כתב :ד"ר חיים מויאל
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שחפים
2

השחפים ( )Gullsהם
עופות נועזים ,רעשנים
וטריטוריאליים ,אשר עם
הזמן ממלאים יותר ויותר את המרחבים העירוניים
באזורי החוף בעולם ובישראל ,וכן באזורים הלחים,
כמו בריכות דגים וגופי מים שונים .נראה כי הסיבה
העיקרית לקולוניזציה שלהם (מעבר להיותם
מינים סתגלתנים ולריווי הגדול באתרי הקינון
המועדפים עליהם  -בחופים ובאיים) קשורה
לגידול רב בשיירי האדם והאשפתות במקומות
החיות שלהם ,לרבות גידול בתעשיית הדגים שם
ושפע אתרי קינון ומנוחה מתאימים על גגות בתים
ומתקנים מלאכותיים אחרים.
השחפים נחשבים בעיני לא מעטים כמזיקים,
בשל הרעש הבלתי נלאה והצטברות הלשלשת
והצנפות במרחבים שבהם הם פעילים בלהקות
גדולות .אולם ,חשוב לזכור כי הם נחשבים גם
למדבירים ביולוגיים של מזיקים שונים ,מאחר
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שהם ניזונים מבעלי חיים חולים ופצועים ,פרוקי
רגליים שונים ואפילו מכרסמים .בעבר ,במקומות
רבים בעולם ,כמו בערי חוף רבות באירופה
ובאמריקה ,ואף בישראל ,היו השחפים מופיעים
רק בחורף ,ושם הפכו לאטרקציה בפני עצמה ,אך
חלקם שינו את הרגלם ,כמו במקרה של השחף
צהוב-הרגל .הקרבה לבני האדם והעובדה שהם
ניזונים ממזבלות גורמות לכך שלא מעטים מהם
נפגעים ,ומעידה על כך תכולת קיבתם של פרטים
רבים שנבדקו ,שכללה שיירי פלסטיק ,גומי ,עץ,
זכוכית ושברי מתכת.
 1שחף ממוזלג-זנב ( .)Xema sabiniמין שחף ארקטי קטן ,שלו זנב ממוזלג
ולכנפיו תלת-גוניות אופיינית לכנפיו .תועד כשהוא חומס ביצי שחפיות
ואווזים .צילוםAndy Reago And Chrissy Mc Clarren :
 2שחף ורוד ( .)Rhodostethia roseaמהמינים הנאים בשחפים ,המצוי
במקומות המרוחקים ביותר בצפון הארקטי .אייר :חיים מויאל
 3שחף לבן-עין ( )Larus leucophthalmusשחף המצוי באזור אילת ,בעיקר
בדרום ים סוף ים סוף ועומן .אחד מהסימנים הבולטים במין זה ,הוא
הכתמים הלבנים שמסביב לעיניו ,הניכרים בעונת הדגירה על רקע ראשו
הכהה של הבוגר בעונת הדגירה .צילם :שחר כהן.

3
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מיון ושמות

משפחת השחפיים ( ,)Laridaeאשר כוללת בתוכה כ 53-מינים בעשרה
סוגים שונים בעולם ,כלולה בסדרת החופמאים .השחפים מוגדרים
כבולטים בעופות הים ,והם עופות חברותיים ומאריכי חיים .בישראל
נמנים  16מינים ,כמספרם באירופה כולה (ובדומה למספר השחפיות,
שיש המפרידים אותן למשפחה נפרדת שאליה לא נתייחס במאמר
הזה) .מקורבים להם החמסנים ,היסעורים והאלבטרוסים השונים
מהם בעיקר במערך שריריהם ,מבנה המקור וגודלו ,צורת הטפרים וכן
הניצוי ודרך חילופו .באנגלית השיוך של כמעט כולם הוא לסוג Gull
(שחף) .מעטים מהם הופרדו לאחרונה לסוג נפרד ,בהם ראוי להזכיר
את הסוגים ריסה ( )Rissaושחף ורוד (.)Roseus
הגדול בשחפים בעולם הוא השחף הימי ( )Larus marinusהנראה
כמהדורה מוגדלת של השחף השחור אשר מזדמן באורח נדיר ביותר
לאזורנו (מוטת כנפיו מגיעה ל 165-ס"מ ואורך גופו מקצה מקורו עד
קצה הזנב עד  75ס"מ) .אגב ,עד לפני כ 28-מיליון שנה שלט בחופי
הים שחף עצום ששמו  ,Pelagornisשעל פי ההערכה גודלו כפול משל
האלבטרוס .המקור של השחף הפסיפי ( )Larus pacificusמאוסטרליה
הוא ללא ספק המאסיבי בעולם השחפים ,כמעט כפליים בעוביו משל
שחף בגודלו (מין זה נוהג ללכוד גם עופות שונים בבית גידולו).

תפוצת השחפים וסטטוס עולמי

נציגים בקבוצה זו מצויים בכל היבשות ,לרבות שוליה של אנטארקטיקה,
אך למעלה ממחצית מכלל המינים שייכים למעשה למערב הפליארקטי,
ורק מעטים מהם שייכים לאזורים הטרופיים (דוגמת השחף הכהה,
השחף לבן-העין והשחף הצוחק) 14 .מינים מצויים בסכנת הכחדה.
הנדיר בשחפים המצוי בסכנת הכחדה החמורה ביותר הוא "שחף הלבה"
( )Leucophaeus fuliginosusמאיי גלפגוס ,שממנו נותרו לא יותר מרק
כמה מאות פרטים .מתחרה צמוד אליו הוא בין היפים שבשחפים -
השחף שחור-המקור הניו-זילנדי ( .)Chroicocephalus bulleriאגב ,יש
המגדירים דווקא את השחף הוורוד מהצפון הרחוק כמין הנאה ביותר,
בשל גונו הוורדרד של הבוגר והטבעת השחורה שלצווארו.
הנפוץ בשחפים בעולם הוא ללא ספק השחף הכספי ,שלו גם מספר
תת-המינים הגדול ביותר ,ומאז המאה ה 20-הוא ממשיך את מגמת
התפשטות זו .מין שכיח במצוקי ים תלולים הוא ללא ספק הריסה
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( )Rissa tridactylaהמקננת באלפיה במצוקי חופי האוקיינוס
האטלנטי ,השקט והאזור הארקטי (בישראל היא מזדמנת נדירה מאוד).
השחף הקטן בעולם הוא השחף הגמדי ( )Larus minutusהחורף תדיר
בחופי ארצנו ,שאורכו מגיע עד  12ס"מ ומוטת כנפיו מגיעה לכדי 70
ס"מ .לגזרנים ( ,)Skimmersהשייכים אף הם למשפחת השחפים (יש
הטוענים בתוקף להקצות להם משפחה נפרדת בשל שונותם הרבה),
הוקצה שם נפרד לגמרי בשפות רבות ,וכולם נוגעים לעובדה שהם
"גוזרים" את שפת המים תוך כדי תעופה נמוכה כדי "לסגור" כמספריים
על הדגים ההמומים במקורם הכל כך מיוחד בחוסר הסימטריה שלו.
1
2
3
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שחף ימי ( - )Larus marinusהשחף הגדול בעולם .מוטת כנפיו מעל מטר
וחצי .זהו מין טורף ואגרסיבי הנוהג לחטוף מזון מעופות ים אחרים.
צילם.Alan Schmierer :
שחף עקוד-מקור ( - )Larus delawarensisשחף הנפוץ בחופי ארצות
הברית .זהו עוף אוכל כול ,נועז מאוד ואופורטוניסט ,הנוהג לגנוב מזון
בפארקים ובחופים .צילם.Alan Schmierer :
שחף אפור-זנב ( - .)Larus pipixcanבוגר בלבוש חורף וצעיר ממין
צפון אמריקאי ,הנודד בסתיו לדרומה של היבשת .הוא נוהג להקיא מזון
לאהובתו כחלק מתהליך החיזור ,ולבנות לה קן צף על פני המים .נצפה
אצלנו באילת כבר פעמיים .צילמהSuzan young :
שחף איסלנדי ( )Larus glaucoidesצעיר  -מין גרינלנדי (לא מקנן כלל
באיסלנד ,אלא רק חורף בה) .מקנן במושבות על מצוקי ים ,אך נחשב
לאחד מהמינים העלומים שטרם נחקרו ביסודיות .צילםDan O'malley :

היחיד מבין השחפים המקננים בישראל הוא שחף צהוב-רגל (שבעבר
הוגדר כתת-מין של השחף הכספי ,והוא דומה לו עד מאוד) .מין זה
מקנן שכיח גם בתל אביב ,על גגות בניינים .הנפוצים ביותר בחורף
אצלנו הם השחף הארמני ושחף האגמים (בעבר נצפו שחפי אגמים
בהמוניהם במזבלת חירייה ומזבלות נוספות ,לצד בריכות דגים ומאגרי
מים ,אך כיום ניכרת התמעטות יחסית) .מעניין לציין כי התרחבות
התפוצה של צהוב-הרגל ( )Larus michahellisבמקומות רבים בעולם
ממשיכה להתרחש גם כיום (אגב ,עד תחילת שנת  2000הוערכה
אוכלוסייתם במערב הים התיכון בכ 120,000-זוגות מקננים  50 -אחוז
מהאוכלוסייה העולמית) .הגידול העיקרי שלהם נובע משלושה גורמים
עיקריים :הקמת מזבלות עירוניות בשטחים הפתוחים ,פיתוח דיג
תעשייתי ,והגנה על אתרים פוטנציאליים לקינון שלהם ,כחלק משמירת
טבע משמעותית.
האטימולוגיה של שמותיו המדעי והאנגלי של הסוג שחף ,עלומים
ועתיקים ,כך גם השם העברי הנאה המוזכר בספר ויקרא כעוף טמא,
שנאמר" :ואת השחף ואת הנץ למינהו" (בשל סמיכותו לנץ אולי הוא
זוהה אז כעוף דורס כלשהו) .מנדלי מציין ,על פי אחד המפרשים ,כי
השם העברי שחף נגזר מ"שחיף"  -רזה וכחוש ,כך פירושו גם מהערבית
(ויש הגורסים כי דווקא משום מהירות תעופתו ,שהרי שחוף בארמית
היא גלישה מהירה).

ובגלישה אקטיבית בעת הצורך .המקור חזק ,וחלקו העליון מכופף
קלות ואינו כולל דונגית .הנחיריים מוארכים וממוקמים קרוב לבסיס
המקור .אומנם חוש הריח שלהם מפותח יחסית למרבית מיני העופות,
אך לא כמו של קרוביהם עם "נחירי האבוב" (אלבטרוסים ויסעורים),
שגם להם יש יכולת לסלק עודפי מלח מנחיריהם לאחר ששתו ממי הים
המלוחים .לבני הקבוצה הזאת רק שלוש אצבעות המעוטרות באונות
שחייה מלאות ,ואכן הם ידועים כשחיינים מעולים ומהלכים מהירים
בתנוחת גוף אופקית והחלטית (למען הדיוק ,קיימת אצבע רביעית
שרידית במעלה הרגליים האחוריות ,כשבמקרה של הריסה שחורת-
הרגל התנוונה לחלוטין).

הזוויגים במרבית המינים כמעט זהים ,למעט זאת שהנקבות מעט
קטנות מן הזכרים ואילו הצעירים נבדלים גם בניצוי השונה ,לרוב
בצבעי חום-אפור ומעוטרים בפספוס לגופם .לנציגי הקבוצה יש כנפיים
ארוכות וצרות ותעופתם חזקה ומהירה ,משולבת בחבטות כנף רדודות

על פי רוב הניצוי העליון הוא בצבע אפור ,ובתחתית גופם צבעו לבן.
בלבוש קיץ ישנם כאלה העוטים ברדס כהה לראשם ,כדוגמת שחף
אגמים ,שחף עיטי ושחף שחור-ראש .קיים פולימורפיזם (ביטוי צורתי
שונה לאותה תכונה גנטית כמו למשל העור האנושי) גדול יחסית
בשחפים רבים ,בעיקר במינים הקטנים יותר .צווארם של השחפים

תכונות פיזיות כלליות
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ארוך יחסית (כולל  15חוליות) ,חזק ועבה .לרוב מיני השחפים כתמים
כהים בקצות אברות כנפיהם ,המהווים בדרך כלל סימני זיהוי נוספים
למינים או תת-מינים דומים .סימנים נוספים מלבד צבע נוצות הגב
הם צבע העיניים (למשל לשחף הארמני עיניים כהות ואילו של צהוב-
הרגל הן צהובות) ,מאסיביות המקור וצבעו ,וכן צבע הרגליים (שונה גם
בין צעירים לבוגרים) .לבוגרים בשחפים הגדולים יש כתם בולט (לרוב
בצבע אדום) במקור התחתון .הנובליסט ההולנדי ,ניקולאס טינברגן,
שחקר את השחף הכספי בשנות ה ,50-הסיק שתפקידו של הכתם
לשמש כנקודת גירוי לאפרוחים ,לנקרו ולהתחנן למזון שאותו יקיאו
ההורים בתגובה (הוא גילה כי כתמים נרחבים יותר או כמה כתמים
1
2

3
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שחפים אטלנטיים (כספיים) בעמדת תצפית לים .מין זה הוא הנפוץ
בעולם ולו תת-מינים רבים .הוא נחקר יותר מכל שחף אחר .זהו מין
חברותי ואוכל כול ,לרבות פגרים בים ובחופים .צילםRalph Hausler :
שחף צר-מקור ( )Larus geneiמסרק את נוצותיו .לשחפים בלוטת שומן
מפותחת מעל הזנב ,ועל ידי מיצויה בעזרת המקור מטופלת כל נוצה
בקפידה רבה ,וכך נמנעת הרטבתה במים .מין זה דומה מאוד לשחף
האגמים המוכר ,אך מקורו וצווארו ארוכים יותר ,כתמי אוזניו קלושים ולא
בולטים ,וראשו אינו משחיר בקיץ .צילם :חיים מויאל
שחף פסיפי ( - )Larus pacificusשחף גדול עם המקור המאסיבי ביותר
במשפחה ,שבאמצעותו הוא נוהג לעיתים לטרוף גם אפרוחים של עופות
אחרים .דרך נחיריו הגדולים הוא מפריש את עודפי המלח .צילם :עוז חורין
שחף אגמים ( )Larus ridibundusבלבוש מעבר ,בתעופה (בעונת
הדגירה ראשי הבוגרים הם בצבע שחור) .מין זה נפוץ באירו-אסיה
ובמזרח קנדה ,ואצלנו הוא נפוץ ביותר בחורף .הוא ניכר בסימנים הלבנים
שבאברות התעופה השחורות שלו ,בכתמים הכהים שבסוככות אוזניו,
ובמקורו האדום הכפוף קמעה שקצהו שחור .צילם :חיים מויאל
שחפי אגמים בבריכות דגים בחורף ,עת הם מתלהקים באלפיהם בבריכות
הדגים והמאגרים ובמאגרי המים ,וכן במזבלות .צילם :חיים מויאל
שחף ארמני ( ) Larus armenicusצעיר הניזון מפגר דג .זהו שחף גדול,
שמקורו קצר יחסית .המרכיב העיקרי במזונו של שחף זה ורבים אחרים
הוא פגרי דגים .תפוצת קינונו בארמניה ( 11,000זוגות) ,אירן ( 4,000זוגות)
וטורקיה (כ 2,400-זוגות) .חורפים לרוב חורף בסביבתנו .צילם :חיים מויאל

4
אדומים יגררו תגובה חזקה יותר לניקור מקור ההורים) .ראוי לציין לשם
השוואה כי השחפיות ,קרובות המשפחה שלהם ,הן קטנות גזרה על פי
רוב באופן משמעותי מהשחפים ,ולהן רגליים קצרות יותר וזנב ארוך
יותר ,לעיתים ממוזלג  -תכונה הקיימת גם במינים ספורים ומיוחדים
של שחפים ,כמו השחף קדוד-הזנב ומין המכונה קסמה.
השחפים מצוידים בבלוטת שומן מפותחת מאוד המצויה מעל הזנב,
עם שלושה פתחים בכל צד ,ובכל יום הם משמנים בקפידה וביעילות
כל נוצה בנפרד.

התנהגות
5
6

השחפים הם עופות נבונים וחברותיים המקיימים תקשורת ענפה בין
חברי הקבוצה ,ומתלהקים לקבוצות גדולות בעיקר בחורף .רבים ניזונים
במשותף ,אם קיים שפע מזון זמין .תועדו מקרים שבהם שחפים "גזרו"
בהתלהבות יתר חלקי בשר מגבם של לווייתנים.
רבים מהם נוהגים להתגודד במשותף אל מול אויבים ופולשים שונים,
כעופות דורסים ועורבים .השחפים רעשניים בקריאותיהם לשם
תקשורת בין הפרטים (הכרזה טריטוריאלית ,מציאת מזון ,איתור
פולשים וכדומה) .לא תועדו תקיפות או מגע עם האדם ,שלא כשחפיות
וחמסנים הנוהגים לתקוף כאשר מתקרבים ומסכנים לדעתם אתרי
קינון.

מעניין לציין כי רבים מהם נחשבים לקלפטופרזיטים מושבעים,
ה"שודדים" שאריות מזון לא רק מהאדם אלא אף מחבריהם ללהקה.
רבים מהם מלווים ספינות דיג וזוכים להשיג שאריות משלל הים ,ועל
כן הם מוגדרים כמינים קומנסליים הנפוצים במשכנות האדם ובערים,
לרוב סמוך לחופי הימים (לעיתים רחוקות יותר הקרבה לספינות היא
להם לרועץ ,עת הם נלכדים ברשתות דיג או נפגעים מזיהום של נפט).
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1

2
יש שחפים אשר ניחנו בקריאות מיוחדות ,כמו שחפי האגמים (Larus
 )ridibundusשקריאותיהם החנוקות אופייניות להם כל אימת שהם

מרכינים את ראשם מטה וחוסמים אגב כך את קנה הנשימה שלהם.

שלא כשחפיות הידועות כנודדות למרחקים מרשימים (המרשימה שבהן
היא שחפית הקוטב  -שיאנית העולם בנדידה ,הגומאת מרחק העולה
על היקף כדור הארץ) ,מיני שחפים רבים מבצעים נדידה קצרה יחסית,
ואף יש ביניהם המבלים את מרבית השנה בקביעות באותם אתרים או
בסמוך אליהם (שחף פרנקלין יוצא דופן ונודד למרחקים של למעלה
מ 14,000-ק"מ ,מצפון קנדה ועד דרום אמריקה .פעם יחידה נצפה גם
בישראל) .קיימים מינים אנדמיים אשר לא מבצעים כלל נדידה ,כמו
שחף קדוד-זנב ( )Chroicocephalus hartlaubiiמאיי גלפגוס ושחף
שחור-מקור מניו-זילנד.

1

2
3
4

שחף גמדי ( )Larus minutusצעיר בתעופה (דגם מיוחד בגוון חום לאורך
כנפיו) .השחף הקטן בעולם ,שבעונת הדגירה מאופיין בתחתית כנפיים
כהה ובראש שחור פחם .הוא מקנן בצפון אירו-אסיה וחורף בדרומה ובאזור
מזרח הים התיכון ,לרבות בישראל .הוא ניזון בעיקר מפרוק רגליים .צילם:
גל שרבליס
שחף עיטי בתעופה .השחף הגדול היחיד שמאופיין בראש שחור בעונת
הרבייה .מקנן ממונגוליה ועד רוסיה ,לעיתים במושבות של כ 3,000-זוגות.
צילם :מיקי ללום.
זוג שחפים שחורים ( - )Larus fuscusמין זה מתמעט לאחרונה באזורי
תפוצתו ,עקב זיהום גופי מים ,טורפים ,וגם בגלל תחרות עזה עם קרובו,
השחף הכספי ,הגם שהוא תועד מתרבה עימו .צילםBernard Spragg :
שחף כספי בולע מזון .מפער מקורו של השחף בהשוואה לעופות רבים
אחרים הוא גדול במיוחד ,והוא מסוגל לבלוע פריטי מזון גדולים יחסית.
צילם (באנגליה) :חיים מויאל
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במחקר שבוצע על נדידת שחפים שחורים התברר כי הם לא נודדים ביום
אלא רק מעט בלילה ,לא בדרך הקצרה המתבקשת אלא לאורך חופים,
והמרחק היומי היה קצר יחסית למצופה ,כ 177-ק"מ ליום בממוצע ,אך
הממוצע לאורך כל תקופות הנדידה היה הנמוך מבין העופות הנודדים
בכלל (רק כ 44-ק"מ ליום בסתיו ו 98-ק"מ ליום באביב) .כנראה חיפוש
מזון תכוף וממושך ביום ומנוחה רבה בלילה ,לצד מרחק נדידה לא ארוך
במיוחד ,היו הגורמים העיקריים לתופעה זו.

3
4

כעיקרון ,שחפים אינם צוללים עמוק במים כעופות ים אחרים ,בשל
עצמותיהם החלולות והמשקל הסגולי שלהם ,אך במקרים שהמזון קרוב
לפני המים הם משקיעים את צווארם ומקורם במים.
שחפים ישנים בלילה כשראשם נשען על חזם ,ובמנוחה (הנמשכת
בממוצע כעשר שעות ביממה) הם עומדים לעיתים על רגל אחת.

מזון ושיטות ציד

מזונם העיקרי של מרבית מיני השחפים כולל דגים ,ביצים ואפרוחים
של שחפים אחרים ,סרטנים ,רכיכות וחסרי חוליות נוספים .אצל
מינים מסוימים כמו שחפי אגמים וצהובי-רגל מהוות תדיר גם שאריות
מזון במשכנות האדם ובמזבלות מרכיב מזון חשוב .במחקר שבדק את
הבדלי הדיאטה בין זכרים לנקבות בעונת הקינון נמצא כי במין שחף
כספי הנקבות אכלו יותר תולעים ושלשולים עתירי חלבון ופחות זבל
ושאריות מזון מאשר הזכרים .ישנם גם כאלו שצדים חרקים מעופפים,
כדוגמת השחף הגמדי .תועדו שחפים המשליכים רכיכות אל פני
סלעים כדי לשבור אותן ולאכול את תוכנן ,ותועדו ירידות משותפות
של שחפים על להקות ענק של דגיגים שבמהלכן הם ריכזו את להקות
הדגיגים באמצעות עבודת רגליים מהירה .מחקרים אחדים תיעדו קיום
התנהגויות נרכשות שנלמדו על ידי פרטים אחרים והופצו באוכלוסייה.
כך תועדה אכילת זרעים ופירות אצל מיני שחפים רבים ,כדוגמת שחף
אגמים ושחף לבן-עין.
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4
5
1
דוגרים לרוב במושבות קטנות ,ויש אף במושבות ענק של רבבות ,כמו
במקרים של השחף האפרורי באלסקה ( ,(Larus canusאו כאלפי זוגות
אחדים ,כמו במקרה של שחפים כספיים באזורים שונים ,או כ1,000-
זוגות שתועדו מקננים בניו-זילנד.

3

שחפים שחורי-ראש ושחפי אגמים נוהגים בעת החיזור לעמוד צמוד
ובמקביל כשראשיהם מורכנים קדימה ,תוך קריאות ממושכות ונפנוף
ראשם מצד אל צד וגם בכיוונים מנוגדים .השחפים הכספיים ודומיהם
1

מיני שחפים גדולים מסוימים תועדו טורפים טלאים רכים שאך נולדו.
השחף השחור בנוי-זילנד נרדף לאחר שמאשימים אותו בטריפת מיני
חופמאים שונים ושחפיות בעת הקינון.
באנליזה של צנפות שבוצעה באוכלוסיית שחפים כספיים באזור נהר
האלבה שבצפון גרמניה ,נמצא כי תפריט המזון היה מגוון ,אך עם זאת
היה מורכב מ 79-אחוז דגים וסרטנים ,והשאר פסולת מזון ויצורים
קטנים אחרים.
במחקר אחר התברר כי באתרים שבהם קיימת פעילות דיג אקטיבית
ובצידה פסולת דגים ענפה ,אוכלוסיית השחפים גדלה בצורה
משמעותית.

2
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מעניין לציין ,כי תופעת הקניבליזם תועדה לא פעם במיני שחפים
מסוימים (כמו השחף הכספי) ,במיוחד טריפת אפרוחים בני מינם או
מינים אחרים.

2
3

מקומות חיות

מרבית השחפים חיים רק בצמוד לים ולגופי מים שונים באזורים הלחים,
ומרביתם ככולם אומניבורים (אוכלי כול) וגם טורפים מיומנים ,אך בה
בעת גם אוכלי פגרים ואשפתות .יש הדוגרים במקומות חיות מיוחדים,
כך למשל השחף האפור ( Leucophaeus (modestusחי במדבריות
צ'ילה שבדרום אמריקה .שחפים שחורי-ראש מקננים כרגיל בביצות
וחישות קנים ,אך רובם ככולם מצויים באזורי חוף קשי גישה ובאיים.

רבייה

אף על פי שמרבית מיני השחפים הם מונוגמיים ,תועדה פוליגמיה (ריבוי
נקבות לזכר אחד) בשחפים כספיים ושחפים אפרוריים .מרבית המינים

4

5

זוג שחפים כספיים בעת חיזור .לרוב הנקבה מתחננת בפני הזכר למזון
לאורך כל עונת הרבייה ,אגב מתיחת צוואר וקריאות שקשה להתעלם מהן.
צילום ,Chaoselly-Foto :באדיבות Pixabay
שחפים במהלך הזדווגות .במחקר מסוים התברר כי מספר ההזדווגויות
ומשכן תלויים בעוצמת החיזור ,וכן בתדירות הספקת המזון לנקבות
ובאיכותו .צילם ,Allan Auder :באדיבות Pixabay
אפרוחי שחף צהוב-רגל (בשבי) .מין זה ,שהיה בעבר זן של השחף הכספי
ולעיתים התבלבלו ביניהם ,מקנן באזור תל אביב ובמקומות ספורים
נוספים (לפי בן-דוב קיימים כ 100-זוגות אצלנו) .האפרוחים של השחפים
בכלל הם לא לגמרי עצמאיים כאפרוחים אחרים ,אלא תלויים בהוריהם
לזמן ממושך יחסית .צילם :חיים מויאל
שחף אדום-מקור ניו-זילנדי ( )Chroicocephalus scopulinusעם
אפרוחים .מין זה ,המצויד ברגליים ומקור בצבע אדום עז ,מזכיר בשמו את
השחף אדום-המקור האירו-אסייתי הנדיר בארצנו ,אך בעצם זהו מין אחר
לגמרי .המין טריטוריאלי מאוד ואגרסיבי ,וגם קלפטופרזיט .אוכלוסייתו
בני-זילנד לבדה מונה כחצי מיליון פרטים .צילםBernard Spragg :
זוג ריסות שחורות-רגל ( )Rissa tridactylaבקינון במצוקי ים .מין זה מקנן
במושבות גדולות במצוקי ים לצידם של עופות ים אחרים ,כסולות ושחפים
יסעורים .הקן מרופד בטחבים ואצות .צילוםRonile-Pixabay :
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ריסה שחורת-רגל צעירה במנוחה .הצעיר שונה מאוד מהבוגר האפרורי ,ולו דגם מיוחד המזכיר את
השחף הגמדי ,אולם לצידי צווארו הבולט במיוחד יש מעין קולר שחור .צילמהSusan young :

קוראים בעיקר קריאות טריטוריאליות משותפות וצרחניות לאחר שבת
הזוג הוזמנה לאתר הקינון המיועד ,והם מרכינים את ראשיהם במקביל
קדימה ומשמיעים קריאות חנק גרוניות חלשות ליד אתר הקן .במיני
שחפים רבים ניטשים מאבקים עיקשים בין הזכרים על הטריטוריות
ועל חסדי הנקבות ,לרבות נחיתות מאיימות ואחיזות מקור.
במינים לא מעטים של שחפים ,במהלך החיזור ,הנקבות מתחננות
למזון מהזכרים ,כאשר הן מתכווצות וזוקפות צווארן מעלה ,פוערות
את מקורן ופוצחות בקריאות שקשה להתעלם מהן .מחקר אחר שנערך
על שחפים צהובי-רגל הראה כי מספר ההזדווגויות היה קטן בצורה
מובהקת כאשר לא סופק מזון לנקבה על ידי הזכר.
הקן ,שהוא לרוב גומה המרופדת במעט עשב או אצות ,נבנה כרגיל על

הקרקע .יש המקננים על עצים ,כמו שחף אמריקאי (Chroicocephalus
 .)philadelphiaלרוב מוטלות שתיים-שלוש ביצים  -מנוקדות במרבית

המינים .הבקיעה היא א-סינכרונית ובמרווחי זמן ,מה שגורר אחריו
קניבליזם בין האפרוחים בעיתות רעב .ברוב המקרים הביצה השלישית
תהיה מעט קטנה יותר ,עם סיכויי הישרדות נמוכים .הדגירה אצל מרבית
המינים הגדולים נעה בין שלושה לארבעה שבועות ,ובהיות האפרוחים
בני שבעה-שמונה חודשים הם פורחים מהקן ,אך מטופלים כחודש
מחוץ לקן .במרבית המינים שני ההורים משתתפים בדגירה ומטפלים
בצאצאים (במחקר על שחפים כספיים בעונות קינון ספורות התברר
כי הנקבות משקיעות לא פחות מ 85-אחוז מזמנן בקן) ,והאפרוחים
חצי עצמאיים ותלויים בהוריהם זמן ממושך יחסית .ההאכלה מתבצעת
על ידי הקאה .הגדולים בשחפים (כמו שחפים עיטיים) הופכים בגיל
ארבע לבוגרים מינית עם ניצוי מתאים ,ואילו במינים הקטנים (כמו
שחף האגמים והשחף הגמדי) בגיל שנתיים .אגב ,עופות רבים מעדיפים
לקנן ליד שחפים בשל היותם משגיחים ומזהירים מיומנים וצרחנים
ללא לאות .במחקר מסוים על שחפים כספיים התגלה כי במקום שבו
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מקננים במושבה משותפת עם שחפים עיטיים ,הזכרים יוצאים פחות
לשחר לטרפם בגלל ההתקפות התכופות של שכניהם ,לעיתים ללא
התראה מוקדמת.
בהקשר אחר ,מעניין לציין כי הכלאות בין מינים שונים מתרחשות
באופן טבעי אצל מינים מסוימים שתועדו ,כך למשל בין שחף שחור
לבין שחף צהוב-רגל (מקבוצת השחפים לבני-הפנים) תועדה בכמה
מקרים תופעה זו באזורים מסוימים כמו בדלתת אברו שבספרד.

השחפים והאדם

בהפרשותיהם של שחפים העלולות להצטבר במתקני האדם בערי
החוף ,מצויים טפילים שונים ובמיוחד חיידקי אי-קולי העשויים לזהם
את הדם ולגרום למחלות מעיים.
תוחלת חייהם של השחפים הגדולים ארוכה במיוחד ,כך למשל תועד
שחף כספי שהגיע לגיל  50שנה.
יחס האדם לשחפים הוא לרוב שלילי ,בשל צרחותיהם ,קרבתם
למשכנות האדם ולמזונו ,ופגיעת הלשלשת שלהם במתקני האדם
השונים.
שחפים כספיים נסמכים גם על מזון המסופק להם על ידי בני אדם.
יצא לי לצפות בכך עם בני משפחתי ,מבעד למרפסת של דירה נפלאה
הנושקת למזח בעיר ליברפול .השחפים נחתו סמוך אלינו וניזונו
משאריות שזרקו להם אנשים.

ד"ר חיים מויאל ,מרצה לזואולוגיה במכללת לוינסקי ומורה לביולוגיה
בבית-ספר רעות ,י-ם
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