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הציפורים  בעולם  והשונות  הגיוון  מידת 
כאינדיקטור  ערוך  לאין  חשובה  במיוחד 
בהקשר לבריאות הסביבה ושלמות מארג 
המזון המורכב. נושא מגוון המינים חשוב 
המינים  שבין  הדינמיקה  את  להבין  כדי 
ובינם לבין מקומות חיותם, וכדרך לשמור 
סביבות  ולאושש  מגוונות  סביבות  על 
גוועות, בעיקר פרי מעשי ידיו הבאושים של 
בהתרבותו  הקשורים  והתהליכים  האדם 

ותרבותו. 

לרבות  אורגניזמים,  של  ההכחדה  שיעור 
וכתוצאה  אדם  בני  ידי  על  העופות, 
סקר  פי  על  במיוחד.  גדול  ממעשיהם, 
מרוכז  הביולוגי  מהמגוון  כחצי  ראשוני, 
בשטח של כשישה אחוזים בלבד מהשטח 
העולם  אוכלוסיית  בעולם.  היבשתי 
מיליארד,  כשבעה  על  כיום  העומדת 
אדם  בני   45.3 של  כללית  בצפיפות  חיה 
לקילומטר רבוע )אך פי שלושה או ארבעה 
האזורים  את  מהמשוואה  מורידים  אם 

הצחיחים  המדבריות  כמו  הקיצוניים 
האדם  כן,  על  יתר  הקרח(.  ואזורי  ביותר 
הנדסי  בטור  אוכלוסייתו  את  מגדיל 
שהסכנה  כך  ואפריקה(,  באסיה  )במיוחד 
המים,  למקורות  וכמובן  ולצומח  לחי 

המזון והאנרגיה היא רבת משמעות. 

ל-330  מגיעה  האדם  צפיפות  בישראל 
כשמרבית  רבוע,  לקילומטר  אדם  בני 
כמעט  ספר  או  מדבר  הוא  המדינה  שטח 

אביב  תל  במחוז  למשל,  כך  מיושב.  לא 
בני   7,500 על  ועומדת  מדהימה  הצפיפות 
למגוון  הסכנה  רבוע.  לקילומטר  אדם 
גידול  בשל  מבעבר,  גדולה  כיום  הביולוגי 
משאבי  לניצול  ובטכנולוגיה  בצרכים 
בקצה  אור  שביבי  יש  זאת,  עם  הטבע. 
לשימור  והמאמצים  המודעות   - המנהרה 
ספק  ואין  הם,  אף  גדלו  האקוסיסטמה 
האיזון  על  שישפיע  מכריע  לרגע  שהגענו 
האדם.  של  חייו  איכות  ועל  האקולוגי 
איינשטיין התייחס לעניין ואמר׃ "העולם 
בגלל  לא  בו,  לחיות  מסוכן  מקום  הוא 
האנשים שעושים רע אלא בגלל האנשים 

שלא עושים שום דבר בעניין".

בעולם מוכרים כ-9,000 מיני עופות; מתוך 
כמה מיליוני מינים של בעלי חיים הקיימים 

מוכרים  מתוכם  כאשר  ההערכה,  פי  על 
היצורים  )מרבית  מינים  כ-540  בישראל 
חרקים,  הם  הארץ  כדור  פני  על  החיים 
שחדשות לבקרים מתגלים בקרבם מינים 
חדשים(. המגוון הביולוגי ניכר אולי אצל 
יותר מאשר בכל מחלקה אחרת,  העופות 
וזאת כיוון שמרבית העופות הם פעילי יום 
מה  ושירתם,  תעופתם  בצבעם,  ובולטים 
שמעורר סקרנות, נגישות והשראה באדם. 
אחרים  חיים  בעלי  קבוצת  מכל  יותר 
בעולם,  אזור  בכל  כמעט  העופות  מצויים 
מגוון  ככלל,  בנקל.  בהם  לצפות  וניתן 
מקו  שמתרחקים  ככל  קטן  העופות  מיני 

המשווה לכיוון הקטבים. 

"אפשרו"  האחרונות  השנים  במאות 
אחר  היטב  להתחקות  לחוקרים  העופות 

ההייררכיה  הסביבה.  על  האדם  השפעת 
לעתים  היא  ולגֵנים  למינים  מאוכלוסיות, 
השפעתו  את  לתאר  מצוינת  דרך  תכופות 
של כל מרכיב של המגוון הביולוגי על יחסי 

הגומלין בין כולם. 

לעופות יש השפעה מכרעת על "בריאות" 
על  שומרים  שהם  בכך  האקוסיסטמות 
של  רבות  אוכלוסיות  של  המבנה  מגוון 
או מאביקים  בזה שהם מפיצים  צמחים, 
נחשב  שלנו  העורבני  למשל,  כך  אותם; 
לאחד המפיצים העיקריים של עץ האלון 
לקבור  במנהגו  תיכוני,  הים  בחורש 
בלוטים רבים הנובטים בחלקם בהצלחה. 
רבים  ולילה  יום  דורסי  כן,  על  יתר 
כל  של  ביולוגיים  כמדבירים  נחשבים 
מיני המכרסמים המזיקים לחקלאות, ועל 
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1. לכל אחד יש תפקיד ונישה משלו בטבע, 
ופגיעה במינים מסוימים פוגעת באיזון האקולוגי. 
הנשרים, כמו גם העורבים ואוכלי נבלות אחרים, 

משמשים כסניטרים של הטבע. צילם: יצחק גביש
2. אוכלוסיית העולם מונה כיום שבעה מיליארדי 
בני אדם. אזורי ענק של יערות בוראו כדי לפנות 

מקום להתיישבות, וגם כדי לספק עץ לבניין. 
צילם: עודד גל

אייר: חיים מויאל
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לעופות  עצומה.  היא  לאדם  תועלתם  כן 
תפקיד חשוב גם כטורפי-על ואוכלי נבלות, 
ומכאן גם הדרך קצרה לניתוק מארגי מזון 
האקולוג  זאת  לתאר  היטיב  והריסתם. 
למטוס  המצב  את  כשהמשיל  ארליך  פול 
שונים  ברגים  ממנו  שמפורקים  נוסעים 
תוך כדי טיסה, ועל אף שיש הרבה ברגים 
לכל אחד חשיבות לעתים מכרעת שיכולה 
והטיסה  המטוס  חלקי  שאר  על  להשפיע 

כולה.

בניגוד לקבוצות בעלי חיים רבות, כדוגמת 
יש  והזוחלים,  היונקים  החרקים,  הדגים, 
מושבעים  ציפורים  חובבי  יותר  הרבה 
העיתון  של  סקר  אותם.  המתעדים 
חובבי  מיליון   100 על  מדבר  אקונומיסט 
ציפורים בעולם, כך שאין ספק, אפילו אם 
יש במספר הגזמה, שמדובר בתחביב נפוץ. 
באנגליה, תחביב הצפרות תופס מקום שני 

אחרי הגינון.

העופות הופיעו לראשונה בתחילת תקופת 
הֵתרופודים  מקבוצת  והתפתחו  היורה, 
כך  על  מעידים  טורפים(.  )דינוזאורים 
המפורסם,  הארכיאופטריקס  מיני  שבעה 
נחשב  והוא  בגרמניה  נתגלו  שמאובניו 
לעופות  הזוחלים  בין  ביניים  לחוליית 
של  סוגים  כמה  גם  נתגלו  הראשונים. 
עופות דמויי זוחלים שלכולם היו גם נוצות. 
לאחרונה נתגלה כי דינוזאורים רבים היו 
בעלי נוצות, לרבות הוולוסירפטור האיום 
המשיכו  העופות  היורה.  בפארק  המככב 
לשגשג במהירות גדולה יחסית, עד למצב 
מאשר  יותר  גדול  מינים  מגוון  היה  שבו 
של  ההכחדה  תקופת  לפני  בעיקר  היום, 
עשרות  כמה  לפני  הפליסטוקן,  עידן  סוף 
אלפי שנים. נראה בבירור כי העופות חסרי 
המעוף הענקיים המוכרים לכולנו, שחלקם 
הספיקו להיכחד במאות השנים האחרונות, 
עוף  מאוריציוס,  מהאי  הדודו  כדוגמת 
הם  מניו-זילנד,  והמואה  ממדגסקר  הפיל 
צאצאיהם של העופות הראשונים שנכחדו 
במאות השנים האחרונות בלבד. לא ידוע 
מארג  על  השפעתם  הייתה  מה  בוודאות 
המזון באותם אזורים שבהם היו פעילים, 
אך ניתן לקבוע כי קרוביהם המפורסמים 
והיען  הקזואר  האמו,  הננדו,  כדוגמת 
נמצאים גם הם בדרכם להכחדה, אם לא 
מקומות  ואת  אותם  להציל  בזמן  נתעשת 
ממיני  חצי  נכחדו  הוואי  באיי  חיותם. 
בסוף  הגיעו  שהפולינזים  מאז  הציפורים 
מהם  אחוז  ש-75  גם  מה  ה-18,  המאה 
האזור  של  בידודו  בשל  אנדמיים  נחשבו 

במשך זמן רב. 

יש  האחרונות  השנים  ב-400  למעשה, 
על  יחסית של השפעת האדם  רב  תיעוד 
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1-∑. סקר של העיתון אקונומיסט מצביע על 
יותר מ≠±00 מיליון חובבי ציפורים בעולם, דבר 

שמעניק לחוקרים מידע עדכני ומפורט על מצב 
העופות בעולם, ומתריע על ירידה משמעותית 

בהופעתם של מינים שונים. צילומי ציפורים: חיים 
מויאל

∏. מאובנים של ארכיאופטריקס שנמצאו בגרמניה 
מייצגים את חוליית הביניים שבין הזוחלים לעופות 

הראשונים. הגוף הוא של זוחל, אלא שהוא מצויד 
 Photo: Martinzak | .בכנפיים גדולות ועטוי נוצות

Dreamstime.com
π. הדודו )פירוש שמו בפורטוגלית ≠ הטיפש, בשל 

הבעת פניו(, המפורסם מבין העופות שנכחדו, 
היה עוף בגודל של תרנגול הודו גדול )כ≠35 ק"ג( 

שחי באי מאוריציוס. הדודו שחי על הקרקע הוא 
חסר יכולת תעופה, מגושם מכדי לברוח מבני 

האדם שצדו אותו בקלות, והוא נכחד בשנת 
±∂∏±. אייר: דרור אדם

צילם: יונתן מירב
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רבים,  באזורים  העופות  מיני  של  מצבם 
מתבהרת  יחסית  המפורטת  והתמונה 
היום בצורה משכנעת. יותר מרבע ממיני 
העופות,  ובכללם  בעולם,  החולייתנים 
או  הכחדה  בסכנת  כיום  נמצאים 
התמעטות מדאיגה. הסכנות שהן תוצאה 
האדם  בני  מעשי  של  עקיפה  או  ישירה 

הן בעיקר הרס בתי גידול, ציד, חקלאות 
פולשים  מינים  החדרת  מונוקולטורית, 
וניצול  התחשמלות  הרעלות,  וטפילים, 

יתר של משאבי טבע.

על פי הערכות זהירות, במהלך דור אחד 
עשרה  עד  להיכחד  צפויים  מהיום  בלבד 

הידועים  החיים  בעלי  ממיני  אחוזים 
לשנה,  מינים   300-400 של  בקצב  כיום, 
עומדת  חדשים  מינים  התגלות  כשמנגד 
אזורים  )למעט  אפסי  כמעט  שיעור  על 
שבעשור  החדשה  גינאה  כמו  מבודדים 
מיני  מ-1,000  למעלה  בה  נתגלו  האחרון 

בעלי חיים חדשים(. 

- האם כל בעלי החיים חשובים  השאלה 
לאקוסיסטמה או לאדם או מהי תרומתו/

שלא  שאלה  היא  מין,  כל  של  חשיבותו 
לכל  בנוגע  בוודאות  עליה  להשיב  ניתן 
ודאית,  התשובה  חלקם  על  אבל   – מין 
כמו חשיבותן של דבורי הדבש המשמשות 
של  רבים  למינים  בלעדיים  מאביקים 
מהעולם  הדבורים  שהיעלמות  צמחים, 

תביא להכחדתם. 

ומעורר  להפליא  מרתק  אחד  חיים  בעל 
התרגשות בקרב לא מעט מאלה הפוגשים 
בו הוא מין סרטן פרימיטיבי המכונה "זנב 
שגופו/ראשו  הסוס",  "פרסת  או  החרב" 
דמוי קסדה, ויש לו זנב חד וארוך. במהלך 
הדיונים על חשיבות המינים לאקוסיסטמה 
רבים  דייגים  חשיבותו.  גם שאלת  עמדה 
הסרטן  שנקבת  האחרונות  בשנים  מצאו 
גדושת הביצים היא אבן שואבת ופיתיון 
בשיכרון  הזוללים  רבים,  לדגים  נהדר 
הזעירות.  הקוויאר  ביצי  את  חושים 
לכליה  כמעט  הביא  הזה  החדש  הגילוי 
להפליא  ששרד  הזה,  החי"  "המאובן  של 
הקמבריון,  מתקופת  שנים,  מיליוני   500
עיניו  ארבע  על  מחקר  כלל.  שינוי  ללא 
זיכה  שלו  המיוחדות  הראייה  ויכולות 
היוקרתיים  הפרסים  באחד  חוקריו  את 
עוף להקתי המכונה  ביותר. שרידותו של 
חופית להקנית, הנודד ברבבותיו בנדידה 
חובקת עולם, קשורה לסרטן לאחר שהוא 
נדידתו  במהלך  הסרטנים  מביצי  ניזון 
לאורך החופים. כאשר אוכלוסיית סרטני 
פרסת הסוס החלה להצטמצם עקב הדיג 
החוקרים  צפו  ביציו,  באמצעות  המסיבי 
פגיעה מסיבית בלהקות החופית. הצפרים 
באוכלוסיות  הירידה  עובדת  את  שזיהו 
הקשר  אחר  להתחקות  החלו  החופית 
בין שני המינים. תוצאות המחקר הביאו 
באמצעות  הדיג  של  מוחלטת  לעצירה 

הסרטנים. 

לסרטן  כי  העובדה  התגלתה  יותר  מאוחר 
)וזאת  כחול  בצבע  דם  הזה  הפרימיטיבי 
ללא שום קשר לאצולה(. יתר על כן, התברר 
כי הדם המיוחד לא מכיל ברזל כמו הדם 
של היצורים האחרים אלא דווקא נחושת, 
זיהומים.  בפני  עמיד  להיות  לו  שגרם  מה 
מחקר יסודי לימד כי הדם חשוב לאין ערוך 
ברפואה  כיום  משמש  והוא  האדם  לבני 
כנגד זיהומים, כאינדיקטור לפיתוח תרופות 
למחלות זיהומיות מסוימות ואפילו למינים 
של מחלת הסרטן. מחירו של ליטר דם כחול 
הדייגים  דולר.  כ-15,000  על  כיום  עומד 
הדיג  עצירת  עקב  פרנסתם  את  שאיבדו 
באמצעות הסרטן הפכו למועסקים במשרה 
הסרטנים.  של  תזזיתי  באיסוף  מלאה 
הסרטנים שנאספים משמשים בנק דם חי, 
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1. דבורי הדבש הן המאביק היעיל והחשוב בטבע. 
בשנים האחרונות מספרן הולך ופוחת בקצב 

מדאיג. בגלל התלות בהן כמאביקות, היעלמותן 
תהיה שואה אקולוגית. צילם: אודי רן

2. האמו, הקזואר, הננדו והיען נמצאים בסכנת 
 Photo: Michael Sheehan | .הכחדה עולמית

Dreamstime.com
3. סרטן זנב החרב, או "פרסת הסוס", בעל חיים 

שהצליח לשרוד בצורתו הנוכחית 500 מיליון 
שנה, הגיע בשנים האחרונות לסף הכחדה, לאחר 
שדייגים מצאו שביציו משמשות פיתיונות טובים 

לדיג. צילם: אודי רן
4. לאחר שכמות הדגים בים פחתה בצורה 

דרסטית כתוצאה מדיג יתר לא מבוקר, החלו 
ספינות הדיג להשתמש ברשתות באורך של 
עשרות קילומטרים, שיורדות לעומקים כדי 

לאסוף את "שכבת" הדגים התחתונה. 
צילם: מידד גורן
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כמויות  במעבדות  מהם  ששואבים  לאחר 
אחרי  אותם  ומחזירים  דם  של  קטנות 

ההתרמה לים. 

חשיבות  נמדדת  שבהם  המדדים  אחד 
היא  לאקוסיסטמה,  אחר  או  זה  מין 
רבות  המרוויח  לאדם,  חשיבותו  שאלת 
האקולוגית  המערכת  של  מהשירותים 

מצמחים  תרופות  למשל  כמו  בכללה, 
ובעלי חיים, מזון מן החי והצומח, חמצן 
לנשימה, מים, אנרגיה ומוצרים רבים. אך 
עם הפגיעה במשאבים בצורה לא אחראית 
האדם פוגע קודם באינטרסים העתידיים 
מתוך  כך,  על  דעתו  את  שייתן  בלי  שלו 
סתם  או  בצע  תאוות  שחיתות,  בורות, 

טיפשות.

בישראל  נכחדו  האחרונות  השנים  ב-100 
17 מיני חולייתנים, בהם נציגים ממשפחת 
והפרס  הנגב  עזניית  כדוגמת  הנשרים 
בשנות  ונכחדו  המדברי  בחבל  שקיננו 
ה-80 של המאה ה-20. מצבם העגום של 
מהגרועים  הוא  והרחם  המקראי  הנשר 
בכל ההיסטוריה של המינים הללו, לאחר 
שכיום יש רק כמה עשרות זוגות מכל אחד 

היו  המדינה  קום  כשלפני  בישראל,  מהם 
את  להזכיר  ראוי  זוגות.  מ-1,500  למעלה 
ב-1998,  בגולן  הגדולה  ההרעלה המשנית 
אז מתו 32 נשרים, כעשירית מאוכלוסייתם 

בארץ באותם ימים. 

והביצות שהיו  החולה  ביצות  ייבוש  עם 
ביצת  כמו  אחרים,  באזורים  קיימות 
וביצות  השרון  ביצות  בכרמל,  כברה 
מערכות  לחלוטין  נהרסו   – השפלה 
מינים  ונכחדו  שלמות  אקולוגיות 
עיטם  הקטופה,  הנחשון,  כמו  מסוימים, 
בשנה  לקנן  סוף  סוף  )שהצליח  לבן-זנב 
)שמתחיל  הגמדי  הקורמורן  שעברה(, 
לא  מינים  לאטו(,  להתאושש  לאחרונה 
מעטים כדוגמת זרון הסוף, אנפה אפורה, 
והדיה  טבלן מצויץ, שדמית שחורת-כנף 
לא  אבל  לקנן.  הפסיקו  ועוד  השחורה, 
רק חולייתנים נכחדו; גם מינים אחרים 
שחור-גחון  ועגולשון  המים  נברן  כמו 
בחולה  לאחרונה  במפתיע  )שהתגלה 
לתדהמתם של שוחרי הטבע, וייתכן שיש 
מי  חלל  באיזשהו  מחופרת  אוכלוסייה 

התבססו  זאת  עם  שם(.  תהום 
הדאה  כדוגמת  חדשים,  מינים 
לקנן  שהחלה  שחורת-הכתף 

לראשונה בישראל.

בזדון  פולשים  מינים  החדרת 
במערכות  לפגיעה  גרמה  ובשוגג 
וראוי  בישראל,  האקולוגיות 
התוכים  מיני  את  להזכיר 
תוכי  המאינה,  הדררה,  כדוגמת 
והעורב  הבורמזי  הזרזיר  נזירי, 
ההודי. הנזק הנגרם ממינים אלו 
הוא רב, הן כמתחרים של מינים 
השחרור,  כדוגמת  ישראלים 
כמזיקים  והן  והבולבול,  הנקר 
עוד  יש  אך  החקלאי,  ליבול 
ההשלכות  את  ולחקור  ללמוד 
היטב  ידועים  אלו.  מפגעים  של 
הנזקים שנגרמו ממינים פולשים 
אחרים שחדרו לאזורים חדשים, 
והחילזון  הדבורה  כדוגמת 
העפצים  צרעת  האפריקנים, 

האוסטרלית, והצבגון.  
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4-1. עופות המים נאלצים להתמודד עם 
זיהומי נחלים הממיתים את מרבית מזונם, 

דבר הפוגע באופן ישיר בעתיד קיומם. מינים 
מסוימים, ביניהם הקורמורן הגמדי )שאוכלוסייתו 

מתאוששת לאחרונה באטיות(, זרון הסוף 
והאנפה האפורה, הפסיקו לקנן. הנשר, העזנייה 
והפרס נמצאים בשלבים האחרונים של מפלתם 

במלחמת ההישרדות שלהם. השחרורים והנקרים 
נאלצים לחלוק את שטח מחייתם עם פולשים 

סתגלנים, כמו המאינה והדררה, שמהירות 
ההתרבות שלהן הביאה לכך שגם אם הן קטנות 

ואולי חלשות יותר, הן מצמצמות את מקורות 
המזון ונלחמות על מקומות הקינון. 

צילם: חיים מויאל

צילם: חיים מויאל

צילם: חיים מויאל
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הסוציוביולוגים  מגדולי   - וילסון  אדוורד 
בכל הזמנים, אמר כי אפשר להתמודד עם 
כל מחדל אנושי, אך לא עם פגיעה במגוון 
זו  החיות,  מקומות  הרס  בגלל  הביולוגי 
האיוולת שצאצאינו הכי פחות יסלחו לנו 

עליה. 

מה צריך לעשות כדי לשמור על המגוון 
הביולוגי?

יישמר,  הדינמי  המשקל  ששיווי  כדי 
צריך לשמור על סביבה "בריאה", כלומר 
המרכיבים  של  דינמי  אקולוגי  איזון  על 
נתונה  השונים של המערכות בכל סביבה 
ומגוון גדול של מינים. הדבר יתאפשר רק 
אם יישמרו השטחים הפתוחים ההכרחיים 
נפגעו.  שכבר  אזורים  וישוחזרו  אזור  בכל 

הקשורות  אמנות  על  חתומה  ישראל 
אמנת  כמו  הביולוגי,  המגוון  על  לשמירה 
ריו שהתקיימה בשנת 1992 בריו דה ז'נרו 
הגדול  העולמי  לכינוס  ונחשבה  שבברזיל 
ביותר אי פעם בנושא זה. בכינוס השתתפו 
מדינות  מרוב  ממשלות  וראשי  נשיאים 
המשתתפות  המדינות  ונציגי  העולם, 
רבים  עקרונות  שכללה  אמנה  על  חתמו 
לפיתוח בר קיימא של העולם, וכן נוסחה 
לשמירה  שתוביל  מפורטת  פעולה  תכנית 

אקטיבית של מגוון המינים.

יש צורך ביצירת מגוון גידולים בכל אזור 
שטחים  והשארת  לחקלאות  המיועד 
כדי  החקלאיים,  השטחים  בין  פתוחים 
מיני  של  האפשר  ככל  גדול  גיוון  לאפשר 

עופות. צריך ללא ספק לעצור לחלוטין גם 
את הציד, ולבלום את המחדלים הקשורים 

להרעלות ולהתחשמלויות.

הגנומים  את  המכילים  הגנטיים  הבנקים 
להצלת  ביותר  חשובים  האורגניזמים  של 
של  המקרה  מפורסם  מהכחדה.  מינים 
אוששה  אוכלוסייתו  אשר  מאוריציוס  בז 
מזוג אחד בלבד ב-1974, ששרד רק בזכות 
ניהול גנטי ובחינה בעיקר של הגיוון הגנטי 
ההכרחי לשרידותו של כל מין. מלבד זאת 
קיימת טכנולוגיה המוכרת לכול בשם שיבוט 
גנטי, שתאפשר בעתיד, עם שכלול השיטה, 
על  בעיקר   - שנכחדו  מינים  לטבע  להשיב 
ידי האדם, ובעיקר כאלה שהשונות הגנטית 

שלהם הייתה גדולה במיוחד. 8
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1. הגנות על קווי מתח גבוה, המתבצעות על 
ידי חברת החשמל בשיתוף הרשות לשמירה על 

הטבע, הפחיתו בצורה משמעותית את מקרי 
ההתחשמלות של העופות הגדולים. 

צילם: שרגא אלון
2. במקומות רבים בעולם מטעי עצים נטועים 

מחליפים את הצורך בבירוא יערות טבעיים. 
מרבית תצרוכת העץ לנייר, למשל, מסתמכת על 

יערות נטועים. צילם: אודי רן
3. עגורים על רקע השקיעה בעמק יזרעאל. 

צילם: חיים מויאל

59 טבע הדבריםטבע הדברים 58


