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עופות כתב וצילם: ד"ר חיים מויאל
יציבים 

בישראל

אינה  אך  נודדים,  עופות  מיני  של  למעצמה  נחשבת  ישראל  כידוע, 
נמנית עם מדינות רבות בעולם המאכלסות מיני עופות יציבים רבים 
לאורך כל השנה, זאת מהסיבה הברורה הנוגעת לתנאי החום הקשים 

ולמגוון צומח וחרקים דל יחסית בקיץ הישראלי. 
במספר  אטי  גידול  האחרונים  בדורות  חל  הזאת,  העובדה  אף  על 
והמחסה  המים  מקורות  המזון,  תנאי  שיפור  פרי   - היציבים  המינים 
אצלנו.  בטעות  שהוצגו  פולשים  מינים  לצלן,  רחמנא  ואפילו,  בישראל,  מסוימים  באזורים 
מטבע הדברים נראה כי המינים היציבים הם "האזרחים הנאמנים" שלנו לכל אורך השנה, 
יותר להתחרות ולהסתדר היטב עם השינויים בעומסי חום, המשאבים  והם מותאמים טוב 
ומקומות החיות. חלק קטן מהם מוכרים לכל חובב טבע מתחיל, כך אזכיר מהגדול לקטן, 
את העורב האפור, הבז המצוי, הצוצלת, השחרור, הבולבול, הדרור, הירגזי, הצופית והפשוש. 

באזור  ביותר  הנפוצות  מהציפורים  עץ.  תותי  אוכל  צהוב-שת  בולבול 

הים-תיכוני ונווה המדבר. שכיח במיוחד באזור העירוני והכפרי שם ניזון 

. ציפור חברותית נוהג  להתרועע  בצמדים, להתחכך  בעיקר מפירות 

ולפטפט רבות בשירה מסלסלת כבר לפני הזריחה.
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יציבים  עופות  מיני   97 קיימים  בישראל  עופות  מיני   540 מבין 
הארץ  אזורי  במרבית  יציבים  מהם  כמחצית   .)Residents)
באזורים  מצויים  דהיינו  כרגיונליים,  מוגדרים  והשאר  ונפוצים, 
היציבים  המינים  מבין  ממחצית  יותר  נדיר.  באורח  או  מסוימים 
35 מינים מהם מצויים בלעדית במדבר  מצויים גם במדבר, כאשר 
היציבים.  המינים  מסך  משליש  יותר  מפתיע  באופן  ומהווים 
כמחציתם של אלו האחרונים נמנים דווקא עם משפחת העפרוניים, 
לתרנגולאים,  המקורבות  האחרונות,  אלו  והקטות.  הסלעיות 
מצויות בסכנת הכחדה וצריך להגן עליהן מפני ייבוש מקורות מים 
והנקבות של הקטות סופגים מים  יום. הזכרים  החיוניים להן בכל 
ומשקים את אפרוחיהם בנוצות הבטן הספוגיות שלהם. גם ציידים 
המינים של הקטות  כל חמשת  חייהם.  על  וטרקטורונים מאיימים 

הם בחזקת מינים יציבים.
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 מעניין לציין כי בקרב המינים היציבים באזורים הטרופיים כמעט 
טווח,  קצרות  שוטטויות  היותר  לכל  אלא  נדידה,  מתרחשת  שלא 
בנוסף לעובדה שגם מספרם של אלו גדול במיוחד. כך למשל  צ'אד, 
יציבים  עופות  מיני   354 מאכלסת  שבאפריקה,  לסודן  הסמוכה 
(יותר מפי שניים מהמינים הנודדים שם, וכמעט פי ארבעה מאשר 
אצלנו( בשל מגוון הצומח העשיר (1,600 מינים(. נראה כי הסיבה 
הקשים  התנאים  היא  תיכוני  הים  באזור  יציבים  מינים  למיעוט 
יחסית בקיץ, הן של עומס חום וקרינה והן של מיעוט במזון זמין 
היציבים  המינים  בקרב  כלל  מעטים  לא  מינים  כך  בשל  מתאים. 
ממוזג  שם  החרמון,  כולל  הגבוהים,  בהרים  לקנן  לבחור  נוטים 
ונוח יותר מבחינת תנאי החום וגם זמינות המזון. כך ניתן להזכיר 
וירגזי החרמון הנפוצים שם כל  גיבתון הסלעים  את המקרים של 
למרומי  ורק  אך  המיוחדים  מינים  יש  האחרון  זה  באזור  השנה. 
החרמון ממש (מעל 1,700 מ' מעל פני הים(. כך אזכיר את צחיחנית 

החרמון ואת חוגת העצים.

בישראל,  קבע  באורח  מקננים  גם  כמובן  הם  היציבים  המינים  כל 
והם נוספים על עוד 68 מינים מקננים אחרים אשר מופיעים אצלנו 
בו   - כל השנה  ובכל מקרה, לא לאורך   - והקינון  רק בעונת החיזור 
קבוצת  למעט  בישראל.  המקננים  מינים   165 מונים  הם  שיחד  בזמן 
זו באופן משמעותי, הקבוצות האחרות,  המקייצים הקטנה מקבוצה 
גדולות  הן  אצלנו,  והחורפים  המזדמנים  הנודדים,  העופות  דהיינו 
של  צומת  מהווה  שישראל  מהסיבה  וזאת  יותר,  משמעותי  באופן 
גבול  להיותה  בנוסף  בין-לאומי,  נדידה  ומסדרון  יבשות  שלוש 
למעשה,  לאפריקה.  העופות  של  בדרכם  הגדול  המדברי  למחסום 
אצלנו  חולפים  שהרי  גרידא,  כמותית  מבחינה  גם  ניכרים  ההבדלים 
בנדידה מאות מיליוני עופות, ומבחינה זו מקומה של קבוצה זו במקום 

השלישי, לפני הקבוצה המזדמנת ואפילו לפני קבוצת המקייצים.

(המונים עשרה  בישראל  הלילה  דורסי  מכל  כי מחצית  לציין  מעניין 
מסורטט(,  (שעיר  אחד  למעט  כולם,  אך  כיציבים,  מוגדרים  מינים( 

1. ירגזי מצוי צעיר על עץ אלון. ציפור-שיר חכמה ומאוד נפוצה לאורך 
השנה, אשר ניזונה בעיקר מחרקים, כמו עכבישים, חרקים שונים ומזחלי 

תהלוכן בסתיו. 

2. עפרוני מצויץ. מהציפורים הנפוצות ביותר בשדות החקלאיים וערבות 
העשב לאורך השנה. נוהג להשמיע את שירתו תוך כדי מעוף ומעמדות 

בולטות. ניזון בעיקר מחרקים וגם מזרעים.

3. סבכי שחור-ראש זכר מעניק שי בדמות של גמל שלמה לאהובתו. 
סבכי זה נפוץ מאוד בעיקר באזורי גריגה וחורש  מדולל בכול הארץ. מאוד 

טריטוריאלי הנוהג להשמיע למכביר את שירתו הטרטרנית האופיינית.

4. שחרור  עם שלשולים במקורו. מהציפורים הנפוצות ביותר באזור 
הים-תיכוני, לרבות באזורי גנים, פארקים בערים ובכפרים, שם מפזם לפני 

עלות השחר את שירתו הנהדרת והמרנינה . ניזון מפירות וחרקים, לרבות 

תולעים ושלשולים.
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הייצוג  את  אמנם  יש  היום  לדורסי  בישראל.  כמקננים  מוגדרים 
המספרי הגדול מבין כל העופות בישראל - תשעה במספר - אך הם 

מהווים באופן יחסי רק כחמישית מסך מיני דורסי היום בישראל. 

מבין המינים היציבים המעניינים של הדורסים ראוי להזכיר כאן את 
מסיבות  בארצנו  הכחדה  בסכנת  לאחרונה  המצוי  המקראי,  הנשר 
מתח  בקווי  התחשמלות  קשות,  משניות  הרעלות  כולל  שונות, 
והפרעות בקינון על ידי האדם. מצבו של העקב העיטי, היציב אף הוא, 
לא מזהיר במיוחד, ואילו מצבו של הבז המצוי  מעולה בכל המובנים, 

וטוב שכך. 

ישנם מינים ספורים הנחשבים ליציבים, אם כי טרם הוכח הסטטוס 
והזמירון.  הטוחנים  סבכי  את  להזכיר  ראוי  כך  אליהם.  בנוגע  הזה 
ישנם מינים שהיו יציבים בעבר וכיום אינם חיים באזורנו, כך למשל 
הפרס המזוקן, הנחשון והעיט השחור. אי אפשר שלא להזכיר את אלו 
הכוללת  האחרונה,  הקבוצה  מבין  בארצנו.  קבוע  באופן  שהתאזרחו 
את המינים הפולשים שהתפשטו בארץ על ידי האדם והפכו לדיירים 
יציבים באזורים מסוימים, חשוב להזכיר את המאיינה, הדררה, התוכי 
הנזירי והזרזיר הבורמזי המוגדרים כמזיקים. מינים בודדים וחשובים 
לבן- עיטם  למשל  כך  בישראל,  הוצגו מחדש  ולאדם  לסביבה  מאוד 

כדוגמת  וגדלה,  הולכת  בהצלחה  לאחרונה  שהתאזרחו  וכאלה  ראש 
דאה שחורת-כתף. 

מעניין לציין במקרים ספורים בתחום אותו מין של הציפור קיימות 
ניתן להזכיר  יציבות. כך  אוכלוסיות המוגדרות כנודדות וכאלה שהן 
את הירקון הסורי והירקון האירופאי, אנפות לילה וסנוניות רפתות. 
הירקון הסורי נפוץ ביותר בכל פארק, בשולי חורשים פתוחים, אזורים 
לחים ובאזורים כפריים, ושירתו הצרודה נישאת למרחקים. בת סוגו, 
קוצים  מזרעי  היא  אף  וניזונה  רבות  עמו  מתרועעת  הנאה,  החוחית 
הלחים  באזורים  מקננים  היציבים  מהמינים  אחוז   17 ומורכבים. 
(חישות קנים, גדות גופי מים וביצות(. באזורים הקרובים למשכנות 
האדם (בעיקר גנים, פארקים, שטחים בנויים( מניתי לא פחות מ-21 
מינים יציבים (למעט המינים הפולשים הזרים( שהם כחמישית מסך 
הבית,  דרור  את  במיוחד  להזכיר  ראוי  וביניהם  היציבים,  המינים 
בולבול, דוכיפת, צוצלת, תור צווארון, בז מצוי, תנשמת, אנפית הבקר, 
שחרור, צופית בוהקת, עפרוני מצויץ והירגזי המצוי. נראה כי הסיבה 
כמו  השנה,  לאורך  יציבים  תנאים  קיום  לעובדת  קשורה  זו  לתופעה 
מחסה ומקום קינון מתאים בד בבד עם מקור מים ושפע מזון מועדף 

ומגוון. 

היציבים  להזכיר מבין המינים  ראוי  בזלת  ובמשטחי  באזורי טרשים 
הצוקית  את  למדיי(  וחששניים  נחבאים  זאת  עם  (אך   השכיחים 
פרי  ענבי  ואף  לטאות  רגליים,  פרוקי  מחרקים,  הניזונה  הבודדת 
הזכר  של  לבושו  אך  השחרור,  את  במראה  מזכירה  הצוקית  קטנים. 
חגלת  את  גם  למכביר  נמצא  הסלעים  באזורי  מיוחד.  תכול-כחלחל 

1. פורטרט של נשר מקראי.  מין יציב בעיקר באזור הגולן 
והנגב, אך מצוי בסכנת התמעטות מדאיגה בשל הרעלות 

משניות חמורות  והתחשמלות.

2. בז מצוי זכר בפתח הקן שבתיבת קינון, רגע לפני האכלת 
הצעיר. מין זה נחשב למדביר הביולוגי מהמוצלחים ביותר של 

מכרסמים ביום. ניזון גם מלטאות, וציפורים. מאמץ על נקלה 

תיבות קינון ואדניות בבנייני מגורים.

3. כרוון. יציב בשטחים חקלאיים, ערבות עשב וחולות, 
שם מסתווה היטב.  קריאותיו  בלילה מבליחות את השקט. 

ניזון בעיקר מפרוקי-רגליים הנוהג לרדוף אחריהם בריצתו 

המהירה.   
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מפני  נמלטת  כשהיא  המהירה  בריצתה  לכול  הידועה  הסלעים, 
מסולסלים.  קרקורים  השמעת  כדי  תוך  שלוותה,  את  המפריעים 
באזורי סלעים בשטחי המדבריות בארץ ראוי להזכיר את מיני סלעיות 
המדבר היציבות שם, כמו סלעית שחורת-בטן, סלעית נזירה, סלעית 
המדבר, סלעית לבנת-כנף, וכמובן שחור-הזנב הרגיל להתקרב יתר 
על המידה לאדם המושיט לו יד או מזון. מעניין לציין כי שום סלעית 

אחרת מלבד סלעיות המדבר הללו, אינה יציבה בישראל. 

והשטחים  הפתוחים  בשטחים  ביותר  הנפוצים  המינים  אחד 
הכרוון  הוא  ובמדבר,  בספר  והן  תיכוני  הים  בחבל  הן  החקלאיים, 

המיוחדות  כשקריאותיו  החשכה,  בשעות  בעיקר  הפעיל  המצוי, 
מבליחות את דממת הליל.   

בתחום  נשארים  היציבים  הפרטים  המונוגמיים,  המינים  רוב  אצל 
המחיה ונראה כי הם לא מרחיקים בשוטטות. אך יש לזכור כי מספר 
המינים הממוצע במרחב העירוני בארצנו קטן ממגוון המינים בשטחי 

הבר הפראיים.

כמו  צפויים,  לא  במקומות  לקנן  מחליטים  מקייצים  ומינים  יש 
בשנים  שהחליט  רוב(  פי  על  מאוד  (הנדיר  המקור  צלוב  של  במקרה 
ובהרים  בירושלים  הרצל  בהר  אורנים  בחורשות  לקנן  מסוימות 
גבוהים באזורים אחרים. בכל מקרה, הסיכוי בפועל של עופות מקננים 
הפוטנציאלית  התחרות  בשל  בעיקר  קטן,  השנה  כל  ליציבים  להפוך 
מזון  מקורות  על  מסוימים  מינים  של  והולך  גדל  מספר  בין  הגדולה 
מוגבלים יחסית בקיץ. מה גם שהמינים הפולשים, ובראשם המאיינה 
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1. כוס חורבות עם מושית במנוחה על קדקודו.  מין דורס-לילה קטן 
הנפוץ בחורבות ושטחים פתוחים סלעיים, פעיל גם בשעות בין הערביים 

וניזון ממגוון טרף גדול מחרקים, דרך מכרסמים, זוחלים קטנים וגם ציפורי-

שיר קטנות. 

2. ירקון סורי. מהנפוצים בציפורי-השיר לאורך השנה בחורשות, פארקים 
ואזורים כפריים מעוטרים בעצי ברושים ואורנים. שירתו של מין פרושי זה 

היא צרודה ממלאת את חלל האוויר  היוקד. ניזון בעיקר מזרעי קוצים 

ומורכבים ונוהג לשתות מספר פעמים ביום ממקורות מים. 

3. פשוש בתעופה. הקטנה ומהנפוצות ביותר בציפורי-השיר. טריטוריאלית, 
פעילה ומקננת באזורי קוצים וצמחי מעזבות. תזזיתית ונוהגת לזקור את 

זנבה הארוך והמדורג  ולהשמיע קריאות צרודות אופייניות.

בעיקר  ניזון  והכפרי.  העירוני  בנוף  בולט  ומתפרץ.   פולש  מין  דררה.   .4
השסק  כדוגמת  עסיסיים  מפירות  גם  אך  ופקאנים,  חמניות  מגרעיני 

והקליפים למיניהם. לזכר טבעת שחורה בצווארו. 
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דרורי  כמו  מינים  של  החיים  על  מקלים  לא  והפיקחית,  האגרסיבית 
הבית והבולבולים המתמעטים לאחרונה. בהקשר זה ראוי להזכיר גם 
את המינים המתפרצים, כדוגמת הצוצלת, תור הצווארון, עורב אפור, 
כל  להתפשט  שממשיכים  המתורבתת,  הבית  יונת   - מכולם  ויותר 

אימת שהאדם ומשכנותיו גדלים במרחב העירוני והכפרי.

בדורות  התפשטו  והם  יציבים,  העורבים  מרבית  כי  לציין  מעניין 
האחרונים, כמו במקרה של הקאק, העורבני והעורב האפור. במדבר 
ועורב  קיצוניים  חום  לתנאי  הרגיל  חום-העורף  העורב  את  אציין 
שהתפשטות  ספק  אין  המדבר.  בנאות  דווקא  המצוי  קצר-זנב 
העורבים (במיוחד העורב האפור, הקאק והעורב ההודי שהוצג באזור 
ועל  ולאיזון האקולוגי,  לציפורי השיר הקטנות  אילת( היא בעייתית 
האדם האחראי לתופעת ההתפשטות לצמצמה במידת האפשר. מנגד, 
ביולוגי  מדביר  שנחשב  המצוי,  הירגזי  כמו  יציבים  מינים  לעודד  יש 
של התהלוכן, עכבישים וחרקים מזיקים, ואת הבז המצוי והתנשמת, 
באזורים  מאוד  חשובים  והם  האדם  במשכנות  נפוצים  יציבים  אשר 

החקלאיים כמדבירי מכרסמים ובמיוחד הנברנים. 

1. תורי צווארון בהזדווגות. מין זה יציב ונפוץ ביותר באזור הכפרי, השדות 
החקלאיים, החורשות והפארקים.. ניזון מזרעים ונוהגים לאחסנו ולרככו  

בזפק לפני עיכולו בקיבה .

2. יונת בית. מוצאה מיונת הסלעים הנכחדת ונפוצה על פני כול העולם. 
מין מתפרץ זה מהווה מלבד שמחה למאכיליו ומגדליו בשובכים, גם סכנה 

ממשית לאזורים החקלאיים, יישובי האדם ומתקניו השונים בהתפשטותו 

המהירה ובלהקותיו העצומות.
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3. עורב אפור. מהעורבים 
הנפוצים ביותר שמתפשט 

לאחרונה ללא  רחם ביישובי אדם, 

חורשות ופארקים. אוכל-כול 

מוצלח למדי, יחד עם חכמתו 

וערמומיותו בשילוב עידוד האדם 

את התפשטותו, כמו גיזום מסיבי 

של עלוות  העצים והשארת 

לכלוך ופסולת בסביבה המיידית  

מסייעת לפגיעה באיזון האקולוגי 

בכול סביבה בה התפשט.

4. קאק עם גרגר תירס במקורו. 
עורב קטן שהתפשט בדור 

האחרון מעבר לאזורי התפוצה 

המסורתיים באזור השומרון ובית 

גוברין וכיום נפוץ מאוד בשטחים 

חקלאיים ויישובים כפריים 

באזורים רבים בארץ.
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הסורי  הנקר  את  להזכיר  ראוי  ויערות  עצים  שדרות  בחורשות, 
המותאם היטב למלאכת קידוח חורים בעצים במקורו דמוי המפסלת 
המגובה על ידי גולגולתו החזקה המצוידת בבולמי זעזועים משובחים, 
והתאמתו לטיפוס ברגליו הקצרות והחזקות. את חוריו מנצלים לקינון 

מינים אחרים, כמו הדררה והשעיר.

בשדות ובמדשאות ברחבי הארץ ראוי להזכיר את הדוכיפת - הציפור 
כלפי  קלות  ומעוקל  צר   , ארוך  במקור  המאופיינת  שלנו,  הלאומית 
כרבולת  ועקרבים(,  ערצבים  כמו  חרקים  לשליפת  (המותאם  מטה 
הממוקמים  שמיעה  פתחי  התרגשות(,  בעת  פורשת  (אותה  מיוחדת 
פרטים  שחורים-לבנים.  בפסים  המעוטרות  וכנפיים  מלפנים  קצת 
רבים של דוכיפת מגיעים אלינו לעונת הקיץ בנדידה מדרום אירופה, 

ומתווספים אל היציבים ומקננים בנקיקים, בעצים ובקירות.

1. עורבני עם בלוט במקורו. עורב נאה וסקרני,  שחשיבותו רבה להתחדשות 
החורש הטבעי  באוכלו והחביאו בלוטים ופירות שונים המצליחים לנבוט במקרים 

מסוימים, אך גם פוגע בציפורי-שיר שונות בנוהגו לחקות את קריאותיהן ולחמוס   

את ביציהן  וגוזליהן. 

2. קורא מדברי. עוף מדברי דמוי תרנגול הנפוץ ופעיל על הקרקע בה מוסווה 
היטב. מרבה לקרוא  בקרקורים אופייניים.  ניזון מזרעים של צמחי מדבר שונים. 

3. דוכיפת. הציפור הלאומית של ישראל. מצוידת בכרבולת הנוהגת לפרוש אותה 
עת היא מתרגשת. פתחי אוזניה ממקומות קצת לפנים כדי לשמוע היטב את 

רחשי הערצבים והחרקים מתחת לפני הקרקע ובאמצעות מקורה הארוך ולשונה 

הבשרנית שולפת היטב אותם ממחבואם. מופיעה במקורות היהודים, בשירה 

ובאגדה, גם ככזאת שסייעה לשלמה המלך בבניית בית המקדש.  
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נפוץ בחורשות במרבית אזורי  מין   . זכרים בריטואל של מאבק  נקרים   .4
הארץ. גולגולתו חזקה מצוידת בבולמי זעזועים ומצויד במקור דמוי מפסלת 

חזק להפליא המאפשר לו לחפור חורים בגזעי עצים ולקנן שם. גופו המוצק, 

רגליו הקצרות גם מסייעות לו היטב בטיפוס מהיר על גזעי עצים.

5. שלדג לבן-חזה עם חרק במקורו. שלדג מאוד נפוץ, לא רק בבתי-גידול 
לחים אלא גם בפארקים ובשדות חקלאיים. ניזון בעיקר מדו-חיים, לטאות, 

נחשים ואפילו ציפורי-שיר.
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חשוב להזכיר מינים יציבים שפעם היו נדירים יותר ומוגבלים לאזורים 
מסוימים, כך למשל הסיקסק שהיה המצוי בשרון והתפשט לפני כשני 
אפילו  בדור האחרון  לבן-החזה שהתפשט  וכן  הארץ,  לרחבי  דורות 

לאזורים המדבריים.

המינים,  מגוון  וריבוי  אקולוגי  לאיזון  העיקריים  מהמפתחות  אחד 
פתוחים,  שטחים  על  והגנה  שמירה  הוא  היציבים,  המינים  במיוחד 
רחבי  נשירים,  מיני  גדול של  מגוון  נטיעה של  לחים.  אזורים  לרבות 
לסוגיה  קריטית  היא  וידידותית,  מגוונת  וחקלאות  פרי  נותני  עלים 

הזאת.

צמחיית  על  שמירה  מחדש,  הצגתם  או  וסוף  קנים  חישות  השארת 
ידי כיסויים ביריעות  גדות טבעית ומשוחזרת במקומות שנפגעו על 
נכונה של שלוליות  בנוסף לתחזוקה  (במיוחד במאגרים(  פוליאתילן 
חורף, הן גורמים חשובים לריבוי המינים המקננים, ובכללם המינים 
היא  האחרונות  הפעולות  מן  הנוספת  החשובה  הנגזרת  היציבים. 
הגברת התיירות האקולוגית לאורך כול עונות השנה והעלאת איכות 
החיים (הנמדדת גם בשטחים הירוקים המגוונים המשליכים ישירות 
על מגוון החי והצומח ובריאות הסביבה והאדם( וזאת בשילוב אכיפה 
מוגברת אל מול ציידי עופות, מניעת גיזום וכריתה מוגברת של עצים, 
קנים וסוף וכן שתילה מצומצמת ככל האפשר של מרבדי דשא נרחבים 

מדיי על חשבון השטחים הפתוחים. 
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1.  גבתון המדבר - ציפור-שיר בגודל דרור עם דגם מיוחד לראשו. יציב מצוי 
מדרום הנגב ועד אילת. במרוקו נוהג לקנן בסמוך לבתים ביישובים ומכאן 

פירוש שמו האנגלי "גבתון בתים". )צילם: שלומי לוי(.

2. צופית זכר מאכיל את אחד הגוזלים בקן שצורתו מאורכת וסגורה עם 
פתח מהצד והוא תלוי ומשתלשל משיח או סבך צמחיה. זהו מין שהתפשט 

בתחילת המאה ה-20 מעמק הירדן אז היה ניזון במיוחד מצוף הרנוג השיטים 

וכיום נפוץ ביותר בגינות הנוי והפרקים בכול רחבי הארץ.  לבוש הזכר שחור 

צוף  ומכור המותאם לשליפת  ומקור ארוך  עם צבעים מתכתיים מרהיבים 

באמצעות לשונו הארוכה וחוש טעם משובח הנדיר מאוד בקרב הציפורים.

3. חוחית נאה ניזונה מזרעי גדילן. יציבה מצויה בשטחים פתוחים זרועי 
בעיקר  ניזונה  הלחים.  ואזורים  חקלאים  לשטחים  גם  הסמוכים  קוצים  

ואופיינית, מה שגורם לאספנים  ומורכבים ושירתה נהדרת  מזרעי קוצים 

נלהבים לצוד אותה עד חורמה ולהכליאה עם קנריות.

4. אנפית הבקר על צאן. מין מתפרץ הנפוץ מאוד גם במשכנות האדם. 
ניזונה גם מפליית טפילים על גבי צאן ובקר. מקננת במושבות על עצים 

והקינון מלווה ברעש ו לכלוך העלול להטריד בני-אדם רבים.

קטות כתר שותות מים.  מהנדירים בקטות היציבות בחבל המדברי. כולם   .5
בסכנת הכחדה עולמית. מין דמוי יונה זה ניזון מזרעים של צמחי מדבר נוהגת 

יום מיום ולספוג מים רבים בנוצות הבטן הספוגיות ולהשקות את  לשתות מדי 

אפרוחיהם היוקדים על הקרקע הלוהטת. )צילם: שלומי לוי(.

6. חוגלת סלעים. מין דמוי תרנגול הנפוץ מאוד באזורים פתוחים ואזורי סלעים. 
נקבה  עם  בשיתוף  ואפילו  ביצים  תריסר  להטיל  ועשויה  הקרקע  על  מקננת 

נוספת. מין האסור בצייד כיום, למרות זאת אוכלוסייתה רק לאחרונה מתחילה 

להתאושש באיטיות.

7. סיקסק. מין נפוץ מאוד בשדות, בשטחים חקלאיים והאזורים הלחים. בעבר 
ומכאן  סיק-סק  )קולו  וקולני  טריטוריאלי  מאוד  השרון.  באזור  ומרוכז  נדיר  היה 

ואף  פולש  בהתקרב  אחרים  ועופות  מינו  בני  את  להזהיר  הנוהג  העברי(  שמו 

לתקוף בעלי חיים באמצעות טפריו דמויי דורבן בכנפיו. תוך כדי צלילה תוקפנית.


