נחליאליים
בעולם ובישראל
3
משפחת הנחליאליים או הפיפיוניים (Motacillidae, Pipits and

1

כתב וצילם:
ד"ר חיים מויאל

 )Wagtailsהיא משפחה קוסמופוליטית מגוונת של ציפורי שיר
אוכלות חרקים (יש המכלילים במשפחה זו גם את שמונת בני הסוג
“ארוכי טופר” ,Macronyx ,מאפריקה) .חלק
מן המינים ,כדוגמת הנחליאלי
הלבן ,מפורסמים אצלנו כמבשרי
אייר:
החורף הנמרצים בקרב רבים,
חיים מויאל
לרבות בגני ילדים .רבים מבני
המשפחה לא חוששים במיוחד מבני אדם,
והם מצויים לרוב במקומות בולטים בחבורות
גדולות .מרבית המינים מוגדרים כטריטוריאליים מאוד בקינון וכבעלי
קריאות אופייניות (לרוב ,דו-הברתית) המבדילות היטב בין המינים.
הם נוהגים לנהל מרדפים מעגליים תכופים בליווי קריאות ,הן בעונת
החיזור והן בפונדקי החורף שלהם .ניתן להגדירם כמדבירים ביולוגיים
מעולים של חרקים שונים.

רקע כללי

2
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המינים בגודל קטן-בינוני :אורך גופם  24-14ס"מ ומשקלם 36-12
גרם .הם צרי גו וארוכי זנב ,שאותו הם נוהגים לנענע בעת התרגשות
(הזנב הארוך ביותר קיים אצל נחליאלי זנבתן) .ראשם קטן ומעוגל,
המקור דק ,אורכו בינוני והוא חד (מותאם לאכילת חרקים) ,שולי
הזנב לבנים ,והטפרים האחוריים ארוכים למדיי .כנפיהם הארוכות
מחודדות יחסית ,מעוטרות בפסי כנף לבנים ,ומעופם גלי .במרבית מיני
הנחליאלים (כדוגמת הנחליאלי הצהוב והנחליאלי הלימוני) הבדל זוויגי
ניכר לקראת עונת הרבייה ולאחריה ,ואילו מרבית מיני הפיפיונים ללא
הבדל זוויגי בולט ,ולרוב צבעיהם מונוטוניים  -חום ואפרפר הסוואתי,
עם גבה לבנה ופספוס משתנה בחלק התחתון של גופם ,בהתאם למין
(יוצא דופן הוא פיפיון אדום-גרון בוגר ,הניכר היטב בעונת הכלולות
בגרון חלודי בולט היטב) .במקרים רבים הזיהוי ודאי רק לאחר שעופפו
בקריאות אופייניות .הצעירים בצבעים דהים יותר בחלק התחתון של
גופם (במקרה של נחליאלי לבן ,צבע הצעירים אפרפר באופן אחיד,
ללא "סינר" המאפיין את הבוגרים ואילו הנקבה עם כיפה אפורה
בעוד שהזכר בכיפה שחורה ובגוונים עזים יותר) .הם לרוב פעילי
קרקע ורצים היטב במהירות ,כאשר רק מינים מעטים מבלים דווקא
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נחליאלי לימוני זכר בוגר בחורף .צילוםImran shah :
"נחליאלי לבן-גבה" ( )Motacilla maderaspatensisמדרום אסיה ,הגדול
ויש המגדירים אותו כנאה בבני משפחתו .צילוםImran shah :
נחליאלי לבן באחו .מין זה מעדיף בבירור תולעים ,חרקי מים וחרקים
מעופפים קטנים (לא מאיימים כדוגמת הצרעה מזרחית בתמונה)
צילום :חיים מויאל
נחליאלי לבן בדריכות רבה ובציוץ מאיים אל מול פולש לתחומו
צילום :חיים מויאל
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על עצים (כדוגמת פיפיון העצים) .רבים מהמינים במשפחה מבצעים
לינה משותפת (הנחליאלי הלבן עושה זאת על עצי שדרה באזורים
העירוניים) .רבים מהמינים תועדו מבצעים מקלחות קלילות ואפילו
"אמבטיות נמלים" ("אנטינג") היעילה בסילוק טפילים מעורם .בניגוד
לשאר בני המשפחה ,הנחליאלים הלבנים בולטים מאוד בהתנהגותם
הטריטוריאלית גם בפונדקי החורף ובסמוך למשכנות אדם (המתבטאת
בהתקוטטויות ממשיות באוויר ,קרוב לפני קרקע ,וכן במרדפים
קצרים) .יש שזוגות זמניים נוצרים בחורף ללא תלות בנדידה או בקינון
משותף .הגדול במשפחה (ואולי הנאה בהם) הוא "נחליאלי לבן-גבה"
( )Motacilla maderaspatensisמדרום אסיה ,שאורכו  24-21ס"מ
ומשקלו  36-30גרם.

2

מיון ושמות

המשפחה כוללת שישה סוגים ו 63-מינים .לאחרונה התבררה קרבתם
המשפחתית לחטפיתיים ולסתריים .בנחליאלי הלבן הוגדרו  11תת-
מינים די דומים זה לזה ,ולנחליאלי הצהוב  15-13תת-מינים שונים
במופעי צבע שונים ,אשר כולם חורפים באפריקה או בדרום אסיה.
פירוש השם המדעי של הנחליאלי ( )Motacillaהוא “מנענע זנב”,
ומכאן מושאל שמו האנגלי ( ,)Wagtailוכן שמו העברי הקודם שהיה
זנב נוע ,הנגזר משמו המדעי והוענק לו על ידי מנדלי ולאחר מכן החליפו
עם השם העברי הנוכחי נחליאלי ,,על כי עיקר קינונו בנחלים (לא
מדויק לגבי כל המינים) .פירוש השם המדעי של הפיפיון ()Anthus
סתום ,ואילו שמו האנגלי והעברי המושאל ממנו נגזרו מציוצי ה”פי-
פיט”ו כצליל שמו.

תפוצה בעולם

המשפחה קוסמופוליטית ומצויה בכל היבשות (כולל אנטארקטיקה).
הרוב ( 84אחוז) בעולם הישן והשאר בעולם החדש ( 15מינים מוגדרים
כאירואסייתיים) .המין הבולט ביותר במשפחה בדרום אמריקה הוא
 ,Anthus correnderaואילו ביבשת אוסטרליה הוא “פיפיון ניו-
זילנד” (.)Anthus novaeseelandiae
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"נחליאלי מדגסקר" ( .)Motacilla flaviventrisבמין מיוחד זה תועדו
צעירים המסייעים להורים בגידול הצאצאים של הדור השני.
צילוםBernard DUPONT :
פיפיון אדום-גרון ,מין להקתי בחורף בשדות החקלאיים באזורנו .נדידתו
ארוכה במיוחד ,מהצפון הרחוק .צילום :חיים מויאל
פיפיון ערבות ( ,)Anthus godlewskiiמזדמן נדיר ביותר בישראל מערבות
מונגוליה (תפוצתו מגיעה עד לסין .צילוםMike Prince :
פיפיון עצים .אומנם דוגר כמרבית בני מינו על הקרקע ,אך בוחר להיות
פעיל על עצים ושיחים ,ושירתו מזוהה היטב .צילוםImran shah :
פיפיון צהוב ,מין מתבודד יחסית ,בגוון חום חולי ,המעדיף מישורים בספר
ומקנן אצלנו במרומי החרמון .צילוםMichele Lamberti :
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תפוצה בישראל

בישראל  14מינים במשפחה (ארבעה מיני נחליאלים ועשרה מיני
פיפיונים) .המקננים בנחליאלים בישראל (בעמקי הצפון) הם:
נחליאלי לבן ( ,)Motacilla albaהמגיע אלינו מאירופה באוקטובר,
ונחליאלי צהוב שחור-ראש ( ,)Motacilla flava feldeggהמקדים
יחסית את הגעתו אלינו ביחס לזני הנחליאלים הצהובים (זה האחרון
קינן ,לפני ייבוש ביצות החולה ,במספרים קטנים) .הנחליאלים
הצהובים מבשרים ללא ספק את עונות המעבר ,עת הם חולפים
בהמוניהם כנחילים בשדות האחו ובשדות החקלאיים הסמוכים לגופי
מים .נחליאלי זנבתן ( )Motacilla cinereaבוחר להיות פעיל בעיקר
בנחלים ,ואילו נחליאלי לימוני ( )Motacilla citreolaהוא בעיקרו
מין אסייתי המזדמן נדיר בחורף (במיוחד בצפון הארץ) .מהפיפיונים,
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נחליאלי זנבתן (זכר בקיץ) עם שפירית במקורו .מין זה ניזון בעיקר מפרוקי
רגליים בבית גידולו בנחלים .צילוםNick Goodrum :
נחליאלי לבן מול השתקפות שלו בחלון .ב"מבחן מראה" בני המשפחה
אינם מזהים כי זו בבואתם ונוטים לנקר את הפולש המדומה במראה או
בחלון .צילוםPetras Gagilas :
"פיפיון מזרחי" ( ,(Anthus rufulusמין הפעיל בשטחים פתוחים ובשטחים
חקלאיים בדרום אסיה ובפיליפינים .במין זה תועד במשחק "הציפור
הפצועה" ,בהתקרב סכנה ממשית לגוזלים .צילוםImran Shah :
פיפיון מים .צבעיו חומים עם דגמי פספוס דהויים המבדילים אותו מבני
סוגו .הוא מעדיף בבירור להיות פעיל בגופי מים ,כמאגרים ונחלים.
צילום :חיים מויאל
פיפיון ממושקף ,מין נדיר מאוד באזורנו .מסביב לעיניו מסגרת בהירה,
ומכאן שמו .תפוצתו היא מזרח אסיה ,לרבות יפן .צילוםImran shah :
פיפיון שדות ,מהקטנים בבני משפחתו .להקותיו נחבאות ומוסוות לא רע
בשדות החקלאיים .קריאותיו החד-הברתיות בתעופה מאפשרות את זיהויו.
צילום :חיים מויאל
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שניים מהם מקננים בישראל ,האחד הוא פיפיון הרים (Anthus
 )similisוהאחר הוא הפיפיון הצהוב ()Anthus campestris

הדוגר במרומי החרמון ,כאשר שאר המינים חורפים או מזדמנים
בחורף בסטטוסים שונים .הנפוצים ביותר בחורף אצלנו באזורים
הלחים ובשדות החקלאיים הם ללא ספק פיפיון אדום-גרון (Anthus
 )cervinusופיפיון שדות ( .)Anthus pratensisמצוי פחות בחורף
הוא פיפיון עצים ( ,)Anthus trivialisהנצפה בעיקר כחולף ,ופיפיון
מים ( )Anthus spinolettaבחורף .מינים חורפים נדירים במשפחה
(נצפו בעיקר באילת ובעמק בית שאן) הם פיפיון ערבות (Anthus
 ,)godlewskiiפיפיון ממושקף ( ,)Anthus rubescesפיפיון ארך-
רגליים ( - Anthus richardiהגדול בסוגו באזורנו) ופיפיון זיתי
( )Anthus hodgsoniמאסיה.

2
בית גידול

בני משפחה זו מאכלסים מגוון רחב של בתי גידול ,למן האזור הארקטי
ועד לאזורים הטרופיים והסוואנות .רובם מעדיפים שטחים פתוחים,
כרי אחו ,שדות חקלאיים ,נחלים ,חופים סלעיים ,גופי מים שונים
ואזורים עירוניים וכפריים ,אך הם נמנעים מיערות צפופים .נחליאלים
לבנים בפונדקי החורף שלהם (כמו בישראל) מעדיפים בבירור שדות
חקלאיים ,פארקים ,שלוליות חורף ושדות באזורים כפריים .פיפיון
הרים מעדיף בבירור מדרונות הרים טרשיים ,ואילו אזורים ערבתיים
גבוהים בוחרים מינים אחדים כמו פיפיון ערבות .מינים מעטים שוכנים
בהרים אלפיניים ,כמו “פיפיון ורדרד” ( )Anthus roseatusהשוכן
בגובה  5,300מ’ מעל פני הים .בטונדרות שלג מקננים מינים ספורים
בלבד ,כדוגמת “פיפיון גוסטאב” ( )Anthus gustaviמסיביר.
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מזון ושיטות ציד

הם ניזונים בעיקר מחרקים ,כדוגמת זבובים למיניהם ,אשר אותם
הם צדים על הקרקע או בזינוק לאוויר (פיפיון עצים ו”פיפיון יערות”,
 ,Anthus nyassaeמהודו ,צדים גם מעל מהעצים) .יש הניזונים גם
מתולעים ,עכבישים ,ראשנים ,סרטנונים ורכיכות .בחורף הם ניזונים
גם מזרעים ומפירות יער .בקרב מינים רבים שיחור מזון שלא בעונת
הקינון מתקיים לרוב בלהקות ,ומסייע להם מפני טורפים .פיפיוני מים
וגם פיפיונים אדומי-גרון צדים גם בגדות ובחופים סלעיים.

נדידה ותעופה

מרביתם בחזקת נודדים מובהקים ,למעט מינים אחדים המוגדרים
כיציבים בתחומי נחלתם (במיוחד המינים הטרופיים של דרום אמריקה
ואפריקה) .רוב המינים בעולם הישן נודדים מאירואסיה למזרח התיכון
וליבשת אפריקה .הנדידה מתרחשת בלילה ,אך חלק מן המינים
מתקדמים בנדידתם גם ביום בליווי קולי .מעופם חזק ולרוב גלי ,והוא
מלווה בקריאות אופייניות .כנודדים מובהקים ,הם אוגרים שומן רב
וכמעט מכפילים את משקלם לפני הנדידה“ .נחליאלי צהוב מזרחי”
( )Motacilla tschutschensisנודד מצפון-מזרח אסיה לאינדונזיה
ואוסטרליה .נחליאלי לימוני נודד מצפון אירופה עד הודו והמזרח
התיכון (מזדמן נדיר לאזורנו בחורף) .אחד מהנודדים המרשימים
במשפחה ,הגומא מרחק של כמעט  10,000ק”מ ,הוא פיפיון אדום-גרון
מהצפון הרחוק של אירופה ועד דרום אפריקה (באזורנו חולף וחורף
מצוי ביותר).

והן במעופים תוקפניים (נחליאלים תוקפים גם מראות בעת שהם
מגלים את בבואתם משתקפת בהן).
החיזור במיני נחליאלים שונים (שצבע גופם הופך לעז ובוהק יותר)
מלווה במרדפים וריקודים ספירליים ,בהצגת חומרי קינון במקור על
ידי הזכרים וגם באקט האכלה של הנקבות (בנחליאלי הלבן נוהג לקוד
קידות ולרקד עם השתופפות ותוך כדי פרישה חלקית של הכנפיים) .אצל
הפיפיונים החיזור פשוט יותר באופן כללי ,והוא כולל שירה ,מעופים
מעגליים סביב טריטוריית הקינון ומרדפים הדדיים קצרים .הקינים
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רבייה

הם מונוגמיים וסוליטריים בקינון ,ומינים אחדים תועדו אף כפוליגמיים
(כמו במקרה של פיפיון עצים) .המינים באזורים הממוזגים והקרים
יותר מבצעים מחזור קינון אחד בלבד .הם מוגדרים כטריטוריאליים,
והזכרים מכריזים על נחלתם מפני שכניהם הן מנקודות תצפית בולטות
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נחליאלי זנבתן (נחליאלי אפור) ,נחליאלי ארוך זנב עם גב אפור .בלבוש
החורף תת-השת של הבוגר בצבע צהוב ,ואילו בלבוש הקיץ הזכר מעוטר
בגרון שחור קונטרסטי .מין זה פעיל אצלנו בחורף בנחלי איתן.
צילום :חיים מויאל
נחליאלים זכרים בהתקוטטות תוך כדי קפיצות באוויר ,משיכת נוצות
ונעיצת טפרים .צילוםFerran Pestaña :
נחליאלים לבנים במאבק עיקש .המאבקים (הן על נחלה או מקור מזון)
עלולים להיות לא קלים כלל .צילוםFerran Pestaña :
נחליאלי צהוב שחור-ראש ,תת-מין של נחליאלי צהוב .הוא קינן במספרים
נאים בביצות החולה טרם ייבושה ,וכיום הוא חולף מצוי ומקנן נדיר.
צילום :חיים מויאל
פיפיון סלעים מגרש קוקייה אירופית טפילה .בני המשפחה מועדפים
בבירור להיטפלות על ידי הקוקיות ,אך אם הן מתגלות במזימתן הן
מורחקות בפראיות אל מחוץ לטריטוריה ולעיתים תוך כדי התגודדות מולן.
צילום :חיים מויאל
קן פיפיון שדות עם שלוש ביצים .הביצים של הפיפיונים בכלל בצבעי
הסוואה ומנוקדות קלות .הקן דמוי ספל בגומה בקרקע.
צילוםgailhampshire/flickr :
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ממוקמים בעיקר על הקרקע (אצל פיפיונים ,לרוב על העשב) ,וישנם
מינים המקננים בחללים בקירות ובגדות נחלים ,במצוקים ,בעצים,
כשהם מוגנים לרוב על ידי צמחים וסלעים .פיפיון אדום-גרון בונה
את קינו לעיתים בפתחה של מנהרה קצרה ,בתלולית מעוטרת טחבים.
נחליאלי לבן נוהג לקנן בקינים ישנים של ציפורים אחרות בגדות נחלים
(תועדו גם כאלו בינות לסכרים הנבנים בגוף הנחלים על ידי הבונה).
הקן דמוי ספל (מעטים בונים קן כדורי) ועשויים זרדים ,עלים ,חזזיות
וטחבים ,ואילו הריפוד לרוב מעשב ,נוצות ושורשונים מלוכדים בבוץ.
הפיפיונים בונים קן שהוא גומה מקורצפת (לרוב בקרקע או בנקיקי
גדות נחלים) ומרופד בחומרים שונים .הנקבות מטילות שלוש עד שבע
ביצים ,לרוב ירקרקות מנוקדות .הדגירה נמשכת בין עשרה ל 15-ימים,
בהתאם למין .אצל הנחליאלים שני ההורים דוגרים ,אך המטלה מוטלת
בעיקר על הנקבה ,ואילו אצל הפיפיונים הדגירה מבוצעת על ידי הנקבה
1

2
3
4

2

האכלה אצל פיפיון סלעים .מטלת הטיפול בגוזלים מוטלת בעיקר על
הנקבה (הזכר עסוק בשמירה ובהבאת מזון) .הטיפול בצאצאים נעשה על
ידי שני ההורים ונמשך לרוב עשרה עד  19ימים .צילוםEtienne Gosse :
"פיפיון קורנדרה" ( ,)Anthus correnderaפיפיון דרום אמריקאי הפעיל
בשדות עשב באזורים ממוזגים עד האזורים הטרופיים.
צילוםDominic Sherony :
פיפיון הרים ,פיפיון גדול המצויד במקור ארוך יחסית ,ושוכן בעיקר
במדרונות טרשיים ובהרים ,בעיקר בבתות ספר .צילוםDominic Sherony :
"נחליאלי עקוד אפריקאי" ( )Motacilla aguimpמין הדומה מאוד
לנחליאלי לבן .נפוץ במקומות חיות לחים ברחבי אפריקה.
צילוםBernard DUPONT :
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בלבד ,כולל הטיפול בגוזלים (הזכרים עסוקים בשמירה והבאת מזון).
הטיפול נמשך לרוב עשרה עד  19ימים ,ושני ההורים עסוקים בטיפול
ובפינוי הלשלשת במקרה של בני הסוג הנחליאלי .לאחר הפריחה מהקן
הנמשכת  17-11ימים ,הם מטופלים עוד כשבועיים .שיעור הצלחת
הקינון לא גבוה במיוחד ( 60-50אחוז) .בשל קינונם של רבים מאוד
בכרי אחו ,רבים מהקינים נשדדים על ידי טורפים או נרמסים על ידי
צאן ובקר (חלק מהמינים משחקים את “הציפור הפצועה” ,ועל ידי כך
מרחיקים את הפולשים מהקן).

שמירת טבע

באפריקה שלושה מינים בסכנת הכחדה ,שניים מקניה ("פיפיון שארפ",
" ,Macronyx sharpieפיפיון סוקוק" )Anthus sokokensis ,ואחד
מאינדונזיה ("פיפיון חום-עורף" .)Anthus ruficollis ,בסטטוס
פגיע הוגדרו עד עתה חמישה מינים .האויבים הטבעיים הם במיוחד
דורסי יום (בעיקר זרונים וניצים) ,דורסי לילה ,עורבים ,שועלים ,תנים,
חמוסים ,סנאים ,חולדות וחתולים .קינים רבים מוצפים או נרמסים על
ידי טרקטורים ,בהמות ודומיהם .לא מעט מהם גם מוטפלים על ידי
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קוקיות אירופיות (אף על פי שתועדו מקרים שבהם נוקבו ביצי קוקיות
במקורם החד של נחליאלים) .

 2 1נחליאלי צהוב ( )Motacilla flavaבסינוץ נוצות לאחר מקלחת .הוא
מקפיד במיוחד על ניקוי ושימון נוצות הגוף .צילום :חיים מויאל
 3נחליאלי צהוב מותח את כנפיו כחלק מתהליך הטיפול ,בטרם ימשיך
להתרוצץ בחיפוש אחר מזון .צילום :חיים מויאל
 4נחליאלי צהוב עם חרק במקורו .הנחליאלים הללו ,בהיותם בלהקות
עצומות ,נחשבים למדבירים מעולים של חרקים .צילום :חיים מויאל
 5נחליאלי צהוב (נקבה) בחיפוש אחר מזון .הנקבות בצבעים דהים עם
רמזים לצבע צהבהב ,במיוחד בחלק האחורי של גופן.
צילום :חיים מויאל
" 6ארוך-טופר ,הכף" ( ,)Macronyx capensisנציג דרום אפריקאי של
הסוג (מרבית החוקרים מכלילים אותם במשפחה) .במין זה הפרטים
פעילים בזוגות לאורך כל השנה .צילוםBernard DUPONT :
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