר.
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דיות שחורות (מצויות) .דורס בינוני ולהקתי עם זנב קדוד אופייני וחזות כהה יחסית .הדיה נפוצה בחורף ובנדידה ומקננת נדירה בצפון .היא ניזונה לרוב
מאשפתות האדם ,מדגים ובעלי חיים קטנים.

נץ מצוי  -נקבה מאכילה גוזלים על עץ אורן .מעופו של הנץ הוא מהיר ,והוא מתמרן היטב עם זנבו הארוך בין העצים ברודפו אחר ציפורים שאותן הוא לוכד
ברגליו הארוכות במיוחד .יש הבדלי גודל וצבע קיצוניים בין הזוויגים ,ומשקלה של הנקבה יכול להיות כפול ממשקלו של הזכר הצבעוני.

את זרימת האוויר ושואב אותה פנימה
בשעת צלילה מהירה במיוחד ,אצל הבז
הנודד צלילתו היא עקלתונית ולא ישירה.
לזרון ( )Circus spיש כנפיים ארוכות
וצרות המסגלות אותו למעוף נמוך,
וברגליו הארוכות הוא שולף מהקרקע את
טרפו המבוהל ,בעיקר עופות קרקע וביצה.
לבזים הגדולים כנפיים מחודדות ושרירי
חזה מפותחים המסגלים אותם לצלילה
מהירה במיוחד .לרחם המדברי יש מקור
ארוך וחד מאוד המותאם לשליפת בשר
וגידים בין העצמות השונות.

לרוב הראשונה המצליחה גם לבתק את
העור העבה של הנבלה ,אחר כך ניזונים
הנשרים (המותאמים לחדור לקרבי הנבלה
בצווארם הארוך והחשוף מנוצות של ממש).
הרחם המדברי ()Neophron percnopterus
ניזון מהגידים והבשר הצמוד לעצמות
(מותאם במקורו החד והארוך) .הרחם
ידוע גם כאופורטוניסט וערמומי ,והוא
תועד משתמש באבנים ככלים כדי לשבור
את ביצי היען .הפרס המזוקן (Gypaetus
 )barbatusניזון מהעצמות שאותן הוא
בולע (את העצמות הגדולות הוא נוהג
להשליך מגובה אל הסלעים והמצוקים
ולבלוע אותן לאחר שנשברו .כך הוא נוהג
גם עם הצבים).

רוב הזמן הדורסים נמצאים במצב
סטטי ,במנוחה ,מסרקים את נוצותיהם
או מתצפתים מעמדות תצפית .בשאר
הזמן הם עסוקים בציד ,בסריקה,
במעוף ובהגנה על הטריטוריה .בלילה
הם ישנים (מרביתם על העצים ,אבל יש
כאלה שישנים על הקרקע ,כדוגמת הדיות
והזרונים) .בחודשי החורף דורסי היום
מבלים את רוב זמנם בחיפוש אחר מזון.
ככל שהדורס גדול יותר לרוב הוא ניזון
מטרף גדול יותר ,ואף הטריטוריה שלו
גדולה יותר .כלל נוסף חשוב הוא ,שככל
שהדורס קטן יותר שטח הפנים שלו גדול
יותר (יחסית לנפחו) ולכן חילוף החומרים
שלו מהיר יותר ,ומכאן פעילותו הנמרצת
יותר.
מרבית הדורסים מותאמים בתכונותיהם
להשגת טרפם המועדף ,כך למשל לנץ
יש רגליים וזנב ארוכים המסגלים אותו
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לציד ציפורים מתומרן היטב בין הענפים.
לשלך הדגים ( )Pandion haliaetusטפרים
מאונקלים כקרסי דיג ולאצבעותיו יבלות
קוצניות המסגלות אותו לציד דגים (למין
זה גם היכולת לסגור את נחיריו כהתאמה
לצלילה במים אחר הטרף) .הנשר המקראי
( )Gyps fulvusהניזון מנבלות בלבד מצויד
במיצי קיבה חזקים במיוחד ,ובטפרים
קהים המקלים על הליכתו ועמידתו .לעיט
רגליים חזקות וטפרים ארוכים במיוחד
המסגלים אותו לציד טרף גדול כיונקים.
לחיוויאי הנחשים ()Circaetus gallicus
אצבעות קצרות ומיובלות המסגלות אותו
לציד נחשים חלקלקים בעלי קוטר קטן
יחסית ,ומקור קצר וחד מאוד המותאם
לעריפת ראשו של הנחש.
לבזים ( )Falco spיש בליטת "שן" בצדו
האחורי של המקור ,המסייעת בשבירת
מפרקתו של הטרף .יש להם גם גבשושית
בעצם בנחיריים המשמשת כווסת המאט

לדורסים יש התמחויות תזונה .שמם
בדרך כלל מרמז על ההתמחות ,והם
מותאמים פיזית להתמחות שלהם .לדיית
החלזונות ( )Rostrhamus sociabilisמקור
ארוך ומאונקל המותאם לשליפת חלזונות
מהקונכיות .איית הצרעים (Parnis
 )apivorousניזונה מצרעות ודבורים ,ולשם
כך היא מצוידת בטפרים ארוכים וקהים

לחפירת קני צרעות ועל פניה קשקשים

נגד עקיצות .עיט הדקלים (Gypohierax
 )angolensisניזון בעיקר מפירות ומקליפות
תמרים ,ונץ עטלפים (Macheiramphus
 – )alcinusמעטלפים.

כמות המזון של העוף הדורס תלויה במינו,
בגודלו ובזוויגו .ככלל ,לגוף הדורסים
הקטנים יש שטח פנים גדול יחסית לנפחם,
ולכן חילוף החומרים שלהם מהיר יותר
והם מאבדים אנרגיה במהירות גבוהה
יותר וכתוצאה מכך הם צריכים לאכול
בתכיפות רבה יותר.
דאה שחורת-כתף ( )Elanus caeruleusאוכלת
בכל יום כ 20-אחוז ממשקל גופה ,ואילו
נשר הכף ( )Gyps coprotheresאוכל מדי יום
בממוצע שישה אחוזים ממשקל גופו .צריכת
המזון מושפעת גם מהעונות .כמות המזון
הנתפס גדלה בתנאי קור ,במיוחד לפני עונת
הנדידה ולפני הטלת הביצים.

מרבית דורסי היום צדים את טרפם
ביחידות .עקבי האריס
 )unicinctusנצפו משתפים פעולה לאגוף
טרף ולצוד אותו .הבז הנודד (Falco
 )peregrinusמכה לעתים בציפור העפה
עם הטופר האחורי או בחזהו ,ומפיל את
הטרף ההמום לקרקע .הוא נצפה גם גוזל
מזון מדורסים אחרים ,כך גם עיטם לבן-
ראש .לאחר תפיסת הטרף הדורס פורס
לרוב את כנפיו סביב הטרף כדי לשמור
עליו מפני חומסים.
(Parabuteo

הנשר מהסוג  Gypsניזון מנבלות תוך
כדי שיתוף פעולה בלהקה גדולה .אצל
הנשרים מן הסוג הזה יש הייררכיה
משתנה באכילת הנבלות ,והחזקים יותר
יאכלו ראשונים לאחר מאבק המלווה
בהתקוטטויות בעזרת רגליהם וצווארם
הארוך .גם בין המינים יש הייררכיה
במקומות שמצויים מינים שונים באותו
אזור .העזנייה ( )Torgos trachiolotusהיא

יש עופות דורסים סתגלנים למגוון מזון
גדול ולזמינותו .כך ידוע שהבז המצוי
( ,)Falco tinnunculusמהמוצלחים ביותר
בכל הדורסים ,ניזון ממכרסמים ,מציפורים,
מזוחלים קטנים ,מחרקים ומפרוקי רגליים.
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בז עצים ,בז בינוני ומפוספס מאוד ולו "שפם לחי" בולט ותת-שת אדמדם .זהו בז מהיר במיוחד בשל
כנפיו הארוכות יחסית .הוא נוהג לצוד חרקים מעופפים וציפורים (אפילו סנוניות מהירות).

הקטנים בנקירות ,או פשוט משליכים
אותם מהקן .התופעה בולטת יותר בשנים
שבהן המזון המובא על ידי ההורים דל
יותר ,והוא נועד להבטיח שבכל קן ישרוד
לפחות צאצא אחד – החזק ביותר.
חלק גדול מהעופות הדורסים נודדים
בסתיו ובאביב דרומה מארצות הצפון
לאזורים החמים יותר 95 .אחוז מן
העופות המקננים בין קו הרוחב 40
ל 50-נודדים דרומה .בין אלה הנודדים
לטווחים הארוכים ביותר נמנה ללא ספק
הבז הנודד .אוכלוסיות מסוימות של
המין הזה מבלות את החורף בהונדורס,
ומקננות באי גרינלנד .יש אוכלוסיות
הנודדות מצפון קנדה ועד לארגנטינה
( 15,000ק"מ) ב 174-ימים .הנץ הסווינסוני
נודד מקנדה לדרום אמריקה (11,500
ק"מ) ב 126-ימים .יש הנודדים בלהקות
גדולות ,כמו איית צרעים ,שבזמן הנדידה
יוצרת גלי ענק המונים לעתים כ10,000-

 200,000פרטים ,כאשר במהלך מסעם הם
לא אוכלים כלל .מינים להקתיים נוספים
הם עיט חורש ,נץ קצר-אצבעות ,בז ערב
ועוד .רק דורסים ספורים ,כמו עקב
המכנסיים ובז הציידים ,נודדים בגפם,
ויש הנודדים חלקית ,כשלרוב אחד מבני
הזוג נודד ,למשל הבז הנודד באמריקה
או במקרה של בז הצפון  -הזכר נשאר
במחוזות הקינון בשנים מסוימות ,או
ההפך ,כפי שקורה אצל עקב החורף והנץ
הגדול בשוודיה.
הדורסים ידועים ברקורד המאובנים
הדל יחסית מתקופת האאוקן .ב2006-
נתגלה בפטגוניה שבארגנטינה מאובן של
עוף דורס קדמון שכונה בשם "עוף טרור"
( .)Teratornis merriamiעצמותיו המאובנות
של העוף הדורס תוארכו ל 15-מיליון שנה
לפני זמננו .הדורס הוא דמוי עיט עם ראש
גדול כשל סוס ,וגובהו המוערך ההיה
שלושה מ'8 .

עיט שמש צעיר הניזון מטרף ,עיט גדול (כשני מ' מוטת כנפיו) החורף בישראל .הוא ניזון מיונקים בגודל בינוני ,מעופות וגם מפגרים .לצעיר צבע חולי עם כתמים
בכנפיו הארוכות והרחבות.
עיט נצי עם גוזל בקן .העיט הנצי נחשב לאגרסיבי בעופות הדורסים בישראל ,וטפריו הם הארוכים ביותר יחסית לגודל הגוף .מין זה בונה קן מרשים במיוחד
במצוקים ,שקוטרו עשוי להגיע לשני מ' .הוא צד בעיקר בשפני סלע (מהיונקים) ,יונים ,חגלות וקוראים (מהציפורים) באסטרטגיות ציד מגוונות .הוא נמצא
בסכנת הכחדה קריטית ,וזאת כתוצאה בעיקר מהרעלות והתחשמלויות .כיום נותרו כ 10-12-זוגות בלבד ברחבי הארץ.

רוב מיני הדורסים הם מונוגמיים .יש כאלה
הנשארים יחד למשך כל חייהם (כדוגמת
העיטים והנשרים) ,ויש כאלה שנשארים
יחד כמה שנים (כדוגמת בזים קטנים).
ככלל ,הבגרות המינית מהירה יותר אצל
המינים הקטנים ,והם גם מקננים מוקדם
יותר ולזמן קצר יותר מהמינים הגדולים.
הבזים ונצים קטנים מגיעים לבגרות
מינית בגיל שנה-שנתיים; עקבים ,דיות
ובזים גדולים בגיל שנתיים-שלוש; עיטים
בגיל ארבע-שבע; נשרים בגיל תשע-עשר.
הדורסים הגדולים מקננים לרוב בתחילת
האביב או אפילו במהלך החורף ,והגוזלים
מטופלים באביב ,בזמן של שפע מזון יחסי.
מעטים מקננים דווקא בעונות נדידת
הציפורים בסתיו ,כדוגמת הבז השחור
(.)Falco concolor
בניית הקנים מתבצעת לרוב על ידי הזכר,
לעתים כחלק מתהליך החיזור .אצל מינים
מסוימים ,כמו העיט הנצי (Hieraaetus
 ,)fasciatusהזכר בונה כמה קנים שחלקם
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ישמשו גם כקנים חלופיים (במקרים של
יתר טפילים או נזק בקן העיקרי).
החיזור מלווה אצל המינים הטריטוריאליים
במצגי חיזור מרשימים כמו צלילות מהירות
בגלים ,מרדפים ,אחיזת טפרים כמו אצל
עיטמים או העברת מזון כמו אצל זרונים
ובזים ,ואילו אצל הנשרים החיזור מסתכם
בעיקר במעוף מקביל של בני הזוג באוויר.
דורסים מסוימים ,כמו הבזים למשל ,לא
בונים קן אלא מקננים בדרגשים חשופים
או בקנים נטושים של עורבים ,וכמו נשרי
העולם החדש ,המקננים לרוב בחללי עץ
ובמצוקים .באביב ובקיץ הבוגרים עסוקים
גם בהגנה על הטריטוריה ובפעילות קינון
שונה .הזכר מבלה יותר בציד ,בשמירה על
הטריטוריה ומעט בדגירה בשעות היום,
ואילו הנקבה מבלה את זמנה בעיקר
בדגירה ובטיפול בגוזלים.
יש אמנם מינים שמקננים במושבות,
כדוגמת הנשר המקראי והבז האדום ,אבל

מרבית הדורסים מקננים ביחידות ,חלקם
בטריטוריות גדולות במיוחד ,כמו עיט
זהוב והעיט הנצי ,ואחרים בטריטוריות
קטנות כמו הבז המצוי ,לרוב באותם
אתרים מדי שנה אלא אם כן מקום
הקינון נפגע .המינים הגדולים מגדלים
פחות צאצאים מאשר המינים הקטנים.
הקונדורים והעזניות מגדלים בממוצע
גוזל בשנתיים; הבז המצוי עשוי לגדל
לעתים שמונה גוזלים בשנה.
אצל אלה הדוגרים על יותר מביצה אחת
יש מרווח של יומיים לפחות בהטלה,
ומאחר שהדגירה מתחילה בטרם הנקבה
מסיימת להטיל את הביצים קיים מרווח
גם בבקיעה של הגוזלים .בשל המרווחים
הללו קיימים הבדלי גודל בין האחים .אצל
מיני דורסים מסויימים כמו מיני עיטיים
שונים קיימת תופעה המכונה "קיניזם":
הגוזלים הבוגרים חוטפים את רוב המזון
המוגש על ידי ההורים ,הם גדלים במהירות
גדולה יותר ולעיתים הורגים את אחיהם

רחמים מדבריים .פניו של הבוגר צהובות וחרושות קמטים .מקורו הארוך והחד
להפליא מסגלו לשסע כלהב את הגידים והשרירים בין העצמות ,במקומות
שהנשרים מתקשים להגיע אליהם .לרחם אינטליגנציה גבוהה בכך שהוא
מצליח לפצח ביצי יען תוך כדי השלכת אבנים עליהן ,והוא ידוע כאופורטוניסט
החומס גוזלים של נשרים וחיות פצועות .בעבר היה הרחם מקנן ברחבי הארץ,
וכיום הוא מקנן נדיר יחסית בנגב ובגולן.

פורטרט של עיט צפרדעים  -לעיט ראש ומקור גדולים ,ורכס גבה בולט מעל העין.
עיט זה ,החורף בישראל ,נפגע קשות מהרעלות והתחשמלות וכיום הוא מוגדר
בסכנת הכחדה עולמית.

שיאים בעולם העופות הדורסים
מיהו הדורס החזק ביותר בעולם?
לדעת מרבית החוקרים עיט ההרפיה
( )Harpia harpyjaהוא הדורס החזק ביותר.
טפריו הם הארוכים ביותר יחסית לגודל
גופו ( 12ס"מ) .הוא נצפה לעתים נושא
עצלן שמשקלו שישה-שבעה ק"ג (בישראל
העיט הזהוב –  – Aquila chrysaetosועיטם
לבן-זנב נחשבים לעיטים החזקים ביותר).
(אגב ,מבין דורסי הלילה ללא ספק החזק
ביותר בעולם ובישראל הוא האוח (Bubo
 )buboהצד אפילו שועלים ודורסי יום).
מיהו בעל המקור הגדול בעולם?
הדורסים עם המקור העצום ביותר הם
העזנייה השחורה ()Aegypius monachus
ועזניית הנגב ,ומבין העיטים  -עיטם
שטלר ( )Haliaeetus pelagicusשנחשב
לאחד הגדולים בעופות הדורסים בעולם.
מיהו הדורס הנועז ביותר?
העיט הכותרתי ()Stephanoaetus coronatus
נחשב לדורס הנועז ביותר .הוא צד יונקים
גדולים כמו אנטילופות וקופים .הוא נצפה
צד בנועזות אנטילופה שמשקלה עלה על
 35ק"ג.
מיהו הדורס הנדיר בעולם?
בשיא המפוקפק מחזיקים
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שניים

(הדעות חלוקות) :הקונדור הקליפורני
( )Gymnogyps californianusוהעיט
הפיליפיני ( ,)Pithecophaga jefferyiהניזון
בעיקר מקופים ונחשב לאחד הגדולים
והחזקים בדורסי העולם .המין הזה קבע
גם שיא בנשיאת טרף (אייל) שמשקלו 14
ק"ג.
מיהו הדורס הגדול בעולם?
הדורס הגדול ביותר הוא קונדור האנדים
( .)Vultur gryphusמשקלו עד  14ק"ג
ומוטת כנפיו עשויה להגיע ל 3.2-מ'.
בישראל העזנייה השחורה ,המזדמנת
לישראל ,היא הגדולה ביותר ומוטות
כנפיה עשויה להגיע לשלושה מ'.

מיהו הדורס המהיר בעולם?
הדורס המהיר ביותר בעולם הוא הבז
הנודד ( .)Falco peregrinusהבז מגיע
בצלילה חופשית למהירות של יותר מ300-
קמ"ש.
מיהו הדורס המעופף הגבוה בעולם?
הדורס המעופף הגבוה ביותר הוא ללא
ספק נשר ריפל ( )Gyps rueppelliiהנצפה
עף בגבהים של למעלה מ 11-ק"מ בחוף
השנהב.
מי בונה את הקן הגדול ביותר?
עיטם לבן-ראש ()Haliaeetus leucocephalus
– הציפור הלאומית של ארצות הברית
בונה קנים עצומים .משקלו של קן אחד
הוערך ביותר משתי טונות (  2.7מ' רוחבו,
 1.8מ' אורכו וכ 6-מ' עומקו).

מיהו הדורס הגבוה ביותר?
הלבלר ,מין אפריקני שגובהו מגיע ל1.3-
מ' .רגליו ארוכות במיוחד ומאפשרות לו
צפייה יעילה על טרפו (חרקים וזוחלים,
אבל בעיקר נחשים) מעל העשב הגבוה
בסוואנה.

מיהו הדורס מאריך החיים ביותר?
עיטם לבן-ראש הגיע בשבי לגיל מופלג של
 50שנה.

מיהו הדורס הקטן בעולם?
אפריקני
גמדי
בז
 )semitorquatusשמשקלו  60גרם ואורך
כנפיו  60ס"מ .בישראל ,הבז הגמדי הוא
הקטן מבין דורסי היום.

מיהו הדורס בעל הראייה החדה ביותר?
הבז הנודד ,פרט כך שהוא המהיר ביצורים
החיים  -ראו למעלה) נחשב לבעל הראייה
הטובה ביותר .הוא מסוגל לראות יונה
ממרחק של כשבעה ק"מ.

(Polihierax

