
זרזיר מצוי בתעופה. אייר: חיים מויאל

מעוף זרזירים בלהקה מאורגנת, תומרנת ומסונכרנת בפניות על מנת להימלט מדורסים 

באוויר כגוש צפוף, מהיר ומוגן יותר. על ידי סיבובים או "לופים" מהירים למדיי בתעופה כגוש 

צפוף ומסונכרן. זרזירים )בדומה ל"כדור" סרדינים בים או מיני עופות נוספים כמו החופיות( 

מסוגלים להעביר את מראה הפלומה שלהם מכהה ומבריק )גבם( שלהם לבהיר )בטנם(, 

ויוצרים אפקט מהבהב מהיר שעשוי להרתיע או לבלבל טורפים. נראה כי כול פרט בלהקה 

מתאם תנועותיו עם שכניו הצמודים אליו וכך מתגבשת להקה מתואמת. צילום:  חיים מויאל
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כתב: ד"ר חיים מויאל

הזרזירייםהזרזיריים
בישראל ובעולםבישראל ובעולם



באזורים  בעיקר  אצלנו  החורפים  חברותיים  מינים  הם  מצויים  זרזירים   1
חקלאיים וכפריים. הצבעים הפיזיקליים המבריקים של נוצותיהם בלבוש 

הדגירה מרהיבים. צילם: חיים מויאל

האכלת גוזלים בפרוקי רגליים. זרזירים מקננים לרוב בחללי עצים ובנקרות   2
 Roland  Lang :טבעיות, אך הם נוטים גם לאמץ תיבות קינון. צילם

מאיינה מצויה, מין פולש ומתפרץ אשר מקורו בהודו. פרטים רבים שוחררו   3
המאיינה  שכיום  כך  כדי  עד  והתפשטו  הצפארי,  מכלובי  איומה  בטעות 

נחשבת לבולטת והנפוצה במשכנות האדם ובשדות החקלאיים.

צילם: חיים מויאל  

מוצלחות  חכמות,  שיר  לציפורי  נחשבים   )Starlings( הזרזירים 
הקולנית  בשירתם  המפליאים  מינים  ביניהם  גם  אך  ואגרסיביות, 
והמשובחת )לרוב חקיינית(. אומנם חלק מהמינים אף הוגדרו כמזיקים 
)למטעי הפירות ולציפורי שיר(, אך מרבית המינים חשובים גם לאיזון 
ביולוגית באוכלם חרקים מזיקים שונים וטפילים  ולהדברה  האקולוגי 
)לרבות, נחילי ארבה(. מבין הזרזירים חשוב לציין את הזרזיר האירופי 
המשותפת  ולינתו  הארוכה  בנדידתו  המפורסם   )Sturnusvulgaris(

ברבבותיו  והמסונכרנים  האקרובטיים  בריקודיו  וכן  ענק,  במושבות 
היא  במשפחה  נוספת  מפורסמת  עצומות.  בלרינה  בלהקות  באוויר 
גדלה  שתפוצתה   ,)Onychognathustristramii( המדבר  טריסטרמית 
עד  התפרצו  האחרונים  בעשורים  ובסביבתם.  המדבר  בנאות  והולכת 
מאוד מיני זרזירים פליטי תרבות ופולשים כדוגמת המאיינה המצויה 
מיני  ובאזורים שונים בעולם. צבעיהם של  והזרזיר הבורמזי, בישראל 
ללא  והם  מרהיבים,  הטרופיים  שבאיים  ואלו  האפריקאיים  הזרזירים 
ספק מן היפים במשפחה. מיני זרזירים לא מעטים נוצלו כציפורי כלוב 
אקזוטיות, ביניהם גם מין עם יכולת לדבר כבני אנוש, כדוגמת מאיינת 

  .)Graculareligiosa( הרים אסייתית

רקע כללי
המשפחה גדולה במיוחד ומגוונת בכל הפרמטרים. באופן כללי, הזרזירים 
המקור  ס”מ.  מ-42-16  נע  שאורכן  קטנות-בינוניות,  שיר  ציפורי  הם 
חזק, חרוטי, חד, בינוני בגודלו ומעט כפוף בקצהו. הרגליים חזקות, והם 
ומחודדות  משולשות  הכנפיים  כנפיהם  בניתורים.  עימן  לדלג  נוהגים 
תקשורת(.  בקריאות  לרוב  מלווה  וחזקה  מהירה  )תעופתם  בקצותיהן 
זנבם קצר יחסית )או ארוך במיוחד בחלק מהמינים הטרופיים(. לבושם 
)הצעירים  פיזיקליים  או  מתכתיים  ובצבעים  כהה  לרוב  הבוגרים  של 

לרוב בצבעי הסוואה(. בסוג טריסטרמית )11 מינים, כולם באפריקה, 
למעט אחד מתימן( הזוויגים דומים והזכר בצבעים מבריקים יותר )אגב, 
כתמי הכנף הכתומים המנוגדים לגופם השחור הם מעין צבעי אזהרה 
בחבורות  חיים  הזרזירים  מיני  רוב  הכנפיים(.  פריסת  בעת  הניכרים 
אגרסיביות ורעשניות, במיוחד במינים הטרופיים והזרזיר המצוי )הלינה 
משותפת בקבוצות גדולות עד מאוד, לעיתים של מאות אלפי פרטים 

בהמולה יחד(. 

זרזיר   )Lamprotornisregius( כנראה  הוא  במשפחה  ביותר  הצבעוני 
זהוב חזה מאפריקה. גם זרזיר הדור, Lamprotornissuperbus, הנפוץ 
המינים  מרבית  )אגב,  המבריקה  בפלומתו  וצבעוני  נאה  באפריקה, 
האפריקאיים במשפחה בצבעים מבריקים ובצבעים פיזיקליים וחלקם 
לטעמי  ביותר  הנאה  מדורג(.  זנב  או  כרבולות  בעדיים,  מעוטרים 
 )Onychognathuswalleri( אלברטינית  מאיינה  הוא  במשפחה 
)בדומה  ומדורג  מאוד  ארוך  זנב  ועם  שחור-לבן  בצבעי  מאינדונזיה, 

לזרזיר ארוך-זנב, magna Aplonis, מגינאה החדשה(. 
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בית גידול
עירוניים  באזורים  המזרע,  בשדות  בעיקר  פעילים  המינים  מרבית 
שלי,  ע”ש  )זרזיר  מיוערים  באזורים  וכן  האדם,  ובמשכנות 
הטריסטרמיות(,  )כדוגמת  מדבר  בנאות   ,)Lamprotornisshelleyi
בהרים )כמו במקרה של זרזירי ההרים( או בסוואנות )כמו זרזיר הדור, 
ביערות  כרגיל  שוכנים  הטרופיים  המינים   .)Lamprotornissuperbus

גשם או בשטחי שדות.

נדידה ותעופה
רובם המכריע של המינים בחזקת מינים יציבים שאינם נודדים, למעט 
מינים אחדים המבצעים לכל היותר נדידה חלקית או שוטטות מקומית 
 ,)Sturnusvulgaris( אחרי מזונם ולטווחים קצרים יחסית.  הזרזיר המצוי
הדוגר בצפון אירואסיה דווקא נודד הרחק בלהקות ענק, עד אפריקה 

הטרופית.

רבייה
הזרזירים לרוב מונוגמיים )ישנם כאלו המסייעים בקינון כדוגמת זרזירי 
)זכר  פוליגמיים  הם  מהמינים  מעטים  לא  גם  אך  ומדבר(,  סוואנות 
המתרבה עם כמה נקבות(. מחקרים לא מעטים בוצעו בזרזיר המצוי, 
והתגלה כי במין זה מתקיימת תופעת פרזיטיות בקינון על ידי נקבות 
שמטילות בקינים של נקבות אחרות )כשליש מהקינים, ולרוב מוטלת 
לא יותר מביצה אחת בכל קן שהנקבה הטפילה מבקרת בו, ותוך הסרת 
ביצה במקומה(. הזוויגים דומים מאוד, למעט במינים מעטים כדוגמת 
המציג  מאפריקה   )Cinnyricinclusleucogaster( סגול-גב  זרזיר 
מפוספסת  חומה  והנקבה  מבריק  סגול  בצבע  הזכר  קיצוני  דימורפיזם 
)בצבעי הסוואה(. הקן נבנה לרוב בחלל של נקר או בנקרות עץ טבעיים, 

מיון ושמות
גם  בה  כללו  )בעבר  מינים  ו-121  סוגים   29 המונה  גדולה  משפחה  זו 
גדולות  חיות  בהדדיות עם  חיים  Oxpeckers, אשר  זרזירי הבקר  את 
ניקיון מטפילים מטרידים(. המשפחה מקורבת  ומספקים להן שירותי 
זרזיר אצל עורב אלא  “לא לחינם הלך  )כבפתגם התלמודאי  לעורבים 
מפני שהוא בן מינו”(. 40 אחוז מסך המינים הם אפריקאיים, 39 אחוז 
)מינים  אינדונזיים-אוסטרליים  הם  מהמינים  אחוז   22 אסייתיים, 
והוא  קוסמופוליטי,  אחד  מין  במשפחה  החדשה(.  מגינאה  אחדים 

הזרזיר המצוי. 

תפוצה בעולם
בכל  אחוז(,  )למעלהמ-90  הטרופיים  באזורים  חיים  המינים  מרבית 
המצוי  והזרזיר  אקזוטיים  מינים  הוצגו  )שם  אמריקה  למעט  היבשות, 
מאות  שיש  היא  ההערכה  כיום  ה-19.  המאה  מסוף  כבר  בראשם, 
ודרומה(.  אמריקה  למרכז  גם  מתמשכת  שבזליגה  מהם  מיליונים 
באירופה שוכנים עוד שני מיני בר )מלבד הזרזיר המצוי(, והם הזרזיר 
מדרום- הארבה  וזרזיר  האיברי  מהאזור   )Sturnusunicolor( השחור 

מזרח אירופה.

תפוצה בישראל
ענק  בלהקות  עצומים  במספרים  האירופי  הזרזיר  חורף  בישראל 
ארבה  זרזיר  מזרע(.  בשדות  )לרוב,  בנגב  וגם  תיכוניים  הים  באזורים 
)Sturnusroseus( שלבושו של הזכר קונטרסטי בוורוד ושחור, מזדמן 
המאיינה  מלבד  אצלנו,  הפולשים  המינים  )מבין  בישראל  נדיר  ומקנן 
והזרזיר הבורמזי, גם זרזיר הדור אפריקאי וזרזיר שחור-קולר מהמזרח 

הרחוק(.

מזון ושיטות ציד
ניזונים בעיקר מחרקים )לרבות  ככלל, הזרזירים אומיניבורים, אך הם 
יותר גם מביצי  ואילו לעיתים רחוקות  ופירות שונים,  זרעים  חגבים(, 
ציפורים ודגיגים. זרזיר ארבה מעדיף לבלוס )ובמיוחד פירות עצי תות(. 
פרסתנים,  בגב  טפילים  חרקים,  מלבד  לאכול  נוהגות  טריסטרמיות 
פירות ערף ושיזף, אפילו מידי מטיילים ומאשפה שבני אדם משליכים 

מתוך בערות מסוכנת. 
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מאיינה עקודה אסייתית )Gracupica contra(. בדומה למאיינה המצויה,   1
משותפות  האכלות  נצפו  ואף  גידול,  בתי  באותם  בהודו  נפוצה  היא  אף 

Sai Adikarla :בשני המינים הללו. צילם

לרוב  זה שוכן  מין  )Lamprotornis nitens( מדרום אפריקה.  זרזיר הכף   2
ניזון בעיקר מפרוקי רגליים,  והוא  ביערות, בלהקות גדולות שלא בקינון, 

 Bernard Dupont :מפירות ומטפילים )מגבם של חיות שונות(. צילם

מאיינה צהובת-פנים )Mino dumontii(, מין השוכן ביערות הטרופיים של   3
גינאה החדשה. זהו מין קולני מאוד, וקריאותיו מזכירות לעיתים קולות בני 

   Bernard Spragg :אדם. צילם



אך ישנם מינים הבונים קן דמוי ספל, ובכל מקרה הקן מדופן בחומר 
ויש אפילו כאלו בשילוב של מעט בוץ.  צמחי, לרוב עשב יבש ועלים, 
הנקבות מטילות עד שש ביצים )זרזיר מצוי, שלוש עד חמש ביצים הן 
כי  הביצים, אם  על  דוגרים  הזוג  בני  שני  המינים  ברוב  בצבע תכלת(. 
ובזרזיר הארבה  )במינים האפריקאיים  העיקרית  הדוגרת  היא  הנקבה 
הראוותנות של הזכר בולטת, והוא אינו שותף כמעט בדגירה(. שני בני 
הראוותניים.  במינים  פחות  הזכרים  כי  אם  בצאצאים,  מטפלים  הזוג 
הדגירה נמשכת 17-13 ימים, והגוזלים מטופלים כשהם עיוורים וחסרי 
אונים עוד כשבועיים עד חודש. לאחר הפריחה מהקן הם מטופלים עוד 

כמה שבועות עד לעצמאות מוחלטת, בהתאם למין. 

שמירת טבע
פי  על  כי  אם  חשש,  ללא  בסטטוס  מכריע  באופן  המינים  מרבית 
בין המאה ה-19  )95 אחוז מהם  הספרות נכחדו קרוב לעשרה מינים 
דוכיפתי  זרזיר  הוא  ביותר  המפורסם  אולי  ה-21(.  המאה  לתחילת 
)Fregilupusvarius( מביצות מדגסקר, אשר נכחד בעיקר בגלל חדירת 

לא  )אגב,  גידולו  לבית  נוספים  פולשים  ומינים  השחורה  החולדה 
הטסמני,  הזרזיר  כדוגמת  הטרופיים,  מהמינים  כמה  של  מזלם  שפר 
Aplonisfusca, אשר נכחד לפני כמה דורות(. ראוי לציין כי מלבד שני 
מינים המצויים בסכנת הכחדה קריטית ומין אחד בסכנת הכחדה מבין 
זרזירי ההרים )Aplonissantovestris(, יש לפחות חמישה מינים במצב 
פגיע. אחד מהמרהיבות במאיינות והיא בסכנת הכחדה קריטית היא 

ההכחדה  בסכנת  המצוי  מין   ,)Leucopsar rothschildi( באלי  מאיינת   1
נותרו  כי  המעריכים  יש  שבאינדונזיה.  באלי  לאי  אנדמי  ומוגדר  קריטית 

 Bernard Dupont :בטבע כ-50-40 זוגות בלבד. צילם

באי  השוכן  מין   ,)Acridotheres melanopterus( שחורת-כנף  מאיינה   2
יאווה שבדרום-מזרח אסיה, ומצוי אף הוא בסכנת הכחדה קריטית.

Dick Culbert :צילם  

זרזיר הדור )Lamprotornis  superbus(, מין מרהיב בצבעיו ומצוי ביותר   3
   Jimmy Edmonds :בסוואנות של מזרח אפריקה. צילם
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מאיינת באלי )Leucopsarrothschildi( המכונה גם מאיינת רוטשילד. 
זה לבן כשלג ומעוטר בפרצוף כחול ובכנפיים שחורות מבריקות,  מין 
לציפור  הפיכתו  בשל  בעיקר  קריטית,  הכחדה  בסכנת  שלו  והסטטוס 
כלוב אקזוטית מבוקשת במיוחד. ישנו עוד מין בסכנת הכחדה קריטית 
 )Acridotheresmelanopterus( שחור-כנף  זרזיר  והוא  סיבה,  מאותה 
מאינדונזיה, שצבעיו שחור-לבן. הסכנות הנוספות הן: הרעלות )במיוחד 
רבים(,  חקלאים  ידי  על  המצוי  הזרזיר  מול  אל  באינטנסיביות  בוצעו 
פגיעה בבית הגידול )במיוחד באזורים הטרופיים(, ציד טבעי או איסוף 
ביצים )על ידי טורפים, חולדות ומיני בעלי חיים שונים והאדם( - וכל 

אלה ללא ספק משמעותיות לאוכלוסיות מסוימות של מינים שונים. 

אך  המצוי,  לזרזיר  מאוד  המקורב  מין   ,)Sturnus unicolor( שחור  זרזיר   1
נודד. הוא מוגבל בעיקר  ובכך שאינו  נבדל ממנו בחוסר הניקוד שבגופו 

Francesco Veronesi :לאזור ספרד. צילם

מאיינה גדולה )Acridotheres grandis(, מאיינה נפוצה השוכנת בדרום-  2
lonelyshrimp/flickr :מזרח אסיה. צילם

זרזיר ארבה, זכר )Pastor roseus(. מין זה ניזון בעיקר מחגבי ארבה, והוא   3
אף נודד בעקבותיהם. בישראל הוא מזדמן נדיר, ואף קינן בעבר בצפון.  

  Imran Shah :צילם

)Acridotheres burmannicus(, מין פולש המצוי בישראל  זרזיר בורמזי   4
לשל  דומה  וסיפורו  הרחוק(,  מהמזרח  )מקורו  הארץ  במרכז  בעיקר 

המאיינה המצויה.  צילם: חיים מויאל   

זרזיר סגול-גב )Cinnyricinclus leucogaster(, מין השוכן בסוואנות של   5
ואילו  להרשים,  צבעוני  הזכר   - בולטת  דו-פרצופיות  זה  במין  אפריקה. 

Bernard Dupont :הנקבה חומה ומנוקדת ונראית כמין אחר. צילם

מצג הריקוד האווירי של הזרזירים
רוקדים  זרזירים  אלפי  שבו  נפוץ  חיזיון  הוא  זרזירים  ענן  של  בלט 
גושי  הפרטים.  בין  ומסונכרנת  להפליא  מתומרנת  מהירה,  בתעופה 
של  לאורך  להימשך  עשויים  צורה,  משני  כפסלים  הנראים  הזרזירים 
או  )כחופיות(  נוספים  עופות  אומנם  יותר.  ואף  מטרים  מאות  כמה 
זו,  מעין  תעופה  לבצע  גם  נוהגים  וסרדינים(  עפיינים  )כדוגמת  דגים 
המופע  ממש.  של  פלא  היא  הזרזירים  אצל  ומורכבותה   עוצמתה  אך 
)ללא  לפני הנחיתה לשינה מקובצת  מתקיים בשעות אחר הצוהריים, 
ספק חום הגוף עולה מעצם הקרבה בין הרבה פרטים ומסייע להתמודד 

עם הקור בלילות(.
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היא  זו  תופעה  לקיום  הסיבה  כי  מניחים  ותצפיות  מחקרים  פי  על 
הימלטות מדורסים כגוש מאיים ואף מבלבל בתמרוניו. כנפיהם בחתך 
כנפיהם  רפרופי  יותר,  ומתומרנת  מהירה  תעופה  המאפשר  משולש 
עדינים, כך שבמהירות רבה כל תזוזה עדינה משנה את הכיוון בהתאם 
לשבעת השכנים המקיפים כל אחד מהם בלהקה המגובשת. ה”דגמים” 
הכול  שונות,  לחיות  ועד  מעב”מים  החל  ונראים  מפתיעים,  שנוצרים 
בהתאם לדמיון הפורה של המתבונן. נתגלה במחקר כי תנועתם אחידה 
ויציבה. נראה כי הפרטים הערניים והמוצלחים יותר הם אלו שיתרוממו 
)לאחרונה  יותר  המוגן  הלהקה  במרכז  מובטח  ומיקומם  ראשונים 
הנוצרת  האלקטרומגנטיות  האנרגיה  השפעת  על  מחקרים   מבוצעים 
פרמטרים  על  מהיר  במעוף  לזה  זה  סמוכים  פרטים  של  עצום  בגוש 
שונים בכל פרט, וכן יישומים הנוגעים למכניזמים במערכות רובוטיות(.

לכל  ומספקים  הלהקה  לתנועות  חיוניים  והצל המשתנים  האור  דפוסי 
ציפור מידע חיוני על סביבתה. עקרונית, לכל ציפור בלהקות הללו אותו 
מידע ואותה מערכת התנהגויות, וכשהן נמצאות יחד הן יוצרות להקות. 
כלומר, נראה כאילו הרבה יצורים בוחרים בכוחות עצמם להתנהג בצורה 
שבחוץ נראית מבנה מאורגן מאוד, אך למעשה מדובר בהרבה ציפורים 

יחידות שעושות את אותו הדבר באותו הזמן. 

פירס פיתח מודל ממוחשב המבוסס על אלגוריתמים עם הדמיית תבונה 
המידע  היה  שבהם  למקומות  נמשכה  ציפור  כל  יחידות.  ציפורים  על 
הבולט ביותר לעין והתוצאה הייתה להקה מלוכדת. כל אחד מהחיצים 
הכחולים הקטנים שהופיעו במודל וסימלו ציפורים, מגיב למודל שבו 
הן מנסות להשיג את המידע המרבי שנמצא בטווח הראייה שלהן. מדי 
פעם הוכנס למודל חץ אדום שסימל עבור ה”ציפורים” טורף שמנסה 
לפצל את הלהקה. דפוס האור והצל נוצר על ידי הציפורים המשנות את 

מיקומן ואת זוויות הטיסה שלהן.

מפירות  ניזונה   )Onychognathus tristramii( המדבר  טריסרטרמית   1
הערף בעין גדי. מין חביב זה נפוץ בנאות מדבר יהודה, והוא החל להתפשט 

לכל הכיוונים, לרבות לעבר ירושלים )נוהג לאכול גם מידי מטיילים(. המין 

וכן בקריאות  גופו השחור,  לגון  מאופיין באברות כנף כתומות המנוגדות 

ייחודיות. צילם: חיים מויאל

זרזיר ארבה, נקבה. ההבדל הזוויגי בולט מאוד במין זה, שבו הזכר בצבעים   2
קונטרסטיים של שחור וורוד והנקבה חומה מפוספסת.

Jason Thompson :צילם  

Conni Nielsen :צילם  3
הים.   ליד  ברזל  על מתקני  בדמדומי הערב  ללינה  זרזירים  להקת  ירידת   4
נועדה כנראה לא רק  והמסונכרנת  והתעופה המעגלית  הפניות החדות 

להתחמק מדורסים )ולעיתים נצפים דורסים כמו בזים נודדים המצליחים 

לכוד זרזירים מהלהקה ואפילו לפצלה ללהקות-בת אשר מתאחדות שוב 

לאחר ההפרעה( אלא אולי גם מעין תחרות אקרובטית ומעין סלקציה, 

אשר תקבע את מיקום כול פרט בלהקה ואת שרידותו .

Norman of Oxfordshire :צילם  

מדענים הצליחו לבנות מודל של מעוף להקות הזרזירים ולגלות כיצד 
הם עפים בתיאום מושלם שכזה. הטענה היא שהמעוף המשותף, בדיוק 
כמו אצל דגים קטנים, נועד להגדיל את הביטחון של חברי הלהקה מפני 
טורפים. העוף הדורס ינסה מבחינתו לפצל את הלהקה, ובכך להחליש 
את יכולתה להתנגד ולהפחידו. אותן ציפורים שרואות אותו, מעבירות 
מידע לאחרות באמצעות דפוסים של אור וצל, וכך כולן נוהגות באופן 

מתואם כדי להימלט.

יהיה  אפשר  בעתיד  שכן  מאוד,  חשוב  הוא  מהזרזירים  הנרכש  הידע 
לבנות מערכות תיאום למל”טים שעפים באוויר ומבצעים פעולות ריגול 

או לוחמה, מבלי שטייס אנושי מטיס אותם.

חוקרים מאוניברסיטת ווריק הבריטית מניחים, שהם גילו מדוע וכיצד 
נוצרות התנועות של הציפורים. שעה שהחוקר דניאל פירס צפה בסרטון 
וידיאו הוא ראה נקודות אור שנראות תמיד בבירור בתוך הלהקה. לדעתו, 
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יכולות  יחידות  ציפורים  כלל,  בדרך  שקופה  אינה  שהלהקה  מאחר 
לראות את הטורף ולהעביר את המידע לציפורים האחרות, וזה מאפשר 
ליצור  לסייע  עשוי  המחקר  ולהתאגד מחדש.  להימלט  מהן  לכל אחת 
אלגוריתמים המניעים אלפי מזל”טים במערך אחיד. לדברי פירס, ייתכן 
שהן יצליחו לכתוב אלגוריתם משלהם להפעלת מזל”טים, אבל אם הם 
יבינו כיצד ציפורים משיגות את אותו ההישג, האלגוריתם שלהן יהיה 
אולי הרבה יותר יעיל, משום שהאלגוריתם של הציפורים הוא תוצאה 

של פיתוח ושיפור אבולוציוני בן אלפי שנים.

התיאוריה של פירס באה לאחר שעד עתה הניחו החוקרים שהתיאום 

הקרובות  הציפורים  עם  תקשורת  קיימו  כשציפורים  נעשה  בלהקות 
בלבד. החוקרים טוענים שהמידע כי להקה מתפקדת מאחר שציפורים 
עוקבות אחרי ציפורים אחרות, הוא דוגמה מייצגת לשינוי בקונספציה 

שעל פיה הבינו עד היום התנהגות של להקות ציפורים.

לא  אחד  אף  כי  הציפורים,  בין  מגע  שאין  יודע  לא  אחד  אף  כן,  כמו 
רואה מה קורה בתוך הלהקה בזמן התנועה. ויתרה מכך, ייתכן שאחת 
של  פיזיים  מפגשים  דווקא  והמדויקות היא  המיידיות  הסיבות לפניות 
שגורם  מה  השנייה,  מאיות  בתוך  תנועה  לשינויי  שגורמות  הציפורים 

 .למראה התנועה מגובשת
 

ד"ר חיים מויאל, מרצה לזואולוגיה במכללת לוינסקי וחוקר באוניברסיטת ת"א Airwolfhound-Flickre :צילם  1
Christiaa nKooyman :צילם  2
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