
משפחת העפרוניים )Alaudidae, Larks( היא משפחה גדולה הכוללת ציפורי שיר רבות 

ופעלתניות. כל המינים, למעט שניים-שלושה, ממוצא אפריקאי, ורובם שוכנים על הקרקע 

)לרוב מדבר, בספר ובשטחי הבור ובשדות החקלאיים(. מרביתם בהתאמה מופתית לצבע 

הם  בחיזור  רעים.  לא  אצנים  הם  טיפוסיים  קרקע  כשוכני  העברי(.  שמם  )ומכאן  העפר 

מיני  אווירי מרשים.  ריקוד  בליווי  גבוהה בשמיים  כדי תעופה  תוך  לרוב  משוררים מעולים, 

עפרונים לא מעטים ניצודים למאכל בצירי נדידתם )למשל באיי יוון, איטליה ומלטה( וכציפורי 

כלוב מועדפות )כמו בסין(. מצבם האמיתי של מינים מסוימים מידרדר בעשורים האחרונים. 

ראוי במיוחד להזכיר את האלימון השוכן באורח נדיר במרחב המדברי, אשר שריקתו דומה 

לשל אדם וריקודו באוויר מעורר השתאות. 
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כתב: ד"ר חיים מויאל

העפרוניים העפרוניים 
בישראל בישראל 

ובעולם   ובעולם   

אלימון בתעופה.  אייר: חיים מויאל

 .)Calendulauda africanoides( אפריקאי"  "עפרוני 

מהעפרונים הנפוצים ביותר ביבשת אפריקה. מעדיף 

Derek Keats :בעיקר סוואנה ואדמה חולית. צילם

לזכרו של חברי הקרוב רפי דין ז"ל - משורר, אמן ואיש רפואה )רס"ן( שהלך לעולמו בטרם עת



נופי  המאפיין  מיוחד  מין    )Eremopterix nigriceps( שחור-כיפה  צחיחן   1
וסוואנה, לעיתים בלהקות של אלפי פרטים  מדבר צחיחים, ספר מדבר 

יחד. בישראל הוא מזדמן לא סדיר נדיר.  לזכר דגם ראש שחור-לבן, בטן 

שחורה ותחתית כנף שחורה ואילו הנקבה בצבעי אדמה דהים ומוסווים. 

בעונת  יותר  הבולטים  שלו  הראווה  צבעי  )מלבד  המלווה  חיזור  בשעת 

וגם  באוויר  תלול-מסלול  בטיפוס  ומפותלים,  קצרים  במרדפים  הרבייה( 

במעופים מעגליים סביב הנקבה בטרם ירד בצלילות רדודות והדרגתיות 

לקרקע שוב. צילם: שחר שלו.

והוא  )Galerida cristata( הוא עפרוני בעל ציצית לראשו  עפרוני מצויץ   2
בשדות  )במיוחד  החקלאיים  והשדות  הפתוחים  בשטחים  ביותר  הבולט 

מאוד  הקבוצה  חברי  בין  הקולית  התקשורת  והתלתן(.  האספסת 

מפותחים.  צילם:  חיים מויאל

עפרוני מצויץ עם חרק במקורו. שם נהנה מפרוקי רגליים וטפילים ובכך   3
מועיל מאוד לאדם, כמדביר ביולוגי מעולה.  צילם:  חיים מויאל

חברותי  עפרוני   .)Calandrella brachydactyla( קצר-אצבעות  עפרונן   4
ושוהה  הנגב  למערב  לרבות  מאירואסיה,  הארץ  לרחבי  בנדידה  המגיע 

ימים מספר בדרכו לאפריקה וחזרה. בשל להקותיו הגדולות והעדפותיו 

הברורות לכרי עשב דלים הוא מהווה סכנה להתנגשויות  במסלולי תעופה 

בארצות מסוימות.  צילם:  חיים מויאל

ברמות  המקנן  מין   .)Calandrella cinerea( אדום-כיפה"  "עפרוני   5
בתקופת  באוויר  שירה  מצג  לו  גם  העפרונים  מיני  כיתר  האפריקאיות. 

Ondrej Prosicky :החיזור. צילם

 

רקע כללי
אורך גופם 23-10 ס”מ ומשקלם נע בין 73-12 גרם. הגדול בעפרוניים 
בדרום  נדיר  היציב   ,)Alaemon alaudipes( האלימון  הוא  בעולם 
לרועץ  לו  עומד  וזה  אדם,  מבני  חושש  פחות  זה  מיוחד  מין  ארצנו. 
השם  ומכאן  הדוכיפת,  מקור  את  מזכיר  והכפוף  הארוך  מקורו  )אגב, 
שחור-כיפה  צחיחן  הוא  במשפחה  הקטן   .Hoopoe Lark( האנגלי 
)העפרונן  ס”מ   12.5-11.5 רק  שאורכו   ,)Eremopterix nigriceps(
הצחיחן  במקצת(.  אך  ממנו  גדול   ,Calandrella rufescens הגמדי, 
והוא  קשים,  זרעים  לפיצוח  המותאם  במיוחד  עבה  במקור  מאופיין 
צורת  )למעט  מובחנות  תכונות  לעפרוניים  בנגב.  נדיר  כמזדמן  מוגדר 

מקור השונה בבירור בין מינים רבים, כנראה כהתאמה להפחתת תחרות 
לא מעטות.  ייחודיות  לתכונות  והם שותפים  על משאבים(,  אפשרית 
מרבית המינים בצבעי הסוואה עם הקרקע שעליה הם מקננים )חום או 
אפרפר בגב ובהיר יותר בפלג גופם התחתון(, וברוב המינים אין הבדל 
זוויגי בולט, למעט הבדלי גודל קלים - כשהזכר מעט גדול יותר )למעט 
במקרים ספורים כמו במקרה של מיני הצחיחנית, Eremophila, וגבתון 

שחור, Melanocorypha yeltoniensis, מרוסיה(. 

3 2
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ממדים  גדול  לעפרוני   .)Melanocorypha  calandra( ענק  עפרוני   1
את  חקיינית  שירתו  והעברי.  המדעי  שמו  ומכאן  בולט  צווארון  ענק  זה  

כנגד מזיקים   נפגע מאוד מחומרי ההדברה  זה  מין  הציפורים בסביבתו. 

שפוזרו בשדות החקלאיים ונעלם כמקנן מאזורים רבים, כמו מהשפלה.

Vince Smith :צילם

מיוחד  אפריקאי  מין   .)Eremopterix leucotis( לבן-אוזניים"  "צחיחן   2
פנים  כתמי  שחור,  )ראש  מיוחדת  הופעה  ולו  יובשניים  באזורים  הפעיל 

לבנים וגב ערמוני( . מין זה נוהג להטיל רק ביצה אחת בלבד. 

Derek Keats :צילם  

באזורנו,  ביותר  הקטן  בעפרוני   .)Calandrella rufescens( גמדי  עפרונן   3
Dirk-Jan van Roest :בעל מקור קוני קצר והוא דוגר נדיר בנגב. צילם

יש מינים שלהם גוון ורדרד או קרמי, וכאלו עם פספוס בולט בגופם. 
לעפרוניים טפרים קצרים יחסית וטופר אחורי ארוך במיוחד. לצידי כל 
שורש כף יש קבוצת פלטות של קשקשים )בניגוד ליתר ציפורי השיר 
הסחוסית  העצם  את  חסרים  העפרוניים  בלבד(.  אחת  פלטה  שלהן 
המשולשת בתחתית הקנה, בצומת הסתעפויות הסמפונות. באופן כללי, 
וכפוף קצת, בהתאמה לאכילת חרקים  צר  המקור של מרביתם ארוך, 
מבין אבני החצץ והחול. עם זאת, חשוב לציין כי קיימים הבדלים בצורת 
ונקבה אצל מינים  זכר  בין  ואפילו  בין מינים מסוימים,  וגודלו  המקור 
והכול   ,)Certhilauda curvirostris( הכף  עפרוני  כדוגמת  אחדים, 
בהתאמה למזון המועדף, צורת האכילה ומקום החיות. בני המשפחה 
הם היחידים מבין ציפורי השיר שמחליפים את כל נוצותיהם בפעם 
הראשונה, ואז הם משוללי תעופה לזמן קצר במיוחד )בליית הנוצות 
בתנאים הקשים שבהם רובם הכי פעילים עודדה כנראה אבולוציונית 

את צורת חילוף הנוצות מהסוג הזה(. 

מיון ושמות
במשפחה 97 סוגים המחולקים ל-21 מינים. המשפחה מקורבת בבירור 
מולקולריים  מחקרים  פי  )על  לסבכיים  פילוגנטית  מבחינה  במוצאה 
DNA מיטוכונדרי(. עדיין חלוקות הדעות בקרב  המבוססים על רצפי 
המדענים על השתייכותם של מינים מסוימים בתוך המשפחה. מספר 
תת-המינים  ומספר  סוג,  בכל  המינים  מספר  יחסית,  הרב  הסוגים 
הרבים כמעט בכל מין, מעידים בבירור על פלסטיות תורשתית גדולה 
משותף,  מאב  במיוחד  מהיר  בקצב  במינים(  )התפצלויות  ורדיאציה 
הסתגלותי  באורח  ההולמת  הפיזיולוגית  התגובה  העת.  כל  הנמשכות 
אצל  לדוגמה  לציון,  וראויה  גדולה  היא  משתנים  סביבתיים  לתנאים 

.)Eremophila alpestris( צחיחנית החרמון
ואילו  סתום,  המשפחה  של  המדעי  השם  של  האטימולוגי  הפירוש 
העפר,  כצבע  “עפרוני”-  למשל:  במיוחד,  מעניינים  העבריים  השמות 
צחיחנית וצחיחן - מלשון צחיח ויבש, אלימון - נגזר מהשם המדעי )על 
ניזונה  יוונית בשם זה(. השם זרעית, על היותה  שם דמות מיתולוגית 
נגזרת משמה התלמודי הסתום   - חוגה  ואילו  המזרע,  בשדות  בעיקר 

)אולי מלשון מעגל, ומרמז לתעופה המעגלית גבוה באוויר(.

תפוצה בעולם
כשלמעשה  היבשות,  שש  בכל  המצויה  קוסמופוליטית,  משפחה  זוהי 
80 אחוז מהמינים מופיעים באפריקה וברובם גם מוגדרים כאנדמיים 
לאזור התת-סהרי )בעיקר מזרח אפריקה ודרומה(. למעשה, ניתן לקבוע 
כל  מבין  באפריקה  המצויה  ביותר  הגדולה  המשפחה  זוהי  כי  בבירור 
יותר משליש מהמינים מוגדרים כאירו-אסייתיים  ציפורי השיר. קצת 
וים תיכוניים, ואילו רק מין אחד מצוי בעולם החדש )צחיחנית החרמון( 
יאווה  עפרוני  והוא  כמקומי,  הוגדר  אחד  מין  רק  ובאוסטרלו-אסיה. 
ללא ספק המינים  בבני המשפחה הם  הנפוצים   .)Mirafra javanica(

1
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הפעיל  הודי  מין   .)Ammomanes phoenicura( חלוד-זנב"  "עפרוני   1
באזורי חמאדות סלעיות וניזון גם מזרעים )המקור שלו עבה יותר ומכופף 

Hari K Patibanda :יותר(. צילם

בחבל  ביותר  הנפוץ  העפרוני   .)Ammomanes deserti( מדבר  עפרוני   2
המדברי של ישראל ומותאם היטב לתנאיו הקיצוניים. הוא בצבעי הסוואה 

מעולים וקנו דמוי הספל על הקרקע נבנה בסמוך למחסה צמחי ומרוצף 

Greg Schechter :באבנים קטנות. צילם

הדומה  עפרוני  של  קטן  מין   .)Ammomonas cinctrus( חכלילי  עפרוני   3
ופחות  מדבריים  חמאדה  מישורי  בעיקר  ומאכלס  המדבר  לעפרוני 

מדרונות ונראה כי יש דחיקה אקולוגית שלו על ידי עפרוני המדבר החזק 

  Mike Prince :ממנו . בישראל הוא בסכנת הכחדה צילם

המצויץ  העפרוני  כדוגמת  והחדש,  הישן  בעולם  למכביר  המצויים 
וצחיחנית החרמון, בנוסף לזרעית המצויה )שדות(.

תפוצה בישראל
קיימים במשפחה 13 סוגים המתחלקים ל-16 מינים, כאשר  בישראל 
הם  אצלנו  במקננים  הנדירים  אחוז(.   68( בישראל  מקננים  מהם   11
האלימון וצחיחנית המדבר )Eremophila bilopha(. עפרוני עב-המקור 
רק  תועד  בישראל, אשר  מזדמן  מקנן  הוא    )Ramphocoris clotbey(
עפרוני  ספק  ללא  הוא  במשפחה  בישראל  הנפוץ  בערבה.  אחת  פעם 
בנופי  החקלאיים.  בשדות  בעיקר  המצוי   )Galerida cristata( מצויץ 
המדבריות, עפרוני מדבר )Ammomanes deserti( הוא השכיח  ביותר. 
ישנם מינים המקננים רק במרומי החרמון האלפיני שלנו, והם: צחיחנית 
 Melanocorypha( פסגות  עפרוני   ,) Eremophila alpestris( החרמון 
ביותר  החברותיים   .)Lullula arborea( העצים  וחוגת   )bimaculata

אצלנו הם הזרעיות והעפרונים קצרי-האצבעות.

מקומות חיות
וצמחייה  שיחים  של  מועט  פיזור  עם  פתוחים  שטחים  מעדיפים  הם 
שחור-זנב  עפרוני  כמו   - סלעיים  מישורים  הבוחרים  יש  אך  דלילה, 
)Ammomanes dunni(, או באזורי ערבות - כמו האלימון, או דיונות 
חרמון  צחיחנית   .)Ammomanes cinctura( חכלילי  כעפרוני   - חול 
בבירור  מעדיפים   Melanocorypha maxima(( טיבטי  ענק  ועפרוני 
הים. מרבית  פני  מ’ מעל  בגבהים של 4,500  גם  גבוהים  מאוד,  הרים 
במדבר  אותם  שמאתגרים  הקשים  לתנאים  הסתגלו  העפרוניים  מיני 
וקרינה חזקה  ומליחות רבה לצד חום  ובספר - מיעוט מים וצמחייה, 
וסקרים שבוצעו  ורוחות חזקות לפרקים בלילה. במחקרים  וקור  ביום 
במיני עפרוניים במדבר התברר כי רבים מהם מסתתרים בינות לסלעים 
ושיחים בשעות החמות במיוחד, ומעדיפים נאות מדבר ואתרים לחים 
)לשתייה ומקלחת תכופות(. במחקרים שבוצעו במדבר הנמיבי ובמזרח 
אפריקה גילו כי קיים סנכרון ברור בין שפע מזון לאחר עונת הגשמים 

לבין עיתוי קינונם שם.  

מזון ושיטות ציד
ג’נרליסטים, כשמזונם העיקרי  ולא  כללי, העפרוניים מתמחים  באופן 
וגם  )לרבות חרקים רעילים או עכבישים ארסיים,  רגליים  הוא פרוקי 
)תזונתם  והעונה  המין  פי  על  שונה  במינון  וחלזונות(  קטנים  זוחלים 
בזרעים דלה(. בעונת הקינון עולה באורח משמעותי שיעור התזונה מן 
החי, ובאזור המדברי - באזורים מעוטי מים, הם מסתמכים על נוזלים 
המצויים בטרפם )נצפו מינים לא מעטים השותים אפילו מים מלוחים 

או מנצלים נוזלים שהצטברו בעלים(.

נדידה ותנועה
מרבית המינים יציבים כל השנה )במיוחד אלו באפריקה( ואינם מבצעים 
נדידה, אלא שוטטות עונתית לטווחים קצרים, במידת הצורך. המינים 

1
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בחורף  בציפורי-השיר  מהנפוצות   .)Alauda arvensis( שדה  זרעית   1
באזורנו בלהקות ענק בשדות המזרע. חיזורם מתועד היטב בספרות והוא 

כולל מעופי שירה מיוחדים עשרות מטרים באוויר ומלווה ברפרוף שירה 

וכן בירידות ספירליות למפלס גובה נמוכיםבאוויר לעיני הנקבות.     מיוחד 

pete beard :צילם

ובנדידה.  בחורף  באזורנו  נדיר  מין   .)Alauda gulgula( קטנה  זרעית   2
זרעית השדה.  ובעל שירה שונה משל  יותר  קומפקטי, בעל מקור עבה 

אוכלוסייתו העיקרית נרחבת במרכז אסיה ומזרחה.

   Hari K Patibanda :צילם  

עפרונן טיבטי )Calandrella acutirostris(. תפוצתו נרחבת למדיי ומצוי   3
Imran Shah :ברמות איראן ועד לסין. צילם

ללהקות  להתקבץ  נוטים  )כזרעיות(  זרעים  לאכול  יחסית  המרבים 
מינים אחדים המבצעים  קיימים  בשדות.  מזון  בחיפוש אחר  ולשוטט 
נדידה עונתית, עוברים מרחקים לא גדולים במיוחד ונדידתם מתרחשת 
העפרוניים  של  תעופתם  והחוגות.  הזרעיות  של  במקרה  כמו  בלילה, 
גלית. בישראל ניתן לציין את הנודדים המגיעים אלינו בלהקות מצפון 
 Calandrella( קצר-האצבעות  העפרונן  זרעית,  כדוגמת  וצפון-מזרח, 

brachydactyla( והחוגה. 

רבייה
ובמינים  באוויר(,  גבוה  )לרוב  וריקוד  בשירה  כרגיל  מלווה  החיזור 
מסוימים גם בהבאת מתנות לנקבות בדמות חומרי קינון או פריטי מזון. 
עפרוני ערמוני-הגב )Eremopterix leucotis( מאפריקה מביא גם קורי 

עכביש. שירתם ייחודית ומורכבת בעונת הרבייה, והיא מלווה בריקוד 
 ,Alauda ,כלולות מרשים גבוה באוויר במרבית המינים )כדוגמת זרעית
בשמיים  הגבוה  שהמעוף  ייתכן   .)Melanocorypha ענק,  ועפרוני 
החושף אותם לבזים קשור לעקרון ההכבדה של אמוץ זהבי. ישנם כאלו 
המעוטרים בציצית לראשם המזדקרת בשעת התרגשות, כמו בחיזור, 
למשל העפרוני המצויץ ומיני הצחיחניות. האלימון נוהג אפילו לסגור 
את כנפיו אל גבו בשעת תעופת חיזור, וממש לפני המגע בקרקע הוא 
פורש אותן לאחור במיומנות מרשימה לבלימה מדויקת. עפרוני דופונט 
רעשניים  קולות  משמיע  ומרוקו  מספרד   )Chersophilus duponti(
 Melanocorypha( שחור  צווארוני  ואילו  הנחיתה,  בעת  כנפיו  עם 
yeltoniensis( אף “מוחא כפיים” עם כנפיו בליווי תצוגת שירה מיוחדת. 
התצוגה המוזיקלית תתבצע לרוב מעל גבי שיח או נקודת תצפית אחרת 
עוד בטרם יחל המופע האווירי. שריקות דומות לשל בני אדם מתבצעות 
לא רק על ידי האלימון אלא גם על ידי מינים נוספים, כדוגמת צווארוני 
מקורצפת  גומה  הוא  הקן   .)Melanocorypha mongolica( מונגולי 
בקרקע, מדופנת בעשב )ישנם מינים אחדים הבונים אפילו מעין כיפה 
בצבעי  מנומרות  לרוב  ביצים,  שמונה  עד  מטילה  הנקבה  הקן(.  מעל 
הסוואה. ישנם מינים המטילים רק ביצה אחת, כדוגמת עפרונן סקלטרי 
של  במקרה  כמו  ביצים  עד שמונה  או  מנמיביה   )Pizocorys sclateri(
עפרוני ענק, כשהכלל מנחה שבאזורים קשים מאוד יהיה מספר הביצים 
קטן יותר ותתרחש תטולה אחת ולא שתיים. הדגירה נמשכת 16-11 
נצפו מקרים  ובמינים רבים הזכר מסייע לנקבה בדגירה בלילה.  ימים, 
שבהם ההורים הצלו על הגוזלים - המאופיינים בפלומה צפופה במיוחד 
ובגרותם מהירה במיוחד - מפני השמש היוקדת בחום המדברי. ההאכלה 
מתבצעת על ידי שני ההורים בדרך כלל, והפריחה מהקן מתחילה כבר 
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לאחר שבוע וחצי-שבועיים, ברוב המינים, אז הם הופכים לעצמאיים 
עם השגחה מינימלית של ההורים.

שמירת טבע
חשש  ללא  בסטטוס  מוגדרים  מהמינים  אחוז  מ-95  למעלה  אומנם 
)או כאלו שאין די נתונים עליהם(, אך קיימים מינים לא מעטים שגם 
מצויים בהתמעטות מדאיגה, כדוגמת האלימון. בסכנת הכחדה קריטית 
הוא  האחד  מינים.  שני  עתה  עד  מצויים   )endangered  critical(
בגלל  בעיקר   - מסומליה   )Heteromirafra archeri( ארצ’רי  עפרוני 
שינוי מקומות החיות ומינים פולשים מבין הצמחים אשר שינו לחלוטין 
את אופי מקום החיות, לצד שרפות תכופות והפיכת מקומות החיות 
לשטחים חקלאיים שבהם מין שולט אחד ולא מגוון. המין השני הוא 
זרעית רזו  )Alauda razae( מאיי כף ורדה, אשר נפגעה כתוצאה מלחץ 
 - חיותה  דורסים במקומות  ועופות  טורפים  ידי  על  סלקציוני המואץ 
לרבות התפרצות לאחרונה של מינים פולשים כחתולים וכלבים. קיימים 
ראדי  עפרוני  קריטית(:  )לא  הכחדה  בסכנת  המצויים  מינים  שלושה 
 ,)Spizocorys fringillaris( פרושי  ועפרוני   )Heteromirafra ruddi(
שניהם מדרום אפריקה, ועפרוני מפויח )Mirafra ashi( השוכן בחופי 
במקומות  פגיעה  הן  המשפחה  לבני  העיקריות  הסכנות  סומליה. 
ניצודים בשל לשונם הבשרית  ועדיין  ניצודו  וציד. מינים רבים  החיות 
והטעימה לחיכם של בני אדם לא מעטים )בעיקר בדרום אירופה - איי 
יוון, איטליה, צרפת ומלטה(. יש המעריכים כי עשרה מיליון עפרוניים 
כחיות  דנא,  כבר מקדמת  לאוספם  נוהגים  הסינים  שנה.  מדי  ניצודים 

 .שעשועים, בשל שירתם הערבה

האוכלוסייה  אירופה.  ומערב  בדרום   .)Lullula arborea( עצים  חוגת   1
הררים  באזורים  בלהקות קטנות  ומופיעים  נודדת  זה  מין  המזרחית של 

ושולי יערות.    סימני ההיקר שלו הם: גבות בהירות, זנב קצר ודגם שחור-

לבן בשולי סוככות הכנף )בולט היטב בפרופיל(.  צילם: טולי מלק. 

קן עם ביצים )של צחיחנית חרמון(.  העפרונים ככלל מקננים על הקרקע   2
 ,1-5( יבשים. הביצים  וגבעולים  ומדופנת עמוק בעשב  בגומה מושקעת 

לרוב 3( בצבעי הסוואה. מיקום הקן תלוי במיו ולרוב צמוד לצמחי יבול, 

סלעים או בשטחים פתוחים.

Yellowstone National Park, Flickr צילם: )צולם בפארק ילוסטון,   

וקוסמופוליטי  אלפיני  מין   .)Eremophila alpestris( חרמון  צחיחנית   3
וכולל למעלה מ-40 תתי-מינים שונים. בעל דגם  )מקנן אצלנו בחרמון( 

בעת  הבולטים  נוצות"  "קרני  עם  וצהוב  בשחור-לבן  פרצוף  של  מיוחד  

שירת הזכר בחיזור המלווה גם במעופים מעגליים סביב הנקבה והבאת 

Imran Shah :מתנות חרקים למענה. צילם

ארוך  מקור  בעל  במינו,  מיוחד  עפרוני   .)Alaemon alaudipes( אלימון   4
במיוחד )מכונה על כן גם "עפרוני-דוכיפתי"(, דגם כנפיו בתעופה מרשים 

כדי  תוך  טרפו  את  ללכוד  נוהג  האדם.   כשריקת  ושריקתו  בשחור-לבן 

הליכה מהירה וריצה , לרבותצ חפיחרה קלה לחיפוש פרוקי-רגליים בנוף 

המדברי.  צילם: רון סינגר.   ד”ר חיים מויאל מרצה במכללת לוינסקי וחוקר באוניברסיטת תל אביב
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