האנפה למיניה
כתב :ד"ר חיים מויאל
צילמו :רועי אברהם
וחיים מויאל

האנפות נחשבות כאינדיקטורים לאיכות האזורים הלחים והאיזון הביולוגי בשל
התבלטותן היחסית בשטח .חלקן מתקבלות בזרועות פתוחות בשדות החקלאיים,
שכן הן ניזונות ממכרסמים וחרקים שפוגעים ביבולים .בבריכות הדגים ,לעומת זאת,
האנפות והאדם חולקים את אותו משאב מזון ,וכך נוצר קונפליקט מתמשך עם
דייגים באזורים שונים בארץ ובעולם .בארץ ,קונפליקט זה מאיים לתת את אותותיו
בעתיד הנראה לעין ,וזאת לאחר שמינים רבים החלו להתאושש יפה מדחיקתם
עם ייבוש עמק החולה לפני כ 60-שנה.
 .1לבנית גדולה דגה טברנון .הלבנית היא מין קוסמופוליטי המיתמר לגובה
של מטר אחד .היא ניצודה עד חורמה בסוף המאה ה ,19-בשל ציצית
ראשה שנוצלה לקישוט כובעים .צילם :רועי אברהם
 .2אנפית בקר מקפיצה ערצב למקורה .מין מתפרץ זה התפשט מאוד כבר
משנות ה 50-ברחבי העולם וגם בישראל ,בשל עיבוד אינטנסיבי של שטחי
חקלאות .המין מוגדר למעשה כאוכל כול ,כולל שאריות מזון אדם ,אך הוא
מעדיף בבירור חרקים שונים .צילם :שי סנדרוביץ
 .3אנפה מסורטטת  -אמנית ההסוואה מבין האנפות ,הנוהגת להיחבא
בסבך הקנים בצבעיה המפוספסים ,ולקפוא על מקומה תוך משיכת
צווארה מעלה .צילוםFlickr by Roger H3 :

משפחת האנפתיים שייכת לסדרת השקנאים ומקורבת לחסידות,
עגורים ,כפנים ומגלנים .כיום ידועים במשפחה  64מינים ,כשבישראל
יש נציגות מכובדת של  12מינים (מין נוסף שלא כללתי אותו הוא
אנפה שחורת-ראש ,שהזדמן רק פעם אחת לאילת ב ,)1987-שהם
כחמישית מסך המינים בעולם.
עדויות מאובנים של הסוג אנפה נתגלו כבר מתחילת המיוקן ,לפני
 55מיליון שנה .מחקרים אחרונים קובעים כי קיימות שלוש קבוצות
עיקריות מבחינה התפתחותית; הפרימיטיבית ביותר היא זו הכוללת את
אנפת מקור האנייה ( )Cochlearius cochleariusוהאנפה הטיגריסית
( ,)Tigrisoma mexicanumבאמצע נמצאות האנפות המסורטטות
( ,)Bitternsוהמפותחות ביותר הן אנפות הלילה ושאר האנפות הגדולות
הפעילות ביום (כדוגמת האנפה האפורה והאנפה הארגמנית).
האנפות נזכרות לראשונה בספר ויקרא כעוף טמא" ,ואת החסידה

האנפה למינה" .השם המקראי הוא המקור לשם האכדי Anapatu
ולשם היווני העתיק  .Anupiaהאנפה האפורה נחשבה בעיני המצרים
הקדומים כאלוהות המכונה "בנו" ( ,)Bennuוהיא היוותה את המודל

לפניקס במיתולוגיה היוונית .לפי המיתולוגיה המצרית ה"בנו" נוצר
מעצמו והיה קשור לאוסיריס – אל התחייה המצרי .הרודוטוס היווני
מהמאה החמישית לפסה"נ תיאר את ההתייחסות המצרית לאנפה
האפורה .הוא כתב כי הכוהנים במצרים ציינו שהעוף חי  500שנה
לפני שבנה את תלולית הקבורה שלו עצמו ,עלה בלהבות ומאפרו הוא
נוצר מחדש.

במיתולוגיה היוונית מסופר כי בראשונה חלקו כל הציפורים מזון דומה,
אולם האנפות מצאו דרך להוציא מזון מהמים .הן הרבו להתרברב בשל
יכולתן זו ,ואף התפארו בכך שהן מיטיבות לשחות מפוסידון (אל הים
היווני) .כעונש על כך נשלל מהן כושר השחייה ,והן נאלצות עד היום
לדוג את טרפן תוך כדי עמידה קפואה וסבלנית לאורך חופים וגדות.
למעשה ,האנפות השונות אינן שוחות או צוללות גם אם הן מצויות
בסכנה ממשית .בתלמוד נאמר כי "האנפה זו דיה רגזנית למה נקרא
ידה "העושה חסידות
לח ִס ָ
שמה אנפה ,שמנאפת עם חברותיה" (בניגוד ֲ
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עם חברותיה") .שמה המדעי  ardeaופירושו מיוונית "של מים" ,מרמז
לבית גידולה .שמה האנגלי והצרפתי גזור מלטינית ( ,)aeriusופירושו
"נוגע לאוויר" .יש הטוענים כי שם עתיק זה נגזר דווקא מהמושג
האנגלי העתיק  ,heirounשפירושו סתום אך כוונתו לאנפה.
האנפות מאכלסות את מרבית האזורים ובתי הגידול בעולם ,למעט
אזורים קפואים או יובשניים במיוחד .רוב הנציגים גדולים ובולטים
בנופים השונים .הם נראים בעיקר במקומות חיות לחים באזורים
הטרופיים .מבין כל מיני האנפות ,לאנפה האפורה התפוצה הנרחבת
ביותר.
האנפות מאופיינות במקור עבה ,חד וחניתי ,המותאם לאכילת דגים
ודוחיים ,על ידי שיפוד הטרף או על ידי אחיזתו האיתנה ,גם כשהוא
חלקלק מאוד .ישנן יוצאות דופן ,כמו "אנפת אגאמי" (Agamia
 )agaminהשוכנת בדרום אמריקה ,שניחנה במקור חד וצר יחסית.
אנפה אחרת ,שלה מקור רחב במיוחד ,היא אנפת מקור האנייה
( )Cochlearius cochleariusהניזונה בעיקר מחרקים ודוחיים
במנגרובים ממקסיקו ועד ברזיל.
בשעת ציד שולחת האנפה את מקורה היישר אל הטרף במהירות
הבזק .מרבית המינים הם קרניבורים ,והם ניזונים על פי רוב מיצורי
מים שונים ,החל מדגים ,דוחיים ,סרטנים ורכיכות ,אך גם מזוחלים
(אפילו נחשים) ,מכרסמים וחרקים שונים .יש המתמחים באכילה
של סרטנים כמו אנפת הלילה האמריקאית ()Nyctanassa violacea
הפעילה לרוב בחופי ים ,ואוכלוסיות של אנפיות גמדיות מתמחות
בציד זחלים של שפיריות בעונה המתאימה .יש גם מינים אוכלי כול
(אומיניבורים) ,כדוגמת אנפית הבקר שהתפריט שלה כולל בין השאר
נבלות ,זבובים ,עכבישים ואף פירות מעץ הפיקוס .אנפית הבקר
נוהגת גם לפלות קרציות וטפילים שונים מגופם של הצאן והבקר,
דבר שתורם לשביעות רצונם של כל הנוגעים בדבר.
 .1אנפית בקר על גב הצאן .כשמה כן היא ,נוהגת
להלך על הצאן והבקר לא רק כדי לתפוס טרמפ
ולחסוך באנרגיה אלא גם כדי לפלות קרציות וכינים
מפרוותם ועורם .צילם :חיים מויאל
 .2אנפה אפורה משפדת דג במקורה .האנפה
הגדולה נפוצה מאוד באזורים הלחים בישראל.
היא צדה במים רדודים דגים ,דוחיים ,נחשים
ואפילו עופות פצועים .תעופתה אטית ,עם כנפיים
מקומרות הנפרסות לכדי שני מ' בקירוב .צילם :רועי
אברהם
 .3אנפית בקר לוכדת עכבר .מין חברותי זה מנהל
מרדף אחרי מכרסמים בשדות החקלאיים ,ובכך
מסייע להפחית את אוכלוסיותיהם .לאחר בליעת
הטרף פולטת האנפית דרך מקורה צנפה ,המכילה
את השאריות שלא עוכלו .צילם :מורדי מור
 .4אנפית גמדית  -המין הקטן באנפות .הזכר שונה
בצבעיו החדים מהנקבה המפוספסת והדהה.
האנפית הגמדית בונה את קנה על חישות קנים.
היא נוהגת לארוב לטרף ,ובמכה מהירה במקורה
צדה דגיגים ,דוחיים ובעיקר חרקים ,אפילו בלילה.
צילם :חיים מויאל
 .5אנפת מנגרובים .עד לפני כשנה-שנתיים מין זה
היה מקנן נדיר במפרץ אילת ,ומאז החל להתפשט
לאזורים נוספים במרכז הארץ .בדומה לאנפה
השחורה נוהגת אנפת המנגרובים לזרוק פריטי מזון
כפיתיון לדגיגים .צילם :חיים מויאל
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אנפות רבות ניזונות בעיקר בגדות מים ,שם הן מצליחות לצוד דגים
חולים או חלשים המתרכזים באזורים הרדודים .בגופי המים השונים,
ובמיוחד במאגרים ובבריכות דגים ,ניתן להבחין בדרך כלל בכמה
מיני אנפות בו זמנית ,אך מיקומן בחגורות ההזנה השונות בסביבת
גוף המים מצמצם את התחרות ביניהן ,בנוסף לקיום תפריט דיאטטי
מועדף טיפה שונה .האנפות הגדולות מסוגלות לבלוע דגים גדולים
יחסית ,עד רבע ממשקלן.
אנפות השוהות זמן רב במים רדודים מתאפיינות בצוואר ורגליים
ארוכים וחזקים .לעומת זאת ,אנפות הפעילות בסבך קנים וסוף ,כמו
אנפת המנגרובים והאנפה הגמדית ,הן קצרות יחסית וגמישות ,אך
אצבעותיהן ארוכות במיוחד ,תכונה המותאמת לטיפוס יעיל על קנים
וגומא .אבל לא רק ליד מים ,גם בשדות האחו ניתן לפגוש בכמה מיני
אנפות ,כך למשל אנפה שורקת מדרום אמריקה ואנפית הבקר הנפוצה
באזורים רבים בעולם.
אחד הדברים המעניינים בקשר לאנפות הוא אסטרטגיות הציד
המגוונות שלהן .האנפה האפורה ,למשל ,קופאת על מקומה ומחכה
בסבלנות אין קץ לטרף שיגיע לטווח מספיק קרוב ל"יריית" צווארה
כצלצל .אנפיות בקר ולבניות קטנות ניצבות בכפיפה על נקודת תצפית
כמו סלע או ענף המזדקר מהמים וצופות בריכוז רב בתנועת הטרף
שמתחתיהן ,עד לרגע שבו ניצוד הטרף באמצעות מקורן החד והמשונן
קלות .אנפת הלילה בעלת העיניים האדומות צדה בעיקר בדמדומים
ובלילה ,הודות לריכוז גבוה של פוטורצפטורים בדמות קנים בעיניה,
אשר משפרים את ראיית הלילה שלה בדומה לשל האנפה הכחולה
הגדולה הפעילה ביום וגם בלילה .אנפת הלילה צדה לרוב תוך כדי
תעופה נמוכה על פני המים ושליפה של הטרף ברגליה המשורבבות.
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 .4אנפה אפורה .לרוב אין האנפה האפורה מנהלת מרדף אחר הטרף ואינה
נוהגת להרטיב את נוצותיה ,בשל חוסר בלוטת שומן לשימון הנוצות כנגד
הרטיבות .היא נוהגת לקפוא במקומה ולשלוח במהירות מפתיעה את
מקורה החד אל טרפה .צילם :רועי אברהם
 .5אנפת גלית  -האנפה הגדולה בעולם ,ומכאן שמה .הזדמנה פעמים
אחדות לישראל מאפריקה .נראית כמהדורה מוגדלת של אנפה ארגמנית.
צילם :מולה יפה
 .6אנפה מסורטטת  -מין חשאי המצוי באורח נדיר יחסית בעונות המעבר
ובחורף ,ופעיל בעיקר בשעות הזריחה ובדמדומים .צילם :אבנר וולברום

 .1אנפות לילה בציד (פרט בוגר מלפנים וצעיר מאחור) .ראייתן ייחודית ,ולכן הן פעילות גם בשעות הלילה ,ומכאן שמן .הבוגר שונה בתכלית במראהו מן
הצעיר .צילם :רועי אברהם
 .2לבנית ים סוף (מופע ביניים)  -דומה ללבנית קטנה הן במראה והן בהתנהגות .יציבה נדירה במפרץ אילת ומזדמנת נדירה מאוד לים התיכון .צילם :איתן רפי
 .3לבנית גדולה בפעילות ציד דגים תוך כדי הליכה אטית במים הרדודים .רגליה וצווארה הארוכים מסייעים לה מאוד בפעילות הציד במים .צילם :רועי אברהם

שיפוד או תפיסה בשולי המקור מתבצעים לעתים לאחר הקדמה קצרה
המלווה בתנועת צוואר קלה .התנהגות זו מסייעת לחשב את המיקום
הנכון תוך כדי פיצוי הסטייה הנגרמת מהשתברות שונה של קרני השמש
במים .לבניות נוהגות לעתים תכופות לרוץ במרדפים קצרים ומתלהבים
אחר הטרף ,ולהבהיל אותו באמצעות בטישה מהירה והחלטית ברגליהן
במי הרקק .ישנן אנפות ,כדוגמת האנפה השחורה ()Egretta ardesiaca
החיה באפריקה ובמדגסקר ,הנוהגות לפרוס את כנפיהן כמטרייה ויוצרות
אגב כך שטח מוצל תוך הקטנת ברק הגוף .הגדילו לעשות שלושת מיני
האנפות הירוקות ( ,)Green backed Heronשמצפון אמריקה ומרכזה,
המשליכות פריט מזון (פיסות לחם למשל) כפיתיון לדגים המתלהבים.
ייתכן שהאנפות האינטליגנטיות הללו למדו לחקות בני אדם שעושים כך
כדי ללכוד דגים ,והנחילו זאת גם לצאצאיהן .אחת משלושת מיני האנפות
הירוקות ,הלוא היא אנפת מנגרובים ( ,)Butorides striataאף נצפתה
באמזונס משליכה כפיתיון פרחים ,זרעים וחרקים כדי ללכוד דגיגים .זו
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האחרונה ,שהחלה בזמן האחרון להתפשט לאזורים נוספים מלבד אילת,
נצפתה על ידי אשתקד במשך שבועות ספורים ניזונה בריכוז רב מדגיגים
באחד ממאגרי נחל שורק שבשפלת יהודה .לאחר עיכול מזונן ,האנפות
באשר הן מקיאות צנפות (שרידי מזון שלא עוכלו) פעם ביום.
בדומה לשקנאי ,האנפות מאופיינות בצווארן המכונס בצורת האות ,S
כשראשן אסוף בין כתפיהן .תנוחת צווארן בתעופה היא נגזרת של מבנה
חוליה מספר  ,6שהיא גדולה במיוחד במעלה עמוד השדרה הארוך שלהן
המונה  21חוליות ,כאשר מצדדיו מיתרים (גידים) חזקים המאפשרים את
כיפוף הצוואר ללא מאמץ מיוחד ומתיחתו בשעת הצורך .הפועל היוצא
הנוסף ממבנה אנטומי זה הוא הקושי של האנפה לצדד את צווארה
לצדדים או לאחור .בקרב נציגי המשפחה יש כאלה כמו אנפת מנגרובים,
אנפת סוף ואנפה גמדית ,שתנוחתן הטבעית מכווצת ושחוחה ,וכך גם
האנפות הפעילות בלילה .לאנפות הגדולות כנפיים ארוכות (עד שני

מ') ,רחבות ועגולות ,והן עפות בתנועת חתירה אטית וקלילה ,וזאת גם
הודות להיותן קמורות יתר על המידה ,מה שגורם לכוח עילוי גדול יותר
על הכנף .קלילותן בתעופה מתאפשרת גם הודות לעצמותיהן החלולות,
אך לא פחות חזקות באופן מכני ,בדומה לשל השקנאי.

6

האנפית הגמדית נחשבת לקטנה באנפות העולם; אורכה פחות מ 30-ס"מ
ומשקלה  85גרם בלבד ,ואילו הגדולה בעולם היא אנפת גלית המתנשאת
לגובה של יותר ממטר וחצי ,ומשקלה כחמישה ק"ג .זו האחרונה מזדמנת
נדירה ביותר בישראל ,ומוצאה מאזור ים סוף והמפרץ הפרסי.
שלא כעופות מים אחרים ,אין לאנפות בלוטת שומן מפותחת מעל
הזנב; האנפות מצוידות במקום זאת בנוצות פלומה קטנות דמויות
פודרה ,אשר כל הזמן גדלות ומתפדרות .האנפות נוהגות למצות
פודרה מהנוצות באמצעות הטפרים המשוננים של האצבעות
האמצעיות ,ואחר כך הן מסרקות ומושחות את נוצותיהן הקלילות
וההדוקות כדי למנוע חדירת חומר שמנוני מהביצה או ממי הקולחין.
האויבים העיקריים של מיני האנפות בישראל מלבד האדם הם עורבים,
אנפות אחרות ,דורסי יום ולילה גדולים ותנים .בשל הסכנות הללו תוחלת
החיים הממוצעת שלהן בטבע נמוכה מזו של אלו בשבי .אורך החיים
הממוצע של מרבית האנפות לא עולה בטבע על עשר שנים ,אם כי יש
ביניהן שמגיעות ל 25-שנה ,כמו במקרה של האנפה האפורה .למיני אנפות
שונים יש אסטרטגיות שונות להתחמקות מטריפה מצד אחד ,ולהיעלמות

מעיני הטרף מצד שני .האנפות הגדולות עומדות כשפניהן נגד כיוון הרוח,
שלא תתבדר כסות נוצותיהן הקלילות אשר עלולה לסייע לטרף לזהות את
מיקומן .אנפית גמדית ואנפה מסורטטת מצוידות בצבעי הסוואה ונוהגות
לקפוא על מקומן ולזקור את מקורן מעלה ,ובכך מדמות עצמן לקנה וסוף,
ואפילו מגדילות לעשות כשהן מתנענעות כלולב הנד עם הרוח.
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האנפה האפורה לא ממהרת להתעופף כשמתקרבים אליה ,והיא נחשבת
לאובייקט משובח לצילומי תקריב .לבנית קטנה ואנפית בקר השוכנת
סמוך למשכנות האדם וצאנו לא ימהרו להתעופף גם הן .כך שימשו
האנפות יעד נפוץ לתופעת הבזיארות (ציד באמצעות עופות דורסים) על
ידי אצילים אירופים במאות השנים האחרונות ,וישנם תיאורים ואיורים
המעידים על כך .מן הסתם עובדת היותן בולטות וגדולות יחסית בנוף
הקלה גם היא על הציד שלהן ,ותרמה רבות לירידה במספריהן.
מרבית מיני האנפות בעולם הם בחזקת נודדים ,לפחות באופן חלקי.
במקרה של האנפה האפורה בארצנו יש אוכלוסיות שנודדות ויש
כאלה שהן יציבות כל השנה .נדידתן מתבצעת דווקא בלילה ,בקבוצות
קטנות או ביחידות .הנדידה של מרבית האנפות בישראל מתרחשת
בעיקר בספטמבר בסתיו ,ובסוף מרס באביב.
בני משפחת האנפתיים חיים בקבוצות ,ולינתם משותפת על עצים.
אנפות רבות נוטות להתרכז בקבוצות בעת אכילה משותפת של

מזון זמין בשפע או בעת מנוחה בעונת הנדידה .זאת למעט מינים
סוליטריים כמו האנפה הטיגריסית מטקסס ואנפה לבנת פנים מיבשת
אוסטרליה ,אנפת סוף ואנפה גמדית.
במרבית המינים לא קיים דימורפיזם (שוני צורתי) מיני בולט ,והזכר דומה
במראהו לנקבה; לעתים מעט גדול יותר ,ואילו במקרים מעטים ,כמו אצל
האנפית הגמדית והאנפה הירוקה ,הזכר לבוש בצבעים חדים ובולטים יותר.
האנפות הן מונוגמיות ,ושני בני הזוג עסוקים בהגנה על תחומי הקינון
בתוך המושבה .האנפות מקננות על עצים ,לרוב מעל גוף מים או
ביצה ,אך מעטות מהן מקננות גם בקנים או על הקרקע ,כמו אנפה
מסורטטת ואנפת לילה .על אף שהן מונוגמיות ,החיבור עם בן הזוג
הוא עונתי ,ובכל עונת קינון חדשה הן מחפשות ומוצאות בני זוג
חדשים .יוצאת מן הכלל היא האנפה המסורטטת שהיא פוליגמית,
כשזכר אחד עשוי להזדווג עם חמש או שש נקבות בו זמנית.
במקרים רבים מושבות הקינון משותפות למינים שונים בכל מיני
הרכבים אפשריים ,כך למשל לבניות קטנות עם אנפיות בקר ומגלנים
או אנפות לילה עם אנפיות בקר ואפילו עורבים ,על אף שידוע
שהעורבים הם חמסני ביצים וגוזלים מובהקים .אתר לינה מפורסם
 .1אנפית סוף בהתרוממות עם דג זהב .מין זה ניזון בעיקר מלרוות של
חרקים ,אך גם מדגים ודוחיים .צילם :אבנר וולברום
 .2אנפית סוף משפדת דג אמנון .צילמה :דורית חיימובסקי
 .3אנפית סוף (זכר)  -מין שנחשב לחולף מצוי באזורים הלחים בישראל,
ומקנן נדיר .מרבית אוכלוסייתו האירופית המקננת באזורי ביצות וסוף (כמו
בדלתת הדנובה) נודדת לאפריקה .צילם :רועי אברהם
 .4אנפית בקר מאכילה גוזל .אנפית הבקר מקננת במושבות גדולות יחסית
על עצים ,גם באזורי יישוב ובסמוך להם .הקינון רועש וצפוף ,מה שיוצר
קונפליקט משמעותי עם האדם בשל הלכלוך ,הלשלשת וההמולה .מריבות
בין הפרטים והרג גוזלים במושבת קינון הם מחזה לא נדיר ,וההאכלה
מתבצעת ממקור למקור תוך כדי צווחות .צילם :דרור גלילי
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אנפות מקננים במושבות משותפות בעיקר בצפון ישראל ובמרכזה .אין
ספק כי הלשלשת המרובה והחומצית של מושבות קינון ולינה גדולות
במיוחד גורמות נזק לעצים שבהם שוכנים האנפות ועופות אחרים.
לאתר הקינון מגיעים הזכרים ראשונים כדי לבנות את הקנים ,ולאחר
מכן הם מבצעים חיזור בליווי קולות "הפגזה" עמוקים ,כמו במקרה של
האנפה המסורטטת או קולות "פיצוץ" אופייניים הנשמעים למרחק
של כחמישה ק"מ במקרה של אנפית גמדית (.)Ixobrychus minutus
קולות אלו מזכירים אולי חריקת משאבות מים מיושנות (מעניין לציין
כי בעבר חשבו כי הקולות הללו נגרמים בגלל חללי הקנים ,ומכאן
מושאל השם המדעי של הסוג " - Ixobrychusצרחני קנים").

שבו ניתן לראות לינה משותפת גדולה מאוד של המינים המקננים
בישראל הוא בעמק החולה על האיקליפטוסים ,וכן בחורשות
האיקליפטוס שבאזור נחל חדרה ,המהוות אתר לינה משותף למיני
אנפות נפוצות וכן ללבניות הגדולות שגובהן מיתמר למטר אחד.

בריטואל החיזור נוהגות האנפות להשמיע קריאות ברכה תוך כדי ריקוד
בגובה נמוך ובמעגלים ,זקירת נוצות וציצית ,מתיחת צוואר ונקישות
בקצות המקור .בהמשך מתקיימת העברת ענפים ממקור למקור ,עד
להזדווגות בשיא תהליך החיזור .אצל הלבנית הקטנה זקירת נוצות הגוף
וציציות הראש המתארכות לפני עונת החיזור היא מחזה משובב נפש.
בתום החיזור ממשיכים שני בני הזוג בבניית הקן .הקן עשוי ענפים
גדולים ומונח כפלטפורמה על העצים או במקום אחר .כאנקדוטה
בנושא ,ידוע על קונסטרוקציות של בונים ( )Beaversבנהרות אמריקה
הצפונית ששימשו לאנפות כקן בשימוש משני וגם כמקום לינה.

מעניין לציין כי מיודעתנו ,אנפית הבקר ,התפשטה עד מאוד מאפריקה
והודו לכל הכיוונים ,בשל הגדלת שטחי החקלאות על חשבון יערות
שנכרתו .אנפית הבקר נחשבת כמין מתפרץ באזורים רבים בעולם
ובישראל ,ומהווה ביישובי האדם מטרד בשל הלכלוך שנוצר מהלשלשת
שלה וכן מהרעש במושבות הקינון הצפופות על העצים .מינים רבים של

האנפות מטילות בין שלוש לחמש ביצים ,אך יש והמספר משתנה ,כמו
במקרה של אנפית גמדית העשויה להטיל עד למעלה מתשע ביצים,
בהתאמה לזמינות המזון ומיקום הקן .מעניין לציין כי אצל המינים
הטרופיים מספר הביצים המוטלות קטן יותר מאצל אלה באזורים
הממוזגים ,וכי דווקא אצל המינים הקטנים מספר הביצים בתטולה

 .1לבנית קטנה מקפיצה דגיגון למקורה .מין טריטוריאלי ,שכיח מאוד בישראל בכל העונות ,הנוהג לבצע הן מארב לטרפו והן מרדף בשעת הצורך ,אפילו תוך
כדי בטישה ברגליו בבוץ והבהלת הטרף .הלבנית הקטנה שונה מאנפית הבקר ברגליה ובמקורה השחורים ,ובאצבעותיה הצהובות .בדומה ללבנית הגדולה גם
המין הזה נפגע קשות עד תחילת המאה ה 20-מאיסוף ציציות ראשו ,אך מאז שנחקקו חוקים להגנתו הוא התפשט בכל תחומי תפוצתו .צילם :רועי אברהם
 .2אנפות לילה במעוף .מין אופורטוניסטי וקוסמופוליטי המקנן בישראל במושבות מעורבות עם אנפות אחרות ,קורמורנים ועורבים .צילם :חיים מויאל
 .3אנפה ארגמנית לוכדת דג גדול .מין זה ,הדומה בצורתו לאנפה האפורה ,התמעט מאוד כמין מקנן עם ייבוש החולה באמצע המאה ה ,20-וכיום הוא מקנן
נדיר אך חולף מצוי .צילם :רועי אברהם
 .4אנפת גלפגוס  -מין מיוחד ואנדמי לאיי גלפגוס ,חסר יכולת תעופה ,אך יחד עם זאת לא חושש מהאדם כלל .זהו מין טריטוריאלי הניזון בעיקר מסרטנים,
אך גם מדגים ,חרקים ודוחיים ,והוא ידוע כמקנן עד שלוש פעמים בשנה ,בשונה ממיני האנפות האחרות .צילם :משה אגמי
 .5אנפה ארגמנית לוכדת דג גדול .אנפה נדירה יחסית זו ,דומה בצורתה לאנפה האפורה הנפוצה ,אך מותאמת ממנה ומיתר מבני משפחתה לאזורי ביצה
הן באצבעותיה הארוכות ובהרגלי קינונה .התמעטה מאוד כמין מקנן עם ייבוש החולה באמצע המאה העשרים וכיום נחשבת למקננת נדירה וחולפת מצויה
באופן מקוטע .צילם :רועי אברהם.

גבוה יחסית ,ועשוי להגיע לשבע .אני מניח כי הסיבה לכך קשורה
בהעדפתם לקנן קרוב לפני הקרקע ,שם סכנת הטריפה גדולה יותר.
מרבית מיני האנפות מקיימים כרגיל מחזור קינון אחד בכל שנה,
ובקיעת הביצים אינה סינכרונית .היא יכולה להימשך למעלה משבועיים
במקרה הקיצוני של לבנית קטנה או כמה ימים בקרב מינים מסוימים,
כמו האנפה האפורה ואנפית הבקר .אסינכרוניזציה בבקיעת הביצים
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גורמת להבדלי גודל וכוח בין הצאצאים .בעת מחסור במזון עלולות
להתפתח מריבות בין האחים ,הגורמות למות הגוזלים הצעירים יותר.
תופעה זו מכונה קיניזם ,והיא נפוצה בעיקר בקרב עופות דורסים.
לדעת חוקרים רבים זהו מכניזם חשוב למצבים של זמינות מזון לא
קבועה .כך בעת שפע מזון זמין כולם ישרדו ,ובעת עקה ישרדו הבוגרים
יותר ,אלו שהושקעו בהם יותר משאבים .ההורים מקיאים מזון חצי
מעוכל ועיסתי היישר ללועם של הגוזלים הרעבים ,כמה פעמים ביום.
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להקת אנפיות בקר בציד אחרי חריש .מין זה נוהג להתלהק בזמן הקציר
אחרי טרקטור החושף חרקים ,נחשים ומכרסמים לרוב .צילם :חיים מויאל

מעניין לציין כי במחקר על הלבנית הקטנה התברר כי ההורים עשויים
לתור ולחפש מזון לגוזליהם במרחקים גדולים ,עד כדי  20ק"מ מהקן.

אנפת לילה .צילם :יהודה כץ

לאחר שלושה-ארבעה שבועות הגוזלים עוזבים את הקן ומואכלים
בסביבתו עוד כשבוע או יותר ,בהתאם למין ,עד לעזיבת הצאצאים
לנחלות חדשות .רוב האנפות הצעירות שפרחו מהקן דומות במראיהן
לבוגרים .מופע שונה של פרחונים קיים אצל אחדים כדוגמת אנפת
הלילה .במין זה הצעיר לובש בגדי הסוואה חומים מפוספסים ,ואילו
הבוגר מתהדר במראה חלק.
חשוב לציין כי אנפות שונות ורבות נפגעו בעיקר מפיזור רעלים ,זיהום
מים וניקוז שטחי ביצות .ריכוזים גדולים של מתכות כבדות שהצטברו
בנוצותיהן (כמו עופרת ,קדמיום וכספית) פגעו ברבייתן וגרמו לעקרות
הביצים .עם ייבוש ביצות החולה נכחדו האנפה האפורה והאנפה
הארגמנית כמינים מקננים ,שרבות מהן קיננו באזור ומתו הן כתוצאה
מהייבוש והן מאכילת נברנים מורעלים בחומרי הדברה קשים .מנגד,
גורם שתרם להתרבות האנפות בישראל הוא פיתוח בריכות דגים
למכביר בצפון הארץ ובאזורים נוספים .כתוצאה מכך חלה עלייה
במספרן של האנפה הארגמנית ,אנפית הסוף ,אנפת הלילה ולבנית
קטנה .כיום מינים אלו נפוצים מאוד באזורים המתאימים.
העלייה במספר האנפות סביב בריכות הדגים גרמה להחרפת
הקונפליקט עם הדייגים .הדייגים ,גם כיום ,פוגעים באנפות בשל הנזק
שהן גורמות לדגים בבריכות הדגים וחוות הדיג .קולות נשמעים משני
עברי המתרס; מצד אחד עומדים דייגים מתוסכלים הצופים בדגיגיהם
נפגעים וכסף רב יורד לטמיון ,ומצד שני עומדים גורמי שמירת טבע
הטוענים כי לאנפות תפקיד סניטרי חשוב בצמצום הדגים החולים
ובאכילת מזיקים שונים ,וגם להן זכות קיום .הפתרון קיים ,לראיה
העגורים באגמון החולה; פתרון זה מרחיק את בעלי הכנף מהשדות
החקלאיים ומעודד תיירות טבע בעקבות הציפורים באזורים שאליהם
מוכוונות הציפורים.
כיום מרבית האנפות הן נפוצות למדיי ,אך עד סוף המאה ה 19-היה
ביקוש גדול לנוצות הקישוט של חלק מהאנפות שנוצלו לטובת כובעי
נשים אפנתיים .מיליוני אנפות ניצודו החל מהמאה ה ,17-אך עיקרן
ניצודו בשלהי המאה ה .19-נוצות הלבנית הקטנה היו מבוקשות
במיוחד ,וכך היא כמעט נכחדה מן העולם .הצניחה המסוכנת במספר
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הלבניות הקטנות היא שעודדה את הקמת האגודה המלכותית
באנגליה להגנה על ציפורי הבר בסוף המאה ה .19-משנות ה 50-של
המאה ה ,20-עם חקיקה של חוקים שהגנו עליהן ,החלו אוכלוסיות
רבות להתפשט על פני העולם.

