
)שני אחוזים  224 מיני עופות בעולם הוגדרו בסכנת הכחדה קריטית 
יבוצעו  לא  ואם   ,2020 בשנת     IUCN ידי  על  העופות(  מיני  מכלל 
פעולות אקוטיות לאישוש אוכלוסיותיהם ולהצלתם, קרוב לוודאי שלא 
מעט מהם ייעלמו בעשורים הקרובים. בקשר לכ-20 מינים מהם הוטל 
לאחרונה ספק על היותם שייכים לקטגוריה הזאת, וכנראה נכחדו זה 
מכבר מהעולם, וכל גילוי אפשרי של חלק מהם הוא סנסציה חדשותית 
מפתיעה. לפחות חמישה מינים מהרשימה הזאת מצויים בשבי בלבד 
)כדוגמת "עורב הוואי", Corvus hawaiiensis, וארת ענק יקנתונית, 
Cyanopsitta spixii(, והסיכויים להצלתם קלושים עד מאוד. למעלה 
המינים  סך  כלולים  שבהן  המשפחות  מן  במספר(  )כ-30  ממחצית 
המצויים בסכנה הכחדה קריטית הן אותן משפחות הקיימות גם אצלנו 
הכחדה  בסכנת  המינים  של  מהרשימה  מינים  שני  רק  אך  בישראל, 
קריטית נצפו אצלנו )נשר דרומי וקיווית להקנית(. אין ספק שהרשימה 
הזאת דינמית ותשתנה בהתמדה בציר הזמן, שהרי הסכנות מהשפעות 

האדם על הסביבה רק גדלות, ועם זאת גוברים במעט הסיכויים לאתר 
מינים מסוימים הנחבאים באזורים קשי גישה, נידחים ורחוקים, בשל 
התרבות הסקרים והתצפיות. על פי הערכה מפוכחת אחת, הסטטוס של 
מין אחד לכל ארבעה-חמישה עופות שהוגדרו בסכנת הכחדה קריטית 

עשוי להשתנות, לטוב או לרע.

קריטית  הכחדה  בסכנת  מצויים  העופות  שמיני  לכך  העיקרי  הגורם 
שבעבר  שלהם  החיות  מקומות  בתנאי  פגיעה  וראשונה  בראש  הוא 
היו משוללי סכנות כמעט, מה שאפשר להם להסתגל ולהתמחות ללא 
מקוטעת  לתפוצה  מהם  רבים  שהביאו  העיקריים  הגורמים  הפרעה. 
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בעולם

"שלדג גואם" )Todiramphus cinnamominus( - היה אנדמי למיקרונזיה, אך    .1
כיום הוא מצוי רק בגני חיות ונכחד כנראה זה מכבר מהטבע, אף שעדיין מוגדר 

Eric Savage :כמין בסכנת הכחדה קריטית. צילום

"עוזניה לבנת-ראש" )Trigonoceps occipitalis(. מין אפריקאי. כמו שאר    .2
העוזניות, היא מקננת פעם בשנתיים, ונפגעת קשות בשל מחסור בנבלות 

 Bernard DUPONT :והפרעות בקינון. צילום



יותר ויותר )פרגמנטציה( הם: בירוא יערות, ניקוז ביצות, ציד מאסיבי, 
חקלאות  לשטחי  ויערות  פתוחים  שטחים  והפיכת  יזומות  שרפות 
נרחבים. לפרופיל ולפלסטיות התורשתית של חלקם גם חשיבות רבה 
לשרידותם בתנאים משתנים בקיצוניות, לרבות בתקופה של התחממות 
או  פולחן  אכילה,  )למטרת  אינטנסיבי  ציד  הוא  נוסף  גורם  גלובלית. 
תאווה גרידא( באזורי הקינון, בנתיבי הנדידה או באתרי החריפה. ציד 
ואיסוף ביצים ואפרוחים היוו ומהווים עדיין - באזורים לא מבוטלים 
יתר של המינים קשור גם קשר הדוק  ניצול  גורם מאיץ להכחדתם.   -
במרבית  הפולינזים  )כדוגמת  הילידים  של  הדמוגרפית  להתפשטות 
איי האוקיינוס השקט( או האדם הלבן, אשר חדר בעבר לאיים רבים, 
ותאוות הציד הגדולה שלו עם הנשק החם שהביא עימו. אלה ללא ספק 
זירזו מאוד את תהליך היעלמות המינים בשיעור גבוה. הפרעות שונות 
של האדם בקינון הוסיפו לא מעט לנדבך הרעוע ממילא של אוכלוסיות 
המינים הרגישים יותר. הכנסת מינים פולשים על ידי האדם )כדוגמת 
חתול הבית, החולדה השחורה, החורפן, ההרמין וחזיר הבית( היוותה 
לא  עופות  מיני  של  להבאתם  פחות  לא  משמעותי  גורם  ספק  ללא 
מעטים לפי התהום, ולא רק כאלו שהם משוללי תעופה או כבדי תעופה. 
רובם המכריע של המינים בקטגוריה זו מצויים באיים מבודדים, וכמעט 
לאיים  או  לאזור  רק  )מוגבלים  כאנדמיים  מוגדרים  שם  המינים  כל 
המיוחדת.  בסביבתם  לשינויים  היתרה  רגישותם  ומכאן  ספציפיים(, 
וכ"מעבדות  חשובים  כמרכזים  האיים  של  הרבה  חשיבותם  גם  מכאן 
טבעיות" לחקר האנדמיזם  והתחום האקולוגי-אבולוציוני של העופות, 

אף שעדיין רחוקה הדרך לבנות תמונה מוחלטת וסופית. 

ראוי לציין, כי לא מעט ממיני העופות טרם הוגדרו בסטטוס כלשהו, 
ומרוחקים  גישה  קשי  באזורים  אודותיהם  על  הידע  מיעוט  מפאת 
בעשורים  רק  במיוחד.  קשה  ותיעודם  איתורם  שם  אדם,  מיישובי 
והתרבות  התקשורתית  במודעות  לעלייה  הודות  במיוחד  האחרונים, 

כאלו  או  נדירים  מינים  בנמרצות  מחפשים  אשר  והסוקרים  הצפרים 
סיכויי  את  ששיפרו  הטכנולוגיים  והאמצעים  נכחדים,  שהם  שקבעו 
הגילויים )ציוד צילום ותיעוד משוכלל, רחפנים, אמצעי טיפוס, לכידה, 

טיבוע, תיוג ומשדור(, מצליחים להגדיר מינים נוספים.

מינים לא מעטים של עופות נכחדו זה מכבר מבלי שהחוקרים הספיקו 
מעטרים  שלהם  שהפוחלצים  כאלו  למעט  היטב,  ולתעדם  לשמרם 

מוזיאונים שונים ושרידיהם של מעטים מהם נתגלו בדרך נס בחפירות 
מדעיות לאחר היכחדותם, מה ששפך יותר אור על מגוון המינים בעבר 
והתהליך ההתפתחותי שעברו. יישום חשוב לאין ערוך הוא ההיתכנות 
כנגזרת  שנכחדו  שהוכח  אלו  )לפחות  לטבע  להחזירם  הממשית 
מפעולות האדם ולא באופן טבעי(, אם רצף הגנום השתמר וניתן לשבט 
אותו. כך למשל, נשקלת בכובד ראש המחשבה להחזיר לחיים את הדודו 

הוכחד  אשר  מאוריציוס,  מהאי  המפורסם   )Raphus cucullatus(
במהירות רבה על ידי האדם במאה ה-17 )לאחרונה התבררה שייכותו 
הנודדת"  "היונה  הודו(.   כתרנגול  הרב  גודלו  אף  על  ליוניים,  דווקא 
אשר  האחרון,  זה  של  משפחתו  בת   ,)Ectopistes migratorius(
הייתה אנדמית לצפון אמריקה, ניצודה באכזריות על ידי האדם הלבן 
על מיליוני הפרטים שלה, ונשלחה ברכבות למכביר לשוקי הערים, עד 
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עגור סיבירי. רק אלפים אחדים שרדו ממנו כיום, בין הרי אורל לנהר אוב   .1
שברוסיה. כמו שאר בני משפחתו הוא נודד למרחקים ארוכים, במקרה שלו 

 Bernard DUPONT :מסיביר לסין. צילום

"נשר הברדס" )Necrosyrtes monachus(. נפגע בעיקר מהרעלות   .2
משניות, וכבני משפחתו האחרים הוא ניצוד באפריקה, בשל היותו מקור 

Bernard DUPONT :לבשר ובגלל אמונות תפלות. צילום

"אלבטרוס גלאפגוס" )Phoebastria irrorata(. הוא היחידי בבני סוגו   .3
המצוי באזור הטרופי )מקנן בחופי פרו(. הסכנות הנשקפות למין זה נובעות 

David Brossard :בעיקר מהפרעות בקינון ויתר דיג באזור הקינון. צילום

"מגלן ענק" )Thaumatibis gigantea( מקמבודיה, נפגע קשות מפגיעה   .4
בבית גידולו ביערות, והסטטוס שלו הוא בסכנת הכחדה קריטית.

Biodiversity Heritage Library :צילום  

"תוכי מלהרב" )Cyanoramphus malherbi(. אנדמי לניו-זילנד, וקרוב   .5
משפחה של הדררה שלנו. התמעטות המין נגרמת בעיקר מטורפים 

Bettina Arrigoni :ופגיעה בבית הגידול. צילום

"חרמשון צפוני" )Numenius borealis(, היה מן הנפוצים ביותר   .6
בחופמאים. בסוף המאה ה-19 נהרגו מיליוני פרטים, עד כמעט להכחדתו 

Claudio Fernandez  :המוחלטת. צילום
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שנכחדה לחלוטין בתחילת המאה ה-20. מבין התוכים שנכחדו מעניין 
להזכיר את תוכי קרוליינה )Conuropsis carolinensis(, שהיה אולי 
בארצות  היה  נפוץ  )במיוחד  מבני משפחתו  בעולם  והנפוץ  המפורסם 
עד  ניצודו  בטרם  אחדים  במיליונים  נאמדו  כשאוכלוסיותיו  הברית(, 
אז(,  ששגשגה  נשים  כובעי  לאופנת  נוצותיהם  ניצול  )לרבות  חורמה 
מלבד  ה-20.  המאה  בתחילת  הזה  התוכי  של  הסופית  להכחדתו  ועד 
זאת נכחדו תשעה מיני תוכים נוספים, שהיו ברובם המכריע אנדמיים 
מאוד  מבוקשים  שהיו  והעובדה  הקריבי,  שבים  האנטילים  לאיים 
מפורסמים  תוכים  מבין  לרועץ.  להם  הייתה  אקזוטיים  כלוב  כציפורי 
אחרים שלא שפר עליהם גורלם ונכחדו לחלוטין זה מכבר, ראוי להזכיר 
"תוכי  את   ,)Cyanoramphus ulietanus( פולינזיה"  "תוכי  את 
ניוטוני" )Psittacula exsul( ממאוריציוס ומהאי ראוניון, ואת "תוכי 

"פרוש פלילה" )Loxioides bailleui( - מצוי ביערות טייגה שבהרי הוואי,   .1
Bettina Arrigoni  :בגבהים העולים על 4,000 מ' מעל פני הים. צילום

"שדמית כפולת-צווארון" )Rhinoptilus bitorquatus(. אנדמית לדרום   .2
הודו, לילית ונדירה ביותר, עד כדי כך שבמשך עשרות שנים היו שחשבו 

Internet Archive Book Images :כי נכחדה. צילום

קקאפו )תוכיליל(, התוכי היחידי הפעיל בלילה, נחשב לאחר המסתוריים   .3
והחמקניים ביותר בעולם העופות, עד כי היו תקופות שהמדענים חשבו 

Jake Osborne  :כי נכחד. צילום

"מאיינת באלי" )Leucopsar rothschildi(, מהאי באלי שבאינדונזיה, היא   .4
ללא ספק מן הנאות שבציפורי השיר, ואחת משתיים המצויות בסכנת 

Amaury Laporte :הכחדה קריטית. צילום

נשר דרומי - שיאן בתעופה בגובה רב )מעל 11 ק"מ מעל פני הים(, מצוי   .5
בסכנת הכחדה קריטית בגלל הרעלות קשות ופגיעה באתרי קינונו. 

Drew Avery :צילום

סיישל" )Psittacula wardi( הדומה לדררה שלנו וקרוב משפחתה. 
ממשפחת הפרושיים )Finches( נכחדו 12-10 מינים מאיי הוואי החל 
בונין"  "ורדית  לדוגמה,  ממש.  לאחרונה  ועד  ה-16  המאה  מתחילת 
המאה  בסוף  נכחדה  אשר  מיפן,   )Carpodacus ferreorostris(
מדגסקר  מביצות   )Fregilupus varius(" דוכיפתי  "זרזיר   , ה-19 
החולדה  חדירת  בגלל  בעיקר  נכחד  אשר  ראוניון,  ומהאי  וסביבתה, 
 Aplonis( טסמני"  "זרזיר  משפחתו  בן  ואילו  גידולו,  לבית  השחורה 

fusca( נכחד לפני כ-100 שנה מהאי נורפולק שבטסמניה. 

מהם  )ארבעה  מהעולם  כבר  נכחדו  מינים   14 הלילה,  דורסי  מבין 
 Aegolius( ברמודה"  "ינשוף  את  רק  אזכיר  ההיסטוריות(.  בתקופות 
רק ב-2014  כנכחד  הוכרז  נכחד במאה ה-17, אך  gradyi(, שאומנם 

מחוסר ידיעה טרם לכן.
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בגלל השוני הרב. מבט מעמיק יותר בתהליך מיוחד זה מגלה שהציפורים 
הללו הן דוגמאות נפלאות לאשש תיאוריה זו. מעניין לציין כי כל 13 
כשייכים  יותר  מאוחר  התגלו  מגלפגוס  דרווין"  של  "הפרושים  מיני 
לסוג אחד בלבד של ציפור שיר ששמה ונגה )Vanga(, שלה פלסטיות 
תורשתית גדולה במיוחד להשתנות, כך שמין אחד עשוי לפתח מקור 
עמוקים,  פרחים  מתוך  צוף  ליניקת  במיוחד  המתאים  ומעוקל  ארוך 
בעוד מין אחר בסוג עשוי לפתח מקור חזק מאוד המאפשר לו לפצח 

את הזרעים הקשים ביותר. גם 50 מיני "הפרושים של הוואי" מציגים 
בדיוק את אותה תבנית. כל אחת מההתאמות החדשות הללו הנוצרות 
לצאצאים  מאפשרת  רב,  זמן  במהלך  שונות  אקראיות  ממוטציות 
הפיזיות.  תכונותיהם  פי  על  שונה  כך  כל  בצורה  בסביבתם  להשתמש 
אבולוציוניים"  "פיצוצים  למעין  ביותר  הברורות  מהדוגמאות  כמה 
בעבר  שהופרדו  מרוחקים  איים  של  בארכיפלג  דווקא  התרחשו  אלה 
הגיאולוגי מיבשות, מהודו, דרום אמריקה ואחרות )איי גלפגוס, האיים 
המוסקריניים, האנטיליים, מדגסקר, איי הוואי ואיי אינדונזיה מהווים 
כ-90 אחוז לפחות מסך שטח האיים בעולם(, ובהם יש לכאורה חופש 

מתחרות וגישה למגוון בתי גידול רבים במיוחד.

ואחרים,  כאלו  מפורסמים  למינים  בקשר  דיוקים  אי  תוארו  בספרות 
כדוגמת הקיווי מניו-זילנד, שנטען כי הוא בסכנת הכחדה חמורה, אך 
ולכל  למעשה אף אחד מששת מיניו אינו מצוי בכלל בסכנת הכחדה, 
היותר הוא מוגדר כמין פגיע. מנגד, מוכרים בעולם מינים פופולריים 
כי  נטען  אפריקאי, שבטעות  הצפון  היען  כדוגמת  להיכחד,  העומדים 
היען שהיה אצלנו היה שייך אליו. למעשה הוא היה מין )ולא תת-מין 
 Struthio( "יען סורי"  כפי שהתברר לאחרונה( קטן ממדים המכונה 
ה-20,  המאה  בתחילת  כבר  נכחד  והוא   ,)camelus syriacus
כשישראל אהרוני - הזואולוג העברי הראשון, בכבודו ובעצמו, החזיק 
את הפרט האחרון שהועבר מערבות סוריה לפלשתינה של אז, בשנות 

ה-20 של המאה ה-20.

קריטית,  הכחדה  בסכנת  המצויים  והבולטים  העיקריים  המינים  אלה 
ויש מקום לעורר את המודעות של כולנו לכך שהצלתם היא קריטית 
למען עושר ומגוון המינים, לא רק לאיזון האקולוגי אלא גם ליופי הטבע 

באיים הקסומים ובאזורים מבודדים אחרים.
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מרבית המינים )למעלה מ-95 אחוז( שבסכנת הכחדה קריטית מצויים 
באיים מרוחקים, לרוב באיים קטנים שהם חלק מארכיפלג איים )שלא 
הללו  המינים  ואם  אוכלוסיות(,  בהם  לקיים  להם  היה  ככה  גם  פשוט 
מוגבלים בתפוצתם לאי בודד אחד, אז על אחת כמה וכמה. הסיבה לכך 
חדשים  מינים  של  מהירה  אבולוציונית  להתפתחות  שהסיכויים  היא 
גדולים הרבה יותר מאשר בפנים היבשות, אך גם באותה מידה רגישותם 
מחלות  לרבות  טבעיים,  למפגעים  גם  אלא  האדם  למחדלי  רק  לא 

הנגרמות מטפילים או תחרות עם מינים פולשים - גדולה שבעתיים.

"כלל האי" )island rule( קובע שכאשר מינים חדשים נודדים לאיים, 
או ההפך, להתפשט  כדי הכחדה  עד  להצטמצם במספרם  עלולים  הם 
ככל שהם מתפתחים כדי למלא נישות אקולוגיות חדשות פנויות. עוד 
קובע הכלל )עם יוצאים מן הכלל(, כי לאחר שהתבססו על אי מרוחק 
לגרסאות  יתפתחו  יותר  קטנים  מינים  שיהיה,  ככל  מבודד  בארכיפלג 
האבולוציוני  הזמן  ציר  עם  היבשתיים.  אבותיהם  של  מדיי  גדולות 
ויתפתחו  הפוך  תהליך  יתחיל  הגוף  גדולי  המינים  והתפשטות 
לווריאציות קטנות יותר של עצמם, עם פיתוחים המותאמים למקומות 
החיות שלהם. להקה של עופות נודדים או כאלו שטעו בציר נדידתם 
והיו מותשים, עשויה למצוא אי שלא חיים בו טורפים כמפתה ופותח 
אפשרויות לגומחות חדשות שבעבר לא היו אטרקטיביות מפאת לחץ 
טריפה גדול והפרעות תדירות. עופות כאלו יהיו אז חופשיים להתפתח 
כיצורים גדולים יותר, לחפש מזון מתחת לחופת היערות, ולאבד את 
חסרי  קבוצת  לרבות  כאלו,  מינים   60 קיימים  )כיום  התעופה  יכולת 
חדשים  מאויבים  החשש  ואת  שלהם,  והקיווי(  היען  כדוגמת  הקרין, 

ומהאדם.

כוחה של הברירה הטבעית בתהליך האבולוציוני ליצור צורות חדשות 
התפצלות  המכונה  בתהליך  משותף  קדמון  מאב  גדול  מינים  ומגוון 
אדפטיבית )Adaptiveeradiation(, אשר הוא זה שיוצר צורות שונות 
הצאצאים  אצל  ומצטברות  שונות  תורשתיות  תכונות  של  ומגוונות 
במהלך הדורות, עד ליצירת מינים חדשים העשויים להיות שונים מאוד 
זה מזה, וזאת בהתאמה לנישות האקולוגיות שצריך לאכלס. אי היכרות 
של  קודמים  דורות  מעט  לא  בלבלה  זו  חשובה  תיאוריה  עם  יסודית 
ביניהם  כי אין קשר משפחתי  אורניתולוגים מומחים שחשבו לתומם 

"חובה הודית גדולה" )Ardeotis nigriceps(, מהעופות המעופפים   .1
הגדולים בעולם. המין מוגדר כפוליגמי, והוא שוכן בדרום הודו ופקיסטן. 

הוא מצוי בסכנת הכחדה קריטית בגלל ציד ותאווה לבשרו בערבות העשב 

Mike Prince  :שבהם המין פעיל. צילום

"קיווית יאווה" )Vanellus macropterus(. ייתכן שרק פרטים אחדים עדיין   .2
קיימים, ונראה שהכחדתה קרבה, אם לא נכחדה בשנתיים האחרונות. 

  Leaubellon  :צילום

"גדרון ניספור" )Thryophilus nicefori(, אחד משני גדרונים המצויים   .3
בסכנת הכחדה חמורה. אוכלוסייה קטנה מאוד ומבודדת שוכנת ביערות 

ProAves Colombia.com היבשים של מרכז קולומביה. צילום: באדיבות

קיווית להקנית, מין קזחסטני, שבעבר הלא רחוק תפוצתו הייתה גדולה יותר,   .4
אך נותרו פרטים מעטים. אוכלוסייתו המצטמצמת חורפת ונצפית באזורנו, 

Koshy Koshy  :אך בכל מקרה מוגדרת בסכנת הכחדה קריטית. צילום

חרמשון דק-מקור. למין זה אוכלוסייה קטנה מאוד באזור סיביר, שנודדת   .5
במיוחד לערב או עירק )והיו אפילו תצפיות של פרטים חורפים באירופה(. 

 José María :מין זה נפגע קשות מציד. צילום

"יסעורון ניו-זילנדי" )Fregetta maoriana(, שרק פרטים מעטים ממנו   .6
Duncan :שרדו, ונעשים מאמצים כבירים לאוששם חזרה לטבע. צילום
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במחוזותינו.  מתפשטים  והם  אצלנו  הוצגו  הנזירי,  והתוכי  הדררה 
מדובר בעיקר במינים אנדמיים באיים מרוחקים, או בכאלו המבוקשים 
מאוד כעופות כלוב מועדפים וקלים ללכידה. כריתת יערות מאסיבית 
במקומות חיותם גם היא קריטית להתמעטותם. התוכי הנדיר בעולם 
)Cyanopsitta spixii(, שהוחזר לטבע  הוא כנראה "מקאו ספיקס" 
האלפיים  שנות  בתחילת  שנכחד  לאחר  בכלובים,  שהוחזקו  מפרטים 
מהאמזונס )שם מצויים, אגב, מרבית התוכים בעולם(. מינים נוספים 
 )Cyanoramphus malherbi( מלהרב"  "דררה  הם:  כאן  שאזכיר 
האנדמית לניו-זילנד, וקרובת משפחה של הדררה שלנו, ואחרון חביב, 
מיוחד  לילי  - תוכי   )Pezoporus occidentalis( מיודענו הקקאפו  
במינו מאוסטרליה, שבמשך עשרות שנים נטען בטעות כי נכחד, בשל 
דבר  שם  שהיא  ומסתוריותו,  מוצלחת  כך  כל  בצורה  המין  נחבאות 

במקום חיותו המיוחד.

הסיבירי  העגור  אחד,  מין  רק   ,)Cranes( העגוריים  משפחת  מבין 
קריטית,  הכחדה  בסכנת  נמצא   ,)Leucogeranus leucogeranus(
והוא מהווה גם סמל ליופי, לחן ולהרמוניה וסמל למאמצי של שמירת 
טבע. כל זה עדיין לא סייע להצלתו, ורק כמה אלפי פרטים של המין 

וחשובות  רגישות  קבוצות  הלילה,  ודורסי  היום  דורסי  עם  אתחיל 
הקליפורני  הקונדור  לצד  האקולוגי.  והאיזון  המזון  מארג  לשלמות 
קריטית  הכחדה  בסכנת  המצוי   ,)Gymnogyps californianus(
)הפך לסמל לשמירת הטבע בארצות הברית, ונותרו ממנו כ-500 פרטים 
בלבד(, קיימים שבעה מיני נשרים נוספים בסטטוס של סכנת הכחדה 
קריטית בעולם, ומקור כולם באפריקה. היות שמרביתם רגישים מאוד 
במקרה   - בשנתיים  פעם  רק   - מתרבים  הם  כאשר  בקינון  להפרעות 
בסביבתם.  ובולטים  גדולים  כמינים  ממילא  יותר  פגיעים  הם  הטוב, 
למיני  )וגם  למרביתם  הנשקפות  הרלוונטיות  הקריטיות  הסכנות  בין 
גם  )הפוגעות  למנות את ההרעלות המשניות  ניתן  בישראל(  הנשרים 
ברבייה(, הפרעות האדם באתרי קינונם, התחשמלות ומחסור מתמשך 
כך  המשק(.   חיות  של  והסניטרי  התברואתי  השיפור  )בשל  בפגרים 
למשל, אזכיר את העוזנייה לבנת-הראש האפריקאית, ש-468 פרטים 
משנית  מהרעלה  נוספים(  נשרים  מיני  עם  )יחד  מתים  נמצאו  שלה 
חמורה ביותר שאירעה לפני כשלוש שנים. גם במקרה של הנשר הדרומי 
בישראל(,  כה  עד  אחת  פעם  נצפה  ואף  שלנו  המקראי  לנשר  )הדומה 
גורם קריטי לצמצום אוכלוסייתו  היוו  כמו במקרה הקודם, ההרעלות 
ומסוכן  מתפרק  לא  ברעל  אפריקה  ברחבי  הנפוץ  השימוש  )במיוחד 
מבני  נוספים  מינים  שני  לאלו  מצטרפים  קרבופורן(.  הקרוי  מאוד  עד 
הברדס"  ו"נשר   )Gyps africanus( לבן-גב"  "נשר  משפחתם: 
)Necrosyrtes monachus(. שני דורסים אחרים המצויים בקטגוריה 
 ,)Pithecophaga jefferyi( הפיליפיני  העיט  לעיטים:  שייכים  זו 
בפיליפינים,  איים  לכמה  כאנדמי  ומוגדר  בעיטים  ביותר  הגדולים  מן 
נותרו ממנו  )Haliaeetus vociferoides(, שכיום  ו"עיטם מדגסקר" 
פחות מ-40 זוגות, והוא מצטרף בוודאי לרשימה לא קטנה של מינים 

בסכנה דומה באי זה.

מסך 200 המינים של דורסי הלילה הקיימים בעולם, רק ארבעה מצויים 
בסכנת הכחדה קריטית )אין ספק שפעילותם הנסתרת בלילה שומרת 
 )Otus feae( על מרביתם מהשפעת האדם(. למשל, "שעיר אנובון" 
מהאי  אנובון )Annobón( שבגינאה המשוונית, אשר לא ידוע כמעט 

דבר על אודותיו. 

קבוצה מעניינת בקטגוריית המינים המוגדרים בסכנת הכחדה קריטית 
הראויה  הנכחדים(  לאחיהם  להצטרף  העלולים  מינים   17 )המונה 
להדגשה, היא קבוצת התוכיים )Perrots(, שלא מעטים מהם, לרבות 

שרדו כיום בין הרי אורל לנהר אוב שברוסיה )כמו יתר בני משפחתו 
השינויים  ובשל  לסין,  מסיביר  כמו  ארוכים,  למרחקים  נודד  הוא 
והתנודות הקשורות למפלסי המים בסין, המין נפגע עד מאוד בעשורים 

האחרונים(.

שניהם  הזאת,  בקטגוריה  מצויים   )Bustards( חובות  של  מינים  שני 
לא רחוקים זה מזה,  והנסיבות שהביאו אותם לסכנת הכחדה חמורה 
פעילים,  הם  שבהם  בשדות  העשב  במישורי  הקשה  לפגיעה  קשורות 
לציד אינטנסיבי לשם צריכת בשרם שנחשב משובח, ולאמונות תפלות. 
 Houbaropsis( הבנגלי"  ה"פלוריקן  הוא  המינים  שני  מבין  הראשון 
 Ardeotis( גדולה"  הודית  "חובה  הוא  והשני   ,)bengalensis
בעולם.  הגדולים  המעופפים  מהעופות  כאחד  המוגדרת   ,)nigriceps
מאוד  לנדירה  הפכה  והחובה  נקבות(,  של  הרמון  )לזכר  פוליגמי  המין 

בגלל ציד ותאווה לבשרה בערבות העשב שבהם היא פעילה.

או  הכפניים  במשפחת  קריטית  הכחדה  בסכנת  מצויים  מינים  שישה 
 )Threskiornis solitarius( בודד"  "איביס  המין  כך  המגלניים, 
מהאי ראוניון כבר נכחד בתחילת המאה ה-18 כתוצאה מציד מאסיבי. 

במשפחה כמה מינים בסכנת הכחדה קריטית: 

מצוי   ,(Leucocarbo onslowi( צ'אטאם"  "קורמורן   - הקורמורן 
בסכנת הכחדה קריטית )הוא, אגב, בן סוגו של קורמורן מיוחד ששמו 
והוא שוכן באי  פגיע(,  ומצוי במצב  קורמורן גלפגוס המשולל תעופה 
מינים  כתוצאה מחדירת  הוא  העגום  מצבו  בניו-זילנד.  זה  בשם  נידח 
מהפרעות  ובעיקר  חיותו,  למקומות  ואופוסום  הבית  כחתול  פולשים 

בשל  הקינים  את  לנטוש  קינון  מושבות  לכמה  שגרמו  בקינון,  האדם 
רגישותם היתרה של הקורמורנים להפרעות. 

קבוצת "נחירי האבוב" )tubenoses( - שניתן להגדירם כ"מאסטרים" 
האלבטרוסים,  את  בעיקר  )הכוללים  הסוערים  האוקיינוסים  של 
היסעורים, היסעורונים(, כוללת לא פחות מ-15 מינים המצויים בסכנת 
הכחדה קריטית, וכולם דוגרים באיים מרוחקים ובודדים, שם נשקפות 
 Diomedea( "להם רוב הסכנות. ראוי להזכיר את "אלבטרוס טריסטן
גלפגוס"  "אלבטרוס  ואת  השקט  האוקיינוס  מדרום   )dabbenena
)Phoebastria irrorata(, שהסכנה המשמעותית לפגיעה בהם היא 
תוצאה של חדירת מינים פולשים לתחומי קינונם, כדוגמת חתול הבית, 
הניו- "היסעורון  את  רק  אזכיר  מהיסעורונים  בית.  וחזירי  מכרסמים 

אחדים,  פרטים  רק  ממנו  שנותרו   ,)Fregetta maoriana( זילנדי" 
הסיכויים  אך  לטבע,  והחזירם  לאוששם  כבירים  מאמצים  ונעשים 
עשוי   -  Cloning  - שיבוט  בטכנולוגיית  שימוש  )כנראה,  קלושים 

להצילם ולהשיבם לטבע(.
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"פלוריקן בנגלי" )Houbaropsis bengalensis(, הנדיר בבני משפחתו, נפגע   .1
קשות בעיקר בגלל שינוי ייעוד הקרקע ושטחים פתוחים נרחבים לשטחי 

Nejib Ahmed  :חקלאות אורז. צילום

"גדרון הרים" )Troglodytes monticola(, ציפור שיר זעירה ואקטיבית מאוד.   .2
Oswaldo cortes  :המין נצפה רק באזור מבודד בצפון קולומביה. צילום

3.  נשר דרומי,בסכנת הכחדה קריטית,  דומה לנשר שלנו )נצפה פעם אחת 
בינתיים בישראל(. הרעלות היוו גורם קריטי לצמצום אוכלוסיותיו, במיוחד 

שימוש ברחבי אפריקה בקרבופורן - רעל חזק במיוחד שאינו מתפרק, אשר 

נועד להשמדת חרקים בשדות התבואה, וכל גרגיר שלו מסוגל להרוג אדם. 

  Lip Kee :צילום  

"שליו הימליה" )Ophrysia superciliosa(, מין השליו היחידי המצוי בסכנת   .4
הכחדה חמורה, וייתכן מאוד שנכחד זה מכבר.

.Biodiversity Heritage Library  צילום: באדיבות  

"קנית סייפאו" )Acrocephalus hiwae(, מאיי מריאנה. מין זה סובל   .5
מהתפרצויות געשיות ושרפות של אתרי קינונו בחישות הקנים, וגם ממינים 

weedmandan  :פולשים לתחומו. צילום



קריטית  הכחדה  בסכנת  מצויים   )Starling( זרזירים  מיני  ארבעה  
המאיינה  כמו  סתגלתניות  כולן  לא  )כן,  מאיינות  מיני  הן  ומחציתם 
 )Leucopsar rothschildi( "כדוגמת "מאיינה באלי ,)המצויה שלנו
השיר.  שבציפורי  הנאות  מן  ספק  ללא  שהיא  שבאינדונזיה,  מבאלי 
גם  להגיע  טבעי  אך  הרי  ובזרזירים,  במאיינות  עוסקים  אנחנו  אם 
לעורבים, ולא מפני שהם בני מינן, כי הם לא. מבין המינים שבסכנת 
הכחדה קריטית )רובם המכריע במצב שפיר ואפילו טוב( ראוי להזכיר 
ביקושו  שבגלל   )Cissa thalassina( יאווה"  "עקעק  מינים:  שני 
הרב והסחר בו במקביל לפגיעה קשה בבית גידולו – מניחים שנותרו 
 )Corvus kubaryi( מריאנה"  ו"עורב  מעטות,  עשרות  בטבע  ממנו 

ממיקרונזיה, שאף הוא בסטטוס דומה.

במשפחת הבולבוליים )אוכלי פירות חביבים ו"סחבקים", אשר מצבם 
של רובם מעולה( יש בכל זאת מין אחד שסכנה רבה מרחפת מעל ראשו, 
מיערות   )zeylanicus  Pycnonotus( כתום-ראש"  "בולבול  והוא 
ביציו  ואיסוף  שלו  אינטנסיבי  ציד  בגלל  )בעיקר  בורנאו שבאינדונזיה 

כציפור כלוב המפליאה בשירתה הערבה עם שחר(.  
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ד“ר חיים מויאל חוקר באוניברסיטת ת"א, מרצה במכללת לוינסקי ותלפיות.

בשחפיות הניזונות כרגיל מדגים והן מוצלחות כציידות וטריטוריאליות, 
ברנשטיין"  "שחפית   - קריטית  הכחדה  בסכנת  אחד  מין  רק  הוגדר 
פרטים  מ-50  פחות  ממנה  שרדו  )Thalasseus bernsteini(, אשר 
בארכיפלג "מטסו" )matsu( שבמזרח סין. השמדתן של שחפיות אלה 
נגרמה בעיקר בשל הכלאה טבעית עם "שחפית ארוכת-כנף" הדומה 

להן, ובשל איסוף ביצים מאסיבי על ידי סינים.

מבין החופמאים )Waders(- לא פחות משבעה מינים מצויים בסכנת 
הכחדה קריטית. אחד המינים המעניינים ביותר שמוגדר בסכנת הכחדה 
קריטית הוא קיווית להקנית )Vanellus gregarius(, שהיא מזדמנת 
נדירה מאוד בארצנו, אך באופן עקבי בחורף )מין זה דומה לסיקסק, אך 
דק- הוא חרמשון  נוסף  מין  ו"נפש"(.  גוף  עדינת  היא  בהשוואה אליו 
שויך  בטעות  שכנראה  מסיביר,   )Numenius tenuirostris( מקור 
רב  ספק  שיש  אחת  מתצפית  כתוצאה  בישראל,  המינים  לרפרטואר 
באמיתותה. אחת מהמעניינות בחופיות )Stints( המצויות בקטגוריה 
כפנית"  "חופית  ספק  ללא  היא  מזונן,  לחיפוש  התאמתן  מבחינת  זו 
)Calidris pygmaea(, שלה מקור דמוי כפית מיוחד מאוד, וגם לה 

נשקפת סכנת הכחדה קריטית באזור תפוצתה, בים ברינג. 

לא  לסכנות טבעיות,  הרבה  חסינותם  אף  על   ,)Doves( היוניים  מבין 
הם  מהם  )שניים  קריטית  הכחדה  בסכנת  מצויים  מ-11מינים  פחות 
יוני הפירות הצבעוניים החיים באזורים הטרופיים(, וזאת בגלל האדם 
 Didunculus( המשוננת"  ה"יונה  היא  במיוחד  מעניינת  כמובן. 
השקט(,  האוקיינוס  )בדרום  סמואה  לאי  האנדמית   )strigirostris
דמויות  בליטות  זה  לעוף  האי.  של  הלאומית  כציפור  הוגדרה  ואף 
שיניים במקורו התחתון, שזו אולי תכונה שרידית המעידה על מוצאם 

האבוליציוני של העופות מזוחלים.  

"בולבול כתום-ראש" )Pycnonotus zeylanicus(, מיערות בורנאו   .1
שבאינדונזיה, נפגע בעיקר בגלל ציד אינטנסיבי שלו ואיסוף ביציו, כציפור 

Ray 'Wolverine' Li  :כלוב המפליאה בשירתה הערבה עם שחר.  צילום

עיט פיליפיני, אחד העיטים הגדולים ביותר, ומן המרשימים בהם בעוצמתו   .2
האדירה. הוא נפגע בעיקר מכריתת יערות והרחבת השטחים החקלאיים 

באזור קינונו, ביערות בפיליפינים )כרבע מאוכלוסייתו מצויה בגני חיות 

shankar s  :ברחבי העולם(. צילום

תוכי קרוליינה. תוכי קרוליינה )Conuropsis carolinensis(, שהיה אולי   .3
המפורסם והנפוץ בעולם מבני משפחתו )במיוחד בארצות הברית(, 

כשאוכלוסיותיו נאמדו בכמה מיליונים, בטרם ניצודו עד חורמה ועד 

 Renk Knol  :להכחדתו הסופית של המין בתחילת המאה ה-20. צילום

J. G. Audubon, 1830 מתוך הספר "עופות אמריקה" שנכתב על ידי

"קורמורן צ'אטאם" )Leucocarbo onslowi(, מצוי בסכנת הכחדה   .4
קריטית מאי נידח בשם זה בניו-זילנד, בעיקר בגלל מינים פולשים כחתול 

הבית ואופוסום, ובעיקר בשל הפרעות האדם בקינון, שגרמו לכמה 

John Woods  :מושבות קינון לנטוש את הקינים. צילום

גבתון צווארון ) Emberiza aureola(, שאוכלוסייתו התמעטה מאוד בגלל   .5
 孫鋒 林 :ציד אינטנסיבי על ידי הסינים בנתיבי נדידתו בלהקות. צילום

סאן פנג לין

רק מין אחד מוגדר כיום בסכנת הכחדה קריטית, והוא "שליו הימליה" 
גבוהים  נידחים,  באזורים  שוכן  הוא   .)Ophrysia superciliosa(
מאוד וקפואים, ושם כמעט הושמד לחלוטין על ידי האדם, שהישרדותו 
הייתה תלויה בו ובשכמותו. זאת בהנחה שהוא לא נכחד כבר מהאזורים 
הנידחים והקפואים ביותר בהרי ההימליה, שהרי התצפיות האחרונות 
במין זה היו לפני כ-70 שנה )אגב, למעלה מ-20 מינים של פסיוניים, 
עופות  היום  כמו  אז  גם  היו  ספק  וללא  נתגלו  מאובנים   ,Peasants

מועדפים לציד ואיסוף ביצים אובסיסיבי(. 

מבין ציפורי השיר, 72 מינים מצויים בסכנת הכחדה קריטית, ובמקרים 
לא מעטים המידע על אודות מינים נחבאים וקטנים שקשה לאתרם, 
ועוד יותר לתעדם, מועט מאוד. מבין אוכלי הזרעים )כדוגמת הגבתונים 

והפרושים(, כ-14 מצויים בסכנת הכחדה קריטית, ומהבולטים ביותר 
שאוכלוסייתו   )Emberiza aureola  ( הצווארון  גבתון  את  אזכיר 
נדידתו  בנתיבי  הסינים  ידי  על  אינטנסיבי  ציד  בגלל  מאוד  התמעטה 
 São אנדמי לאי )Crithagra concolor( "בלהקות. "פתיאלי האשוח
Tomé, כמו לא מעט מינים של ציפורי שיר המצויות שם ומצבן של חלק 

לא מבוטל מהן מידרדר בהדרגה. 


