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משפחת הנציים ( )Accipitridae, Hawks, Eagles and alliesהיא
משפחה מגוונת וגדולה מאוד שקשה לאפיין אותה .המשותף לכל
המינים (על אף גודלם השונה) הוא דמיון בסדר חילוף הנוצות,
צורת הכנף ,מבנה המקור ,הדונגית ,האצבעות ,הטפרים וכן מבנה
העיניים (גם בתכונות אלו עדיין ההבדלים ניכרים היטב) .כולם
כאחד מוגדרים כמדבירים ביולוגיים מעולים של מכרסמים ,יוני
בית ,חרקים ,זוחלים ומינים פולשים ומתפרצים שונים ,ומכאן
חשיבותם הקריטית לשמירת האיזון האקולוגי .יחד
עם זאת ,בעשורים האחרונים דורסים אימתניים
ונועזים אלו נרדפים ונפגעים על ידי
האדם יתר על המידה ,עד כי חלקם
מצויים במצב פגיע או בסכנת
הכחדה אזורית.
נץ גדול .אייר :חיים מויאל

רקע כללי

1
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מבין שלוש משפחות דורסי היום ( ,)Falconiformesזוהי הגדולה
ביותר .קשה לאפיין את המשפחה במדויק .ככלל ,אורך גופם של דורסי
היום  150-25ס“מ ,והם מאופיינים בכנפיים רחבות יחסית ,עם קצות
אברות כנף מופרדות כאצבעות .מוטת כנפיהם 320-50
ס“מ ,ומשקלם נע מ 80-גרם ועד  14ק“ג .הגדול ביותר
במשפחה הוא קונדור האנדים ( (Vultur gryphus
שמשקלו כ 14-ק“ג ומוטת כנפיו עשויה להגיע עד
ל 3.2 -מ’ .בעולם הישן ובישראל ,העוזנייה
השחורה ( )Aegypius monachusהיא
הגדולה ביותר ,ומוטת כנפיה עשויה
להגיע לכדי שלושה מ’ .הקטנה במשפחה
הוא “דאת הפנינה“ (Gampsonyx
 )swainsoniiמדרום אמריקה ,אשר
אורכה  20.5ס“מ ומשקלה  85-80גרם דיוקן עיט (משפחת הנציים).
בלבד.
אייר :חיים מויאל
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לבני המשפחה רגליים חזקות במיוחד ,ואצבעותיהם מעוטרות בטפרים
חדים ומאונקלים (אצל הנשרים פחות) ,כששלוש מהן מופנות קדימה
ואצבע אחורית גדולה מנגד .לכולם דונגית (שבה ממוקמים הנחיריים
הסגלגלים) ,שהיא לרוב מבריקה וצהובה .חוש הריח חלש ביותר (למעט
אצל נשרי העולם החדש הניחנים בחוש ריח מפותח לא רע) .במקור
העליון לא קיימת הבליטה הקיימת אצל הבזים .עיניהם גדולות (אם
כי קטנות ,יחסית לגודל הגוף ,משל הבזים) ,אך מוצלות ברוב המינים
ברכס גבות גרמי (המקנה להם מבט מאיים) .עיניהם על פי רוב צהובות,
אדומות או בצבע ענברי .דו-פרצופיות זוויגית בולטת אינה קיימת
 1נץ גדול ,מהנועזים בבני סוגו ובדורסי היום בכלל .הוא חולף וחורף נדיר
מאוד באזורנו ,והוא צד יונקים ועופות בגודל בינוני .צילם :משה בן ארצי
 2נץ קצר-אצבעות בתעופה .צילום :שלמה ולדמן
 3עקב מזרחי דורס יונת בית .העקב שייך למשפחת הניציים ,והוא ללא ספק
אחד הבולטים במינים הלהקתיים בעונות הנדידה מעל ישראל.
צילם :חיים מויאל
הערה :המרכאות ליד חלק משמות המינים נועדו להבהיר שאלה הם אינם
שמות מוסכמים אלא הצעה של המחבר בלבד.
טבע הדברים | 39

1

2

5

7

6
אצלם ,למעט בזרונים ובני הסוג נץ (בנוסף לצבעים הנבדלים בין
הזוויגים ,הנקבות גדולות בצורה משמעותית מן הזכרים) .חילוף נוצות
אומנם מתרחש פעם בשנה ,אך במינים הגדולים ,כעיטים (Aquila
 ,).spלוקח שלוש-ארבע שנים עד שצעירים לובשים את בגדי הבוגרים.
כולם נוהגים לבנות קן או לנצל קן קיים .האיטיים בדורסים הדואים הם
מיני הקונדורים ,והדורס המעופף הגבוה ביותר שתועד הוא נשר דרומי
( )Gyps rueppelliiשנצפה בחוף השנהב עף בגבהים העולים על 11
ק“מ .הנשרון המלכותי ( )Sarcoramphus papaנחשב לצבעוני
במשפחה (ראשו וצווארו עוטים צבעים עזים ומנוגדים  -אדום ,ערמוני,
כחלחל ,לבן ושחור).

8
3

מיון ושמות

המשפחה כוללת חמש תת-משפחות 67 ,סוגים הכוללים  233מינים
(נשרי העולם החדש של אמריקה ,כדוגמת הקונדורים והנשרונים הופרדו
ונכללים במשפחה אחרת היא משפחת הקונדוריים,Cathartidae ,
המקורבת בכלל לחסידות מבחינה פילוגנטית) .כ 24-אחוז מכלל
הניציים הם עקבים ,וחמישית הם בני הסוג נץ ( ,)Accipiterומכאן
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עקב עיטי ,נציג בולט של המשפחה ,המקנן בישראל במצוקים ובקירות
אבן ,טורף יונת בית .ממחקרו של פרידמן עולה כי בתום הקינון מבצעות
אוכלוסיות מסוימות נדידה קצרת טווח ,למשל לטורקיה.
צילם :חיים מויאל
עיט שמש צעיר נוחת עם רגליים שלופות וכנפיים מכופפות כדי ליצור גרר
ולהאט בנחיתה .צילמה :לירון כץ
עיט זהוב  -דורס עז וחזק במיוחד .הוא צד חיות בגודל בינוני כארנבות ,ואף
גדולות כמו שועלים ,גדיי יעלים ועיזי בר .בישראל נוצרו זוגות ספורים.
צילםTony Hisgett :
נץ קולני אפור ( .)Melierax metabatesדורס אפריקאי סקרן ואופורטוניסט,
שנצפה עוקב אחר גיריות דבש וחיות אחרות על מנת לזכות בשללן.
צילםR Whitaker :
צעיר של נץ מצוי מצנן את גופו במים .הוא מתמחה בציד ציפורים.
צילם :שלמה ולדמן
עקב האריס ,עקב אמריקאי הנוהג לצוד בזוגות או בקבוצות קטנות
בשיתוף פעולה מרשים .צילםGregory Smith :
נץ מצוי .עיני הנץ המצוי בצבע צהוב יוקד .ראייתו החדה מאוד מאפשרת
לו להבחין בציפורי שיר מבין סבך העצים ו"לקטוף" אותן ברגליו הארוכות
במיוחד .צילם :חיים מויאל
עקב חורף (מופע כהה) מנשנש על שיח .צילמה :לירון כץ
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נגזר שם המשפחה) .העיטים מהווים כ 14-אחוז מכלל המינים .נשרי
העולם הישן (אירופה ,אסיה ואפריקה) מהווים  16מינים .באוסטרליה
ובאנטארקטיקה אין בכלל נשרים .הפירוש האטימולוגי של השם
המדעי של המשפחה ( )Accipitrideaסתום ,כך גם שמות הסוגים
האחרים בלטינית :עקב ( ,)Buteoדיה ( ,)Milvusאיה (,)Pernis
עיט ( ,)Aquilaנשר ( .)Gypsהשם המדעי של הזרון ( )Circusהוא
עתיק ופירושו “מעגלי“ ,מרמז לזר הנוצות הייחודי שמסביב לפניו,
המשמש כרפלקטור שמיעתי .פירוש השם המדעי של הסוג חיוויאי
( )Circaetusהוא “עיט זרוני“ (דמיונו של עיט זה לזרון בזנבו הארוך
והמפוספס) ,ואילו פירוש שמו האנגלי הוא “עיט קצר-אצבעות“ .פירוש
השם המדעי של הפרס ( )Gypaetusהוא “נשר עיטי“ (דמיונו לעיט
בזנבו הארוך ,בטפריו וברגליו החזקות והמנוצות ,ולנשר בעיקר במקורו
העז ובהתנהגותו) .השם המדעי של הסוג רחם ( )Neophronהוא על
שם דמות מיתולוגית יוונית .פירוש שמות הסוגים האנגליים סתומים
אף הם ,למעט שם הסוג נשר ( )Vultureשפירושו מלטינית “למשוך,
לעקור“ ,מרמז לכוחו הרב הבא לידי ביטוי בעת משיכת חלקי הפגר
במקורו המאסיבי ובסיוע שרירי צווארו ורגליו .רבים משמות הסוגים
השונים בעברית סתומים אטימולוגית ,על כי השמות ברובם הגדול
הם שמות מקראיים עתיקים ,ורבים מהם יחידאיים .יש פרשנויות
שונות למשמעות שמם ,כך למשל “נץ“ מלשון נוצות“ ,פרס“ מלשון
פריסה (שבירה)“ ,נשר“ מלשון נשירה (נוצות הצוואר)“ ,רחם“ מלשון
רחמים“ ,עוזנייה“ מלשון עוז“ ,דיה“ מלשון דיו“ ,דאה“ מלשון דאייה.
השם העברי “חיוויאי“ נגזר מארמית ופירושו “של נחש“ (הנחש הוא
טרפו הכמעט בלעדי) .השם “עקב“ – על כי נוהג לעקוב אחר טרפו (מה
שמתאים למרבית הטורפים בכללם) .השם “זרון“ ,עם שום זר הנוצות
הצפוף שמסביב לפנים.

תפוצה בעולם

זוהי משפחה קוסמופוליטית שנציגים שלה מצויים בכל היבשות (למעט
אנטארקטיקה) ובמרבית המדינות ,אם כי חלקם מתמעטים בעשור
האחרון.

תפוצה בישראל

בישראל  31מיני ניציים מתוך  42מיני דורסי היום .שליש מהם מקננים
בסטטוסים שונים ,השאר נודדים ,חורפים או מזדמנים נדירים .עד
שנות ה 80-של המאה ה 20-דגרו גם עוזניית נגב ופרס מזוקן ,ועד
שנות ה 70-דגר גם העיט השחור בצפון ישראל .עד לפני ייבוש החולה
בשנות ה 50-של המאה ה 20-דגרו מבין הניציים גם עיטם לבן-זנב,
עיט הצפרדעים ,זרון סוף ,ודיה מצויה (על פי טריסטרם ,עוזנייה קיננה
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בישראל במאה ה .)19-כיום ,עם הניציים הדוגרים בישראל אשר
מצבם ללא חשש נמנים חיוויאי הנחשים והעקב העיטי ,ולהם נוספה
בעשור האחרון דאה שחורת-כתף .השאר בסטטוסים אחרים ובסכנת
התמעטות .מספר הזוגות של העיט הזהוב והעיט הניצי נע בין שישה
לעשרה זוגות מקננים בלבד .במקרה של הנשרים בישראל ,רק שניים
מהם עדיין מקננים אצלנו (הנשר שהוא יציב באופן מקוטע ,והרחם
שהוא מקייץ-מקנן באזורים דומים לשל הנשר ,שניהם בסכנת הכחדה
בישראל) .השאר מזדמנים נדירים (שני מיני עוזניות ,פרס ונשר דרומי).
האוכלוסיות המקננות הגדולות ביותר קיימות בנגב ,ברמת הגולן
ובגליל המזרחי ,ואוכלוסיות קטנות יותר מצויות במדבר יהודה ובכרמל.
טריסטרם כתב ב 1884-בספרו “הפאונה והפלורה של פלשתינה“ את
התיאור הבא :בכל חלקי הארץ אי אפשר לשאת עיניים ולא לראות
נשרים אחרים הדואים בהדרת מלכות בגובה עצום וקיניהם מצויים
בשפע במושבות גדולות בכל הגאיות בארץ ,אך בייחוד ראויות לציון
מושבת הקינון שבמקצתן יש יותר מ 100-זוגות נשרים ,בוואדי קלט...
בכמה ערוצים בכרמל ,והגדולות בכולן בוואדי חמאם (הארבל).“...

מקומות חיות

המשפחה מצויה בכל הנופים ובכל בתי הגידול ,מטונדרות וטייגות ועד
למדבריות ,לרבות בכל סוגי היערות (גם יערות גשם) ,שדות ,גופי מים
וביצות ,בוואדיות ונחלים ,חופי ים וגם בערים .מרבית המינים מצויים
באזורי יערות ,שם יש שפע ומגוון המזון גדול יותר (לרבות אתרי קינון
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עיט חורש במנוחה מנדידה .העיטים נמנים עם משפחת הניציים .כל
האוכלוסייה העולמית של מין זה (כ 100,000-פרטים) חולפת מעל ישראל
בנדידה .עיט זה ניזון בעיקר מדוחיים ומיונקים קטנים .צילם :חיים מויאל
זכר של זרון פס בתעופה .הזכר מאופיין בפס כנף החותך את אברות
התעופה התכולות .מין זה חולף לא נדיר בשמי הארץ .צילמה :לירון כץ
נץ קצר-אצבעות (זכר בוגר) מרווה את צימאונו במהלך נדידתו .מין זה קטן
מבני סוגו ,בהיר בתחתית כנפיו ,לחייו אפרפרות ועיניו בצבע היין.
צילמה :לירון כץ.
איית צרעים ,מין הנודד ברבבותיו מעל ישראל בסתיו ובלהקות ענק .מין
זה לרוב לא "מתדלק את עצמו" בנדידתו עד מדרום לסהרה ,והוא בעיקר
מסתמך על השומן שצבר מבעוד מועד (מתבסס בעיקר על צרעות
וחרקים חברותיים) .צילם :שלמה ולדמן
דיה מצויה .מין זה שייך אף הוא למשפחת הניציים ומוגדר כדורס הנפוץ
בעולם .הוא חי בחבורות גדולות במיוחד באזורי החריפה שלו ,כמו למשל
בישראל .צילם :שלמה ולדמן
ניצים קצרי-אצבעות בוגרים (זכר מימין) .בניגוד לבני סוגם הם חולפים
בלהקות גדולות ממזרח אירופה והלבנט לאפריקה .צילם :שלמה ולדמן
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מתאימים ומחבוא) ,ועל כן עשויים להימצא שם בני סוגים שונים
יחדיו .מקום חיותם של הנשרים בפרט במגוון רחב של נופים ,מהמדבר
לספר ,בהרים הגבוהים ,במישורים ,בחורשים דלילים ובשדות (הם
נמנעים לרוב מיערות צפופים ומאזורים לחים) .הם מעדיפים אזורים
חמים המתאימים לתנאי דאייה טובים .העדפת בתי גידול מבוטאת
בצפיפות גדולה.

מזון ושיטות ציד

מרבית המינים ככולם פעילים במשך היום ובעיקר בשעות הבוקר ואחרי
הצוהריים ,למעט מינים אחדים הפעילים בדמדומי הבוקר והערב (ובלילה
באופן חלקי ,כמו “נץ עטלפים“,)Macheiramphus alcinus( ,
ו“דאה אוסטרלית“ ,)Elanus scriptus( ,בהתאמה לצאת העטלפים
לפעילות מהמערות) .הניציים ניזונים לרוב ממגוון גדול של טרף ,על פי
זמינותו בעונות השונות ובבתי הגידול .ישנם מינים המתמחים בטרף
מועדף ומותאמים לו היטב ,כך למשל חיוויאי הנחשים (Circaetus
 )gallicusניזונים מזוחלים (בעיקר נחשים) ,העיטמים בעיקר מדגים
(בדומה לשלכיים הכלולים במשפחה נפרדת) ,דיית חלזונות ניזונה
מרכיכות וחלזונות (מקורה המאונקל עד מאוד מסגלה היטב למטרה),
עיטים שחורים ועיטים ניציים ניזונים בעיקר משפני סלע ומארנבות.
ניצים בני הסוג נץ ניזונים מציפורים .נשרים ניזונים בעיקר מנבלות .אלה
האחרונים מציגים הייררכיה מעניינת המתקיימת בתנאים מסוימים
ובסדר ברור (כשכל הנשרים יחדיו אל מול הנבלה וכשהמזון מוגבל) .כך
למשל ,העוזנייה שהיא לרוב בודדה ,ניזונה בעדיפות מאיברים פנימיים,
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זכר של נץ מצוי מתנער במים .הזכר קטן משמעותית מן הנקבה וגם
צבעוני ממנה (עול הדגירה והטיפול בצאצאים בבני הסוג נץ מוטל בעיקר
על הנקבה) .צילם :שלמה ולדמן
עיט צפרדעים ניזון מפגר של תן .מין גדול ממדים זה ניזון גם מפגרים
מזדמנים ומציד של יונקים בגודל בינוני .הוא מוגדר כמין פגיע ,ועשרות
פרטים שלו חורפים בעיקר בשדות חקלאיים לצידי אזורים לחים.
צילם :עופר ניב
עיט שמש (בוגר) .בגודל של עיט זהוב .הוא חורף לא מצוי באזורנו ,אך
מוגדר כמין פגיע ,על גבול סכנת הכחדה .צילמה :אילנה שפירא.
עיטמים לבני-ראש ( )Haliaeetus leucocephalusאוחזים טפרים
(במכניזם נעילה מיוחד) קרוב לפני הקרקע ,לפני ניתוק סופי .התנהגות
חיזור מיוחדת זו אופיינית בעיקר לעיטמים (מבין הענקיים במשפחה).
לעיתים רחוקות יותר תופעה זו מתקיימת גם בין זכרים יריבים .צילם:
שלמה ולדמן
זרון שדות (צעיר) טורף יונה .הזרונים ,ובכלל מין עדין זה ,משויכים אף הם
לניציים .גופם וכנפיהם צרים וארוכים וכן זנבם .צילם :אריה טננבאום.

והיא הראשונה במדרג ,אחר כך ניזונים הנשרים (בחבורה לא קטנה)
מבשר הנבלה הרך ,לרבות שרירים .הרחמים ניזונים בעיקר מגידים
ומשאריות בשר הצמודות לעצמות ולצלעות ,ולבסוף מגיע הפרס
(“הנשר המזוקן“) הניזון בעיקר מעצמות גדולות ,ולאחר שהוא משליך
אותן מהאוויר כדי שיישברו לחתיכות קטנות ,הוא בולע אותן במיומנות
רבה .הנשרים נוהגים להתיז חומצת שתן על רגליהם ,וזה מסייע להם
בקירור הגוף וגם בחיסול אותן הבקטריות שהצטברו מעמידה ממושכת
על הנבלה המצויה בריקבון מתקדם .קיבתם חומצית מאוד ומחוסנת
טבעית מפני הרעלן בוטולינום ,ועל כן הם מסוגלים לאכול בשר רקוב
המכיל אפילו חיידקי גחלת (אנטרקס) .שיטות הציד העיקריות של בני
משפחת הניציים הן מנקודת תצפית (שיטה מדויקת יותר וצורכת פחות

אנרגיה מאשר תוך כדי מעוף ממושך) או תוך כדי צלילה או גלישה אל
הטרף .יש הצדים באוויר (כדוגמת “נץ העטלפים“) ,ויש רבים יותר
המעדיפים ציד על הקרקע (כדוגמת עיט זהוב ,עקב עיטי) או בעיקר
בינות העצים והסבך (כדוגמת הנץ) .הציד מבוצע ברוב המינים באופן
מכריע באמצעות רגליהם וטפריהם המאונקלים והחדים ,וישנם מעטים
הצדים בסיוע כנפיהם ,כדוגמת עיט הרפיה ( )Harpia harpyjaהנוהג
ל“קטוף“ עצלנים מן העצים ,והעיט הפיליפיני (Pithecophaga
 )jefferyiהניזון גם מקופים“ .העקב לבן-הזנב“ ()Buteo albonotatus
האמריקאי מחקה בצורה משכנעת במראהו נשרון תרנגולי ,ואינו נחשד
עת הוא מתקרב בכוונה ויתר על המידה אל טרפו .לרוב ,בני המשפחה
הם בחזקת ציידים סוליטריים ,אך במינים ספורים קיימים שיתופי
פעולה מרשימים כמו אצל “נץ האריס“ (.)Parabuteo unicinctus
ככלל ,הציד נבלע בשלמותו או מנותח בעמדת אכילה או במקום אירוע
הציד .בעונת הקינון הטרף מובא בשלמותו אל הקן ,גם אם הוא גדול
במיוחד (כמו עז הרים ,כבמקרה של עיטים זהובים) .לטורפי-על כמו
הניציים יש השפעה על דינמיקת הטרף .למשל ,עקב מכנסיים (Buteo
 )lagopusהמזדמן לעיתים נדירות מאוד לישראל ,עשוי להשפיע על
הדינמיקה של הלמינגים (מכרסמים) באזורים הארקטיים (בדומה אולי
לליליות השלג) ,כך שאם אוכלוסיית הטרף מצטמצמת בשל לחץ טריפה
קיצוני ,אזי הצלחת הקינון שלו תלך ותקטן ואוכלוסיית המזיקים תגדל
לממדים מבהילים .דורסים לא מעטים ידועים כקלפטופרזיטים ונוהגים
לחמוס בתנאים מסוימים מזון ואף צאצאים של דורסים אחרים .אחד
מהבולטים בהם הוא חיוויאי להטוטן ()Terathopius ecaudatus
אשר הופיע עד כה פעמים ספורות גם בישראל.

נדידה ותעופה

מרבית מיני הניציים הם בחזקת נודדים (למעט מינים יציבים במיוחד
באזורים המדבריים) ,יש כאלו הגומאים טווחים גדולים (כמו לאזורים
הטרופיים) ויש הנודדים לטווחי מרחק קצרים יחסית ,או כאלו המבצעים
תנועות מקומיות או נדידה חלקית אחרי עונת הקינון (כדוגמת עקב
עיטי) .יש הנודדים בלהקות גדולות ,כמו עיט חורש (קרוב ל100,000-
פרטים עוברים מעל ישראל) ,ניצים קצרי-אצבעות ,איות צרעים ,עקבי
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חורף ,עקבים מזרחיים ועיטים מזרחיים .לעומת זאת ,יש כאלו הנודדים
בגפם או בקבוצות קטנות מאוד ,כמו במקרה של ניצים גדולים ומצויים,
עיטי שמש ועיטי צפרדעים .מרבית המינים נודדים מחצי הכדור הצפוני
למרכזו או דרומה בסתיו (פברואר-מאי ובאביב חזרה מאוגוסט-
לנובמבר) .אצל הנשר המקראי פרטים בוגרים מקננים ויציבים ,ואילו
חלק מן הצעירים משוטטים או נודדים לאפריקה (לנשרים יכולת לעוף
מרחקים ארוכים בשוטטות מאזורי קינונם ,עד כמה מאות קילומטרים,
לשיחור מזון) .הנדידה מתרחשת ביום ומעל היבשה באמצעות כנפיהם
הרחבות והארוכות יחסית המותאמות לדאייה מיטבית .הם מנצלים
היטב את זרמי האוויר החמים ,המכונים תרמיקות (,)Thermals
הנוצרים מעל יבשה ולא בצורה משמעותית מעל גופי מים .הקטנים
במשפחה משתמשים רבות ובלית ברירה בטפיחות כנף תכופות יותר,
ועל כן חלקם אף בוחרים צירי נדידה חוצי ימים).
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רבייה

מרבית המינים במשפחה מוגדרים מונוגמיים לכל החיים .אצל מעטים
אובחנה פוליגמיה (זכר עם כמה נקבות) ,כדוגמת זרון סוף ,ופוליאנדריה
(נקבה עם כמה זכרים) כמו אצל נץ האריס וזרון פס .אגב ,תועדה
“מתירנות מינית“ אצל נשר מקראי ,עד כדי חילוף זוגות בו בזמן שבני
1
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עיט ניצי (מתבגר) ,מן הנועזים בבני משפחתו ובעל הטפרים הארוכים
והמאונקלים ביותר .הוא צד בעיקר יונים ,ויש לו חשיבות רבה כמדביר
ביולוגי שלהן ושל שפני סלע .הוא מצוי בסכנת הכחדה חמורה כמין מקנן
באזורנו .צילם :חיים מויאל
דאה שחורת-כתף ניזונה מחולדה .זהו מין פולש טבעי וחשוב מאוד לאיזון
האקולוגי בשדות החקלאיים .כיום הוא אחד המינים הנפוצים במשפחת
הניציים .צילם :חיים מויאל
דיה אדומה ,מין המזדמן באורח נדיר ביותר לישראל ממרכז אירופה ומערבה.
דיה זו בהירה מבת סוגה וגם אדמונית וקדודת זנב .צילםEtienne Gosse.j :
עיט שחור בהזדווגות .בעבר קינן בישראל (על פי טריסטרם) .זהו מין
מרשים ואגרסיבי מאוד בטריטוריית הקינון שלו במצוקים (אפילו כלפי
האדם) .צילםDerek Keats :
חיוויאי להטוטן פורש כנפיו לתצוגה .הוא מזדמן נדיר מאוד באזורנו .למין
זה זנב קצר במיוחד ,והוא נוהג לבצע היפוכים ולוליינות באוויר וגם לחמוס
גוזלים ומזון מדורסים אחרים .צילםBernard DUPONT :
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זוגם דוגרים אפילו בסמוך אליהם ,והזדווגויות יתר אצל מינים כמו
הדיה המצויה .בני המשפחה סוליטריים בקינון ,למעט מינים ספורים
ביותר (כדוגמת זרון תכול ודיית חלזונות) .אצל הנשר המקראי הקינון
הוא במושבות המורכבות מכמה קינים ועד כ 100-זוגות במושבות
מסוימות באירופה .בני המשפחה ככלל מגינים בתוקפנות עזה על
טריטוריית הקינון שלהם (בצורה קיצונית תועדה אגרסיביות גם
כלפי אדם ,במיוחד בנץ גדול ,עיט ניצי ועיט שחור) .החיזור מרשים
ומלווה בחלק מהמינים במעוף משותף ,אם במעוף צמוד כנשרים או
במעוף גלי מתמשך ואם בשילוב אחיזת טפרים כמו אצל עיטמים
וחוויאים .הליווי הקולי קיים במינים רבים בחיזור ,ומן הקולניים ביותר
ניתן להזכיר את החוויאים ועיטם קולני .ברוב המינים ,הזכר (מלבד
תפקידו המסורתי בשמירה אקטיבית על הטריטוריה) מספק גם את
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זכר של זרון תכול ,מין החולף וחורף באזורנו .כביתר בני סוגו קיימת דו-
פרצופיות קיצונית בין הזוויגים .הוא ניזון בעיקר ממכרסמים ומעופות בשדות.
צילם :חיים מויאל
עוזנייה שחורה ,הגדולה במשפחת הניציים .היא מזדמנת נדירה מאוד
בארצנו .על פי טריסטרם ,קיננה בעבר בישראל .צילםMartín Iraburu :
עיט גמדי טורף יונה .מין זה שכיח יחסית בנדידה באזורנו .הוא נוהג לצוד
בעיקר יונים ו"לתדלק" לפני המשך נדידתו לאפריקה .צילם :חיים מויאל
חוויאי הנחשים ,מהנציגים הבולטים ביותר ממשפחת הנציים באזורנו .מקנן
מצוי ,על עצים ומקיים רק מחזור קינון אחד בשנה ורק בגוזל אחד בקן.
צילם :חיים מויאל
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מרבית המזון לנקבה כבר משלב הטלת הביצים (וכן כחלק מריטואל
החיזור) ,ובה בעת הנקבה בוצעת לרוב את הטרף לנתחים ומאכילה
את הגוזלים על פי גודלם ופעירת מקורם קרוב אליה .בשלב גידול
הגוזלים הספקת המזון על ידי הזכר אינטנסיבית יותר מטבע הדברים.
הבגרות המינית מתרחשת בין הגילים שנתיים ושמונה שנים (לרוב,
שלוש-ארבע שנים) .בתטולה אחת עד תשע ביצים (לרוב עד ארבע),
תלוי בשפע מזון זמין ובהתאם לקו הרוחב הגיאוגרפי .חיוויאי הנחשים
והנשרים מטילים לכל היותר ביצה אחת בשנה ,כאשר מינים המקננים
על הקרקע כדוגמת זרונים ,עשויים להטיל שבע עד תשע ביצים (אף
שרק חלקן ישרדו) .הדגירה מתחילה כבר מהביצה הראשונה ,והבקיעה
אסינכרונית ,כך שבהכרח קיימים הבדלי גודל משמעותיים בין
הצאצאים ,ומלחמה העלולה להסתיים במוות של הצעירים ("קייניזם")
אינה נדירה במשפחה זו ,ובמיוחד בולטת בקיצוניותה בעיטים .הדגירה
על הביצים מבוצעת על ידי הנקבה ונמשכת  60-30יום ,כשבלילה הזכר
עשוי להחליפה .הבקיעה כאמור אסינכרונית (בכל יומיים בוקעת ביצה
נוספת) ,והטיפול בצאצאים נמשך לרוב מחודש עד חמישה חודשים,
בתלות עם מין הדורס (הנקבות לרוב קוראות בקולניות רמה לזכרים
להגיע כדי לספק להן מזון או להזדווגות קצרצרה) .הטיפול בצאצאים
מתבצע לאורך כשלושה שבועות עד חודשיים .לקראת סוף הטיפול
בקן ,הצעירים מבצעים נפנופי כנפיים מהירים ותרגילי תעופה קצרים
מחוץ לקן ,תחת עינם הפקוחות של ההורים ,ובכל אותה העת מקבלים
הצעירים מזון מחוץ לקן או בסמוך אליו על ידי שני ההורים לסירוגין.
לאחר כחודש וחצי-חודשיים הצעירים מטופלים בתדירות נמוכה מחוץ
לקן ,כשלרוב הם מסולקים מהטריטוריה לפני הנדידה הסתווית.

4
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שמירת טבע

מרבית הניציים בסכנת התמעטות באזורים רבים ,או בסכנת הכחדה,
וזאת בשל פגיעה בבית גידולם ואתרי רבייתם .רגישותם מפני הפרעות
אדם גדולה ,ובמיוחד מפני ציד ואיסוף ביצים (גם למטרת ספורט צייד
בעזרת עופות דורסים הקיים במדינות המפרץ הפרסי ובמונגוליה,
או לאכילת בשר ,כמו בארצות המזרח הרחוק) .הרעלות משניות
וההתחשמלות (במיוחד בקרב נשרים ועיטים) גובות אף הן מחיר כבד
מאוד .בעבר היו חברות חקלאיות לא מעטות בעולם שרדפו עד חורמה
דורסים באמתלה כי הגורמים המרכזיים לפגיעה במקנה ובצאן שלהם
הם העיטים והנשרים .עד כה נתגלו שרידי עצמות של כ 20-מינים
שנכחדו בתקופות הפרהיסטוריות .בסכנת הכחדה קריטית מצויים כיום
תשעה מינים ,ובסכנת הכחדה מצויים לא פחות מ 11-מינים ,ואילו 28
מינים הם בסטטוס פגיע .מבין המינים שבסכנת הכחדה קריטית ניתן
להזכיר את ה“דיה הקובנית“ ( )Chondrohierax wilsoniiוהעיטם
הפיליפיני ( ,)Pithecophaga jefferyiומבין המינים שבסכנת הכחדה
ראוי להזכיר את העיט המזרחי ( )Aquila nipalensisהנודד מעל
ארצנו ,את “עיטם פאלאס“ (“ ,)Haliaeetus leucoryphusחיוויאי
מדגסקר“ ( )Stephanoaetus maheryו“זרון מדגסקר“ (Circus
.)macrosceles
רבע ממיני הנשרים בסטטוס סכנת הכחדה קריטית ,ובהקשר זה ראוי
לציין את “העוזנייה לבנת-הראש“ ( ,)Trigonoceps occipitalisאת
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“נשר ריפל“ (“ )Gyps rueppelliנשר לבן-גב“ (,)Gyps africanus
“נשר הכף“ ( )Gyps coprotheresו“נשר הברדס“ (Necrosyrtes
 .)monachusמבין הנשרים מצויים שלושה בסכנת הכחדה ,אשר
שניים המפורסמים בהם הם עוזניית הנגב והרחם המדברי .הנשרים
(אוכלי הנבלות האולטימטיביים במשפחה ובראש מארג המזון)
מוגדרים כסניטרים של הטבע וללא ספק גם ידידי האדם ,בכך שהם
מחסלים פגרים ומפחיתים זיהום סביבתי והצטברות בקטריות .בני
הסוגים האחרים מועילים לא פחות בהשמידם מזיקים מתפרצים,
לרבות יוני בית ,מכרסמים ודומיהם ,דוחיים ,זוחלים ופרוקי רגליים .

 1נץ מצוי שותה מים .כבני סוגו הוא נוהג להרוות את צימאונו כל אימת
שמזדמן לו .מין זה מרחיב את תפוצת קינונו בחורשים באזור הים תיכוני
בישראל .הוא ניזון בעיקר מציפורי שיר ועופות קטנים אחרים .צילם :ירון עיני
 2נשר מקראי בגלישה .הנשרים אף הם שייכים למשפחת הניציים ,והם
הסניטרים של הטבע .כיום המין מצוי בסכנת הכחדה חמורה בישראל,
בעיקר בגלל התחשמלות והרעלות משניות .צילם :חיים מויאל
 3דיית חלזונות (  )Rostrhamus sociabilisמדרום אמריקה .מן המוזרות
במשפחת הנציים ,בשל מקורה המאונקל למדיי המותאם לשליפת
חלזונות מקונכייתם .צילםAndy Morffew :
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