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משפחת 
השלכיים 
בישראל 

ובעולם      

כתב: ד"ר חיים מויאל

שלך הדגים בנחיתה לקן. אייר: חיים מויאלשלך הדגים בנחיתה לקן. אייר: חיים מויאל
בתמונת הרקע - שלך דגים. צילם: דוד מונטסגובתמונת הרקע - שלך דגים. צילם: דוד מונטסגו



משפחה  היא   )Pandinidae, Ospreys( השלכיים  משפחת 
למדיי,  ונרחב  יסודי  באופן  שנחקר  אחד  סוג  של  מופלאה 
לחים.  גידול  בבתי  בעולם  היום  בדורסי  הנפוצים  מן  והוא 
והתאמת  מוצלח  בדיג  השלך  של  הבלעדית  התמחותו 
תכונות גופו באורח מופתי למלאכה זו סייעו בוודאי לשגשוגו 
הסוג  וגדולים.  בינוניים  דגים  השורצים  לחים  גידול  בבתי 
מצוי כמעט בכל העולם, ולמרבה המזל בסטטוס ללא חשש 
ייפגעו ללא הכר אתרי הדיג המועדפים עליו  כן  )אלא אם 
באזורי תפוצתו(. בעבר נפגעו השלכים באזורים מסוימים, 
כמו במדינות באירופה ובצפון אמריקה, על ידי דייגים אשר 
חששו מתחרות אפשרית איתם על קציר הדגים. עם זאת, 
ראוי לציין כי חלקם בנזק לדגה הוא מועט מכפי שמתואר, 
פי מחקרים שונים הם מעדיפים בבירור את הדגים  כי על 
גופו  בכל  השלך,  של  האנכית  צלילתו  והחולים.  החלשים 
ורגליו השלופות קדימה כדי לנפץ את קרום המים )מזכירה 
אך  פנטסטית,  היא  במדויק(  הנורה  בליסטי  טיל  במקצת 
“שבירת  תוך  מהמים  האלגנטית  התרוממותו  פחותה  לא 
וניעור גופו מאגלי המים במעין ריקוד חינני. במרבית  כנף” 
דיג,  כקרסי  החדים  בטפריו  בחוזקה  אחוז  שללו  המקרים, 
ראייתו  בעזרת  דגים  על  שלו  וההתבייתות  צלילה  לאחר 
החדה ותוך כדי תנועתם במים. הדגים חסרי המזל מובלים 
למים.  מחוץ  גבוהה  מסורתית  אכילה  עמדת  אל  היישר 
השלך מוגדר כאינדיקטור מעולה לזיהוי זיהום מסוכן בגופי 
מים, כמו אגמים, בריכות דגים ומאגרי מים )היות שמזהמים 

שונים בדגים שהוא צד מצטברים בגופו(. 
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רקע כללי
גודלו של השלך בינוני: אורך גופו 60-55 ס”מ, משקלו  2.6-1.2 ק”ג, 
ומוטת כנפיו  167-152 ס”מ )הנקבה גדולה מהזכר בכ-20 אחוז(. כנפיו 
בזווית  נוטים  וקצותיהן  ניכר,  באופן  ומזוותות  צרות  יחסית,  ארוכות 
קלה כלפי מעלה כנגד מערבולות אוויר. אצבעותיו מיובלות ב”קוצים”, 
והן נושאות טפרים מאונקלים מאוד וחדים, כקרסי דיג של ממש. מבנה 
אצבעותיו זיגודקטילי,  דהיינו - שתי אצבעות מופנות קדימה ושתיים 
לאחור )האצבע החיצונית יכולה לנוע לאחור, כדי  לאפשר אחיזה יעילה 
למרבית  בניגוד  אווירודינמי(.  באופן  המובל  החלקלק  הדג  של  יותר 
דורסי היום הוא מעוטר בבלוטת שומן מפותחת יחסית הממוקמת מעל 
הזנב )בהתאמה לשימון הנוצות ומניעת הירטבות במים בעת הצלילה(. 
כנפיו מזכירות שחף גדול וגם זרון, אך מבנה כנפיו די ייחודי, עם כיפוף 
המים  מתוך  כנף”  “שבירת  עם  יעילה  התרוממות  המאפשר  מפרקי 
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1 שלך הדגים במנוחה על רגבי אדמה בשדות צרעה. זהו דורס יום בגודל 
בינוני, שלבוש גופו התחתון לבן בוהק, בניגוד לגופו העליון הכהה. פניו 

הלבנים מעוטרים בפס עין שחור הנמתח ומתרחב עד לעורפו.

צילום: חיים מויאל  

2 שלך מבצע תרגילי מתיחה בעת מנוחה על רגבי אדמה בשדות צרעה. 
מקורו אפור ועיניו צהובות )בתמונה העיניים מכוסות בקרום מצמוץ 

שקוף(. צילום: חיים מויאל

3 סיקסק מטריד שלך ומנסה להרחיקו ללא הצלחה מעמדת האכילה שלו.  
צילום: רועי אברהם

4 לשלך מבנה אצבעות זיגודקטילי )שתיים מופנות קדימה ושתיים לאחור, 
בדומה לאצבעות דורסי הלילה(, והן מכוסות יבלות קוצניות וטפרים 

ארוכים, חדים ומאונקלים כקרסי דיג, המסייעים לו באחיזה מוחלטת של 

הדג החלקלק. צילום: רועי אברהם

4



באופן מופלא. מקורו מאונקל, צר וחד מאוד, מותאם לטיפול מוצלח 
יעילים בנחיריו כדי למנוע חדירת  בדגים. השלך מאופיין בשסתומים 
מים. חלק גופו העליון בצבע חום כהה והתחתון והראש לבנים, ולו פס 
עין שחור רחב ואופייני המתמשך ומתרחב לכיוון העורף. עיניו צהובות 
ורגליו אפורות. בקודקודו ובחזהו מופיע פספוס עדין, ובשעת התרגשות 
ניכרת ציצית קטנה לראשו )לצעירים עיניים כתומות ולא צהובות כשל 
הבוגרים, והם מגיעים לבגרות מינית לאחר כשנה וחצי(. צללית הכנף 
יותר  וקטנה  העיטם  של  מזו  יותר  חדות  בזוויות  “שבורה”  בדאייה 

משמעותית. הסוג קולני. 

מיון ותפוצה בעולם
בניגוד למרבית דורסי היום, המשפחה קוסמופוליטית ונפוצה מאוד בכל 
היבשות )גם באזורים הטרופיים(, למעט באנטארקטיקה. שלך הדגים 
הגלובוס  של  המערבי  בצד  שוכן   )Pandion haliaetus( המערבי 
או  המזרחי  הדגים  שלך  ואילו  אמריקה(,  וצפון  אירואסיה  )לרבות 
אוסטרליה,  ביבשת  בעיקר  דוגר   )Pandion cristatus( מצויץ  שלך 
באינדונזיה, בגינאה החדשה ובפיליפינים. בעבר נכלל השלך במשפחת 
הניציים )Accipitridae(, ורק לאחרונה נקבעו כמשפחה נפרדת )על 
מדובר  כי  הטוענים  יש  היום(.  עד  זה  בעניין  הנמשכות  מחלוקות  אף 
בשני  מדובר  כי  הגורסים  ויש  עם ארבעה  תת-מינים,  במין אחד  רק 
מינים נפרדים, על אף דמיונם הרב והכוללים שני תת-מינים כל אחד 
בתקופות  כבר  נכחדו  אשר  נוספים  מינים  שני  שרידי  נתגלו   )אגב, 
הפרהיסטוריות(. תת-המינים נבדלים אך במעט, בעיקר בגוון ובגודל. 
 ,)Pandion( השם המדעי של הסוג הוא כשמו של אל אתונאי – פנדיון
אשר הוא ושתי בנותיו הפכו לעופות. פירוש שם המין המדעי מיוונית - 

Haliaetus הוא “עיט הים”. פירוש השם האנגלי - Ospray )המושאל 
מלטינית וגולגל דרך השפה הצרפתית העתיקה - ospriet( הוא “עוף 
 -   ossifragus  - עתיקה  מלטינית  אחר  מאולץ  בתרגום  או  דורס”, 
השם   .)Gypaetus( לפרס  דווקא  המתאימה  תכונה  עצמות”,  “שובר 
העברי שלך הוא שם מקראי וסתום, אך יש המפרשים מלשון להשליך 
)אולי כי הוא משליך את גופו אל המים כדי ללכוד דגים(. יש המזהים 
את השלך המקראי עם הקטופה או אולי אף עם האוח, הנוהג להשליך 

עופות אחרים מהמצוקים.

תפוצה בישראל
בישראל קיים מין אחד, שלך הדגים )המערבי(, ועשרות פרטים חורפים 
נחל  באזור  לרבות  דגים(,  בבריכות  )בעיקר  בישראל  הלחים  באזורים 
החולה.  ובעמק  חרוד  בעמק  שאן,  בית  בעמק  הכרמל,  בחוף  נעמן, 
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1

1 שלך לפני התרוממות תוך "שבירת כנף" מלאה לאחור ולפנים, תופעה 
האופיינית רק לו, וזאת הודות למבנה מפרקי  כנף ייחודיים.

Andy Morffew :צילום  

2 שלך הדגים במים, לפני התרוממות מרשימה. בניגוד למרבית דורסי היום, 
השלכים משמנים את נוצותיהם כדי שלא להירטב בעת כניסתם לתוך 

המים )לרוב, עד עומק של מטר אחד(. צילום: דוד מונטסגו

3 קרוב לפני המים, השלך מתביית על הדג, תוך כדי תנועה.
צילום: דוד מונטסגו  

4 ההתרוממות של השלך מן המים עם דג גדול היא אלגנטית ומלווה בהתזת 
אגלי מים רבים מסביבו. צילום: דוד מונטסגו
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מתאימות  פלטפורמות  יוצבו  אם  לקינונו  סבירים  סיכויים  קיימים 
בבד  בד  וזאת  דגים,  שופעי  מים  מגופי  רחוק  ולא  מועדפים  באתרים 
עם העלאת המודעות בפני דייגים על נזקם המועט של השלכים, כנגד 
חולים  דגים  מדללי  בהיותם  האקולוגית  המערכת  לבריאות  תועלתם 
וצלמים  טבע  לחובבי  נפלאה  אטרקציה  מהווים  הם  בנוסף,  וחלשים. 
נלהבים )ראוי בכל מקרה לפצות באופן יחסי את הדייגים, כדי להגדיל 

את המוטיבציה להגן עליהם ועל בוזזי דגים אחרים(.
השלך פעיל בעיקר בגופי מים גדולים יחסית ופתוחים המכילים בתוכם 
ביצות,  לגונות,  מים,  מאגרי  דגים,  בריכות  אגמים,  ימים,  )חופי  דגים 
מים  ולגופי  לחופים  בסמוך  מקנן  והוא  רחבים(,  ונהרות  מנגרובים 
במקומות המתאימים )עד למרחק של  שלושה עד חמישה ק”מ מהם(. 

מזון ושיטות ציד
השלך מתמחה בציד דגים בינוניים-גדולים )לרוב הוא נאמן לסוגי הדגים 
דגים  ללכוד  כדי  המים  אל  אנכית  צולל  הוא  הרבייה(.  בעונת  הצדים 
בטפריו המאונקלים מאוד כקרסי דיג )בניגוד לעיטם ה”קוטף” מעל פני 
המים בטפריו דגים ועופות מים(. הדיג מתבצע לאחר צלילה מעמדת 
תצפית, ממעוף מעגלי באוויר או תוך רפרופים אופייניים וקצרים מעל 
המים. הצלילה היא לעומק של עד מטר אחד מתחת לפני המים, לאחר 

1 מבנה כנפיו המיוחד של השלך מאפשר לו לנפנף בצורה מלאה וחזקה, 
על אף המים שבהן. תוך כדי כך הוא מנער היטב את המים בריקוד נפלא, 

ומתקדם עם הדג לטיפול יסודי בעמדת אכילה מתאימה.

צילום: דוד מונטסגו  

2 שלך מנתח את הדג מהראש בעמדת אכילה על גבי סלעים.
צילום: שלמה ולדמן.  

3  נשיאת הדג מעל המים לעמדת אכילה קרובה. צילום: דוד מונטסגו 
4  שלך מתרחק בדאייה מן המים עם דג בטפריו. הדג מיוצב לאורך גופו, ובכך 

מונע גרר. צילום: יעקב קומבי רבי

5  שלך צד שני דגים יחדיו בשני רגליו, מחזה מרשים מאוד המעיד על 
מיומנותו הרבה בכל תהליך הזיהוי, הלכידה וההובלה לעמדת אכילה.

צילום: שלמה ולדמן.  

6  שלך בהתרוממות סופית מן המים, עם דג בטפריו. כנפיו ארוכות, צרות 
ומזוותות קלות )מזכירות שחף גדול או זרון(. צילום: רועי אברהם

שהוא שולח את רגליו כדי לנפץ את קרום המים ולשלות בדיוק נאה את 
הדג החלקלק מתוך המים )סיכוי ממוצע של אחד לארבעה ניסיונות(.  
ואז הדג  ננעלים בחוזקה, כשהדג נמצא במקביל לגופו,  טפריו החדים 
אגב  נוהג,  הוא  לאחר ההתרוממות  האכילה.  ישירות אל עמדת  מובל 
שלכים  לעיתים  מנוצותיו.  המים  רסס  את  לנער  “ברייקדאנס”,  ריקוד 
נרדפים ונבזזים על ידי עיטמים לבני-ראש ולבני-זנב קלפטופרזיטים, 
מטופריהם  טרפם  את  לשחרר  אותם  מאלצים  אשר  מהם,  הגדולים 
לטובתם. בנסיבות מיוחדות קיים ציד משותף בין כמה פרטים יחד, ללא 
אגרסיביות כלל. אם הדג קטן ממדים באופן יחסי, הוא ייבלע מראשו, 
אך לרוב מדובר בדג גדול דיו שינוקה מעורו בטרם ייאכל בשרו. מעניין 
לציין, כי במקרים די נדירים השלך צד טרף מסוג אחר בנוף המימי, כמו 

סלמנדרות, מכרסמים וזוחלים )אפילו אבקועים של תנינים קטנים(.

נדידה ותעופה
השלכים נודדים במספרים קטנים יחסית, יחידים או בקבוצות קטנות. 
הזכרים יוצאים לרוב מאוחר יותר אל פונדקי החורף שלהם, בתחילת 
הסתיו, ומגיעים קצת לפני הנקבות באביב. האוכלוסיות הלא נודדות, 
בעיקר אלו ששוכנות באזורים הדרומיים יותר, שם האגמים לא קופאים, 
עונתיות  תנועות  מבצעות  היותר  )לכל  ואוסטרליה  באינדונזיה  כמו 
לטווחים קצרים(, נוטות לקנן כבר בחורף ולא באביב. פונדקי החורף 
של הנודדים הצפוניים הם בעיקר בחצי האי האיברי, במערב אפריקה 
האוכלוסיות  ואילו  ישראל(,  )לרבות  התיכון  ובמזרח  בהודו  ובדרומה, 

הצפון אמריקאיות ושל הקריביים חורפות במרכז אמריקה ובדרומה.
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רבייה
קטנים(,  גודל  הבדלי  )למעט  הזוג  בני  בין  ניכר  זוויגי  הבדל  אין 
ואסטרטגיית הרבייה מונוגמית, אך דווחה גם רבייה פוליגמית ואפילו 
כטריטוריאליים  מוגדרים  המשפחה  בני  אצלם.  תועדה  פוליאנדריה 
רק אם קיימת סכנה לקן וללא קשר למזון או חדירה לתחום המחיה. 
הם מגיעים לבגרות מינית מגיל שלוש )אך בדרך כלל מתחילים לקנן 
מאוחר יחסית, במקרים רבים מגיל חמש(. הוא מקנן בחופים, מנגרובים 
כמה  של  במרחק  )לרוב  ומתקניו  לאדם  קרובים  הם  אם  גם  וביצות, 
חיים  עצים  על  ממוקם  המרשים  הקן  לרוב  המים(.  מקו  קילומטרים 
טלפון  עמודי  )לרבות  מתאימים  מלאכותיים  מתקנים  או  מתים  או 
מיוחד  חשש  ללא  לקרקע,  סמוך  לעיתים  מלאכותיות,  ופלטפורמות 
מופרעים  אשר  באיים,  גם  מצויות  מבודדות  אוכלוסיות  אדם(.  מבני 
פחות על ידי טורפים או בני אדם )כמו באי טירן וסנפיר ליד חצי האי 
סיני(, שם הקינים עשויים להיות עצומים ועל הקרקע וסמוכים זה לזה 
במושבה דלילה. בחיזור המעוף גלי וקצר באוויר, ברגליים משורבבות, 
נושא  עם הפסקות לריחוף בליווי קריאות רמות, כשבחלק מהמקרים 

הזכר דג בטפריו אל הנקבה. 

שני בני הזוג אוספים חומרי קינון, והנקבה בעיקר מארגנת אותם בקן. 
והופכים  מדי שנה  מועדפים משופצים  במקומות  הופרעו  קינים שלא 

ארבע  עד  מטילה  הנקבה  גדולה.  אליהם  והנאמנות  ממש,  לעצומים 
ביצים )לרוב שלוש(, וכבר מהטלת הביצה הראשונה הדגירה מבוצעת 
על ידי שני בני הזוג במשך 43-32 ימים )מרבית הזמן על ידי הנקבה, 
כשהזכר אחראי אז על הספקת מזון תדיר לבת זוגו, כשלושה עד עשרה 
דגים ביום(. הבקיעה היא אסינכרונית, וניכרים הבדלי גודל משמעותיים 
בין הראשון לאחרון. הצאצאים הקטנים יותר עלולים לרעוב למוות אם 
לאחר  תוחלף  אשר  לבנה  פלומה  מכוסים  הגוזלים  במזון.  מחסור  יש 
כשבוע וחצי בפלומה שחורה מגוונת. האכלת הגוזלים מתבצעת בעיקר 
על ידי הנקבה, ולעיתים הזכר מחליף אותה ואין המזון מוקא לצאצאים, 
אלא מנותח היטב לחתיכות )לאחר סילוק העור במיומנות( ומוגש אל 
מקורם של הצעירים. בגיל 76-48 ימים הצעירים פורחים מן הקן, לאחר 
שביצעו תרגילי תעופה נמרצים, והם מואכלים מחוץ לקן עוד כחודש 
וחצי עד לעצמאותם המוחלטת. מעניין לציין כי הצעירים לרוב יעדיפו 

להשתקע בעתיד לא רחוק ממקום הולדתם.

שמירת טבע
אם  ושברירי  פגיע  הוא   ,)specialist( מתמחה  היותו  מעצם  הסוג, 
 .DDT בתי הגידול שבהם הוא פעיל יזוהמו, כמו בעבר, למשל על ידי
ושל  סיכויי שרידותם של הבוגרים הם 90-80 אחוז בממוצע,  אומנם 
הצעירים )עד גיל שנתיים( כ-60 אחוז, אך עדיין  אוכלוסיות לא מעטות 
שבבריכות  לדגה  מזיקות  הו  כי  הטענה  בשל  דייגים  ידי  על  נרדפות 
הדגים. הסכנות האורבות לשלכים קשורות באדם ומעשיו: ציד, לכידה 

1 שלך על עמדת אכילה טיפוסית בבריכת הדגים. הוא אוחז ברגלו דג, ומתיז 
בעוצמה רבה לשלשת בפוזיציה מתאימה. 

צילום: חיים מויאל  

2 שלך בהתמתחות אופיינית, לפני התזת לשלשת בעוצמה לאחור.
צילום: חיים מויאל  

3  שלושה גוזלים לפני פריחה מהקן, לאחר כמעט חודשיים. בעונה שבה אין 
Marianne Serra :מזון רב, שורדים לרוב גוזל אחד עד שניים. צילום

4  זוג שלכים בקן מרשים. הזכר מוזנק להרחיק דורס אחר המתקרב יתר 
Murray Foubister :המידה לקן. צילום

5  הבאת חומרי קינון לקן. הקן מתוחזק מדי עונת קינון על ידי שני ההורים. 
בני-זוג נאמנים לאתרי הקינון המסורתיים שלהם וקיימים קנים המנוצלים 

בשושלות שונות מזה 70 שנים ויותר.  הנקבה, כרגיל,  עסוקה יותר בארגון 

NOAA Photo Library :החומרים בקן. באדיבות
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בקרסי דיג בגרונם או רגליהם, הסתבכות בחוטי דיג, הרס בית גידול, 
התחשמלות, הרעלות ב-DDT, איסוף ביצים ועוד. סכנות נוספות ולא 
מבוטלות הן בעיקר פגיעה על ידי אויבים אפשריים כמו דורסים גדולים 
בנויים  שהקינים  )במקרה  נטרפים  צעירים  ואוחים(.  עיטמים  )כמו 
רקונים,  כדוגמת  שונים,  טורפים  ידי  על  ובולטים(  נמוכים  באתרים 
חורפנים, שועלים ונחשים. במדינות מערביות מסוימות נעשים מאמצי 
שימור משמעותיים ונבנות פלטפורמות קינים מלאכותיות קשות גישה, 
והושגה הצלה חלקית במדינות  לחים,  ומקומות  לנהרות  לרוב בסמוך 
פרטים  תועדו  בטבע  ושווייץ.  הברית  ארצות  סקוטלנד,  גרמניה,  כמו 

 .שחיו עד 26 שנים

1 דג זהב גדול כמו זה שבתמונה ינותח תחילה במקורו החד של השלך, ואז 
ייאכל בתאווה מראשו תחילה. דגים קטנים יחסית נבלעים בשלמותם, 

מראשם אל זנבם )כדי שלועו של השלך לא יינזק באורח מסוכן(.

צילום: יעקב קומבי רבי  

2  שלכים בהזדוגות סמוך לקן. הזכר מנסה להתייצב בזהירות )עם טופריו 
האימתניים( על גבה של הנקבה. במין זה תועדה גם מערכת רבייה 

פוליאנדרית )נקבה המתרבה עם כמה זכרים במקביל( אם כי באופן נדיר 

למדיי. צילום: ירון עיני. 

3  האם מאכילה את הגוזלים בנתחים מבשר הדג, אך רק לאחר שהראשון 
שבע דיי צרכו, או שהסיר את מבטו ולועו הלאה מהאם. צילום: ירון עיני

4  שלך הדגים המזרחי )P. cristatus( טורף דג על ענף עץ. מין אוסטרלו-
אסייתי זה הופרד לאחרונה  כמין עצמאי, על אף דמיונו הרב למין הטיפוסי 

Gregory Smith :אם כי בהיר משמעותית ממנו( . צילום(

5  זוג שלכים בקן מרשים, על מתקן מלאכותי בראש עמוד. שלכים נוטים 
לאמץ אתרי קינון על מתקנים שונים מעשה ידי אדם, נמוכים כגבוהים 

)כמו עמודי חשמל(. בניית משטחי קינון מתאימים באזורים הקרובים 

לבית גידולם )סמוך לגופי מים( עשויה להגדיל את האוכלוסייה המקננת. 

מתקנים מסוג זה בקרבת גופי מים עשויים לפתות אותם לקנן בעתיד גם 

fishhawk/flickr :באזורנו. צילום
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זכר מביא דג לאהובתו השלכית. הנקבה 

גדולה במקצת מן הזכר, והחזה שלה מעוטר 

לרוב בדגם כהה. שני ההורים דוגרים על 

הביצים במשך חמישה עד שישה שבועות. 

מעניין לציין, כי בשעת סכנה וגם כשקרינת 

השמש חזקה, האם נוהגת לפרוש כנפיים 

כדי להצל על הגוזלים, ובאזורים יובשניים אף 

תועדו מקרים שבהם נראו ההורים מרטיבים 

במים את גוזליהם.  צילום: ירון עיני

זוג בקן עם גוזלים. השלכים עשויים לבנות קן גדול 

ומאסיבי על הקרקע, ובניגוד לדורסים רבים אחרים 

הם פחות חוששים מהאדם. הסכנה העיקרית 

האורבת לסוג, מלבד מידי בני האדם )עדיין נרדפים 

על ידי מתחריהם הדייגים באזורים מסוימים( היא 

מאוחים הטורפים גוזלים, מנחשים ומבוזזי ביצים 

כאלו ואחרים.  צילום: ירון עיני.

שלכים בחיזור בתעופה. המצג 

העיקרי בחיזור מלווה במסירת 

מתנת דג לנקבה באוויר או 

במהופך, ישירות לטפרים של 

הנקבה. צילום: ירון עיני.

שלך אוחז דג ברגלו האחת, ולרגלו האחרת 

צמודה לולאת פלסטיק העלולה להיות מסוכנת לו 

ולצאצאיו. צילום: ירון עיני


