הזרונים -
מנמיכי הטוס
בדורסי היום

זרון תכול ,זכר צעיר .מתמתח לו על עץ.
באדיבותDepositphotos :

מימין -זרון שדות ,זכר .משמאל  -זרון תכול ,זכר.
ציורים :חיים מויאל.

כתב :ד"ר חיים מויאל
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הזרונים ( )Harriersהם מיוחדים בסוגם מבין דורסי-היום
) (Falconiformesמבחינות רבות .הם ללא ספק המאסטרים
האמיתיים בתעופת סריקה איטית ונמוכה ,קרוב לפני הקרקע ,בכנפיהם
הצרות ובזנבם הארוך מאוד ,המסייע להם בתמרון משובב נפש ובכוונון
מחדש .הם מותאמים נפלא לסביבתם ,בשמיעתם הנהדרת הקולטת כל
רחש מבין העשבים .הם מבין דורסי היום היחידים המקננים על הקרקע,
והם ידועים בתעופה שקטה המפתיעה את טרפם כדוגמת עופות
ויונקים קטנים בגדות המים ,בשדות ובחישות הקנים ,תוך כדי נסיונות
מוצלחים לשולפם במיומנות ברגליהם הצהובות והארוכות במיוחד,
לעיתים באקרובטיות מרשימה .ההבדל הזוויגי בולט במיוחד :הזכרים
בהירים ,ואילו הנקבות מפוספסות בגבן וחלודות בגופן התחתון.
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זרון סוף ,נקבה במעוף .אברות התעופה בהירות מן הסוככות וקדמת פניה
בהירים המנוגדים לחזותה הכהה אחידה .צילום :חיים מויאל
זרון תכול ,זכר בתעופה נמוכה ,פעילה ומהירה יחסית למסלול מחדש
ופחות מופרע .אברות היד שחורות המנוגדות לגונו התכול הבהיר.
צילום :עודד לוי
איסוף חומרי קינון במקור על ידי האם נעשה בזהירות בעת הגיעה לאתר
הקינון בקרקע .צילוםTom Koerner/USFWS :
קן טיפוסי של זרון .קוטרו נע מ 50-80-ס" ועוביו  10-30ס"מ ,בהתאם למין.
בנוי מזרדים ומרופד קלות בעשב ועלים .צילוםEd Dunens :
חמישה גוזלי זרון בקן על הקרקע .הדגירה כחודש ומבוצעת על ידי האם,
כך גם הטיפול בצאצאים .צילוםTom Koerner/USFWS :
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באזורנו ארבעה מינים הניחנים בתכונות משותפות :עיניים במיקום
חזיתי ,זנב ארוך וכנפיים צרות ,גלישה בצורת האות  ,Vרגליים ארוכות
שנועדו “לקטוף” מבין העשב הגבוה ,וכמובן זר פנים המייחד אותם
ומזכיר את אלו של דורסי לילה .עם זאת ,המינים נבדלים בינהם
בתכונות אחרות ,למשל הזכרים קטנים מן הנקבות בשיעור שונה (30-
 10אחוז ,בהתאם למין) ,ובמקרה של המינים באזורנו הזכרים שונים
בתכלית השינוי במראה שלהם.
ומה ההבדלים הבולטים במראה של המינים השונים? לזרון פס
( )C. pygargusיש רצועה כהה במרכז אברות התעופה הכחולים ,לזרון
סוף כנפיים גדולות יחסית וצבע גופו הוא שילוב של חום ותכול .שלושת
המינים האחרים הם בצבע תכול אחיד ואברות היד שלהם שחורות ,אם
לכל רוחב הכנף ,כמו אצל הזרון התכול (אשר לו גם על-שת לבן נרחב
באופן יחסי) או באופן חלקי ,כדוגמת זרון שדות ,אשר לו גם כנפיים
צרות יותר מכולם .בזיהוי נקבות וצעירים  -המפוספסים בגבם וחלודים
בבטנם  -הזיהוי מעט מסתבך וההבחנה מאוד לא פשוטה מרחוק והיא
מסתמכת בעיקר על דגם פנים שונה ,במיוחד קולר בהיר המצוי רק אצל
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זרון שדות נקבה ואילו כנפיים רחבות בצורה ניכרת למדיי ועל-שת
לבן נרחב לזרון תכול נקבה .עם זאת ,קל מאוד לזהות את זרונית הסוף
גדולת הממדים ,אשר לה חזות כהה ולא מפוספסת  -לרוב עם קדמת
פנים וכנפיים בהירות יותר .קיימים פרטים מלאניסטים (שחורים)
בקרב כמה מהמינים ,כדוגמת זרון פס.
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3
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זרוני סוף בחיזור .החיזור מרשים ומלווה בהתהפכויות ומעגלים באוויר,
לעיתים עם אחיזת טפרים ומסירת מזון לנקבה באוויר.
צילוםVisa-Matti Leinikki :
מאבקים טריטוריאליים כמו זה של העורב האפור אל מול זרון הסוף
(מימין) בתמונה הוא מחזה שכיח (מאבקים מתקיימים גם בין מיני זרונים,
עם סיקסקים (משמאל) ודורסים אחרים) .צילומים :חיים מויאל
זרון פס זכר .לזכר פס אמה כהה הבולט על רקע התכול-אפור של כנפיו
(אברות היד שחורות) במבט מהגב ,ואילו בחלק התחתון של הכנפיים שני
פסים כהים על רקע בהיר .צילוםRolland Vella Photography :
זרון צפוני ,נקבה בגלישה .לזרונים כמו זה יש זר נוצות צפוף בפנים ,עיניים
צמודות מלפנים ,רגליים צהובות ארוכות במיוחד המכוסות קשקשים
בולטים וטפרים ארוכי ,מאונקלים וחדים .צילוםIulian Ursache :
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הגדול בזרונים בעולם הוא "זרון הביצות" ()C. approximans
מאוסטרליה ,אשר משקלו קצת יותר מקילוגרם אחד .כנפיו של "זרון
ארוך-כנפיים" ( )C. buffoniהן הארוכות ביותר ,אורכן מגיע לכ155-
ס”מ .מרבית המינים בעולם מציגים דמיון גדול למינים הנדונים כאן.

מיון ושמות

זרונים שייכים למשפחת הנציים ( ,)Accipiteridaeובהם סוג אחד
בלבד ( ,)Circusהכולל  16מינים בעולם ,לרבות חמישה תת-מינים
שהופרדו לאחרונה מזרון סוף .על פי תוצאות מחקרים מולקולריים
גנטיים ברצפי דנ”א במיטוכונדריה של מינים שונים יכלו לקבוע את
הקרבה התורשתית בין המינים ואת נכונות הזיהוי של תת-המינים ,או
להפריך את הקרבה.

פירוש שמו המדעי של הסוג הוא “ -מעגלי” ,והוא נגזר מהתעופה
המעגלית ,במיוחד בשעת החיזור .במקביל ,מעגל הנוצות המיוחד
שמסביב לפניו ,המנוצל כרפלקטור שמיעתי משובח והולם אותו
לתפארת ,מהווה פירוש אטימולוגי לשמו העברי הנהדר “זרון”  -מלשון
זר ,מעגל נוצות קצרות וצפופות מסביב לפניו.

תפוצה בעולם

הזרונים מצויים בכל היבשות ,למעט אנטארקטיקה .באירואסיה
שוכנים ארבעה מינים (כולם באזורנו) .באפריקה ,באוסטרליה ,במזרח
אסיה ,בדרום אמריקה ובאיי האוקיינוס ההודי (כמו מדגסקר) חולקים
שני מינים בכל מקום ,ואילו בצפון אמריקה ובגינאה החדשה חי מין
אחד בכל מקום .זרון תכול ( )C. cyaneusהוא מין קוסמפוליטי.

תפוצה בישראל

בישראל ,כאמור ,ארבעה מיני זרונים ,כמו באירופה ,שהנפוץ בהם
הוא זרון סוף ( ,)C. aeruginosusוהנדיר בהם הוא זרון שדות (C.
.)macrourus
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בעבר קינן זרון הסוף בביצות החולה ,ולפי הנרי בייקר טריסטרם היה
נפוץ מאוד בזמנו (מן המאה ה )19-בכל הביצות ברחבי הארץ לאורך כל
השנה (הרעלות וייבוש ביצות היו בעוכריו וגרמו להכחדתו כמין מקנן),
וגם לטענתו זרון תכול היה נפוץ כל השנה בשדות הארץ.

3

4

מקומות חיות

כל מיני הזרונים המצויים בישראל עשויים להיות פעילים בשדות בור,
אחו ואזורים חקלאיים ,ואילו זרון הסוף פעיל גם בביצות ,חישות קנים
וסוף .זרון השדות ,לעומת זאת ,מעדיף בבירור ערבות עשב בספר
המדבר והחוף .מתברר כי מרבית המינים דוגרים באזורים הלחים ולא
רק זרון הסוף .ההתפתחות החקלאית הנרחבת המזמנת מזיקים רבים
יותר ,כדוגמת מכרסמים (במיוחד נברנים) וחרקים ,היוותה יתרון עצום
להצלחתם בעשורים האחרונים (למעט רוע מזלם של אלו שהורעלו
בחומרי הדברה לא מתפרקים).
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הזרון נוהג לרפרף קלות מעל נקודה החשודה בעשב הגבוה ומשרבב את
רגליו מטה בהיכון ללכידה באמצעות טפריו החדים המעטרים את רגליו
הצהובות .צילוםTom Koerner/USFWS :
הזכר אצל הזרונים יהיה לעולם קטן יותר ובהיר ,כשבחיזור נוהג להיות
מעליה ולעוף יחדיו במעגלים ,לפני האקש'ן ,בו הנקבה מתהפכת והזכר
אוחז טפרים עמה עד להיפרדות ,קרוב לפני הקרקע.
צילוםTom Koerner/USFWS :
זרון פס ,זכר מלמטה .בולטות אברות היד השחורות ושני פסי-כנף כהים
בין הסוככות לאברות האמה ,כשזנבו הארוך אף כן מעוטר בפסים שחורים
בולטים למרחוק .צילוםOlga Chagina :
זרון תכול ,נקבה נושאת בטפריה עוף ביצה לעמדת אכילה .עופות מהווים
טרף קבוע אצל מין זה ,לרוב בצייד המפתיע אותם בבית-גידולם ,אך יש
ומשתמש בשיטת צייד המלווה במרדף אקרובטי תוך ליווי קולני.
צילוםImran Shah :
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נדידה

כל המינים בישראל הם בחזקת מינים נודדים ,ומרביתם גם חורפים
במספרים גדולים ,למעט זרון פס וזרון שדות המצויים פחות .יש
מינים המגיעים אלינו בסתיו ממערב אסיה ,ואפילו כאלו המגיעים
אלינו ממזרח אירופה ומאזורים נוספים .אוכלוסיות רבות של מינים
מסוימים ,כדוגמת זרון סוף ,ממשיכות את נדידתן לאפריקה שמדרום
לסהרה .מרבית המינים עוזבים אותנו בשלהי החורף ותחילת האביב
(זרון סוף אף מקייץ נדיר ,וקיים סיכוי גדול שיחזור לקנן בעתיד הקרוב
באזור החולה ובאזורים נוספים מתאימים).

4

חיזור ורבייה

מזון ושיטות ציד

שיטת הציד כוללת ברוב המקרים סריקה בראייה מרשימה בעיניהם
הצהובות ,אך יותר בשמיעתם האולטימטיבית (יש להם מעין רפלקטור
מסביב לפניהם המרכז את גלי הקול אל פתחי השמיעה הגדולים
יחסית) בגובה נמוך מעל הקרקע ,עם רגליים ארוכות לעיתים שלופות
למחצה בהיכון לציד .יש והציד נלכד באוויר בגובה נמוך בתמרון
מרשים .הציד העיקרי של מרבית המינים הוא ציפורי שיר ועופות כבדי
תעופה (ממשפחת הפסיוניים) .רבים מהם צדים בעיקר בחורף גם
חופמאים ,עופות מים וביצה (רליתיים וברווזים – טרפן העיקרי דווקא
של נקבות של זרוני הסוף) ,יונים ,מכרסמים (טרפו המועדף של זרון
השדות) .יש מינים הניזונים גם מארנבים ודומיהם ,מזוחלים ,מפרוקי
רגליים ,מדוחיים ואפילו מנבלות (כמו במקרה של זרון סוף וזרון ביצות
מאוסטרלו-אסיה) .חלק מהמינים הם קלפטופרזיטים ,כדוגמת זרון
תכול ,הנוהג לגזול את הטרף מזרון השדות העדין .קיימת תחרות עזה
גם עם עופות אחרים המתמחים בשדות ,כדוגמת דורסי יום אחרים
(כמו הדיות) ודורסי לילה כדוגמת תנשמות וינשופי שדות בשעות
הדמדומים ואפילו ביום.
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הזרונים מגיעים לבגרות מינית בגיל שנה-שנתיים ,בהתאם למין.
במינים רבים קיימת פוליגיניה ,שבה זכר אחד מתרבה עם כמה נקבות
(עד חמש אפילו ,כבמקרה של זרון תכול) .אצל זרון השדות לא נצפתה
פוליגיניה ,ואילו אצל זרון פס נצפתה ביגמיה .ישנם מקרים שבהם נצפו
שתי נקבות מגדלות צאצאים משותפים .הזרונים באשר הם נחשבים
לדורסים היחידים אשר מקננים על הקרקע ,אם חשופה או על סבך
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זרון פס ,נקבה ניזונה מחגב .זרונים רבים לא יבחלו בחרקים עתירי חלבונים
בעונה .צילם.Hari KPatibanda :
רגל טיפוסית של זרון ,ארוכה מאוד ,צהובה ,דקה יחסית ,כשאצבעותיו
המיובלות מעוטרות בטפרים ארוכים יחסית (במיוחד האצבע האחורית
והקדמית מרכזית ,חדים ומאונקלים .צילום.Michele Lamberti :
"זרון נקוד" ( )Circus assimilisבמעוף סריקה .מין זה המאופיין בניקוד
בולט בגופו הצר במיוחד שוכן באוסטרלו-אסיה .צילוםLaurie Boyle :
זרון פס ,נקבה עם מכרסם במקורה .מכרסמים מהווים את טרפם העיקרי
של מיני זרונים רבים ובכללם מין זה .צילוםAmit Patel :
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צמחייה רדודה או בקרחות שבתוך חישות קנים (בעת ההגעה לקן
החשש להתגלות מחייב נחיתה אל הקן שעל הקרקע במהירות ,כנפילת
אבן).
החיזור מרשים בכל המינים ומלווה בהיפוכים באוויר ובאחיזת
טפרים ( )Talons graspingעד קרוב לפני הקרקע .ריטואל נוסף,
מלבד מעופים מעגליים גבוה באוויר ,הוא מסירת טרף לנקבה באוויר
באקרובטיות .הקן עשוי להיות גדול יחסית לדוגר קרקע ,בקוטר של
כ 80-40-ס”מ ובגובה של  30-10ס”מ ,והתטולה גדולה יחסית ונעה בין
שלוש לשמונה ביצים ,בהתאם למין.
כמקנן קרקע טיפוסי ,מספר הביצים רב יחסית והטיפול בצאצאים
קצר יחסית .שרידותם של הביצים והגוזלים קטנה מעצם הסכנות הלא
מעטות .הדגירה נמשכת כחודש בלבד ,והפרחונים מטופלים כשישה
שבועות  -בעיקר על ידי הנקבות ,בעוד הזכרים עסוקים בציד ובהבאת
טרף לכמה נקבות דוגרות וכן בסילוק פולשים .אך הם מטופלים במשך
שבועיים-שלושה נוספים מחוץ לקן ,ולומדים את מלאכת הציד.

שמירת טבע

הרס מקומות חיות  -במיוחד עקב ניקוז ביצות וכריתת חישות קנים
עבותים  -הוא ללא ספק הגורם העיקרי שבעטיו אוכלוסיות מסוימות
בקרב מינים שונים נפגעות ,במיוחד בעונת הקינון .גורמי איום נוספים
קשורים להרעלות מאסיביות של חרקים כמו הארבה באפריקה,
ומכרסמים.

כל המינים מוגדרים כמינים ללא חשש ( ,)Least concernלמעט
שלושה מיני זרונים המצויים בסכנת הכחדה ,שניים מהם כמעט זהים,
והם זרון מדגסקר ( )C. macroscelesוזרון ראוניון (.)C. maillardi
השלישי הוא זרון שחור ( )C. maurusמדרום אפריקה.
זרון השדות ( )C. pallidusשלנו כמעט מאוים (,)threatened Near
ואוכלוסיות מסוימות נפגעו מאוד בשל הרעלות מכרסמים ופגיעה
במיוחד בבית הגידול החופי ,לרבות תחרות עזה אל מול זרון תכול
החזק ממנו .
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זרון סוף צד תנשמת .זרונים לעיתים צדים מתחרים בבית גידולם בשדות,
כמו במקרה זה את התנשמת הלבנה בדמדומי הערב .יש וצדים גם ינשופי
שדות צעירים ועופות מתחרים נוספים .צילום :כרמל תדמור-טרוקר.
"זרון ביצות" ( )Circus approximansניזון מארנבת שצד .מין זה השוכן
באוסטרלו-אסיה נחשב לכבד בסוגו ומשקלו מגיע למעלה מקילוגרם
אחד .מזונו המועדף הם ארנבות ,עופות ביצה ,דגים ,זוחלים ודו-חיים.
צילוםDave Young :
זרון צפוני ( ,)Circus hudsoniusזכר במעוף מול להקת זרזירים .מין זה
הדומה מאוד לזרון התכול שוכן נפוץ בצפון ומרכז אמריקה.
צילוםAndy Reago & Chrissy McClarren :
זרון תכול ,נקבה במעוף .העיניים הצהובות יוקדות בחזית קדימה לפנים
אשר ניכרות היטב וכן דיסק הפנים (זר) ,מזכיר את זה של דורסי-הלילה
ומנוצל כרפלקטור שמיעה משובח לציוצי הטרף ,כדוגמת הנברנים.
צילוםDeborah Freeman :
זרון פס ,נקבה צורחת בקן על מנת לקרוא לזכר שלה להביא מזון או
להזדווג או גם וגם .באדיבותNick Vorobey/Depositphotos :
זרון פס ,נקבה הניזונה מעוף אותו בולעת מראשו .מקורה אמנם קצר
יחסית ,אך חד ומאונקל מאוד ומפער מקורה רחב יחסית.
צילוםKarthik Ramamurthy :
זרון פס ,נקבה בתצוגת פריסת כנף חלקית ,אם אחרי דריסה או בשעת
איום והתרגשות (בקן ,לרוב מגנה בפריסה מלאה על הגוזלים בקן מפני
השמש הקופחת) .צילום :מוטי בכר.
זרון פס זכר מביא טרף לנקבה הדוגרת בקן .לרוב יכובד בהזדווגות קצרה
לאחר מכן .באדיבותNick Vorobey/Depositphotos :
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