
החנקנים )Shrikes( הם סוגי עופות מסדרת ציפורי שיר. הם 
אינם חששנים, גודלם בינוני, והם מוגדרים כטריטוריאליים 
בכל עונות השנה. יצא להם שם של "קצבים מדופלמים" 
המשספים את טרפם במהירות ולעיתים משפדים אותו על 
קוצים או גדרות, אך הם פחות ידועים כמדבירים ביולוגיים 

חשובים של מזיקים שונים. 

כשל   - בקצהו  והמאונקל  החזק  מקורם  באמצעות 
לאחר  לגזרים את טרפם  לבתר  נוהגים  הם  קטנטן,  דורס 
ביתוק חוליות הצוואר שלו, בין אם זה חרק, ציפור קטנה, 
בהם  לצפות  ניתן  לרוב  נחש.  אפילו  או  לטאה  מכרסם, 
גבוהים  קוצים  גדר,  ענף,  על  כזקיפים  למרחוק  בולטים 
או שיח קוצני, כשהם בולשים בסבלנות רבה אחר טרפם 
הטרף  את  "חונקים"   - הם  כן  כשמם  החנקנים,  המזדמן. 
ומשפדים אותו על צמח קוצני או גדר תיל בנחלתם. אתרי 
יתרכך קמעא  השיפוד משמשים כמזווה עד שגוף הטרף 
וכן  כאלה,  ישנם  אם  הרעלים,  וינוטרלו  הקופחת  בשמש 
מיני  מרבית  אומנם  וראווה.  גבולות  סימון  מתהליך  כחלק 
ומצבם  חקלאיים  אזורים  בשולי  בעיקר  פעילים  החנקנים 
ומתרבים  חדשים  בסקרים  אך  דאגה,  ללא  מוגדר  הכללי 
ובכללם  רבים,  מינים  של  אוכלוסיות  כי  מתברר  באירופה 
ובעקביות  במתינות  מתמעטות  באזורנו,  המצויים  המינים 
עקב שימוש אסור בחומרי הדברה בלתי מתפרקים בחלק 
מאזורי התפוצה, ובעיקר בשל פגיעה בבתי הגידול הטבעיים 

שופעי המזון, והפיכת חלק מהם לשטחי חקלאות 
מונוקאלטורית חדגונית ענייה במזון. ישראל 
ושישית  חנקנים,  של  למעצמה  נחשבת 

ם מכל האוכלוסייה העולמית פעילה בה.
ני

ק
חנ

ה כתב: ד"ר חיים מויאל

 צילמו:  חיים מויאל, 
שלמה ולדמן ויוסי חן

<< איור של חנקן וגרביל משופד. אייר: חיים מויאל

 .)Lanius isabellinus( חנקן ערבות, זכר <<
מין זה, שהופרד לאחרונה מהמין חנקן אדום-

גב, הוא קטן ובהיר יותר, ולו זנב בצבע חלודה. 

הוא חולף בארצנו בעיקר בחורף, באזורים 

יובשניים, לרוב לאורך השבר הסורי-אפריקאי. 

צילם: יוסי חן 
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המשותף לחנקנים מהסוג Lanius הוא היותם ציפורי שיר, << 
ִסנוור(,  נגד  )כנראה  כהה  במסכה  ממושקפים  קרניבורים 
והם  במיוחד,  ארוך  זנבם  בקצהו,  ומאונקל  חזק  במקור  מצוידים 
צרודות,  קריאותיהם  לצדדים.  התרגשות  בשעת  להניעו  נוהגים 
והם נוהגים לתצפת כזקיפים, ללא מורא, מעמדות תצפית בולטות. 
מהם  שמונה  זו,  קטנה  במשפחה  בלבד  מינים   31 הוגדרו  בעולם 

מצויים בישראל, וארבעה מקננים כאן דרך קבע. 

בעבר נכללו במשפחה זו גם חנקני הקסדה )Helmetshrikes( הצבעוניים 
מאפריקה, וכן חנקני השיחים )Bushshrikes(, אף הם מאפריקה. אפילו 
החנקן הסנגלי המוכר לנו כבר אינו שייך למשפחת החנקנים. מבחינה 

אבולוציונית יש לו קרבה רבה יותר למשפחת העורבים. 

אין ספק שאנחנו עתידים להגדיר מחדש מינים נוספים של חנקנים, 
עם ההתפצלות העתידית של תת-מינים מסוימים והגדרתם כמינים 
כך  מספיקים.  משמעותיים  שינויים  מהצטברות  כתוצאה  נפרדים 
החנקן  של   )16 )מתוך  תת-מינים  חמישה  לאחרונה  הוכרזו  למשל 
שבאזור  אלו  )כמו  נפרדים  כמינים   )Lanius excubitor( הגדול 

האיברי, הסיני, הצפון אמריקאי והמרכז האסייתי(. 

 Chinese grey( הסיני  הגדול  החנקן  הוא  העולם  בחנקני  הגדול 
ומשקלו  סין, שאורכו 31-29 ס"מ  shrike(, מהיערות הממוזגים של 
צהוב-המקור ממזרח  הוא החנקן  על התואר  גרם. המתחרה  כ-100 
אפריקה, אך זה שייך לסוג אחר ונפרד )Cornivella(. בישראל החנקן 
 Emin's( הגדול הוא הגדול בחנקנים. הקטן בחנקנים הוא חנקן אמין
כ-23  ומשקלו  ס"מ   16-14( אפריקאית  המרכז  מהסוואנה   )shrike
 )Masked Shrike( והוא בגודל של חוחית. החנקן הנובי ,)גרם בלבד
הוא הקטן בחנקנים בישראל. בצפון אמריקה קיים מין אנדמי המקורב 
לאחרונה  רק  שהופרד   ,)Loggerhead Shrike( הגדול  לחנקן  מאוד 
בחנקנים,  ביותר  הנאה  המין  הוא  לטנזניה  אנדמי  מין  עצמאי.  כמין 

נוסף  )Lanius collaris marwitzi(. מין אנדמי  המכונה חנקן קולרי 
 Lanius( ניוטון  חנקן  הוא  אפריקה(  במערב  )אי  טומה  סאו  לאי 

newtoni(, המתחרה על תואר הנאה ביותר בבני משפחתו.

  תפוצה ואוכלוסייה  
כאלה  יש  אך  דאגה,  ללא  במצב  מצויים  החנקנים  כל  כללי,  באופן 
שמתמעטים באופן מדאיג באזורים מסוימים שבהם היו נפוצים. חלק 
כך  בהתמדה,  מתמעטות  אצלנו  גם  המצויים  החנקנים  מאוכלוסיות 
 Lanius( על פי סקרים ומחקרים רבים. ראוי לציין את החנקן הדרומי
בחבל  ומצוי  הגדול  החנקן  מן  לאחרונה  שהופרד   )meridionalis
המדברי אצלנו, שעל פי IUCN הוא במצב פגיע )Vulnerable(, ואת 
כמין מעט  המוגדר   )Lanius validiros tris( הפיליפיני  ההרים  חנקן 

 .)near threathened( מאוים

)מערב  שלנו  החנקנים  מיני  שבעת  מבין  הישן  בעולם  הנפוץ  המין 
פליארקטי( הוא חנקן אדום-הגב )Lanius collurio(, שאוכלוסייתו 
מוגדר  זה  מין  בישראל  פרטים.  מיליון  ב-50-25  נאמדת  העולמית 
כמין חולף נפוץ מאוד )בעיקר מתחילת הסתיו ועד לסופו( ומין הדוגר 
כשהזכר  למדיי,  בולטת  זוויגית  דו-פרצופיות  האחרון  לזה  בחרמון. 
צבעוני ומרהיב בניגודי צבעיו )ראש תכול, גב אדום וגוף תחתון ורדרד 
וגופה  מפוספס  חום  שצבעה  החדגונית,  לנקבה  יחסית  בכלולות( 

התחתון אפרפר בהיר משובץ בסהרונים עדינים.

קוסמופוליטי,  מין  הוא  במיוחד  הרבים  תת-מיניו  על  הגדול  החנקן 
בישראל  אמריקה.  ודרום  אוסטרליה  למעט  היבשות,  בכל  המצוי 
 Lanius( הדרומי  החנקן  רבים.  באזורים  ומקנן  כיציב  מוגדר  הוא 
וצפון  אירופה  דרום  של  ערבתיים  באזורים  המצוי   )meridionalis
 )Lanius pallidiros tris( אפריקה הופרד ממנו, וכך גם החנקן החיוור
הוגדר כמין עצמאי, שמקורו, אגב, בערבות אסיה והוא מזדמן אלינו 

באורח נדיר. 

1.  האכלת צעירים של חנקן גדול 
אמריקאי )Lanius ludovicianus( בחרק, 

על ידי אחד ההורים. במין זה ההבדלים 

בין הזוויגים הם מינוריים, ושני ההורים 

מסייעים בהאכלה. לרוב הקינון הוא 

בצמחים קוצניים, שעליהם גם נוהגים 

לשפד את מזונם. צילם:

 Lanius( "2. "חנקן ראש-פר
bucephalus(. מין חנקן מהמזרח 

הרחוק )ממזרח רוסיה עד סין(, נוהג 

לתצפת מחוטי טלגרף על טרפו 

המורכב בעיקר מחרקים. צילם: 

Donald Hobern

 Lanius( 3. חנקן טורקסטני
phoenicuroides(. כיום נחשב למין 

נפרד ועצמאי המקנן בעיקר במרכז 

ההררי של אסיה )טורקסטן, קזחסטן 

ועוד(. דומה לחנקן אדום-גב, אלא 

שלזכר זנב חלודי מאוד וגב לא אפור 

אלא חום-אפרפר ואילו הנקבה דיי 

דומה לשל בן סוגו. צילם: דובי שפירו.

 Lanius – )4. חנקן חיוור )או דרומי
meridionalis   -על צמח אטד קוצני 

בחבל המדברי. כיום מין נפרד הפעיל 

בחבל המדברי. בשמורת שיזף הפרטים 

אף הורגלו לנוכחות האדם ואפילו עד 

כדי מגע.  צילם: אילן נסים מוריה
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מצויים  ומקננים  מקייצים  מינים  הם  נובי  וחנקן  אדום-ראש  חנקן 
הטבע.  ולצלמי  הציפורים  לחובבי  מאוד  מוכרים  והם  הארץ,  ברחבי 
בשני המינים הללו, החולקים לעיתים בתי גידול חופפים בגבולותיהם, 
הזכר והנקבה שונים רק בעוצמת הגוונים המבריקים והנאים של גופם. 

לשניהם, אגב, כתמי כנף לבנים הבולטים למרחוק.  

ומרכז  סיבירי  דרום  מין  הוא   )Lanius isabellinus( ערבות  חנקן 
אסייתי, המזדמן אלינו באורח נדיר. באחרונה הופרד ממנו תת-המין 
בהרים  החי   )Lanius phoenicuroides( טורקסטני  חנקן  המכונה 

המרכז אסייתיים, כפי שמעיד שמו, והוא הוגדר כמין נפרד. 

האחרים  המינים  כל  באזורנו,  השנה  כל  היציב  הגדול,  החנקן  למעט 
אף  ומרביתם  הנדידה,  בעונות  מזדמנים  או  חולפים  כמינים  מוגדרים 
 Lanius( בחרו לקנן אצלנו לאורך חודשי הקיץ. החנקן שחור-המצח 
minor( האירואסייתי, הדומה במקצת לחנקן הגדול, אך קטן ממנו, בחר 
דווקא לבלות ימים ושבועות בשדות עת יחלוף באזורנו בדרכו לדרום 
אפריקה. החנקן הנובי, לעומת זאת, חורף בעיקר בצפון-מזרח אפריקה.  

  מקומות חיות  
)מקומות  החיות  מקומות  במרבית  מקננים  בעולם  למיניהם  החנקנים 
למשל,  החורף.  של  מאלו  שונים  להיות  עשויים  הקינון  בעונת  החיות 
חנקן נובי עשוי לבלות בחורף בסוואנות ובעונת הקינון יעדיף בבירור 
מאפיינים  הקינון  מקומות  וחורשות(.  חורשים  ושולי  פארק  יערות 
אפור-הגב  )החנקן  ביותר  הגבוהים  מההרים  החל  שונים,  אזורים 
מיבשת הודו מקנן בגובה הרב ביותר, בהרי ההימליה, והחנקן אדום-

הגב מקנן בחרמון האלפיני(, דרך יערות ממוזגים עבותים )חנקן גדול 
סיני(, בית גידול טרופי אסייתי או אפריקאי )כדוגמת החנקן הבורמזי(, 
וגריגה )למשל,  נובי(, שטחים פתוחים  שולי חורשים ופארקים )חנקן 
חנקן אדום-ראש(, ועד לשדות חקלאיים לצד שדות בור )חנקן אדום-

הדרומי,  להזכיר את החנקן  ניתן  בחבל המדברי  בעונות המעבר(.  גב, 
ואילו באזורים הערבתיים האסייתיים ראוי להזכיר את חנקן הערבות, 
אשר לו זנב חלודי בולט וגופו בהיר במיוחד. אזורים נוספים הם אזורי 
באזור  כאלו  או  העקעקי,  החנקן  את  להזכיר  כדאי  שבהם  הסוואנות 

החולי התת-סהרי, כמו החנקן לבן-הראש של מזרח אפריקה.  

בין  ושונה  ניתן להבחין בבירור בהעדפה ברורה  פי תצפיות רבות  על 
האפשריים  הקונפליקטים  הקטנת  תוך  שבאזורנו,  השונים  המינים 
אדום-הראש  החנקן  למשל,  כך  ומקננים.  פעילים  שהם  בזמן  ביניהם 
יעדיף בבירור לקנן באזורי גריגה )שטחים פתוחים עם שיחים פזורים 
בסביבה(, החנקן הנובי יעדיף בבירור פארקים ושולי חורשים, והחנקן 
שטחים  בשולי  קוצים  באזורי  פעיל  להיות  אומנם  יעדיף  אדום-הגב 
חקלאיים, אך הוא יקנן באזורים מכוסי שיחים צפופים ובשולי יערות, 
ואילו בישראל הוא מקנן דווקא בהרים הגבוהים המעוטרים בשיחים 
שטחים  בבירור  מעדיף  זאת,  לעומת  הגדול,  החנקן  ונמוכים.  ספורים 
מינים שונים,  בין  קיימים שטחי חפיפה  פתוחים משולבים בצמחייה. 

ועל פי תצפיות לא מעטות ניתשים ביניהם קרבות טריטוריאליים.   

1
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 .)Urolestes melanoleucus( 5. חחנקן עקעקי

מין אפריקאי המזכיר את העקעק בצבעיו 

המנוגדים ופעיל באזורי סוואנות. 

Derek Keats :צילם

הקינון  בעונת  אמריקאי.  גדול  חנקן  ידי  על  תיל  על  חרק  שיפוד   .1
החנקנים נוהגים לשפד יצורים רבים כסימון טריטוריאלי ומשיכת בת זוג. 

  Alan Schmierer  :צילם

2. נקבת חנקן אדום-גב על חמנייה. מין זה, המוגדר כנפוץ מאוד, בעיקר 
נוהג לתצפת על טרפו במשך דקות ארוכות מעל עמדה  בחודשי הסתיו, 

מוגבהת. צילם: חיים מויאל 

כיפה  זה  לחנקן  ברוש.  עץ  ענף  על   )Lanius senator( אדום-ראש  חנקן   .3
חלודית, וההבדלים בין הזוויגים הם קטנים ונוגעים לעוצמת גוון הצבעים באביב. 

הם מקננים מצויים בחבל הים תיכוני, במיוחד באזורי גריגה. צילם: חיים מויאל

הצעיר  של  לבושו  נדידתו(.  ולפני  הקינון  עונת  )לאחר  צעיר  נובי  חנקן   .4
חדגוני, אפור-לבן, שונה מאוד בצבעיו מהוריו החדים והבולטים. כתמי הכנף 

הלבנים בולטים ומסייעים בזיהויו.  צילם: חיים מויאל
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  מזון ואסטרטגיות ציד  
גדול  לוכד  שהוא  הטרף  גם  כך  במסתו  גדול  החנקן  שמין  ככל  ככלל, 
לאיתור  קריטי  הוא  לטרף  גבוהות  תצפית  נקודות  של  קיומן  יחסית. 
המזון בתוך העשב ובשולי עצים ושיחים. חנקנים רבים ניזונים בעיקר 
לרבות  ארסיים,  או  רעילים  אף  )מתוכם  שונים  מסוגים  מחרקים 
דוחיים  תולעים,  ועקרבים,  כעכבישים  אחרים  רגליים  פרוקי  צרעות(, 
)לאחר פשיטת עורם הרעיל, במקרה של קרפדות וסלמנדרות(, ציפורים 
וחדפים  קטנים  מכרסמים  וכמובן  באביב(,  )לרוב  ואפרוחים  קטנות 
)תועד מקרה שבו חנקן גדול טרף חמוס גמדי צעיר(. חנקן שחור-מצח 
ניזון בנוסף, אם כי באופן מוגבל, מפירות עסיסיים, והחנקן הגדול ניזון 
בכמחצית מהמקרים ממכרסמים )לרוב נברנים, מריונים ואפילו חולדות 
צעירות(, וכמובן מחדפים המסגירים את מיקומם בקריאות המיוחדות 
נפלט  עוכל  שלא  המזון  הקרקע.  לפני  קרוב  בעלותם  משמיעים  שהם 

כצנפות, המכילות עצמות, נוצות ושערות.

לעיתים באביב לחקות  הנוהג  ישנן תצפיות מפתיעות בחנקן הגדול 
יש  ולנסות לטרוף אותן.  ציפורי שיר במטרה לקרבן אליו  שירה של 
כנפיהם  ובפשיטת  הצרודות  )בקריאותיהם  מחרידים  והחנקנים 

בפתאומיות( מרבצו את טרפם המבוהל.

החנקנים, בניגוד לדורסים קטנים, לא מצוידים ברגליים חזקות במיוחד 
בטיפול  להם  מסייע  השיפוד  כן  ועל  למדיי,  מאונקלים  בטפרים  או 
בטרף גדול יחסית. בשלב הראשון הם נוהגים לנקב את צוואר הטרף 
בניסיון  חד  סיבובי  שיסוף  תוך  והמאונקל  החד  מקורם  באמצעות 
לבתק במהירות את אחת מחוליות צווארו. שיפוד הטרף הוא מלאכה 
שמצריכה מיומנות ואשר משתפרת עם הניסיון והלימוד, והוא משלים 
נראה  הרבייה.  בעונת  לרוב  העודף,  במזון  והטיפול  הציד  מלאכת  את 
שאין כאן תחרות קלאסית בין הזכרים המגדירים בנחלתם אתר שיפוד 
הבוחרת  הנקבה  כי  להניח  יש  אך  פוליגמיים,  כבמינים  אחר  או  כזה 
הנוכחית מתרשמת מהשקעת האנרגיה  לעונת הקינון  הזכר שלה  את 
בין  ברור  מתאם  אפילו  נמצא  במחקר  החיזור.  בזמן  ההאכלה  ומקצב 
שפע המשופדים ואיכותם להצלחת הקינון ואף לגודל הסיכוי להצליח 
להפרות כמה נקבות בעונת החיזור. מחקר של פרופ' ראובן יוסף גילה כי 
לחנקנים דרומיים יש מזווים קבועים, והנקבות בוחרות את הזכרים על 
פי עושר המזווים ואיכותם. במחקר מיוחד שביצע עודד קינן נתגלה כי 
הטרף שופד קרוב למקום שבו הוא נלכד, ורק לאחר שההורים והגוזלים 
היו שבעים ולא נותרו משופדים רבים התחיל החנקן לשפד לצורך סימון 
נחלתו. מחוץ לעונת הקינון אתרי השיפוד מוקמו בגבולות הטריטוריה 

כסימון גבולות, אבל גם אז הטרף לא נותר עד לאיבוד ערכו התזונתי.

היישר  נפילה  כדי  )תוך  הקרקע  על  טרפם  את  צדים  המינים  מרבית 
באמצעות  ולכידה  מרדף  לאחר  )לעיתים  באוויר  או  הטרף(  על 
למעלה  מלמטה  יהיה  זה  לרוב  באוויר,  מתקיים  הציד  אם  כנפיהם(. 
תוך כדי אחיזה במקורם האימתני את רגליהן של הציפורים הקטנות 

1
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1. חנקן גדול אמריקאי צעיר, המשפד צפרדע בגדר תיל. דוחיים מהווים 
חלק מהתפריט העשיר שלו, אם כי זה פחות שכיח. שיפודו במקרה זה 

 Susan Young :מאפשר לצעיר קריעה יעילה והדרגתית של הטרף.  צילם

2. חנקנית אדומת-גב )Lanius collurio( עם טרף במקורה. 
צילם: חיים מויאל 

3. חנקן שחור-מצח צעיר על צמח הירבוז בתצפית על טרף אפשרי לפני 
המשך נדידה. הצעירים, לאחר תדלוק, נודדים עם הבוגרים במסעם הארוך 

ממזרח אירופה ומערב אסיה ועד לדרום אפריקה, מרחק של כ-10,000 

ק"מ, כאשר רבים מהם חולפים ושוהים ימים אחדים בארצנו.  צילם: חיים 

מויאל 

4. נקבת חנקן אדום-גב עם צרעה במקורה. החנקן ככלל נוהג להוריד 
את העוקץ ולהטיח את גוף הצרעה במצע קשה כמו ענף, לפני בליעתה.  

צילם: חיים מויאל
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החנקנים  מחוקרי  יוסף,  ראובן  פרופ'  פי  על  הגדולים.  החרקים  או 
החשובים, המוח של הטרף נאכל ראשון.

קלפטופרזיטיות  של  נצפו  מסוימים  מינים  אצל  כי  לציין  מעניין 
)חטיפת מזון מבני מינם וגם ממינים אחרים, כמו מדוכיפת(. צפיתי 
באותו  שונים  חנקנים  מיני  בין  ותחרות  במאבקים  פעמים  מעט  לא 

בית גידול חופף, על מזון והגמוניה על הטריטוריה. 

  רבייה  
החנקנים נחשבים לטריטוריאליים מאוד בעונת הקינון ולתוקפנים, 
אפילו אל מול עופות דורסים. תועדו מקרים שבהם חנקנים גדולים 
שיתפו פעולה עם קיכלים אפורים במטרה להגן על הצאצאים של 

שניהם.

פוליגמיה  של  מקרים  נצפו  אך  כמונוגמיים,  מוגדרים  החנקנים 
וביגמיה אצל החנקן הגדול האמריקאי. בכל מקרה אין נאמנות בין 

בני הזוג יותר מעונת קינון אחת, והכול חוזר חלילה. 

חנקנים רבים מקיימים שני מחזורי קינון )אחד עד יוני ואחד בתחילת 
יולי(. אצל מינים מסוימים כמו החנקן הגדול לא קיימת דו-פרצופיות 

זוויגית ניכרת, ושני בני הזוג שותפים מאוד בתהליך הקינון. 

המתמזגים  קצרים  קטעים  מלווה  בחיזור  הגדול  החנקן  של  שירתו 
שהריטואל  וככל  מים,  של  כפכפוך  הנשמעות  מיוחדות  לשריקות 

מתקדם אל שיאו כך הקצב מהיר יותר והשירה גבוהה יותר ומעמדה 
של  כמו  באביב,  ורכה  נהדרת  שירה  הנובי  לחנקן  יותר.  בולטת 
השיחנית. אצל החנקן הנובי תועדה תופעה שטרם הייתה ידועה עד 

אז, והיא "משחק הציפור הפצועה". 

החיזור מלווה בשירה ובהנעת הזנב כמטוטלת, לרבות הצגת כתמי 
כנף או צבעי ראווה, תלוי במין החנקן. החיזור מלווה בעיקר במחוות 

האכלה של הזכר את הנקבה המתחננת. 

החנקן  אצל  למשל,  כך  בגודלו.  שונה  אצלנו  החנקנים  מיני  של  הקן 
וממוקם בסבך של עצים. הקינים של  יחסית  וקטן  הנובי הקן פתוח 
הם  כללי  באופן  אך  שונים,  בגדלים  הם  באזורנו  המקננים  המינים 
בנויים מחומר צמחי גס, בעיקר מענפים גדולים וגושי טחב, בתוספת 
ונוצות.  פיסות בד ואשפה, ומרופדים בזרדים, שורשים, חזזית, צמר 
אם  אבל  כשבועיים,  חדש  קן  לבנות  לוקח  משותפת  זוגית  בעבודה 
הקינים של השנה הקודמת במצב טוב ושמיש ובאתרים מועדפים, הם 
בעיקר  הם  בחנקנים  הזכר  של  תפקידיו  היטב.  ישופצו  לוודאי  קרוב 

שמירה והבאת מזון.

מהיר,  תעופתי  בריקוד  בתעופה,  מלווה  חנקנים  אצל  כרגיל  החיזור 
נענוע זנב ממעלה למטה וביצוע מרדפים גליים אחר הנקבה. בהמשך 
הריטואל, הזכר נוהג להאכיל את הנקבה, לעיתים תוך כדי מצגי תחנונים 
של הנקבה והתרגושת לפני ההזדווגות )על ענף בדרך כלל(. אצל החנקן 
הזנב  ובהנעת  כנף  ברעידות  מלווה  החיזור  בקושי,  אך  שנחקר  הנובי, 

12

34

1. האכלה של צעירים לפני פריחה מהקן בחרקים עסיסיים. התחנונים למזון מלווים בהרטטת הכנפיים, פעירת לוע בוהק לרווחה וקריאות צווחניות ובלתי 
עד  כשבועיים-שלושה,  עוד  מטופלים  הצעירים  ההורה.  לכיוון  ישיר  במעוף  צעיר  אדום-ראש  חנקן   .2  Andy Morffew צילם:  הצעירים.   של  מתפשרות 

לעצמאות מוחלטת המובהרת היטב לצאצאים עם הפסקת ההאכלה.  צילם: שלמה ולדמן 3. חנקן אדום-גב על צמח הירבוז. מקורו של החנקן מאסיבי 

 Lanius( נקבת חנקן אדום-ראש   .4 והוא חד בקצהו ומשמש אותו ואת בני סוגו לביתוק שדרת הטרף ביעילות ובמהירות.  צילם: חיים מויאל  ומאונקל, 

senator( על קוץ גדילן המשמש לה עמדת תצפית מוגבהת. צילם: חיים מויאל
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בליווי שירה, ובהמשך בקידות תכופות של הזכר כשהוא עומד על ענף 
ומדלג בהדרגה מטה. 

גודל התטולה והצלחת הקינון תלויים בפרמטרים שונים ומגוונים. 
הצלחה  הייתה  בפולין  אדומי-גב  בחנקנים  שבוצע  במחקר 
)קרוב  סיננטרופיות  בסביבות  שקיננו  פרטים  בקרב  משמעותית 
בקינון  הטריפה  קצב  מלאכותיות(.  בסביבות  או  האדם  למשכנות 
מאשר  יערות  לצד  חקלאות  באזורי  מובהק  באופן  יותר  גדול  היה 
ובאזורים  בשיחים,  או  היערות  בתוך  היו  הקינים  שבהם  באזורים 

חקלאיים הרחק מהיערות. 

על פי מחקר מסוים, בשנים חמות קיננו החנקנים מוקדם יותר, כתגובה 
כנראה לתנאים הנוחים לקינון שהופיעו מן הסתם מוקדם יותר. 

במרבית המינים הפריחה מהקן היא לאחר כשלושה-ארבעה שבועות. 
אצל החנקן הגדול לדוגמה זה קורה לאחר כחודש עד שישה שבועות. 
אלו  אם  ברור  )לא  האחרון  במין  בהאכלה  צעירים  של  סיוע  תועד 

צאצאים קודמים או פרטים שכנים(.

כחודש,  נמשך  אדום-הראש  החנקן  של  במקרה  בצאצאים  הטיפול 
ההורים  אז  יום,   45 לאחר  חלה  הצעיר  של  המוחלטת  והעצמאות 

מפסיקים להאכיל את הצעירים על אף תחנוניהם.

פחות  לאחר  היא  החנקנים  מיני  באביב הראשון של  המינית  הבגרות 
משנה, ותוחלת חייהם היא 12-10 שנה. 

1

2

חרק.  טורף   )Lanius nubicus( נובי  חנקן   .1
ונאה  יחסית  קטן  חנקן  הוא  הנובי  החנקן 

מקנן  הוא  מחרקים.  בעיקר  הניזון  בצבעיו, 

בארצנו ומצוי בשולי חורשים ופארקים בעיקר. 

צילם: חיים מויאל

 Lanius( שחור-ראש  ארוך-זנב  חנקן   .2
צבע,  מופעי  מגוון  זה  למין  מהודו.   )schach
והוא מומחה לחיקוי קולות של עופות וסנאים. 

צילם: חיים מויאל

חנקן שחור-מצח טורף חגב בשרני. עיקר   .3
הטרף במין זה הוא חרקים גדולים. 

צילם: שי סנדרוביץ

4. חנקן אדום-ראש צעיר מתחנן למזון מאחד 
מהוריו. צילם: שלמה ולדמן

4

3
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  סכנות ושמירת טבע  
אומנם מיני החנקנים בעולם והמינים המקננים באזורנו במצב טוב וללא 
דאגה, אך כולם בהתמעטות הדרגתית ועקבית באזורים רבים באירופה 
ובמזרח התיכון, על פי Birdlife international. כך למשל, אוכלוסיות 
מסוימים  מאזורים  לאחרונה  התמעטו  הגדול  החנקן  של  מסוימות 
רעילים  הדברה  מחומרי  וזיהום  קרקע  ייעודי  שינוי  )בשל  באירופה 
המצטברים בגופם ופוגעים גם בכושר רבייתם(. אוכלוסיותיהם נכחדו 
התמעטות  מדנמרק.  להיכחד  עומדות  והן  וצ'כיה,  בשווייץ  מכבר  זה 

ברורה נמדדה בכל מיני החנקנים בישראל. 

בשטחים  ופגיעה  היעלמות  בגלל  כן,  גם  מתמעטים  רבים  חנקנים 
יישובית  התפתחות  לטובת  מסורתיים  חקלאות  ובשטחי  הפתוחים 

ושטחי חקלאות מונוקאלטורית עצומים.

במלטה  יוון,  באיי  בטורקיה,  הנדידה  בעונות  ניצודים  רבים  חנקנים 
ידי  על  להם  ומחוצה  בקינים  נטרפים  גוזלים  מעט  ולא  ובאפריקה, 

עורבים ודורסים בעיקר.  

ד"ר חיים מויאל הוא מרצה לזואולוגיה 
במכללת לוינסקי בתל אביב.

 ,)Lanius excubitor( 1. חנקן גדול
הגדול בחנקנים בישראל. מתמחה 

במיוחד במכרסמים וזוחלים 

)באירופה תועד טורף אפילו סנאים 

וגורי חמוסים(, אם כי נמנע מלהיות 

פעיל בשטחים פתוחים עם עשב 

גבוה במיוחד. למין זה כתריסר זנים, 

וכולם טריטוריאליים בכל עונות 

השנה. מין זה תועד, בדומה למינים 

נוספים, מקיים שני מחזורי קינון 

בשנה. צילם: חיים מויאל 

 Lanius( 2. חנקן שחור-מצח
senator( בעמדת תצפית. מין זה 

קטן מהחנקן הגדול הדומה לו, אלא 

שגם מצחו של הבוגר שחור וגופו 

התחתון בגוון כתמתם. הכתם הלבן 

בכנף נרחב יותר וזנבו קצר יותר.  

Andy Morffew :צילם

1
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