
העופות  בין  הדו-כיווני  והחיכוך  העימות 
השנים  בעשרות  וגדל  הולך  האדם  ובני 
האחרונות בשל גידול אוכלוסיית האדם, 
כיבוש  הטכנולוגית,  בהתפתחות  האצה 
שטחי המחיה של העופות כתוצאה מפיתוח 
פיתוח  ביצות,  ייבוש  נרחב,  ציד  אורבני, 
השטחים  חשבון  על  וחקלאות  תעשייה 
של  מינים  של  לטבע  ושחרור  הטבעיים 
ציפורי כלוב זרות שהתרבו והפכו למינים 
פולשים. הגורמים האלו שינו לבלי היכר 
את האקוסיסטמה ב-60 השנים האחרונות 
מינים  השתנו.  המשחק  וכללי  בישראל, 
אגרסיביים או אופורטוניסטים התפשטו, 
לרבות כאלה שמזיקים לאדם ולחקלאות, 
אל מול מינים רבים אחרים שהתמעטו או 

נכחדו. 

נדידה  ציר  של  במרכזו  מצויה  ישראל 
ובכל  לאפריקה,  אירו-אסיה  בין  עיקרי 
חולפים  והסתיו(  )באביב  נדידה  עונת 
לכך  מעבר  עופות.  מיליארד  כחצי  דרכה 
יש מיליוני עופות החורפים, מזדמנים או 
שוהים דרך קבע בישראל וצורכים כמובן 
מזון, וזאת בנוסף לגידול מהפכני במינים 
המיובאים לישראל למטרות שונות. מטעי 
מושכים  מזרע  ושדות  דגים  בריכות  פרי, 
בתקופות  במיוחד  רעבים  עופות  רבבות 

הנדידה, אז הם זקוקים לתדלוק ולחידוש 
מצבורי האנרגיה להמשך מסעם. 

נחשבת  ישראל  כי  העובדה  אף  על 
ו"אי  המערב  בארצות  המובילות  לאחת 
הקשור  בכל  התיכון  הים  במזרח  בודד" 
בין  קונפליקטים  של  פתרונות  לקידום 
העימות  צמצום  תוך  לחקלאים  העופות 
ומוגבלת  קטנה  היא  אפשרי,  למינימום 
אל מול צורכי הביטחון, הבנייה והכלכלה 
שהקונפליקטים  מכאן  העת.  כל  הגדלים 
הם רבים ובלתי נמנעים, והרשויות לבדן 
מבלי שהציבור  אותם  לפתור  יצליחו  לא 
ייקח על עצמו אחריות של שותפות לפעול 
על סביבה מאוזנת  כדי לשמור  בנמרצות 
לעופות  בנוגע  בעיקר  לפעול  יש  ובריאה. 
למדגה  לחקלאות,  המזיקים  ולציפורים 
יש  זאת  עם  אך  האדם,  של  ולמתקניו 
במתארחים  פגיעה  האפשר  ככל  למנוע 
ושרידותם  גבולות  יודעים  שלא  שלנו 
חיונית בכל נישה אקולוגית. חלק מדרכי 
התמודדות כבר מיושמות בהצלחה חלקית 

אצל מינים ספורים.
 

על פי חוק הגנת חיית הבר )1955( מוגדרים 
בישראל שישה "מזיקים" מבין הציפורים 
"משמעותי"  הוא  לאדם  שנזקם  )כאלה 

באחד מהתחומים שלעיל(, ואלו הם: דרור 
הבית, עפרוני מצויץ, זרעית שדה, בולבול, 
ההודי  העורב  גם  ולאחרונה  אפור  עורב 
כל  הנאשמים  של  נזקם  אם  בספק  )אני 

כך משמעותי(. 

קיימים עוד כמה מיני עופות שלא הוגדרו 
כ"מזיקים" על פי החוק ובצדק, אף על פי 
עם  בקונפליקט משמעותי  נמצאים  שהם 
חקלאות,  )נזקי  שונים  בתחומים  האדם 
פגיעה  ומתקניו,  האדם  במשכנות  מטרד 
טיס,  לכלי  סכנה  אחרות,  בר  בציפורי 
שבהם  העיקריים  ועוד(.  מחלות  העברת 
עגור  מצוי,  שקנאי  גדול,  קורמורן   הם 

אפור, עורבני, קאק, נקר, ושחרור.

כאלה  מתפרצים,  מינים  גם  קיימים 
שהתפשטו מאוד לאחרונה כתוצאה מגידול 
החקלאות או כתוצאה מתהליך התפשטות 
גלובלית כפי שקרה אצל אנפית הבקר החל 
משנות ה-50 של המאה ה-20, שהתפשטה 
מאוד בעיקר בגלל גידול בכמות החרקים. 
שטחי המרעה, הצאן והבקר משמשים לה 
מקור לחרקים וטפילים )כמובן שחייבים 
היא  המין  של  ההתפרצות  האם  לשקול 
כתשובה  ומועיל  נכון  אקולוגי  איזון  לא 
פולשים  מינים  יש  החרקים(.  להתרבות 

כתב: חיים מויאל*

עפרוני מצויץ -  
מין המוגדר על פי החוק 
כמזיק, ובכל זאת הוא 
יותר מועיל ממזיק. הוא 
ניזון מפרוקי רגליים 
ומתולעים, בניגוד לזרעית 
השדה החורפת בלהקותיה 
הצפופות וניזונה בעיקר 
בשדות המזרע ונזקיה 
משמעותיים.
צילום: רוני לבנה

דרור הבית )זכר במופע חיזור( - 
מהנפוצים בציפורי משכנות האדם 
ובכלל. מין זה מזיק בכך שהוא 
נכנס וחי באופן חופשי בחנויות 
מזון, במסעדות וכדומה, ולא חושב 
פעמיים לפני שהוא מלשלש על 
מה שמתחתיו. עם זאת, הוא גם 
מועיל - בכך שהוא ניזון מחרקים, 
טפילים ואשפתות.
צילום: רוני לבנה

קונפליקטים 
    בין ציפורים 

         לחקלאות

*חיים מויאל: דוקטורנט, המרכז הבין-לאומי 

לחקר נדידת ציפורים, החברה להגנת הטבע 

ואוניברסיטת תל אביב
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אחרות(  מארצות  לכאן  שהובאו  )מינים 
שהתפשטו  והדררה,  המאינה  כדוגמת 

מאוד לאחרונה ברחבי הארץ.
 

למטעי  השונים  מהמינים  העורבים  נזקי 
הפקאנים, למקשות האבטיחים ולציפורי 
עורבים  במיוחד.  גדול  הוא  קטנות  שיר 
ולאינטליגנטים  לסתגלנים  נחשבים 
כאוכלי  ידועים  והם  השיר,  שבציפורי 
כלל  בדרך  מעיד  שלהם  גבוה  ריכוז  כול. 
ועל  מאוזנת,  לא  אקולוגית  סביבה  על 
שרשרת  של  הטבעי  למארג  רבה  סכנה 
המזון. אוכלוסייתם גדלה מאוד בהתאמה 
הם  שכן  האדם,  באוכלוסיית  לגידול 
וכן  האדם  שיוצר  מפסולת  ניזונים 
הנגרמים  הנזקים  חקלאיים.  מיבולים 
מתבטאים  למיניהם  העורבים  ידי  על 

מחביאים  או  אוכלים  רק  לא  שהם  בזה 
מנקרים במקורם  מזון אלא אף  כהרגלם 
נבדק  ניילון.  ויריעות  יבול  והחזק  החד 
ונמצא כי  נזקי עורבים אפורים למקשות 
ש"ח  בכ-50,000  נאמדים  האבטיחים 
מלבד  כי  לציין  ראוי  דונם.   1,000 לכל 
העורבים  גורמים  לחקלאות  הנזקים 
לפגיעה במערכות האקולוגיות הטבעיות, 
שיר  ציפורי  טורפים  שהם  מכיוון  זאת 
כדוגמת  נדירים  עופות  של  ואפרוחים 
כי  התברר  )אגב,  הקטה  ומיני  החוברה 
גורם  הוא  עצים  של  אינטנסיבי  גיזום 
חשוב להתפשטות העורבים ולהצלחתם(. 
ובכל זאת, מן הראוי להזכיר את תרומתם 
הערים  רחובות  את  המנקים  כסניטרים 
בעלי  מפגרי  הבין-עירוניים  והכבישים 
החיים הנופלים קרבן לפגיעת כלי הרכב.

על  העורבים  עם  מתמודדים  החקלאים 
ידי לכידתם באמצעות מלכודות מיוחדות, 
גם  משתמשים  מסוימים  ובאזורים 
בשיטה נוספת, שנמצאה יעילה ומרתיעה, 
מוסרית,  מבחינה  במחלוקת  שנויה  אך 
והיא תלייה של פגרי עורבים מבני מינם 
נוסף  אמצעי  החקלאי.  השטח  בגבולות 
"כלובי  באמצעות  לכידתם  הוא  ויעיל 

סולם", שאין אפשרות לצאת מהם.

פולשים,  מינים  כמה  קיימים  בישראל 
המוגדרים כמינים זרים שהובאו מארצות 
אנוש  בטעות  לטבע  והשתחררו  אחרות 
אגרסיבית.  התפשטות  כדי  תוך  איומה 
ובמיוחד  האחרונים,  העשורים  בשלושת 
בשנים האחרונות, ייסדו יותר מעשרה מיני 

עופות פולשים אוכלוסיות בר בישראל. 

1. עורבני שחור-כיפה - מין עורב נאה הניזון 
בחורש הטבעי מבלוטי אלון ונחשב לאחד 

המפיצים העיקריים של החורש, ומכאן תועלתו. 
נזקו מועט יחסית לשל העורב האפור, והוא 

מתבטא בעיקר בזה שהוא אוכל פקאנים ופירות 
שונים. צילום: חיים מויאל

2. שחרור - הנפוץ במשפחת הקיכליים 
בישראל, אם כי בניגוד לבני סוגו בעולם הגורמים 

בלהקותיהם הצפופות לנזקים משמעותיים אצלנו 
המין הזה ניזון בעיקר מחרקים, תולעים ורק 

מעט מזרעים ופירות ובעיקר, שירתו מרנינת לב. 
צילום: ליאור כסלו

3. עורב מזרע - חורף בלהקות גדולות בשדות 
המזרע, ונזקיו במיוחד לשדות הדגן והפירות.

עורב אפור - מוגדר כמין 
מזיק על פי החוק, ונחשב 
מהאינטליגנטים שבציפורים. 
נזקו משמעותי בעיקר לציפורים 
שונות, ובכללן נדירות, וכן למטעי 
הפקאנים ולמקשות האבטיחים. 
תרומתו בכך שהוא מבין 
הסניטרים הפעילים והיעילים 
ביותר, במיוחד לאורך הכבישים, 
שם הוא לקח על עצמו לחסל 
את כל נפגעי התאונות שאינם 
בני אדם...  צילום: עזרא חדד

1
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את   להזכיר  ניתן  האחרונים  אלו  בין 
שמוצאו  זנב  ארוך  ירוק  תוכי   – הדררה 
מהודו, החי בקבוצות קטנות וגורם נזקים 
מין  התמרים.  ולמטעי  החמניות  לגידולי 
זה ומינים אחרים, כמו תוכי נזירי, דררה 
אדומת-חזה, קוניור וזרזיר בורמזי, ידועים 
מינים  עם  קינון  מקומות  על  כמתחרים 
אחרים, כמו עם נקרים. מרביתם התפשטו 
מאזור הירקון והצפארי ומתחילים לשנות 
הביולוגי  המגוון  את  מסחררת  במהירות 

בסביבתם והרבה מעבר לה.  

ידי  על  שהוצעו  מהפתרונות  אחדים 
מלבד  נזקיהם,  את  למנוע  כדי  חוקרים 
פיזור  הם  שונים,  באמצעים  לכידתם 
גרעיני חמניות בעמדות ההתקהלות שלהם 
נטיעת חמניות בעלות ערך כלכלי דל  או 
בעמדות הנ"ל. דבר זה ימנע מהם לבזבז 
לגידולי  להגיע  בניסיון  מיותרת  אנרגיה 
לצמצם  מנסים  במקביל,  החמניות. 
שונים  באמצעים  אוכלוסיותיהם  את 
והפחדתם  ביציהם  איסוף  לכידה,  כמו 
שהנזקים  במקומות  שונים.  באמצעים 

שלהם מוכחים המדיניות של רשות הטבע 
והגנים היא לתת היתרי ציד. 

מין פולש נוסף שראוי מאוד להזכירו הוא 
להכנסת  )מהאחראיות  המצויה  המאינה 
המאינה  לאוסטרליה(.  העופות  מלריית 
הענבים,  לכרמי  כמו  לחקלאות  מזיקה 
בהיותה  שיר  לציפורי  גדול  נזקה  אבל 
טורפת גוזלים ידועה ודוחקת מוצלחת של 
דוכיפת  בולבול,  כירגזי,  שונים  מתחרים 
רבים  לעצים  מזיק  האחרון  זה  ונקר. 

1. מאינה מצויה - מין פולשני ששירתו הקולנית נשמעת בכל רחבי הארץ, בעיקר בכיכרות בשדרות. 
המאינה,  ששוחררה בטעות מהצפארי, נחשבת למין אגרסיבי הפוגע בציפורי שיר רבות, ודרך 

ההתמודדות עם התפשטותה המהירה רק נלמדת עתה אך בינתיים ללא הצלחה. צילום: ליאור כסלו
2. בולבולים שותים מים - מין ארץ ישראלי וחברותי להפליא, מפיץ חשוב של זרעי פירות של צמחי בר 

שונים, כמו תות, אזדרכת ואלת המסטיק, אך גם נחשב למזיק לעגבניות, לתמרים ולעצים 
נשירים שונים. צילום: ליאור כסלו

3. דררה  מצויה - מין תוכי להקתי, נאה וירוק, שמקורו באזור הודו. הוא התיישב קבע כמין פולש 
בישראל החל משנות ה-80. נזקו לאדם מתבטא בעיקר לחמניות, לדגן ולפירות שונים. תרומתו - 

בעיקר באקזוטיות וביופי שהוא מעניק לטבע. צילום: חיים מויאל  
4. פרוש מצוי - כנציג למשפחת הפרושיים )תפוחיות, ירקונים, בזבוזים ועוד( הוא חורף עם בני סוגו 

ברבבותיו בישראל. הוא ניזון בעיקר מזרעים ועצי פרי שונים. צילום: ליאור כסלו
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ופוגע  בגזעיהם  המרשימים  בקידוחיו 
מועיל  הוא  זאת  עם  השקיה.  במתקני 
הוא  שאותם  עצים  מטפילי  ניזון  בהיותו 

שולה מקליפות העצים וסדקיהם.

החיות  שיר  ציפורי  ובעיקר  רבים,  עופות 
בלהקות, פוגעים במיוחד בשדות זרועים, 
בכרמי ענבים, בעצי פרי שונים ובחממות. 
בקבוצת המזיקים הזאת ניתן להזכיר את 
הקאק,  המצויץ,  העפרוני  השדה,  זרעית 
עורב מזרע, הזרזיר והבולבול. זה האחרון 
הוא מפיץ חשוב של עצי פרי רבים, אך גם 
ובחממות,  בפירות  מוגבלת  בצורה  פוגע 
כמין  כלל  מגדירו  הייתי  לא  זאת  ובכל 
ברשימת  מופיע  שהוא  פי  על  )אף  מזיק 

המזיקים עפ"י החוק(.

האדם  של  למלווהו  שנחשב  הבית,  דרור 
גורם  הפרהיסטוריות,  מהתקופות  כבר 

את  נזכיר  בעיקר  אבל  בכרמים,  לנזקים 
מעופו החופשי בסופרמרקטים ובמסעדות, 

ובזיהום המזון שאנחנו צורכים.
 

למשפחות  המשתייכות  שיר  ציפורי 
כמזיקות  ידועות  והקיכליים  הפרושיים 
במטעי  ובעיקר  עסיסיים,  פירות  במטעי 
של  הנזק  ההערכה  לפי  דובדבנים. 
ב-15,000  נאמד  בישראל  הקיכליים 
היעילים  האמצעים  אחד  לדונם.  ש"ח  
לצמצם את הנזקים הוא שימוש ברשתות 
מיוחדות, כאלה שציפורים לא מסתבכות 
)הרשתות  והחממות  העצים  לכיסוי  בהן, 
האלה עזרו מאוד לחקלאים באזור בקעת 
הירדן והערבה במניעת נזקי ציפורי השיר, 
הירקות(.  בחממות  הבולבולים  כדוגמת 
האפור  והקיכלי  לבן-הגבה  הקיכלי 
ואמריקה  אירופה  ליבשות  המגיעים 
ברבבותיהם פוגעים קשות במטעי הפירות, 
מיני  דווקא  אמריקה  צפון  בהרי  ואילו 
לנזקים  המרכזיים  הגורמים  הם  שחרור 
הנאמדים בחמישה מיליוני דולרים בשנה.
לחומוס  לבוטנים,  מבוטלים  לא  נזקים 
ולתירס נגרמים על ידי העגור האפור, אך 

עם זאת תועלתו לתיירות היא עצומה.

נודדים  עופות  הם  האפורים  העגורים 
בהופעתם  מרשימים  והם  וחורפים, 
הללו  הענקיים  העופות  ובהתנהגותם. 
הקינון  בעונת  מופלאים  רקדנים  הם 
וחברותיים לעילא, ועם זאת הם גורמים 

לנזקים גדולים, כאשר זרעי המינים האלה 
בשפע  ובמהלכו  החורף  בראשית  מצויים 
הפתרונות  יישום  לפני  הנזרעים.  בשדות 
שהם  הנזק  האחרונות,  בשנים  היעילים 

גרמו נאמד ב-1.5 מיליוני ש"ח בשנה.

כיום  חורפים  פרטים  מ-40,000  יותר 
בעמק  בעיקר  בישראל,  שנה  מדי 
משיתוף  כתוצאה  הנגב.  ובמערב  החולה 
הפעולה בין הגופים הירוקים לחקלאים, 
העגורים  בין  הקונפליקט  מאוד  פחת 
והחקלאים, שנאלצו לירות באלפי עגורים 
כדי להרחיקם מיבוליהם. מזה שש שנים 
זול  נוהגים להאכיל את העגורים בתירס 
בשטחים שיועדו לכך, עד לעזיבתם בחודש 
במקביל  וזאת  האביב,  בתחילת  מרס, 
באמצעי  החקלאות  משטחי  לסילוקם 
הרתעה והפחדה שונים. פתרון זה מאפשר 
מצב שבו עשרות אלפי עגורים מבלים את 
החורף בעמק החולה ומהווים אטרקציה 
החולה  אגמון  לאתר  וערכית.  תיירותית 
מחצי  למעלה  האחרונות  בשנים  מגיעים 
לחזות  במטרה  בשנה,  מבקרים  מיליון 

בהמוני העגורים המרהיבים. 

נגרמת  הדגים  בבריכות  כלכלית  פגיעה 
בעיקר על ידי הקורמורן הגדול והשקנאי 
להקתיים  לעופות  הנחשבים  המצוי, 
נזקים  בדגה.  ניכר  באורח  הפוגעים 
שונים  מינים  גורמים  פחות  משמעותיים 

כמו אנפות ושלדגים למיניהם. 

חורפים  קורמורנים  מ-20,000  למעלה 
ובחופיה,  הארץ  בצפון  במיוחד  בישראל, 
כשהם ניזונים מדגים בלבד וגורמים נזק 
מהאוכלוסייה  מחצית  )אגב,  רב  כלכלי 
הזאת לנה במשותף על עצי האיקליפטוס 
בגדות נחל חדרה שבתחום חוות חפציבה 
ד"ר  שערך  מחקר  החשמל(.  חברת  של 
תמיר סטרוד הראה כי קורמורנים ניזונים 
נוראים  פחות  ונזקיהם  בים,  גם  מדגים 
מכפי ששיערו בעבר. בעקבות כך הסכימו 
מגדלי הדגים להפחית את הרג הקורמורנים 
ל"שכנעם"  ולנסות  ולכידה,  ירי  ידי  על 
להסתלק לים באמצעות ירי זיקוקי דינור 
ואמצעים נוספים. בתוך שלוש שנים פחת 
החולה  בעמק  הדגים  בבריכות  מספרם 
ביותר מ-80 אחוז. בהתאמה, פחת גם הרג 
הכספית  ההוצאה  ופחתה  הקורמורנים 

של הדייגים. 

למעלה מ-60,000 שקנאים לבנים מגיעים 
השחור  הים  בחופי  קינונם  מאזור  לארץ 
העוף  הוא  השקנאי  הדנובה.  נהר  ושפך 
)מוטת  בישראל  ביותר  והכבד  הגדול 
ק"ג(.  כעשרה  ומשקלו  מ',  שלושה  כנפיו 
מדי  בעמק  נצפים  אוקטובר  מסוף  החל 
המכריע  שברובם  שקנאים,  אלפי  יום 
ממשיכים לנדוד לאחר יום או כמה ימים 
של "תדלוק" היישר למזרח אפריקה. כל 
בממוצע  דגים  ק"ג  מ-1.2  ניזון  שקנאי 
ליום. בעבר גרמו השקנאים נזקים כבדים 
נורו  מהם  רבים  כן  ועל  המדגה,  לענף 

1. לבנית קטנה - דומה לאנפית הבקר גם בהרגלי 
הקינון שלה, אם כי מקננת לא בסמוך ליישובי 

האדם. ניזונה בעיקר מדגיגים, פרוקי רגליים 
וצפרדעים. נזקה מועט ביחס לתועלתה לאדם. 

צילום: חיים מויאל
2. עגור אפור - קרוב ל-40,000 פרטים חורפים 

בישראל, במיוחד בעמק החולה, עמקי הצפון 
ומערב הנגב. הם ניזונים בעיקר מבוטנים, חומוס 

ותירס, ובעבר נזקם היה רב. אולם, מאז האכלתם 
היזומה באגמון החולה בתירס זול הם הפכו 
לעופות מועילים המושכים מבקרים רבים.  

צילום: אודי רן 
3. קורמורן גדול - למעלה מ-20,000 פרטים 

חורפים בישראל וניזונים בלעדית מדגים שאותם 
לוכדים בצלילה. נזקם משמעותי לדגה וגם לעצים 

שעליהם הם לנים במשותף, בשל הלשלשת 
החומצית שלהם. צילום: ירון עייני

23

שקנאים - עופות מרשימים המגיעים אלינו מהדנובה. למעלה מ-60,000 פרטים חולפים בארצנו ורובם "מתדלקים" בדגים בעמק החולה ובבריכות הדגים 
בצפון. נזקם לדגה התמעט להפליא עם האכלתם היזומה בדגי הטלת מילואים והרחקתם מבריכות הדגים. לאחר הרג של עשרות שקנאים גם השנה, הנחה 

השר להגנת הסביבה - ח"כ גלעד ארדן,  ביוזמת החברה להגנת הטבע, לבטל סוף סוף את ההיתרים לשימוש בתחמושת חיה נגד השקנאים. 
צילום: ליאור כסלו 
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)לאחר שנואשו מפתרונות לא יעילים של 
סרק,  פגזי  זיקוקים,  באמצעות  הרחקה 
רעשים, נצנוצי אור וכדומה(. דבר זה גרם 
לקונפליקט חריף בין אנשי המדגה לנציגי 
מחקר  בעקבות  בארץ.  הטבע  שמירת 
עידו  פרופ'  שמואלי,  מרווה  ד"ר  שערכו 
יצחקי ופרופ' זאב ארד הוצע לשנות את 
השקנאים.  נזקי  עם  ההתמודדות  אופן 
חייבים  השקנאים  כי  לימד  המחקר 
בדרכם  ישראל  בצפון  בחנייתם  לאכול 
ישרדו  לא  כן  לא  אפריקה, שאם  למזרח 
כורחם  בעל  וייאלצו  מסעם  המשך  את 
מתגנבים  כשהם  רבים  שבועות  להישאר 
כבדים.  נזקים  וגורמים  הדגים  לבריכות 
בדגי  השקנאים  את  להאכיל  הוצע  לכן 
שלא  קטנים  )דגים  מילואים  הטלת 
התפתחו היטב וערכם הכלכלי דל(. עשרות 
טונות  עשרות  מקבלים  השקנאים  אלפי 
את  מרחיקים  ובמקביל  בשבוע,  דגים 
האחרים מהבריכות האחרות אל נקודות 
ההאכלה או אל הים בשיטות משולבות 
כמו ירי מתותחי דמה או השמעת קולות 

מצוקה. 

מבוטל  לא  מטרד  המהווים  עופות  יש 
במשכנות האדם ובמתקניו, כדוגמת אנפית 
הבקר, דרור הבית, זרזיר מצוי וכמובן יונת 
להזכיר  ניתן  בעולם  המתורבתת.  הבית 
בהקשר זה את האווז הקנדי, הגורם נזקים 
של מיליוני דולרים לרכוש התושבים בצפון 

אמריקה, בגינות, בבתים, ברכבים, במגרשי 
הפרשותיהם  תעשייה.  ובמתקני  גולף 
עלולות  השונים  העופות  של  המצטברות 
מחלות  כמו  האדם,  אצל  למחלות  לגרום 
בלשלשותיהם  הנוצרות  מהפטריות  ריאה 
וכן מחלות מעיים מחיידקי סלמונלה וקולי 
)בארצות המערב ידוע על תביעות בסך של 
מאות אלפי דולרים שהוגשו כנגד מסעדות 
הציפורים  נזקי  בשל  אחרים  ועסקים 

לרכושם של התובעים(.

אנפית הבקר הנחשבת למין מתפרץ מהווה 
ואף  האדם,  במשכנות  וגדל  הולך  מטרד 
מוגן.  כעוף  עדיין  מוגדרת  היא  כן  פי  על 
מין  התרבה  האחרונות  השנים  בעשרות 
מטרד  מהווה  הוא  וכיום  היכר,  לבלי  זה 
האנפיות  האדם.  במשכנות  משמעותי 
נוהגות לקנן וללון במושבות על עצים בתוך 
יישובים. הן גורמות לרעש ולכלוך, טפילים 
שורצים סביב מושבותיהן ולא מעט אנשים 
הלשלשת  בנוסף,  שלהן.  ללשלשת  רגישים 
העצים  את  מחסלת  הרבה,  בחומציותה 

שעליהם הן מקננות או לנות.

מאפשרת  והגנים  הטבע  רשות  מדיניות 
לדלל את אוכלוסיות אנפיות הבקר בתוך 
מטרדי  את  למנוע  וכדי  בלבד,  היישובים 
זמן  לפעול בחלון  יש  ביישובים  האנפיות 
)או  פברואר  חודש  במהלך   – מאוד  צר 
אחרי תקופת הקינון(. בתקופה זו בוחרות 

האנפיות את אתרי הקינון שלהן, ואז יש 
לפעול בעקשנות לסילוקן מהעצים. אחרי 
וגם  לסלקן,  מאוד  קשה  מקננות  שהן 
אסור לפי החוק, מהסיבה שסילוקן  יגרום 
סילוק  שיטות  הגוזלים.  של  מיותר  להרג 
הן  במיוחד,  מוצלחות  לא  אך  מקובלות, 
העצים,  טלטול  מים,  זרנוקי  באמצעות 
קולות נפץ ותאורה פתאומית במשך כמה 
יעילה  שנמצאה  ידידותית  שיטה  ימים. 
לסילוק אנפיות הבקר היא תליית דחליל 

צבעוני ומנופח בראש עצי הלינה שלהן.

יונת  הוא  כאן  בו  שנדון  האחרון  המין 
ונפוצה בכל העולם.  הבית המוכרת לכול 
בעקשנותה,  בסקרנותה,  ידועה  היונה 
ביכולת למידה מהירה ובניווט והתמצאות 
מרשימים. עם זאת, היא גורמת נזק כלכלי 
ותברואתי ניכר, בשל פגיעה במאגרי מזון 
)בעתות  מדהים  התרבות  וקצב  וזרעים 
של שפע מזון היא מסוגלת לקיים שניים 
עד שישה מחזורי קינון ולגדל יותר מ-18 
הבית  יונת  של  מוצאה  בשנה(.  גוזלים 
כמין  כיום  המוגדרת  הסלעים  מיונת 
הכלאתה  בשל  חמורה,  הכחדה  בסכנת 
עם יונת הבית ודחיקתה. במדינות שונות 
בעולם מחפשים כיום פתרונות יצירתיים 
משמעותי.  באופן  אוכלוסיותיה  לצמצום 
לאשר  היא  והגנים  רשות הטבע  מדיניות 
מסוימים  באזורים  יונים  של  ולכידה  ירי 
היתרים  באביב  ולנפק  הגבלה,  ללא 

)פתרונות  חרושים  בשדות  ביונים  לירי 
שהוכחו כבעייתיים ולא יעילים במיוחד(. 
כמו כן ממליצה הרשות על שיטות שונות 
דוקרנים,  הצבת  כגון  יונים,  לדחיית 
הצבת בובה של דורס לילה או של נחש, 
 - אולטרה-סוניות  קריאות  והשמעת 
כחלקית  הוכחה  שהצלחתם  פתרונות 
ותיק  מכר  לי  סיפר  )לאחרונה  למדיי 
בהרחקת  שלו  ומוצלח  מקורי  רעיון  על 
מתוחים  דיג  חוטי  הצבת  ידי  על  יונים 
והאכילה  הקינון  הלינה,  אתרי  לפני 

היעילים  הפתרונות  אחד  היונים(.  של 
הטבעי  באויב  שימוש  הוא  והידועים 
של היונים – חתולים. סיורים של חתול 
באתרי קינון על גגות בתים, אדני חלונות 
את  לנטוש  ליונים  גורם  מזגנים,  על  או 

המקום ולחפש מקומות חלופיים. 

הם  היונים  ידי  על  הנגרמים  הנזקים 
שונים: רעש, צבירת לכלוך וזוהמה, פגיעה 
מהלשלשת  ממתכת  ובכלים  במכוניות 
במטוסים;  התנגשות  שלהן;  החומצית 

באמצעות  אדם  לבני  מחלות  העברת 
לחקלאות  כלכליים  נזקים  כינים; 
ולמחסני תבואה ועוד. אוכלוסיות צפופות 
פעילות  של  תוצאה  תמיד  הן  יונים  של 
אנושית, והדרך לצמצם את האוכלוסייה 
שיטות:  כמה  של  שילוב  היא  היונים  של 
העלאת  והביצים,  המזון  מקור  סילוק 
והסכנה  היונים,  לנזקי  הציבור  מודעות 
של  תכנון  ובהתפשטותן,  בהאכלתן 
וחלקים  משופעים  דרגשים  כרכובים, 
במבנים, התקנת שובכים וסילוק הביצים 
 2002 קיץ  בין  למשל  כך  שיטתי.  באפן 
לקיץ 2003 סולקו מאחת הערים 12,000 
ביצים משבעה שובכים שנבנו למטרה זו. 
לבניינים  נסגרו את הכניסות  לכך  בנוסף 

נטושים בעיר.

לבסוף, חשוב לציין בעת הזאת את שפעת 
של  ה-90  שנות  מאז  הנחשבת  העופות 
מחיר  גבתה  שכבר  כמגפה  ה-20  המאה 
כבד ועלולה לגרום למותם של המוני בני 
האלים  המוטנט  יווצר  אם  בעתיד,  אדם 
של שפעת העופות שתועבר מאדם לאדם 
להיווצר  עלול  כזה  שוירוס  היא  )הסכנה 
הואשמו  הנודדות  הציפורים  בחזירים(. 
האמת  אך  המגפה,  כגורמי  בצדק  שלא 
המשק  עופות  ע"י  נגרמת  שהמחלה  היא 
 H5N1 לנגיף  כפונדקאים  המשמשות 

ועלולה לעבור לעופות הבר כברווזים 8

1. אנפת הבקר - מין מתפרץ שהתפשט בכל העולם ובישראל כבר משנות ה-50. תועלתו לאדם בזה שהוא אוכל חרקים וטפילים מהבקר, הצאן והשדות, 
אך מזיק ביישובים מאוכלסים עם לשלשתו החומצית, הסירחון והרעש בעונת הקינון והלינה המשותפת. צילום: ליאור כסלו

2. יונת הבית -  יונה מתורבתת נפוצה מאוד, שנזקה המשמעותי לתבואה ולאדם מעצם העובדה שהיא בונה את קניה על מרפסות, אדני חלונות, מזגנים, 
גגות רעפים ובכל מקום שנוח לה. היא מהווה סכנה לבריאות בהפרשותיה ובהעברת כינים. נזקה גם ליוני הסלעים העומדות בסכנת הכחדה בשל הכלאותיהן 

הטבעיות. צילום: חיים מויאל
3. זרזיר מצוי - מהמינים הנפוצים והלהקתיים בעולם. נזקו רב בלהקותיו הגדולות בעיקר לעצי פרי נשירים, אך הוא גם מועיל בזה שהוא מחסל חרקים 

ופרוקי רגליים. לאחרונה התמעטו אוכלוסיותיו החורפות, מהרעלה ומציד באזורים שונים באירופה ובישראל. צילום: ליאור כסלו
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