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תצפיות
על

קינון סתיו
של

ירגזים
ה ר צ ל י ה

2014נובמבר -אוקטובר

כץיהודה ערך וכתב , צילם



.אשר הפכה את הגינה הצנועה שלנו לנחלתה הפרטית, יפהפייהציפור קטנטונת , הירגזיתזוהי : נא להכיר
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יום אחד ראיתי את  

הדיירת שלנו אוחזת  

בפיה חתיכת שורש  

יבשה ונושאת אותה  

לעבר תיבת קינון  

ידעתי שזהו  . שבחצר

סימן לכך שהיא עומדת  
.לבנות קן

מה שהפליא אותי היה  

היינו בחודש  , העיתוי

בעוד שלפי  , אוקטובר

ניסיוני ירגזים לא 

מתחילים בבניית קן לפני  

ולרוב בחודש  )פברואר 

החלטתי לעקוב  (. מארס

אחריה ולתעד עם 

המצלמה את 

.ההתרחשויות

ציפור זעירה  : ירגזי
,  (גרם15-משקלה כ)

יציבה  , חורים-דוגרת
היא  . ונפוצה בארצנו

,  חרקים: כול-אוכלת
.  'בוטנים וכד, פירות

10-5הנקבה מטילה 
.ביצים
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,  הקשהבחנתי שאת 

השורשים והקיסמים  

הכניסה  שהביאה היא 

.לתוך תיבת הקינון

בחצר שלנו מותקנות  
חמש תיבות והירגזית  
בחרה מתוכן את זו  

.שנראתה לה

התיבה איננה בית  
;  הקבע של הירגזים
היא נתפסת רק  

בעונת הרבייה לצורך  
דגירה  , הטלת ביצים

עליהן וגידול גוזלים  
לאחר  . עד פריחתם

הפריחה ננטשת תיבת  
,  לפחות, הקינון עד

.שנה הבאהה
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הירגזית נכנסת לתיבה  

עם חומרי הבנייה  

לאחר מכן היא  . שהביאה

משתהה עוד דקות  

כנראה  , ארוכות בפנים

.לסידור הזרדים

פתח התיבה הוא  
בקוטר כזה ששום  

ציפור מקומית אחרת  
לא יכולה להיכנס  

פנימה ולהפריע בכך  
.למהלך הקינון



...דל למדי. זהו ההספק בתום היום הראשון
.זרדים דקים ושורשים יבשים שהיא מלקטת פה ושם, קיסמים, לבנייה משמשים קש
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מה פשר הקינון המוקדם  

פניתי  ? בחודש אוקטובר

.בשאלה אל המומחים

ר  "ד, שלומית ליפשיץ

רטר ויוסי אשבול  'מוטי צ

סיפרו לי קינון סתיו של  

ירגזים לא נחשב לאירוע  

.  נדיר

יורם יום טוב  ' פרופ

הסביר לי שקינון סתיו  

קיים גם אצל ציפורים  

וייתכן שהדבר  , נוספות

נובע מבלבול עקב  

הטמפרטורה ואורך היום  

שזהים לאלו של , בסתיו

הסבר אפשרי  . האביב

שקינון סתיו  , נוסף הוא

מתקיים בתנאים של 

.הימצאות שפע מזון

' גם פרופ, כמו שלומית

שקינון  , יום טוב אמר לי

מוקדם לא תמיד מגיע  
.לכלל פריחת גוזלים
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הנקבה מגיחה מן  

התיבה להביא עוד חומר  

.בנייה

ניתן להבחין שזו  
נקבה על פי פס  

הגחון השחור הבלתי  
אצל הזכר הפס  . ףרצי

.עבה יותר והוא רציף
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יציאת הירגזית מן  

התיבה נעשית בתנופה  

.  עזה ובמהירות מרשימה

הזינוק מתחיל בדחיקה  

.חזקה עם רגליה לאחור

היציאה המהירה  
מאפשרת לה 

להתחמק מטורף  
שעשוי לארוב לה ליד  

.פתח התיבה



10

יש לנו  , יוסטון, הלו

הקיסם שלנו  : בעיה

...מסרב להיכנס

הירגזית לא מוותרת  

ודוחקת אותו בכוח שוב  

ושוב עד שהקיסם  

ואז  , מתקפל או נשבר

היא מחדירה אותו  

.פנימה

זרדים שנושרים ארצה  
היא מלקטת ומחזירה  

.אל התיבה
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לאחר שסידרה בתיבה  

את הזרדים שהביאה  

יוצאת הירגזית לסיבוב  

.נוסף

,  מכל ציפורי השיר
הנחקרים  הירגזים הם 

ביותר על ידי  
המדענים בגלל  

הנוח  אופיים 
הקלה והסתגלותם 

לקינון בתיבות  

.מלאכותיות



.כך נראית תחתית התיבה בתום יום העבודה הרביעי
...אכזבה . בשלב זה נראה שהירגזית עצרה את הבנייה
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נראה שהספדנו מוקדם  

,  מדי את הפרויקט

ולאחר הפסקה בת  

ארבעה ימים חידשה  

.הירגזית את העבודה

תדירות הבאת חומר  

אחת לכמה  , הבנייה

.הפתיעה אותי, דקות

.נייחל לטוב

קן הירגזים בנוי  
משלוש שכבות עשויות  

מחומרים שונים  
.  בטיבם ובתפקידם
,  השכבה התחתונה
שנמצאת כרגע  

עשויה מחומר  , בבנייה
,  תפקידה הוא. גס

לבודד במידת  , אולי
האפשר את הקרקעית  
מן השכבות הגבוהות  

מפני גשם  , יותר
.שעלול לחדור לקן
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.קצב העבודה גבר וכך נראתה הקרקעית בתום היום השביעי

.הביציםמיועד לשקערורית החשוף האזור : הבנייהחומר יש היגיון בסידור 
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עם סיום הנחת  

התשתית הגסה  

מתחילה בנייה של  

זו עשויה  . שכבת הביניים

חומר רך , מטחב ירקרק

.יחסית

תוך כדי כך הירגזית  
ממשיכה להביא עוד  

קש וזרדים לעיבוי  
.השכבה הבסיסית
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הנה היא מביאה עוד  

טחבים מעורבים בעשב  

עבור שכבת הביניים של  

.הקן

במזג  , מעניין היכן
האוויר הֵקיצי ששורר  

היא מצליחה  , בחוץ
...למצוא טחבים
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.הטחבים הירוקים מהווים את שכבת הביניים. הקן בתום יום הבנייה השמיני
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מתחילים בבניית  

השכבה העליונה של  

למטרה זו  . הקן

משמשים חומרים רכים  

פיסות  , נוצות, כמו שיער

.'בד ונייר וכד



שכבת הביניים דקה הפעם יותר  . בעיקר באזור המיועד לשקערורית הביצים, רצפת התיבה כוסתה בשכבה עבה של חומר רך ואוורירי19

.ששררו בחוץאולי עקב הקושי למצוא טחבים בימים החמים, מהרגיל
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קצב הביקורים בתיבה  

והבאת חומר הבנייה  

פחתו במידה ניכרת  

.  ביומיים האחרונים

,  נראה שכאילו

היא סיימה  , מבחינתה

.את בניית הקן

?מה הלאה
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!!!  קרוב לוודאי שיש בו ביצים, הנקבה ישנה בקן. לילה
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בצאתה היא  . ושבה רק לעת ערב כדי לישון בתיבה, לאחר מכן היא יוצאת. בשעות הבוקר המוקדמות, הירגזית מטילה ביצה אחת ליום

.כדי לוודא בקיעה סימולטנית, האחרונההטלת הביצה לאחר היא תתחיל לדגור ברציפות . היטב את הביצים-מכסה ומסתירה היטב
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הצלחתי לצלם את  

הביצים שהיו חשופות  

רואים בבירור  . במקצת

,  שתי ביצים אך

יש כבר , להערכתי

.ארבע

היא טרם התחילה לדגור  

כך שניתן לצפות להמשך  

.ההטלה
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הן מונחות בצפיפות בשקערורית עמוקה כדי שהאם  . כגרגר שעועיתהירגזית הטילה שש ביצים בהירות מנוקדות בכתמים בצבע יין וגודלן 
.הצדדיםשווה מכל שתתחממנה במהלך הדגירה במידה לוודא במטרה מגלגלת אותן היא פעם מדי . תוכל לכסות את כולן בגופה

.תהיה סימולטניתמבטיחה שבקיעת כל הביצים ובכך היא , לדגורמתחילה היא , האחרונההטלת הביצה אחר , עכשיו
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. בעת הדגירה היא מוכלת כולה בפנים כדי למנוע במידת האפשר איבוד חום. הנקבה  יצרה שקערורית בתנועות סיבוביות של בטנה25

.תגובת איום על הפרעה חיצונית, בשפת הגוף של הירגזים, פריסת הזנב  ופעירת המקור מסמלות
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הירגזית בפתח תיבת הקינון  

סוקרת את הסביבה לפני 

.כניסתה פנימה

מדי שעה או שעתיים היא  
יוצאת לשם אכילה  

.והתרעננות
השהייה מחוץ לקן חייבת  

כדי  , להיות קצרה יחסית
למנוע מן הביצים  

.להתקרר
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ניתן להבחין שהקוטר של  

פתח התיבה מותאם היטב  

.למידותיה של הירגזית



ֵניה לעבר כלי ההאכלה הסמוך28 .פָּ



.דרוכהאני בציפייה. בעוד ימים ספורים אמורות הביצים לבקוע29
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שניים מן הגוזלים  ! מזל טוב

כבר בקעו ושלישי בשלבי  

.יציאה מן הביצה

הגוזלים נולדים חסרי  
.  עיוורים ועירומים, ישע

הם יכולים להניע רק את  
ומתחילים  , צווארם ופיהם

לדרוש מזון מיד לאחר  
.בקיעתם



.תוך ארבע שעות בקעו ארבעה מן הגוזלים31
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ההורים מביאים לגוזלים מזון  

לרוב  , עתיר חלבונים מן החי

עכבישים  , זחלי פרפרים

גודל המזון המובא  . ועשים

מותאם לשלב התפתחותו של  

.הגוזל

בתקופת שהותו בקן עתיד  
1,000-לצרוך כל גוזל כ

-בקן ברוך. זחלי פרפרים
ביצים זו משימה כבדה  

.שמוטלת על זוג ההורים
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.הזכר מביא בפיו עכביש זעיר

ניתן לזהות את הזכר על  
פי פס הגחון העבה  

.והרציף
סימן זיהוי פרטי של הזכר  
שלנו הוא רגליו הנגועות  

.על ידי טפיל כלשהו
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.  שתיים מן הביצים לא בקעו

ניתן להתרשם בתמונה מגודל  

הוא פחות משקלה . הביצה

!וחצימגרם 
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בגיל חמישה ימים שרד גוזל  

אולי עקב מיעוט  , בלבדאחד 

ביצה אחת ויתר  . מזון

.  הגוזלים נעלמו ללא הסבר

את הביצה השנייה פיניתי  

.לצורך שימור

הראש וִמפתח הפה 
יחסית  , גדולים מאוד
.לממדי הגוף
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היה ברור  . בלילה לא ישנה הירגזית בתיבה

.לי שהגוזל הערום לא יוכל לשרוד את הקור

.בבוקר מצאתי את הקן נטוש

...סיפור עם סוף עצוב

2014, בנובמבר21


