
כדי  היא לא רק מעין פרסומת החוזרת על עצמה עד  שירת הציפורים 
להתיש, אלא היא לרוב תופעה בעלת איכויות אסתטיות שמעריציה הם 
לא מעטים, עד שקשה ביותר לדמיין אביב שקט ללא שירה בכל סביבה 
סימן  וזה  ציפורים  שומע  “איני  סלומון  משה  יואל  על  בשיר  )כמו  שהיא 
נורא”(. השירה באביב חשובה לאין ערוך בתחרות מסונכרנת בין הזכרים 
במשיכת בת זוג או הכרזה על טריטוריה. זיהוי המשורר על פי רפרטואר 
השירה הוא חשוב לכשעצמו, אך יותר מבחינה מחקרית בהקשר למהות 
קביעת  לצורך  השאר  בין  אבולוציונית,  מבחינה  התקשורת  התפתחות 
קרבת משפחה בין המינים השונים )כמובן, לאחר פיענוח רב שלבי של 
ה”פסוקים” שהוקלטו, מספר החזרות שהתרחשו, העוצמה והמורכבות(. 
הקריטי  ההתפתחות  בשלב  נלמד  מרכיב  וגם  תורשתי  מרכיב  לשירה 

לקיבוע רפרטואר השירה אצל הצעירים. 

השקט  את  ומפלחת  נלהבים,  זכרים  ידי  על  למרחוק  נישאת  השירה 
בשחר המפציע או בדמדומים, כך שהנקבות ישמעו היטב את הסרנדות 
האקוסטיות בעלות האיכויות השונות, ויוכלו לקבל החלטה בנוגע לבחירתן 

מהסיבות השמורות עימן בלבד. מעמד המלחינים והמשוררים הגדולים 
שהשירה  יש  השיר.  לציפורי  ובפרט  לעופות,  ככלל  שמור  החי  בעולם 
שירה  שביניהם.  ומה  חקיינות  בקטעי  משולבת  שהיא  יש  מקורית,  היא 
טרטרנית או צווחנית שאינה ערבה לאוזן האנושית לא בהכרח נתפסת  כך 
על ידי בני אותו מין. קיים סיכוי כי זכרים שרים, הבולטים בהופעת היחיד 
הנמרצת שלהם, יידרסו על ידי נץ או טורף אחר, ועם זאת סיכוייהם למסד 

משפחה ולצבור מיומנות לפעמים הבאות גדולה יותר. 
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כנף
 רננים -

שירת
הציפורים 

כתב: ד"ר חיים מויאל

פרוש מצוי )Fringilla coelebs( זכר, בשירה מתמשכת המאופיינת   1
 Bernd Thaller :בחזרה אין סופית נמוכה שבסופה סלסול אופייני. צילם

שירתה  אשר  אירופית,  מערב   ,)Hippolais polyoglota( רוננת  שיחנית   2
מלודית מאוד, פטפטנית ומהירה, מעל ראש עץ או שיח.

Frank Vassen :צילום  

3 חרגולן )Locustella( בשירה. אייר חיים מויאל 
4 עגורים אפורים שרים )Grus grus(. העגורים באתרי קינונם עסוקים 

 Artur Rydzewski :בדואטים מחצצרים וקולניים. צילום
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ראוי לציין, כי לכל מין שפה ושירה ייחודיות משלו;  ויותר מזה, טביעת 
הקול של כל פרט במין היא ייחודית כמו טביעת אצבעות, דהיינו הזיהוי 
הוא אינדיבידואלי. ניסוי שבו השמיעו הקלטה של זכר של תנר אדמוני 
זכרים  יציאה להתקפה מיידית של שלושה  גרר   )Furnarius rufus(
בשירה  פוצח  הוא  שבה  והפוזיציה  הפיזי  מצבו  שונות.  בטריטוריות 
ועל סיכויי  נוספים בעליל( משפיעים על ביטחונו העצמי  )ופרמטרים 
הצלחתו. במחקר פיזיולוגי מסוים נתגלה כי איבוד האנרגיה בזמן שירה 

הוא לא זניח, והוא שקול כמעט לאיבוד אנרגיה בתעופה.

והיא  בלבד,   )Passerins( השיר  ציפורי  נחלת  אינה   )songs( השירה 
למשל  כמו  מסוימים,  לילה  דורסי  כולל  שונים,  עופות  בקרב  קיימת 
והיא  במיוחד,  עמוקה  השעיר  של  שירתו   .)Otus scops( השעיר 
העופות.  בעולם  הנדירים  לנקבה,  הזכר  בין  מדואטים  גם  מורכבת 
לעגורים אפורים ויפנים שירה צווחנית מרשימה בשילוב ריקוד מהפנט, 
בעונת החיזור, השונה מקריאות ה”קרו-קרו” האופייניות ביתר עונות 
השנה, החיוויאי )Circaetus )gallicus קולני למדיי בתעופה משותפת 
בעונת הכלולות, ולדוכיפת )Upopa epops(, שהיא הציפור הלאומית 
שלנו, יש שירה מפורסמת “חלולה” תלת-הברתית - “הוד-הוד-הוד”. 
ליונים ולתורים המיה חוזרת ונשנית הבוקעת ממעמקי גרונם ללא צורך 
בפעירת המקור, עם סדרה של המהומים אופייניים, סדרה של גרגורים 
 .)Cuculus canorus( עמוקים או שירה הדומה במעט לשל הקוקייה
זו האחרונה מוכרת לכול בשירת ה”קו-קו” הדו-הברתית של הזכרים, 
 )calls( קריאות  מושמעות  השנה  עונות  ביתר  למרחוק.  הנשמעת 
למטרות שונות - כמו קריאות אזהרה, הודעה על מציאת מזו או קולות 

לנסיבות.   בהתאם  מאוד  וקצרות  מונוטוניות  לרוב  והן  בנדידה,  קשר 
באופן כללי, יכולות השירה של ציפורי השיר הן המגוונות והמורכבות 
זוג  זוגות שרירים המחוברים לתיבת הקול ולא  ביותר; יש להן שישה 
אחד כמו אצל מרבית מיני העופות. כך או אחרת, הקריאות והשירה 
יחד הן שפתן העיקרית המעידה על מצב רוחן בזמן נתון ועל מטרותיו 
המיידיות של הזכר. במחקר נמצא קשר מובהק בין מבנה תיבת הקול 
)syrinx - שקע מורחב המצוי עמוק בשק אוויר שבתחתית הקנה, ובו 
גם ממברנות הקול( ואיכויות המעגלים והדחפים העצביים המתווכים 
בין מוח הציפור לתיבת הקול, למידת מורכבות השירה, אורכה ויכולת 
למידת השיר. בעשור האחרון מתגלות יותר ויותר עדויות על היווצרות 
התארכות  באביב.  מסוימות  שיר  ציפורי  אצל  במוח  חדשים  נוירונים 
היום משפיעה באופן גנטי על התפתחות איברי המין והפרשת הורמונים 
מתאימים )כמו טסטוסטרון(, והנגזרות הן פציחה בשירה וריקוד, שינוי 

צבעים ופיתוח עדיים )במינים מסוימים(.

מורדמות,  ציפורים  על  במחקריהם  חוקרים  השתמשו  לאחרונה 
מבנה  על  ישירות  תצפיות  לבצע  כדי  אופטי  סיב  של  באנדוסקופ 
קרומי  והרטטת  הנשימה  קנה  אל  אוויר  הזרמת  במהלך  הסירינקס, 
כדי  וזאת  במוח,  הקולית  השליטה  אזורי  לגירוי  במקביל  הסירינקס, 
כי  לציין,  או אחרת. חשוב  כזאת  כיצד מושמעת שירה  לקבוע  לנסות 
לא תמיד האוזן האנושית מצליחה לשמוע את כל הדקויות ברפרטואר, 
ללא מכשור הקלטה מתאים בעל דרגת הפרדה טובה משלנו. הסוג גדרון 
)troglodytes(,  למשל, נבדק יסודית דרך סונוגרמות )תבחין גרפי של 
זמן  פרק  לאורך  וקונטקסט(  עוצמה  תדר,  מבחינת  המוקלטת  השירה 

מסוים, והוא התגלה כבעל רפרטואר רחב פי עשרה משלנו. שירתם של 
יוצאי דופן אחדים מבין העופות אינה אותנטית כלל וכלל, ואי אפשר 
שלא להזכיר את מאסטר החיקויים - עוף הנבל, או בשמו האחר נבלי 
הדור )Menura novaehollandiae(, שלו יש דווקא מבנה פשוט של 
שאפילו  החיקויים,  ה  כמלך  בצדק  מוגדר  הוא  זאת  ובכל  קול,  תיבת 
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1 פרוש גולד )Erythrura gouldiae(, המכונה גם גולדיאן פינק, ציפור 
כלוב מצויה באזורנו. שירתו של הזכר הרמונית ומורכבת להרשים, על אף 

צבעוניותו הנהדרת, יותר ממינים אחרים בבני משפחתו.

Arjan Haverkamp :צילום  

2 גדרון מובהק )Troglodytes troglodytes ( שר לרוב מתוך הסבך, אך גם 
מייצר  ומזכירה את שירת הקנרית. הזכר  גדרות אבן. שירתו מלודית  מעל 

כ-103 תווים המושמעים בפחות מתשע שניות. צילום: חיים מויאל

3 עפרוני מצויץ )Galerida cristata(. שירתו שורקנית ומשולבת בקטעי 
חיקוי, וכיתר בני משפחתו הוא משמיע אותה בתעופת הכלולות.

צילום: חיים מויאל   

4 גיבתון סוף )Embriza  schoeniculus( שר. לרוב מין זה נושא את שירתו 
מעל קנים וסוף, באזורים הלחים באביב, והשירה מתגלגלת בקצב משתנה 

Jacob Spinks  :והיא ייחודית למין. צילום

5 פיפיון אדום-גרון )Anthus cervinus( שר. שירתו אופיינית ומושמעת תוך 
Imran Shah :כדי תעופה, והיא עדינה ונאה. צילום

6 זהבן מחלל )Oriolus oriolus( שר מעל שיח. שירתו חלילית, נאה ורמה. 
Imran Shah :צילום
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מצליח לחקות קליקי מצלמה, אזעקת מכונית, מסור יער וכל צליל שרק 
ירצה, אם רק ייחשף אליו. אם בחיקויי שירה עסקינן, נבדק ונמצא כי 
ל”חקיינים” )Mocking birds( ול”ציפורי בקר” )Cowbirds( יש יכולת 
להשמיע שירה בתדרים מגוונים, והם משתמשים באסטרטגיות דומות 
לשל השירה האותנטית, למשל של הקרדינל האמריקאי; כלומר, מנצלים 
באופן דומה את המכניזם הווקלי, המאפשר להם להחליט באיזה צד של 
תיבת הקול להשתמש וכיצד. על פי מחקרים שונים מתברר, כי שירה 
ציפורי  בקרב  כמו  בנפרד,  פעמים  שלוש  לפחות  “הומצאה”  חקיינית 
חקיינית  שירה  )קוליברים(.  הדבש  יונקי  ובקרב  התוכים  בקרב  השיר, 
המתפרצת באביב יש לסלעיות )Wheatears( רבות, מרביתן מצויות 
באזורנו, וכמובן לזרזיר המצוי )Sturnus vulgaris(, שמוגדר כחקיין 
הטוב ביותר באירופה, המאמץ שירה של הסובב אותו )אפילו מחקה 

דורסי יום ולילה, כמו גם אווזים(. 

ה”מוצארטים” הקטנים 
במורכבות  עצומים  הבדלים  להיות  עשויים  משפחה  אותה  בתחום 
 Carduelis( הירקון  שירת  למשל,  כך  השונים.  המינים  בין  השירה 
 Carduelis( שונה בתכלית השינוי משירת בת סוגו  החוחית )chloris
carduelis(, ואצל האסטרילדות, שירתו של מין מיוחד של אסטרילדה 
גם  )כך  הברות   משתי  רק  מורכבת   )Heteromunia pectoralis(
הירגזי המצוי - Parus major - שלנו(, ואילו שירתו של מין אחר של 
אסטרילדה - פרוש גולדיאן )Chloebia gouldiae(, דווקא הרמונית 
 )Troglodytes( ומורכבת להפליא מפי שלושה יותר הברות. הסוג גדרון

ואצל  שניות,  מתשע  בפחות  המושמעים  תווים  כ-103  מייצר 
מין אחר של ציפור שיר, מקבוצת הדרורים האמריקאיים, ה- 
בן  כשמנגד  שירים,  סוגי  כ-200  אובחנו   ,Oriturus superciliosus
משפחתו הקרוב - Spizella passerine, מפליא בשירתו מהפשוטות 
הידועות בכלל, הנושאת רק הברה אחת המושמעת הלוך-חזור בסדרה 
ממושכת. גיבתון צהוב שר בעונה כ-3,000 פעם ביום )חצי מיליון פעם 

בעונה(.
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1 קוקייה אירופית )Cuculus canorus(. שירתו של הזכר מפורסמת מאוד 

Andy Morffew :ודו-הברתית )שירת ה"קו-קו"(. צילום

והצורמת,  הטרטרנית  בשירתו  מפליא   )Sylvia communis( קוצים  סבכי   2
Paul Balfe :המגוונת יותר באביב. צילום

3 זמיר ירדן )Luscinia megarhynchos( בשירה מורכבת להפליא 
ומלודית מאוד, תוך הגברה הדרגתית של עוצמת הנגינה )קרשנדו(, לרוב 

 Kev Chapman :בדמדומים ובלילה. צילום

4 קיכלי יערות )Hylocichla mustelina( שר. הוא נחשב למשורר המופלא 
והיצירתי ביותר מבין הציפורים. הוא מצוי ביבשת אמריקה. לכל זכר 

 U.S. Fish and Wildlife רפרטואר דיאלקטי משלו. הצילום באדיבות

 Service
5 צטיה )Cettia cetti( בשירה מתפרצת וקולנית, הבוקעת מתוך השקט 

ונשמעת למרחוק באזורי קנים וסוף, בקצב משתנה הנפסק בפתאומיות. 

Nick Goodrum :צילום



מוגדרת כעצובה. שירה מלנכולית קיימת בקרב מינים  לא מעטים של 
ציפורים, כדוגמת עלוויות וצוקיות.  

ציפורי  של  וה”מוצארטים”  הגדולים  והזמרים  המשוררים  המלחינים, 
השיר הם ללא ספק מיני קיכליים )Thrushes( רבים והשחרור בתוכם, 
אשר למרביתם שירה מלודית ערבה, מגוונת ורמה. יש שקבעו כי שירתו 
של קיכלי היערות )Hylocichla mustelina( מאמריקה היא המגוונת 

והמורכבת בקרב ציפורי השיר.

במעגל  גנטית  מבחינה  להיות  עשויה  הציפורים  מיני  בקרב  השירה 
“פתוח” )הניתן לשינוי “תוך כדי תנועה”, כמו אצל הזרעית והזרזיר(,  
או במעגל “סגור” )כמו אצל ירגזי ואדום-חזה(  או מה שביניהם.  בכל 
מצב, הבסיס ואפילו יותר, קיים במרבית המינים, אך יש שיפור נלמד 
בציר הזמן גם בהתאם למידת החשיפה לזמרים בוגרים אחרים בקרב 
המינים. השירה לרוב אינה מושמעת באמצע היום, ולמעשה אצל רוב 
ציפורי השיר היא נישאת כ-40 דקות אחרי הזריחה. השחרור והבולבול 
ילווה  אחריהם  קלה  )כשעה  הזריחה  לפני  עוד  שירתם  את  מתחילים 

אותם הירגזי(. 

שירה  משמיע  למשל,   ,)Luscinia megarhynchos( הירדן  זמיר 
מלודית המפורסמת במורכבותה ובעוצמתה דווקא בלילה, והיא כוללת 
סדרה מגוונת וצלולה של שריקות, ציוצים  וסלסולים מרשימים. פליניוס 
האב כתב לפני כ-2,000 שנה על הזמיר )שמראהו צנוע ולא צבעוני( כי 
שירתו כל כך יפה ועשירה, עד שאין שום כלי מוזיקלי שישווה לה. אף 
על פי שאין עדות מוחלטת ששירים מורכבים יותר מכילים בהכרח יותר 
אינפורמציה חיונית, יש היגיון בהנחה שככל שהזכר צבעוני יותר יחסית 
לנקבה ואפילו רקדן מופלא - האנרגיה המושקעת בשירה וזמן השירה 
- קטנים יותר, מן הסתם בשל הפיצוי שיש לו ממראהו והאנרגיה שהוא 
מבזבז גם ככה בריקודו. אצל ציפורי גינאה החדשה יש תמיכה מאוששת 
להנחה זו, אך יש צורך במחקר מעמיק יותר בסוגיה. במחקר אחר נתגלה 

כי השירה מוגברת יותר )פי שישה( אם טרם נמצאה בת זוג.

ישנן ציפורים שאצלן השירה עשויה להיות שונה בין פרט לפרט באופן 
משמעותי, כדוגמת אדום החזה )Erithacus rubecula( וכחול החזה 
)Luscinia svecica(, שלהם שירה מתכתית רב הברתית מורכבת וגם 
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 Carduelis( 1 השירה המוזיקלית, המסולסלת והפטפטנית, של החוחית
carduelis(, נישאת מראש עץ או ענף בולט, ומשולבת בתעופה בין עץ 

xulescu g/Flickr :לעץ. צילום

אדום חזה )Erithacus rubecula(. שירתו אופיינית ומיוחדת, והיא משולבת   2
בצלילים מתכתיים ארוכים ולאחר מכן בסלסולים מיוחדים.

צילום: חיים מויאל  

זרזיר אירופי )Sturnus vulgaris(. זהו החקיין המוצלח ביותר באירופה,   3
ושירתו מורכבת מצלילים משלו ומשל ציפורים החיות בסביבתו.

צילום: חיים מויאל   

4 סתרי מצוי )Prunella modularia( שר ברצף מהיר, צורמני וקצר.
ianpreston :צילום  

5 עלווית חורף )Phylloscopus collybita( בשירה צלולה ומרשימה, בגבהים 
Ronald van der Graaf :שונים. צילום

6 זרעית השדה )Alauda arvensis( במעוף שירה, גבוה באוויר. שירתה 
צייצנית ושורקנית, המתגלגלת ומשתנה תוך כדי עלייה הדרגתית באוויר. 

Jason Thompson :צילום
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לסבכיים )Warblers( רבים שירה ערבה, פכפכנית ומורכבת, כדוגמת 
סבכי החורש, אך למינים מסוימים שירה רמה וטרטרנית, כמו במקרה 
של סבכי שחור-ראש וסבכי קוצים )המקננים נפוצים באזורנו(, ואילו 
נרגשת,  בשירה  מאופיין   )Prinia gracilis( הפשוש  משפחתם  קרוב 

חורקנית וצרודה. 

לתפארת,  וחלילית  שורקנית  רמה,  שירה   )Oriolus oriolus( לזהבן 
בנקישות,  מלווה  קרקרנית,  שירה  משפחתו,  קרובי  לעורבים,  ואילו 
 .)Garrulus glandarius( העורבני  אצל  כחתול  יללנית  ואפילו 
זו  למעט  ממש,  של  וחורקת  צורמנית  שירה   )Shrikes( לחנקנים 
כשל  ערבה  פטפטנית  שהיא   ,)Lanius nubicus( הנובי  החנקן  של 
ידי  על  ספק  ללא  מושמעת  ומיוחדת  מוזרה  שירה  הקטנה.  השיחנית 
של  צרצור  במקרה,  ולא  מזכירה,  והיא   ,)Locustella( חרגולן  הסוג 
חרגול, מכונת תפירה או שעון מעורר, במהירות של 26 הברות לשנייה. 

 Acrocephalus( ובמיוחד לקנית הקטנה ,)Warblers Reed( לקניות
לאורך  המושמעת רבות  וקופצנית  פטפטנית  שירה  יש   ,)scirpaceus
היום. לאחותה  קנית הפסים )Acrocephalus schoenobaenus( אין-

משירתה  אחוז  ש-80  בזמן  שלה,  השירה  משפטי  על  וריאציית  ספור 
מועתקת   ,)palustris  Acrocephalus( ביצות  קנית  סוגה,  בת  של 

מציפורים אחרות ואפילו משירת חרקים.

הצטיה )Cettia cetti( מוגדרת כקרובת משפחתה של האחרונה, והיא 
המתכתיים  ובצליליה  והחזקה  המתפרצת  בשירתה  מאוד  מפורסמת 

והנמרצים. 

המלכילון  מיני  את  מאפיינת  ומעגלית,  במיוחד  עדינה  גבוהה,  שירה 
)Regulus(, ואילו שירתה של הרמית )Remiz pendulinus( אומנם 

רמה, אך היא פטפטנית, ומשלבת בתוכה את זו של הירקון.
יש  שהיא,  נוי  גינת  בכל  המבקרת   )Cinnyris osea( בוהקת  לצופית 
כיום  אופייני.  חזק  טרטור  מעין  ואחריהן  וגבוהות,  ייחודיות  שריקות 

היא מן הנשמעות ביותר באזורנו.

אתרי השירה
היכן  מושמעת  תהיה  שהשירה  הכלל,  מן  יוצאים  עם  הוא,  הכלל 
שהאקוסטיקה טובה במיוחד, ובשעות שיש שקט ככל הניתן. יש השרים 
מצמרות עצים ונושאים את שירתם הזמזומית-סלסולית בתדר גבוה, 
כדוגמת הבזבוזים )Serins(, הירקונים )Greenfinches( והשחרורים 
)Blackbirds(, ואז שירתם נישאת לטווח רחוק יותר והם גם בולטים 

ד”ר חיים מויאל מרצה במכללת לוינסקי וחוקר באוניברסיטת תל אביב

מורה לביולוגיה גימנסיה דרכא ק. מלאכי

1 גיבתון צהוב )Embriza citrinella( שר בסלסול מתכתי בקצב שונה 
Andy Morffew :ומורכב מעד שמונה הברות.  צילום

מתכתית  ומוכרת,  אופיינית  שירתו   .)Embriza calandra( עפרוני  גיבתון   2
עם סיומת מהירה וחורקנית,  מעל צמחים, שיחים נמוכים או קוצים בשדה.  

צילום: חיים מויאל

חמרייה חלודת-זנב )Cercotrichas  galactotes(, בשירה רמה וגבוהה, אך   3
עצובה במעט, אם כי  צלולה מאוד ומגוונת. צילום: חיים מויאל

4 פשוש )Prinia gracilis( בשירה נרגשת וצרודה מעל קוצים וצמחי 
מעזבות. צילום: חיים מויאל

5 שחרור )Turdus merula(, מהמשוררים הנערצים והמצויים ביותר. שירתו 
מלודית ורכה, נישאת למרחוק כבר בשחר, מראש שיח או עץ. היא מגוונת 

ומורכבת להפליא.  צילום: חיים מויאל

6 ירגזי מצוי )Parus major(. שירתו במעגל גנטי סגור המורכב רק משתי 
הברות בלבד, צלולות ורמות. שירתו היא הנפוצה והמושמעת ביותר ברחבי 

ארצנו, והייתי משער כי הוא הזמיר שאליו מתכוון הכותב המקראי.

צילום: חיים מויאל  

יותר לנקבות. ישנם מינים השרים בתעופה, כדוגמת עפרונים ופפיונים 
לא מעטים. הגדילה לעשות זרעית השדה )Alauda arvensis(, שמעוף 
הכלולות שלה מלווה בשירה אופיינית ומתגלגלת גבוה באוויר. גיבתון 
עפרוני )Embriza  calandra( נוהג לשיר מעל פני צמחייה נמוכה, ולו 
שירה אופיינית ושולטת בסביבתה ומורכבת מקטעים גבוהים החוזרים 
כי  גילה  ירגזים  וגוברת. מחקר שבוצע על  על עצמם במהירות הולכת 
ביער צפוף שרים בקול נמוך יותר מבשטחים פתוחים. הגדרון משמיע 
את שירתו לרוב מתוך סבך הצמחייה, מעל גדר או סלע, מיני הקניות 
וצמחי  קוצים  מעל   - והפשוש  קנים,  חישות  במעמקי  זאת  עושות 

 .מעזבות
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