פיפיון אדום-גרון
Anthus cervinus
Red-throated Pipit
جشنة حمراء الزور

משפחת הנחליאליים

Motacillidae

הסוג :פיפיון
שם לטיניAnthus :
שם אנגליPipit :

جشنة

שם בערבית
השם  Anthusנובע מהמיתולוגיה היונית ,שם מסופר על אנטאוס ,בנו
של אטונואוס והיפודמיה היפה  .אחיו היו ארודיוס ,סכאונוסוס
ואכאנטיס.
פעם אחת הוביל אנטאוס את סוסיו של אביו הרחק ממישורי העשב
שבו הם רעו על ידי אחיו ארודיוס .מתוך רעב ,הסוסים תקפו את
אנטאוס וטרפו אותו ,אביו היה בהלם ולא יכול היה להצילו ,ואילו אמו
ניסתה להציל אותו אך לא הצליחה בגלל החולשה הפיסית שלה.
זאוס ואפולו ,מתוך רחמים למשפחה האבלה ,הפכו את הנוכחים
לציפורים .אנטאוס עצמו הפך לציפור בשם "  " Anthusשחיקתה
צהלת סוס ,אבל מאז הוא תמיד ברח ממראה או קרבה לסוס.
המשרת שלו ,שלא הצליח להגן על ההורים ,הפך לאנפה לבנה.
הציפור מהסוג " - Anthusפפיון" נקראת על שמו של אנטאוס .הסוג
פיפיון משתייך למשפחת הנחליאלים ,הסוג מונה  34מינים ו 343תת
מינים .בארץ ישנם  31מינים:
פ.אדום גרון A. cervinus

פ .ארך רגליים A.richardi
פ .ערבות A.godlewskii
פ .צהוב A campestris
פ .הרים A similis
פ .זיתי A.hodgsoni
פ .עצים A.trivialis
פ .שדות A. pratensis
פ .מים A.spinoletta
פ .ממושקף A.rubescens
תפוצתם של הפיפיונים משתרעת על פני רוב כדור הארץ .רובם
עופות קרקע המעדיפים נופים פתוחים עם צמחיה נמוכה.
הפיפיונים דומים לנחליאלים במבנה גופם ,דקי גזרה ובעלי מקור
מחודד ,אבל שונים בצבעם .הזוויגים דומים .לבוש רוב המינים זהה
בקיץ ובחורף ,מאופיינים בגווני החום והלבן של חלקי גופם עם פספוס
משתנה על החזה והחלקים העליונים של גופם .מבחינים בהם בעזרת
שירתם וצבע רגליהם .רובם מאופיינים במעוף החיזור והשירה
המיוחדים.
מקור השם פיפיון אדום גרון:
שמו המדעי ( anthusפיפיון) -שם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,
 - cervinusשזוף "פיפיון שזוף" .את שמו האנגלי ,הספרדי ,הגרמני,
הצרפתי והעברי קיבל בגין גרונו המקבל את הגוון האדמדם בתקופת
הקינון.
סימני זיהוי:
הפיפיון היחיד עם הבדלים עונתיים בגווני הנוצות .לזכרים בתקופת
הרבייה גוון פס הגבה צהבהב-ורוד עמוק .קידמת העין וסוככות האוזן
בגוון צהבהב חום .אורכו  33-31ס"מ משקלו  31-92גר' .חלקי גופו
העליונים עד העל שת ,בעלי פספוס שחור בולט על רקע של נוצות
חומות עם שולים בגוון חלודה בהירה .הגרון אדמדם-חלוד לפעמים
ישנו מופע רחב יותר ,הכולל את קדמת הראש והחזה
העליון .קשתית העין בצבע חום כהה ,טבעת העין לבנה .המקור חום
כהה ,בסיסו צהבהב-חלוד הלסת התחתונה בהירה יותר .הרגליים
צהבהבות ורודות-חומות .הנקבה בתקופת הרבייה שונה מהזכר
בגווני הוורוד שעל חזה וראשה שהם יותר בהירים ופחות נרחבים.

תפוצה בעולם:
צפונית לחוג הארקטי ברצועה צרה דרך הטונדרות האירופיות
והאסיאתיות עד למייצר ברינג .חורפים בעיקר באפריקה בעיקר
בדרומה של הסהרה ודרום מזרח אסיה.

מפת תפוצת פיפיון אדום גרון :
צהוב  -אזורי שהיה בקיץ .כחול אזורי שהיה בחורף
המפה לקוחה מתוך
Handbook of the birds of the world

תפוצתו בארץ:
מבקר חורף שכיח למדי ,בתקופת הנדידה חולף בהמוניו על פני רוב
חלקי הארץ.
אזורי מחיה:
בית הגידול ,שטחי ביצה עם ערבי נחל ,נחלים קטנים עם גומא ,ביצות
כבול ותלוליות בטונדרה .חורף בשטחים של כרי דשא לח או רטוב,
לעתים קרובות שנרמסו על ידי בקר ,אזורים חשופים בוציים ,ביצות,
גדות בוציים של נהרות ומקווי מים אחרים ,כולל שדות אורז וצוקים,
לעיתים עד לרום של  4111מטרים .לעתים קרובות שלא בתקופת
הרבייה מצטרף לאזורי המחיה של נחליאלי צהוב.
תזונה:
ניזון בעיקר מחרקים ,אך גם בחסרי חוליות אחרים ומגוון גם בחומר
צמחי .פריטי המזון כוללים זבובונים ,שפיריות ,חגבים וצרצרים ,עשים
ופרפרים (זחלים ומבוגרים) ,נמלים( ,רימות-זבובים וזבובים),
חיפושיות ,עכבישים ,נדלים ,רכיכות ,תולעים .וזרעי דשא.

הליקוט נעשה על פני הקרקע ,לעתים קרובות באזורים בוציים ,ובין
האצות בחוף הים .הולך בתנוחה אופקית .במהירות ומכשכש בזנבו.
בדרך כלל מתלהק בלהקות קטנות מחוץ לעונת רבייה.
קינון ודגירה:
תקופת הרבייה מיוני עד אמצע יולי .הזכר מתחיל את החיזור במעוף
אלכסוני לגובה של  91מטרים ומבצע צניחה כלפי מטה ממשיך
במעוף אופקי תוך רפרוף בכנפיו למרחק של כחמישים מטרים לפני
הירידה לקרקע .הקן נבנה על ידי הנקבה ,בחלל באדמה ,על תלולית
או בגדה ,ולפעמים בקצה מנהרה קצרה שנעשתה על ידי הזכר ,שני
המינים מביאים חומר לבניה ,אלא שהזכר עושה זאת לבד בשלבים
המאוחרים ,לקן צורת כוס הבנויה מעלים וגבעולי דשא ,קצת טחב
ועלים יבשים מונחים בתחתית הקן ועליהם עשב עדין נוצות ושער
שזורים יחדיו .בתטולה  9-7ביצים .בדרך כלל  .1-1הדגירה
מתבצעת על ידי הנקבה במשך  33-33ימים .הגוזלים מוזנים על ידי
שני בני הזוג.
צילומים של פיפיון אדום גרון מאת יהודה כץ

הקול מאתר Xeno-canto
מספר קטלוגי XC138998
הוקלט על ידי
Fernand DEROUSSEN

פיפיונים נוספים שנצפים בישראל:
פיפיון ארך-רגלים
Anthus richardi
Richard's Pipit
الجشنة الكبيرة

שמו המדעי  - anthusשם של ציפור מהמיתולוגיה היוניתrichardi ,
– שמו של חוקר טבע .כך גם שמותיו באנגלית ,צרפתית וספרדית.
שמו הגרמני "פיפיון הדרבן" בגין טפריו האחוריים הארוכים .שמו
העברי נובע מרגליו הארוכות .לפיפיון ארך-רגלים שיכו בעבר תת
מינים נוספים ולחלק היה גם שם נרדף נוסף .כיום המין מונה  1תת
מינים.
א A .r. richardi
ב A .r. dauricus
ג A .r. centralasiae
ד A .r.. ussuriensis
ה A .r.. sinensis
סימני זיהוי:
פיפיון גדול .אורכו  37-31ס"מ משקלו  93-31ג' בעל רגליים ארוכות
ועבות ,הבהונות ארוכות ,הטופר האחורי אורכו  33-99מ"מ .חלקי
גופו העליונים של תת המין הראשי הנמצא בארץ ,צבועים בגוון קרם
ומפוספסים בחום-צהבהב .גם טבעת העין ופס העין האחורי צבועים
בקרם חיוור ,חום צהבהב .הגב ואחוריו הנמוכים פחות מפוספסים,
אברות היד חומות כהות עם שוליים צרים לבנים .הגרון העליון לבן,
התחתון והחזה צהבהבים ומפוספסים בחום .הבטן לבנה ,קשתית
העין חומה כהה ,הלסת עליונה אפורה כהה ,התחתונה ורודה חיוורת
לפעמים צהבהבה .הרגליים וורודות חיוורות או צהבהבות ורודות.
תפוצה בעולם:
תפוצתו במזרח אסיה ודרומה .מדרום סיביר למנצ'וריה משם
למונגוליה ,סין וקוריאה.

מפת תפוצת פיפיון ארך רגליים :
צהוב  -אזורי שהיה בקיץ .כחול אזורי שהיה בחורף
המפה לקוחה מתוך
Handbook of the birds of the world

תפוצתו בארץ:
בארץ מזדמן וחורף נדיר ,עובר אורח לא מצוי ברוב האזורים הנמוכים
של ישראל.
אזורי מחיה:
בשטחים פתוחים ,ערבה עשבונית ,שדות אורז ,שדות שלף ושטחים
מעובדים ,בקצוות של מאגרי מים ואזורים ביצתיים .בדרך כלל עד
לרום של  3111מ' בהרי ההימלאיה ,נצפה חולף ברום של  1411מ'
על הר האוורסט.
תזונה:
בעיקר חרקים וזחלים .לרוב חיפושיות וחרגולים  .דגימות שהתקבלו
במחקרים שונים הכילו חגבים ,חיפושיות ,עכבישים ,זחלים שונים
וזבובים .בחורף באירופה מלבד פרפרים ,צרעות ופרת משה רבנו.
המזון גוון בתערובת של זרעים .ליקוט המזון נעשה מעל פני השטח.
לפעמים מצטרף לבעלי חיים במרעה.
קינון ודגירה:
עונת הרבייה בעיקר באפריל – יולי .הזכר שר בתצוגת מעוף .הקן
בצורת כוס גדולה של דשא גס ושורשים המרופדים בחומר עדין יותר
כגון עשבים דקים ושיער .הקן נבנה על קרקע בין אניצי דשא ,לעתים
קרובות בעשביה שטוחה .בתטולה  4-3ביצים ,בדרך כלל  4בדרום
שטחי המחיה .הדגירה והאכלת גוזלים על ידי שני בני הזוג.
פיפיון ערבות
שם לטיניAnthus godlewskii :
שם אנגליBlyth's Pipit :

שם בערבית جشنة باليث

שמו המדעי  - anthusשם של ציפור מהמיתולוגיה
היונית godlewskii ,על שמו של חוקר טבע .באנגלית שמו כשם
מקום ,שמו השני באנגלית על שמו של  .godlewskiiשמו הצרפתי,
הספרדי .הגרמני והעברי נובע מהמצאתו בערבות.
סימני זיהוי:
דומה לפיפיון ארך-רגלים ,אך נבדל ממנו בגודלו הקטן יותר ,בזנבו
ורגליו הקצרים יותר .גודלו  31-37ס"מ ,משקלו  37-41גרם .כיפת
ראשו בצבע חום כהה ,פס העין הקדמית בגוון חיוור ,פס הגבה
מתארך גם מאחורי העין ,קשתית העין כהה ,פס שפם שחרחר ודק,
נוצות גבו אפורות חומות שזורות בנוצות חומות כהות ,הכנפיים
מפוספסות בקצוות בגוון צהבהב דהוי .הזנב חום-שחרחר ,הקצוות
של זוג הנוצות המרכזיות חומות אדמדמות ,נוצות השת ותחתית
הזנב מגוונות בכתום -חום אדמדם .פסים בולטים כהים על החזה
העליון ,הנוצות בצידי הגוף כתומות אדמדמות.
תפוצה בעולם:
תפוצתו בדרום טרנס בייקל ,מנצ'וריה וטיבט ,בחורף הודו וסרי-לנקה.

מפת תפוצת פיפיון ערבות :
צהוב  -אזורי שהיה בקיץ .כחול אזורי שהיה בחורף
המפה לקוחה מתוך
Handbook of the birds of the world

תפוצתו בארץ:
בארץ מזדמן באקראי ועובר אורח לא מצוי ליד אילת.
אזורי מחיה:
בית חיותו על מדרונות הרים יבשים ומסולעים ,בדרך כלל עם צמחייה
נמוכה ,ערבות זרועות אבנים ושיחים ,לרוב בערבה עם חצץ או אבנים
קטנות .שלא בעונת הרבייה נמצא במרחבים פתוחים ,באחו ,כרי
דשא ,שדות בור ובשולי שדות מעובדים .לעתים קרובות באזורים
ביצתיים .בתקופת הנדידה עד לרום של  4111מ' נצפה ברום של
 1111מ' בהר אוורסט.
תזונה:
מזונו העיקרי חרקים קטנים וחסרי חוליות אחרים ,מגוון בזרעים.
הליקוט בשטח על ידי ריצה ואיסוף מעל פני הקרקע בדומה לבני מינו
החיים במשטחי עשב.
קינון ודגירה:
תקופת הרבייה במאי ,הזכר מתחיל בתצוגת של טיסה ,עולה ל גובה
של  31-91מ' .מרחף תוך כדי שירה .לאחר מכן יורד בתלילות אל
קרקע .הקן בצורת כוס הבנוי מדשא ועשבים יבשים ומוסווה היטב על
קרקע .הטתולה  4-1ביצים .הדגירה על ידי הנקבה ונמשכת 39-33
ימים.
פיפיון צהוב
Anthus campestris
Tawny Pipit

جشنة الصحراء

שמו המדעי  - anthusשם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,
 – campestrisמישורים " .פיפיון של המישורים" שמו באנגלית
"פיפיון חום-צהבהב" ,צבעו הצהוב הקנה לו את שמו העברי והערבי.
לפיפיון הצהוב יש  4תת מינים .תת המין הראשי נמצא בארץ.
א A. c. campestris
ב A. c. grseus
ג A. c. kastschenkoi
סימני זיהוי:
פיפיון הניכר בברור בנוצותיו האחידות ,בזנבו הארוך ועמידה דמוית
נחליאלי.
גודלו  37 - 31.1ס"מ .משקלו הממוצע של הזכר  91גרם ,משקל
הנקבה  92.1גרם .לתת המין הראשי פס גבה ּבֹולֵט בגוון בהיר,
קשתית העין בצבע חום כהה ,על-שפם כהה ופס השפם שחרחר
עדין .המקור חום כהה בחלקו העליון ,התחתון בצבע הגוף .גבו צבוע
בגוון חום-חולי אחיד ,הגחון בגוון צהבהב בהיר .הזנב ארוך בצבע חום
כהה .הקצוות של זוג הנוצות המרכזיות צבועות בצהבהב חיוור או
צהבהב אדמדם .שני הזוגות החיצוניים עם טריזים צהבהבים חיוורים
חלקה הפנימי של הנוצה לבן .סוככות הכנף הבינוניות כהות ,בניגוד
לשאר נוצות הכנף .החזה וחלקי גופו התחתונים בגוון לבן-בז' ,ללא
פספוס כמו אצל בני מינו .רגליו בצבע ורדרד או חום בהיר .הזוויגים
דומים.

תפוצה בעולם:
תפוצתו על פני רובה של אירופה להוציא את צפונה ואנגליה .משם למזרח
התיכון ומרכז אסיה .החריפה מתקיימת במרכז אפריקה והודו.

מפת תפוצת פיפיון צהוב :
צהוב  -אזורי שהיה בקיץ .כחול אזורי שהיה בחורף
המפה לקוחה מתוך
Handbook of the birds of the world

תפוצתו בארץ:
עובר אורח שכיח למדי ,מבקר החורף לא שכיח ברוב חלקי הארץ,
דוגר נדיר למדי בקיץ בהרים של צפון ומרכז הארץ.
אזורי מחיה:
בית גידולו בשטחים פתוחים ויבשים .דיונות חול .שדות אברש .שדות
מרעה ושטחי בור .ערבות ומדבריות למחצה .בשטחי המחיה
המערביים והמרכזים מעדיף אזורים עם שיחים ננסיים ועצים נמוכים
לעמידה בעת שירתו .בשפלות עד  311מ' באירופה ועד
ל  4111מטרים בקזחסטן.
תזונה:
בעיקר חרקים גם חסרי חוליות אחרים ,וזרעים .רק לעתים נדירות.
בעלי חוליות קטנים ( זוחלים ) .נצפה ניזון מטרף הכולל חגבים
וארבה ,טרמיטים ,שפיריות ,פרפרים (מבוגרים וזחלים) ,עשים.
הארינמלים ,זבובים ,נמלים וחיפושיות .נצפו גם שבלולים ,חלזונות
ולטאות.
הליקוט בעיקר על פני הקרקע  .על ידי ריצה וניקור .מדי פעם מנתר
ללכוד חרקים מעופפים ,כגון טרמיטים ,רק לעתים רחוקות עף אחרי
טרף .או מרחף כדי לגלותו אותו .נראה עומד על פריטי טרף גדולים
כגון חגבים ,ומבתר אותם על ידי מהלומות במקורו.
קינון ודגירה:

עונת הרבייה מתחילה מאמצע אפריל ועד אמצע אוגוסט ,מוקדם יותר
בצפון אפריקה ומאוחר יותר בצפון אירופה הזכר מונוגאמי
וטריטוריאלי .בתצוגת המעוף הוא עולה לגובה של  41מ' ,לעיתים
לגובה של ( 311מ') .שר תוך כדי שהוא חג במעגלים באופן אקראי
ויורד בירידה תלולה וגלית או בגלישה ישרה לפעמים תוך כדי שירה.
הקן נבנה בעיקר על ידי הנקבה לעתים רחוקות נעזרת בזכר ,הקן
בצורת כוס ,עשוי מגבעולי עשב .עלים ושורשים ,מדופן בחומר צמחי
עדין ושיער .נבנה בשקע או חריץ שבקרקע או בציצת דשא .בתטולה
 4-1ביצים הכמות משתנה באזורי המחיה השונים .הדגירה על ידי
הנקבה ,לעיתים על ידי שני בני הזוג .משך הדגירה  33-33ימים לרוב
 39ימים .הגוזלים מוזנים על ידי שני ההורים .במשך  34-33ימים.
לאחר פריחת הגוזלים הטיפול נמשך על ידי שני ההורים ,במשך 3-1
שבועות.

פיפיון הרים
Anthus similis
Long-billed Pipit
جشنة طويلة المنقار

שמו המדעי  - anthusשם של ציפור מהמיתולוגיה היוניתsimilis ,
– זהה" .פיפיון זהה" מרמז על דמיונו לקודמו.

שמותיו באנגלית ,צרפתית ,גרמנית וערבית" .פיפיון ארוך-מקור"
בגין מקורו הארוך יחסית בקרב בני מינו .שמו העברי נובע מבית
חיותו האסיאתי – הרים סלעיים ,תרם גם לשמו השני באנגלית:
. Indian Rock Pipit
פיפיון ההרים מונה  19תת מינים .בארץ ישנו רק תת מין אחד A. s.
captus
A. s. asbenaicusis
3
A. s. banermani
2
A. s. captus
3
A. s .j ebelmarrae
4
A. s.nivescens
5
A. s. hararensis
6
A. s. dewittei
7
A. s. palliditinctus
8
A. s. leucocraspedon
9
A . s.nicholsoni
01
A . s.petricolus
00
A . s.ptimarius
02
A . s .arabicus
03
A . s . sokotrae
04
A . s . decaptus
05
A s .j erdoni
06
A. s. similis
07
A. s. travancoriensis
08
A . s .ymethini
09
סימני זיהוי:
אורכו של הזכר  37-91ס"מ ,משקלו  41-31גרם ,משקל הנקבה 91-
 43גרם .פיפיון גדול ומוצק עם פספוס אקראי על חלקי גופו העליונים
והחזה .צידי גופו לא מפוספסים .לתת המין הראשי יש פס גבה בולט,
פס העין וסוככות האוזן בגוון חום צהבהב .קשתית העין בצבע חום
כהה .כיפת ראשו וחלקי גופו העליונים בצבע אפור-חום כהה .נוצות
הכנפיים חומות כהות ,קצותיהם ושוליהם בגוון חום-צהבהב ,סוככות
הכנפיים הקטנות צבועות בחום .הזנב חום כהה .הגרון אפרפר לבן ,
הגחון כהה בגוון ורדרד מאדים ,החזה עם פספוס אפור בהיר .המקור
ארוך יותר משל הפיפיון הצהוב ,הלסת התחתונה והרגלים חומות.
הטופר אחורי קצר יותר מאצבעו האחורית.
תת המין הנמצא בארץ בעל רגלים יחסית קצרות ,חלקי גופו העליונים

בגוון אפרפר חיוור ומפוספסים ,חלקי גופו התחתונים ורדרדים-
צהבהבים חיוורים ,לזוג בנוצות הזנב החיצוניים יש קצוות חיוורים,
הנוצות המרכזיות בגוון חום צהבהב חיוור או אפרפר.
תפוצה בעולם:
תפוצתו בדרום אסיה וברחבי אפריקה .מדרום סהרה ,מאלי ,ניגריה
וקמרון משם לישראל ,סוריה ולבנון דרך אירן ופקיסטן להודו ומיאנמר.

מפת תפוצת פיפיון הרים :
צהוב  -אזורי שהיה בקיץ .כחול אזורי שהיה בחורף .ירוק אזור שהיה  -יציב
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תפוצתו בארץ:
בארץ יציב נפוץ באזור הרי ים התיכון של מרכז ובצפון הארץ.
אזורי מחיה:
בית הגידול משתרע על גבעות סלעיות או סלעיים עם כיסוי קרקע
דליל  ,לעתים קרובות בסבכים או שטחים מיוערים .באפריקה ,
לעתים קרובות למדי במדרונות צחיחים ושטחי מרעה גבוהים ,אזורים
דמוי ערבה ,עם אבנים וסלעים וביניהם גושי דשא ושיחים נמוכים,
לעתים קרובות באזורים לאחר שריפה .משפלה עד לרום של  9111מ
.
תזונה:
המזון מורכב מחרקים וחסרי חוליות קטנים אחרים ,כולל חגבים
וצרצרים ,חיפושיות תיקנים .טרמיטים ,נמלים  ,זחלי פרפרים
ועכבישים .נצפה בולע חצץ .מלקט את טרפו בעיקר על הקרקע .גם
מרים פריטי טרף מצמחייה וענפים .לעתים קרובות מלקט על קרקע
שנשרפה לאחרונה.
.קינון ודגירה:

עונת הרבייה מתרחשת בחודשים שונים באפריקה ,הדבר תלוי
באזורי המחיה השונים .ממרס  -אפריל ועד אוקטובר .בישראל
באפריל .הזכר מונוגאמי וטריטוריאלי .מתחיל את החיזור בתצוגה של
רפרוף ומעוף גלי .הזכר תוחם את נחלתו על ידי שירה ממושכת בעת
מעופו או בעמידה במקום מוגבה .הקן בצורת כוס עמוקה של עשב
יבש ,בעשבים עדינים ושורשים קטנים ,נבנה על ידי שני בני הזוג על
קרקע ,לעתים קרובות על מדרון .בסדק שבסלע או בסבך עשבים.
בתטולה  4-3ביצים אפרפרות ,מנוקדות בנקודות אדמדמות חומות.
הדגירה נמשכת  34-33ימים על ידי הנקבה .הקינים לעיתים קרובות
נפגעים מטפילות של הקוקייה המזרחית בישראל.
פיפיון זיתי
Anthus hodgsoni
Olive-backed Pipit
جشنة زيتونية الظهر

שמו המדעי  - anthusשם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,
 – hodgsoniשמו של חוקר טבע אנגלי שגילה את המין הזה,
"פיפיון על שם הודסון" .שמו האנגלי "פיפיון עם גב-זיתי " ובדומה
שמו העברי נובעים מהצבע הזיתי של גבו .הצרפתים והגרמנים נתנו
לו את השם "פיפיון היערות" כי הוא מצוי בחורשים .המין מונה  9תת
מינים.
א A .h. hodgsoni
ב  – A .h yunanensisנמצא בארץ.
סימני זיהוי:
פיפיון בינוני בגודלו אורכו  31-37ס"מ ומשקלו  37-94גרם .לתת המין
הראשי פס הגבה רחב בגוון קרם צהבהב לפני העין ,דהוי מאחריה.
גובל בשחור שמעל .כתם לבן על סוככות האוזן ומתחתם כתם כהה

בהמשך לפס לחי שחור .חלקי הגוף העליונים והראש ירקרקים עם
פספוס שחור .החזה בגוון צהבהב זיתי מנוקד בכתמים שחורים,
אברות הכנף בגון שחרחר ירקרק זית ,קצוות הנוצות הגדולות
ירקרקת או צהבהבות חיוורות בקצותיהם .הזנב בגוון שחרחר כהה,
הקצוות ירוקים ,עם טריז לבן בקצה הנוצה .קשתית העין בגוון חום-
אדמדם או חום כהה .המקור חום ,בסיס הלסת התחתונה בצבע הגוף
התחתון ,הרגליים בצבע צהוב אדמדם או ורוד .לפעמים צהבהב.
הזוויגים דומים.
תפוצה בעולם:
תפוצתו מצפונה של רוסיה האסיאתית עד ליפן משם דרומה עד להרי
ההימלאיה .מדרום סיביר לקמצ'אטקה משם למונגוליה ,סין ,קוריאה
ויפן .חורף בדרום מזרח אסיה.

מפת תפוצת פיפיון זיתי :
צהוב  -אזורי שהיה בקיץ .כחול אזורי שהיה בחורף .ירוק – אזורי שהיה יציב
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תפוצתו בארץ:
בארץ מזדמן נדיר בזמן הנדידה ומבקר החורף קבוע באילת .מבקר לא
סדיר באזורים האחרים בארץ
אזורי מחיה:
בית גידולו שולי הטייגה ,במשטחי עשב ושרכים המכסים מדרונות,
קרקע סלעית וקרחות יער .ביער פתוח של עצי אלון ,ליבנה ,אלמון,
אשוח או אורן ,גם שטחי צמחיה נטושה עם עצים בודדים ,ובאזורים
צחיחים של סלעי לבה ,בשולי ביצות ואזורים מוצלים ,בשדות אורז.
באופן סדיר בשיחי ערער או שיחים אחרים מעל קו העצים בהרי

ההימלאיה .בעונת הרבייה שאינה מתרחשת למרגלות ההימלאיה
נמצא ברום עד  9111מ'.
תזונה:
מזונו העיקרי חרקים :כולל עשים ,פרפרים וזחליהם .זבובים,
חיפושיות וחרקים מסדרת אחידי כנף .מגוון בזרעים ממשפחת
הדגנים וזרעי עשבים שונים .במחקר אחר נמצאו גם תולעים וזחלים
של חידקנית.
הליקוט נעשה על פני הקרקע ,כשהוא מופרע ,בדרך כלל עף לעצים
שהוא נוהג לעיתים קרובות להלך לאורך ענפיהם.
קינון ודגירה:
עונה רבייה בחודשים יוני אוגוסט בסיביר במרכז אסיה ממאי עד סוף
יולי .בדרום אזור המחיה בדרך כלל שני מחזורי דגירה .הזכר עולה
לגובה של  31עד  41מטר למקום תצפית ,תוך כדי שירה ונפנוף
כנפיים ומבצע צניחות באופן ישיר או בקשתות .הקן בצורת כוס ועשוי
מאזוב והעשב יבש ,מרופד בעשב עדין ושערות ,מונח על האדמה תחת
ציצת עשב או תחת סלע .בתטולה  3-5ביצים .הדגירה נמשכת  11-11ימים.

פיפיון עצים
Anthus trivialis
Tree Pipit
جشنة الشجر

שמו המדעי  - anthusשם של ציפור מהמיתולוגיה היונית– trivia ,
שכיח "פיפיון שכיח" .השם ניתן לו בגין שכיחותו הרבה ברחבי
אירופה .שמותיו באנגלית ,צרפתית וספרדית .גרמנית ערבית ועברית
בגין בית הגידול האופייני בינות לעצים .המין מונה  4תת מינים .שני
הראשונים נמצאים בארץ.
א A. t. trivialis
ב A. t. schlueteri
ג A. t. haringtoni
סימני זיהוי:
פיפיון בינוני בגודלו ורזה עם חזה מפוספס בצורה מודגשת ומקורו
עבה למדי .אורכו  33-31ס"מ משקלו  15-39גרם .לתת המין הראשי
יש פס גבה בולט ופס שפם רחב ובהיר וטבעת העין כהה יותר .החלק
העליון של הראש מפוספס בצבע חום כהה ,החזה צהבהב חום בהיר
הבטן לבנה ,צידי הגוף מפוספסים פחות .צבע גבו אחיד למדי
הזנב חום כהה ,המקור חום כהה .הלסת התחתונה בצבע חום
צהבהב ,הרגליים בגוון חום צהבהב חיוור .הטופר האחורי מעוקל
וקצר.
תפוצה בעולם:
תפוצתו מצפון ומערב אירופה עד לתורכיה והמזרח התיכון משם עד
לאירן קזכסטן וסין .חורף מדרום לסהרה ובהודו.

מפת תפוצת פיפיון עצים :
צהוב  -אזורי שהיה בקיץ .כחול אזורי שהיה בחורף
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תפוצתו בארץ:
בישראל תת המין הראשי שכיח במספרים עצומים בתקופת הנדידה.
מבקר חורף לא מצוי במרכז ודרום הארץ .תת המין  schlueterנודד
נדיר במזרח הארץ ואילת.
אזורי מחיה:
בתי הגידול בעונת הרבייה כוללים יער ,קצה יער ,חורש פתוח,
מטעים ,לעתים קרובות עצי אורן צעירים עם עצים בודדים וגבוהים,
גם שטחים יבשים או כר דשא עם שיחים ועצים צעירים .מגובה פני
הים עד לרום של  9411באירופה ו  3111מ ' בהרי ההימלאיה.
בנדידה מעדיף בתי גידול דומים ,כמו גם אזורים פתוחים יותר .שלא
בעונת הרבייה ,באזורים קרחים בחורשים ובסוואנה פתוחה .במטעים
חקלאיים .מטעי קפה ,עם עצי צל גבוהים .נצפה מידי פעם בשדות
מרעה הררי ברום של עד  4111מ' באפריקה.
תזונה:
מזונו כולל מגוון רחב של חסרי חוליות ,בעיקר חרקים ,גם חומר צמחי
כלשהו בחורף.
הגוזלים אובחנו כניזונים באופן בלעדי בחסרי חוליות .בשישה
מחקרים תזונתיים שנערכו באירו -אסיה ,נמצאו חיפושיות ,בעיקר
חדקוניות ששימשו למזון החשוב ביותר .בניתוח של תוכן קיבה של
 11ציפורים מרוסיה .חדקוניות נמצאו ב  ,71%אחידי כנף ב ,39%-
חיפושיות עלים ב 47%וזחלים ב ;44%טרף אחר ב ,1%,כללו
חיפושיות-נתוזיות ,חרגולים ,חיפושיות-רצניות ועכבישים .פריטים
פחות נפוצים כללו חיפושיות זבל וחיפושיות קרקע ליליות ,זבובים
קטנים ,נמלים ,חלזונות וזרעי צמחים.
ליקוט המזון נעשה בעיקר על קרקע .לרוב בקרב עלים נשירים
ועשבים נמוכים ,מדי פעם גם על גדמי וגזעי עצים ,הליקוט לעתים
קרובות בלהקות קטנות עד בינוניות בתקופת הנדידה ובחורף.
קינון ודגירה:
עונת הקינון מסוף אפריל ואוגוסט ,בצפון מערב אירופה ממאי ועד
סופו יולי בהודו ,לעתים קרובות שתי מחזורי דגירה ,לעתים רחוקות
שלוש .הזכר מונוגמי ,לעיתים פוליגאמי וטריטוריאלי .מתחיל במעוף
ושירת החיזור ,הזכר מבצע נסיקה למוט או עץ בגובה של כ  31מ '
מדי פעם עד  41מ  ,צונח ונוחת על מוט או עץ אחר וחוזר על הפעולה

לסירוגין .הקן נבנה על ידי הנקבה ,בצורת כוס גדולה מעשב יבש,
לעתים קרובות בסיסו עשוי מאזוב ומרופד בעשבים עדינים .הקן מוצב
בשקען שבקרקע .בתטולה כ  9-1ביצים ,בדרך כלל  .3-1הדגירה
 39-33ימים .האפרוחים מוזנים
מתבצעת על ידי הנקבה במשך
על ידי שני ההורים .שיעורי ההצלחה של בקיעת הביצים כ ,79%
חלק מהקינים נפגע מהטפילות של הקוקייה האירופית.
פיפיון שדות
Anthus pratensis
Meadow Pipit
جشنة الحقول

שמו המדעי  - anthusשם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,
( –pratensisאחו) "פיפיון של אחו" כך שמו האנגלי והגרמני ,שמו
העברי והערבי דומה .המין מונה  9תת מינים.
א  – A. p. pratensisנמצא בארץ.
ב A. p. whistleri
סימני זיהוי:
פיפיון קטן ומפוספס עם כנפיים מעוגלות ומקור דק .גודלו 33.1-31
ס"מ משקלו  99ג' הנקבה  32.1ג' .טבעת העין בגווני חום או צהבהב
חום חיוור .סוככות האוזן מפוספסות בפסים צרים בגוון שנהב
שחרחר .החלק העליון של ראשו בצבע חום או חום ירקרק זית עם
פסים חומים שחורים רחבים .הכנפיים כהות יותר ,עם שולים ירקרקים
או אפרפרים ,הזנב חום כהה ,השולים של זוג הנוצות המרכזיות בגוון

ירקרק זית .צדי הגרון  ,החזה וצידי הגוף מפוספסים בצבע חום כהה.
כיפת הראש שחרחרה חומה ,המקור חום כהה ,בסיס הלסת
התחתונה בהירה יותר .הרגליים חומות-צהבהבות חיוורות ,הטופר
האחורי ארוך .הזוויגים דומים.
תפוצה בעולם:
תפוצתו על פני מרבית אירופה משם עד למערב סיביר ,למעט ארצות
ים התיכון.

מפת תפוצת פיפיון שדות :
צהוב  -אזורי שהיה בקיץ .כחול אזורי שהיה בחורף .ירוק – אזורי שהיה  -יציב
המפה לקוחה מתוך
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תפוצתו בארץ:
תת המין  A. p. pratensisמבקר חורף מצוי בשפע ,לא שכיח
במעבר הנדידה בצפון ומרכז הארץ ובחלק מהנגב.
אזורי מחיה:
במגוון רחב של בתי גידול פתוחים ,כגון טונדרה ,אדמת בור ואדמת
שיחים צחיחה ,ביצות ,מלחות ,ודיונות .כרי דשא בשפלות ,בגבעות,
קרחות יער ,אדמות בור ,על קרקע המיועדת לעיבוד ,מדי פעם.
אדמת כבול הוא בית הגידול המועדף בצפון אירופה .שטחי אברש,
ביצה ואדמות מרעה נראה בית הגידול האופטימאלי ביבשה בריטניה.
בתי הגידול בחורף דומים ,נצפו מגובה פני הים עד לרום של  4111מ
' לרוב  111-3111מ'.
תזונה:

בעיקר חסרי חוליות קטנות פחות מ  1מ"מ אורך ,מגוון בזרעים .מגוון
רחב של חסרי חוליות שנצפו ,בכלל זה ,חשוכי זנב ,זבובונים.
שפיריות ,חגבים .יתושים .באגים .חיפושיות ,זבובי עקרב ,פרפרים
(זחלים ומבוגרים) ,זבובים ,נמלים .עכבישים ,קרציות ונדלים .זרעי
צמחים שונים שנלקטו :זרעים של דגנים ,צמחי גומא ,סמרים
ואברשים.
הליקוט מתבצע מעל פני הקרקע בצמחייה נמוכה .בדרך כלל פחות מ
 31סנטימטרים .תוך כדי הליכה או ריצה מרים את הטרף ופריטי
צמחייה מקרקע .מדי פעם לוכד חרק מעופף ,אבל רק לעתים נדירות
רודף אחרי חרקים באוויר .נצפה מדשדש במים רדודים .הליקוט
נעשה לעתים קרובות בלהקות קטנות עד גדולות בזמן הנדידה ומחוץ
לעונת הרבייה.
קינון ודגירה:
עונת הרבייה מסוף מרץ עד אוגוסט באזורים גבוהים ,שני מחזורי
דגירה במרכז ומערב אירופה( :רק לעתים נדירות בצפון) ,מדי פעם
שלושה מחזורים .הזכר מונוגאמי וטריטוריאלי .מתחיל את החיזור
במעוף ושירה .הזכר עולה לגובה של  91מ' ולאחר מכן נוחת עם
כנפיים פרושות למחצה וזנב מורם מעט חוזר בצורה לוליינית לנקודת
התחלה.
הקן נבנה בצורת גביע הבנוי מעשבים ,מרופד בדשא עדין ושיער.
חבוי בינות לצמחייה נמוכה על הקרקע .בתטולה  9-7ביצים ,גודל
הטתולה תלוי בגובה קו הרוחב ,השיא בצפון .הדגירה נמשכת 34
ימים ,על ידי הנקבה לבדה ,מדי פעם נעזרת בזכר .הגוזלים מוזנים
על ידי שני ההורים במשך כ  39ימים ,הטיפול באפרוחים על ידי שני
ההורים ,נמשך  39-33ימים.
פיפיון אדום-גרון
Anthus cervinus
Red-throated Pipit
جشنة حمراء الزور

שמו המדעי  - anthusשם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,
 - cervinusשזוף "פיפיון שזוף" .את שמו האנגלי ,הספרדי ,הגרמני,
הצרפתי והעברי קיבל בגין גרונו המקבל את הגוון האדמדם בתקופת
הקינון .זה מין מונוטייפ ללא תת מינים.
סימני זיהוי:
הפיפיון היחיד עם הבדלים עונתיים בגווני הנוצות .לזכרים בתקופת
הרבייה גוון פס הגבה צהבהב-ורוד עמוק .קידמת העין וסוככות האוזן
בגוון צהבהב חום .גודלו  33-31ס"מ משקלו  31-92ג' .חלקי גופו
העליונים עד העל שת ,בעלי פספוס שחור בולט על רקע של נוצות
חומות עם שולים בגוון חלודה בהירה .הגרון אדמדם-חלוד לפעמים
ישנו מופע רחב יותר ,הכולל את קדמת הראש והחזה
העליון .קשתית העין בצבע חום כהה ,טבעת העין לבנה .המקור חום
כהה ,בסיסו צהבהב-חלוד הלסת התחתונה בהירה יותר .הרגליים
צהבהבות ורודות-חומות .הנקבה בתקופת הרבייה שונה מהזכר
בגווני הורוד שעל חזהו וראשו שהם פחות אינטנסיביים ופחות
נרחבים,
תפוצה בעולם:
תפוצתו צפונית לחוג הארקטי ברצועה צרה מצפון פנוסקנדיה דרך
הטונדרות האירופיות והאסיאתיות עד למייצר ברינג .חורפים בעיקר,
באפריקה בעיקר בדרומה של הסהרה ודרום מזרח אסיה.

מפת תפוצת פיפיון אדום גרון :
צהוב  -אזורי שהיה בקיץ .כחול אזורי שהיה בחורף
המפה לקוחה מתוך
Handbook of the birds of the world

תפוצתו בארץ:
מבקר חורף שכיח למדי ,בתקופת הנדידה חולף בהמוניו על פני רוב
חלקי הארץ.
אזורי מחיה:
בית הגידול ,שטחי ביצה עם ערבי נחל ,נחלים קטנים עם גומא ,ביצות
כבול ותלוליות בטונדרה .חורף בשטחים של כרי דשא לח או רטוב,
לעתים קרובות שנרמסו על ידי בקר ,אזורים חשופים בוציים ,ביצות,
גדות בוציים של נהרות ומקווי מים אחרים ,כולל שדות אורז וצוקים.
לעיתים עד לרום של  4111מטרים .לעתים קרובות שלא בתקופת
הרבייה מצטרף לאזורי המחיה של נחליאלי צהוב.
תזונה:
ניזון בעיקר מחרקים  ,גם בחסרי חוליות אחרים מגוון גם בחומר
צמחי .פריטי המזון כוללים זבובונים ,שפיריות ,חגבים וצרצרים ,עשים
ופרפרים (זחלים ומבוגרים) ,נמלים( ,רימות-זבובים וזבובים),
חיפושיות ,עכבישים ,נדלים ,רכיכות ,תולעים .וזרעי דשא.
הליקוט נעשה על פני הקרקע ,לעתים קרובות באזורים בוציים ,ובין
האצות בחוף הים .הולך בתנוחה אופקית .במהירות ומכשכש בזנבו.
בדרך כלל מתלהק בלהקות קטנות מחוץ לעונת רבייה.
קינון ודגירה:
תקופת הרבייה מיוני עד אמצע יולי ,ביוני בלבד רק בצפון האזור.
הזכר מתחיל את החיזור במעוף אלכסוני לגובה של  91מטרים ומבצע
צניחה כלפי מטה ממשיך במעוף אופקי תוך רפרוף בכנפיו למרחק של
כחמישים מטרים לפני הירידה לקרקע .הקן נבנה על ידי הנקבה,
בחלל באדמה ,על תלולית או בגדה ,ולפעמים בקצה מנהרה קצרה

שנעשתה על ידי הזכר ,שני המינים מביאים חומר לבניה ,אלא שהזכר
עושה זאת לבד בשלבים המאוחרים ,לקן צורת כוס הבנויה מעלים
וגבעולי דשא ,קצת טחב ועלים יבשים מונחים בתחתית הקן ועליהם
עשב עדין נוצות ושער שזורים יחדיו .בתטולה  9-7ביצים .בדרך כלל
 .1-1הדגירה מתבצעת על ידי הנקבה במשך  33-33ימים .הגוזלים
מוזנים על ידי שני בני הזוג.
פיפיון מים
Anthus spinoletta
Water Pipit

جشنة الماء

שמו המדעי  - anthusשם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,
 spinolettaנתגלה באיטליה בשנת  3711שם ניתן לו שמו
באיטלקית "אדמדם ",לא ברור למה .שמותיו באנגלית ,צרפתית,
גרמנית ,ערבית ועברית "פיפיון מים" נובע מהימצאותו בנופי מים
ואזורים לחים .פיפיון המים מונה  4תת מינים.
א
ב
ג

A. s. spinoletta
A. s. coutellii
A. s. blakistoni

סימני זיהוי:

גודלו  31-37ס"מ ,משקלו  31-94גרם .בתקופת הקינון לזכר של תת
המין הראשי הנוצות אפורות עד חומות-אפורות .קדמת מצחו ,עורפו
וסוככות העורף בגוון חום אפור ,פס הגבה רחב ולבנבן .חלקי הגוף
העליונים אפרפרים-חומים עם פסים כהים קלושים ועם קצוות
חיוורות .הזנב בצבע חום כהה .הגרון לבנבן עם פס כהה לרוב חלש,
הגרון התחתון ,החזה והחלק העליון של הבטן צבועים בגוון ורדרד
צהבהב .כיפת הראש והמקור שחרחרים חומים .הרגליים בגוון חום
כהה .שלא בתקופת הרבייה נוצות הראש האפורות מתחלפות לחום
או חום-אפור עם פספוס דק כהה .תת המין הנמצא בארץ A. s.
 coutelliiקטן יותר מתת המין הראשי ,מעט בהיר ממנו ומפוספס
יותר בגבו ופחות אפור בראשו .הזוויגים דומים ,הנקבה בממוצע
חומה בהירה יותר ופחות אפורה על ראשה.
תפוצה בעולם:
תפוצתו הולוארקטית לא רציפה .מתחילה באנגליה משם בהרי מרכז
ודרום אירופה לבלקן וצפון מערב תורכיה ,לקווקאז ,צפון אירן משם
לאפגניסטן וטרנסביקל.

מפת תפוצת פיפיון מים :
צהוב  -אזורי שהיה בקיץ .כחול אזורי שהיה בחורף .ירוק – אזורי שהיה יציב
המפה לקוחה מתוך
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תפוצתו בארץ:
תת המין  A.s. coutelliiעובר אורח שכיח ומבקר חורף ברוב אזורי
ישראל.
 A.s. spinolettaמבקר חורף לא שכיח בצפון ומזרח הארץ.
אזורי מחיה:
בתי הגידול מתנהלים בשדות מרעה אלפיניים וכרי דשא הרריים
גבוהים ,מדרונות עם סלעים נמוכים וכרי דשא עם שיחים או עצים

מפוזרים .בדרך כלל באזורים רטובים ,ולחים על מדרונות הרים ,ליד
נחלים עם חלוקי נחל וסלעים ,בינות לסבכים בשולי אגמים .בגבהים
של  111מ' ועד לרום של  9111מ' בחורף בחופים סלעיים ,לגונות.
ביצות ,קצות דשא של אגמים ונהרות ,שדות אורז משקים חקלאיים
המגדלים צמחיה עם השקיה מרובה .לעתים קרובות בשיתוף עם
נחליאלי צהוב מדי פעם על קרקע חקלאית ,בשפלה ועד לרום של
 9111מ'.
תזונה:
מזונו חסרי חוליות וחומר צמחי כלשהו  .באירופה טרפו כולל חרקים
חשוכי כנף :צרצרים וחרגולים ,אחידי כנף :ארינמלים ,עשים ,פרפרי
וזחליהם ,רימות זבובים וזבובים ,באפריקה :כנימות ,נמלים ,חיפושיות
עכבישים ,מרבי רגליים ,חלזונות ,ותולעים .חומר צמחי כלל :אצות,
פירות יער וזרעים.
ליקוט המזון נעשה על פני הקרקע ,מלקט את החרקים וחסרי
החוליות האחרות ומדי פעם קופץ ללכוד חרקים מעופפים ,או עף
מענף המשמש כנקודת תצפית כדי לתפוס את הטרף .במזג האוויר
קשה בהרים גבוהים ,מלקט ליד כניסות למאורות של מרמיטות.
במהלך עונת הרבייה ,הליקוט יותר מאסיבי ומרחקי המעוף גדולים
יותר .כאשר תנאי מזג אוויר גרועים .לרוב מלקט לבד או בזוגות,
לפעמים בקבוצות קטנות.
קינון ודגירה:
תקופת הקינון מסוף אפריל עד תחילת יולי באירופה ,לפעמים שני
מחזורי קינון.
הזכר לרוב מונוגמי מדי פעם פוליגאמי או במספר רב יותר של בנות
זוג .מתחיל את החיזור במעוף ושירה .עולה באלכסון לגובה של 31
עד  41מ' עף במעגל או בקשת ויורד בזמן הגלישה בצורה לוליינית.
הקן נבנה בעיקר על ידי הנקבה ,לפעמים הזכר עוזר .לקן צורת כוס
העשוי מגבעולי עשב ועלים ומחוזק בטחב ,תחתית הקן מרופדת
בחומר צמחי עדין ושערות ,מונח על הקרקע ליד גדה או בדרך כלל
בחלל באדמה ,לפעמים הוסתר היטב על ידי צמחייה בקצה מנהרה.
בתטולה  3-1ביצים ,לעתים עד  .1הדגירה על ידי נקבה בלבד,
נמשכת  33-31ימים .האכלת הגוזלים על ידי הנקבה ,הזכר משתתף
רק בימים הראשונים .לאחר מכן האכלת האפרוחים על ידי שני
ההורים  ,במשך  33-31ימים.
מחקר באירופה הראה ש  42%מהקינים שהשתתפו במחקר ,היו
לטרף לסמורים ונחשים ,ובמחקר אחר סמורים ארוכי זנב ,ונברנים היו
אחראים לאובדן של הביצים והגוזלים.

פיפיון ממושקף
Anthus rubescens
Buff-bellied Pipit
جشنة مصفرة البطن

טקסונומיה.
בזמנו נחשב כתת מין של פיפיון מים ,מחקרים שנעשו לאחרונה
בעזרת ה  DNAכמו גם הבדלי נוצות ,מצביעים על כך שתת
המינים של פיפיון המים יכולים לייצג יותר ממין אחד .חלק מתת
המינים הקודמים של פיפיון המים הפכו להיות תת מינים של
הפיפיון הממושקף .כיום ארבעה תת מינים מוכרים.
שמו המדעי  - anthusשם של ציפור מהמיתולוגיה היונית,
 – rubescensאדום" ,פיפיון אדום" ניתן לו כאשר נחשב
לתת מין של פיפיון מים ,שם שאינו הולם אותו ,ניתן אולי בגלל
גוון הבז' שעל בטנו .שמו האנגלי ניתן לו בגלל הגוון החום-
צהבהב של בטנו וכך גם שמו הערבי ,הצרפתים קוראים לו
"פיפיון אמריקאי" ,הספרדים "פיפיון צפון אמריקאי" והגרמנים
"פיפיון פסיפיק" על שום מקום תפוצתו .שמו העברי ניתן לו בגין
טבעת העין הלבנה הבולטת.
א  - A .r. japonicasנמצא בארץ.
ב A .r. pacofocis
ג A .r. alticola
ד A .r.. rubescens
סימני זיהוי:

גודלו  33-37ס"מ ,משקלו  93גרם .בזמן הרבייה גוון הנוצות של
זכר תת המין הראשי :יש פס גבה רחב לבנבן ורדרד חום .פס תת
השפם חום-צהבהב .הלחי בגוון כהה משתנה עם פסים אפורים
עדינים כהים .נוצות הכנף שחרחרות וחיוורות בקצותיהן .הזנב חום -
שחרחר עם קו לבן ארוך על פני הנוצות המרכזיות .לפעמים גם
בקצותיהן .הסנטר והגרון בגוון חום צהבהב חיוור נוטה לוורדרד.
כמות משתנה של פסים בצבע חום אפור על החזה וצידי הגוף .כיפת
הראש חום שחרחר ,המקור שחרחר חום  ,הרגליים בצבע חום כהה,
תת המין  japonicas -הנמצא בארץ שונה מהאחרים ,בכך שהוא
יותר חיוור .הרגליים ורודות ,בתקופת רבייה נוצותיו בגוון אדום-קינמון
וחלקי גופו התחתונים מקבלים גוון ורוד קינמון וכתמים שונים על
החזה וצידי הגוף .שלא בתקופת הרבייה גוון הנוצות אפרפר -זית
כהה בחלקי הגוף העליונים .מרכז נוצה שחור ומודגש יותר בכנפיים.
הצבע הלבן בסוככות השכמה ,אברות האמה והשלישוניות בולט
יותר.
תפוצה בעולם:
תפוצתו צפון ,מרכז ומזרח רוסיה עד האיים הקרליים .בצפון אמריקה
מאלסקה וקנדה עד אורגון

מפת תפוצת פיפיון ממושקף :
צהוב  -אזורי שהיה בקיץ .כחול אזורי שהיה בחורף
המפה לקוחה מתוך
Handbook of the birds of the world

תפוצתו בארץ:
בארץ חולף נדיר אך קבוע ומבקר החורף בדרום הערבה ובאילת ,נדיר
מאוד באזורים אחרים בארץ.
אזורי מחיה:

בית הגידול של תת המינים בצפון אמריקה ,טונדרה חסרת עצים,
שדות זרועי אבנים ואזורים סלעיים ,על חוף שומם גם בשדות מרעה
ואדמות חקלאיות ומדרונות הרים עד לרום לפחות של  9711מטרים.
חורף בשטחים פתוחים של בתי גידול לחים ,לאורך נחלים ובשולי
אגמים ,בשדות אחו .ביצות מלח ועל חופים .בתקופת הנדידה גם על
שרטונים ושטחים פתוחים ליד נהרות ואגמים ,שדות חרושים ,שדות
מרעה רטובים ושדות חיטה .בתי הגידול של תת המין  japonicasעל
הרים סלעיים וטונדרה עם גבעות ,בחורף מעדיף כרי דשא לח ,ביצות,
שדות חקלאיים מושקים ושולי ביצות.
תזונה:
המזון העיקרי חרקים .הכוללים :חגבים ,צרצרים וארבה .חיפושיות,
באגים ,כנימות של צמחים ,כינים ,זחלי פרפרים ונמלים .גם חסרי
חוליות אחרים ,כגון עכבישים וקרדית .לא בוחל ברכיכות וסרטנים
קטנים .מגוון בזרעים קטנים ופרות יער .חומר צמחי נלקח בעיקר
בסתיו ובחורף .
ליקוט המזון נעשה על פני הקרקע .על ידי ניקור .גם מתבוסס
בבריכות רדודות בחיפוש אחר חסרי חוליות מימיים .כפי שדווח
ניזונים גם מזחלי זבובים הגדלים ברקב של פגרי לווייתנים .לעתים
קרובות מחוץ לעונה הרבייה מלקטים בלהקות.
קינון ודגירה:
תקופת החיזור והרבייה בעיקר בחודשי יוני יולי .הזכר מתחיל במעוף
ושירה קצרה ,הזכר עולה לגובה של  91-41מטרים גולש בדאייה
חזרה אל מוט העמידה בקשת ארוכה או לולאה .הקן נבנה על ידי
הנקבה .הזכר עשוי להביא חומרים לבניה .הקן בצורת כוס הבנויה
מעשבים יבשים ודשא ,מרופד בעשבים עדינים לעתים קרובות מרופד
בשיער .הקן מונח בשקע שבקרקע או מתחת לגוש סלע או סבך .קן
חדש לפעמים נבנה על גבי ישן .בתטולה  4-7ביצים בדרך כלל .3-1
הדגירה על ידי הנקבה במשך  33-31ימים .האפרוחים מוזנים על ידי
שני ההורים במשך  34-31ימים .כשלון דגירה נפוץ נגרם על ידי
קוקייה אירופית .האפרוחים לפעמים מתים מרימות של "זבוב חום"
המונחות על גופם.
מקורות מידע ואתרים נוספים:
 .3היינצל ,ה .פיטר ,ר .פרסלאו ,ג' )3271( .הציפורים ,מגדיר שלם.
הוצאת הקיבוץ המאוחד.
 .9ענבר ,ר )3277( .מדריך לציפורי ארץ ישראל ,הוצאת אחיאסף.
 .4פז ,עוזי )3211( .האנציקלופדיה החי והצומח של א"י ,כרך  1הוצ'
משרד הביטחון והחברה להגנת הטבע.

 הוצאת, לקסיקון שמות החולייתנים בישראל9113, חיים מויאל.3
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