השליו
הנודד
המקראי
כתב :ד"ר חיים מויאל
צילום :חיים מויאלJuhani ,
 Kyyröודורית בר-זכאי
ציורים :שמואל סטון
כבר בתקופות קדומות נחשב השליו לעוף
ציד מועדף באזורי תפוצתו ,והוא נזכר
ותואר רבות בתרבות המצרית העתיקה
וכן במקרא .בניגוד לבני משפחתו נחשב
השליו למין נודד החוצה לרוב את הים
התיכון בנדידתו הלילית ,וניצוד ברבבותיו
בקלות יחסית גם כיום בציר מסלולי נדידתו
ובאתרי נחיתתו .מין זה מקיים צורות רבייה
שונות ,ומצב אוכלוסיותיו יציב במרבית אזורי
תפוצתו (למעט אזורים מסוימים באירופה,
שם אוכלוסיותיו מתמעטות בהדרגה) ,וזאת
בשל התבגרותו המינית המהירה ,העובדה
שהוא מטיל תריסר ביצים
בכל מחזור קינון ומקיים
שניים-שלושה מחזורים
בשנה ,לרבות הטלות
משותפות בקן אחד,
וכן עמידותו הרבה
לשינויים באזורים
המעובדים.
 | 2טבע הדברים

>> השליו הנודד (נקבה) מצויד ברגליים קצרות וחזקות
והליכתו מהירה .הדבר מאפשר לו להימלט בחשאי ממקור
סכנה ,ובמידת הצורך הוא נמלט במעוף נמוך ומהיר.
צילמה :דורית בר-זכאי
טבע
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השליו הנודד המקראי הוא נציג קטן למשפחת הפסיונים
( ,)Phasianideaוהוא מוגדר כעוף ציד נודד שלו שלושה תת-
מינים .השליו המצוי בישראל שייך לתת-המין ,C.c. cuturnix
כשבעולם קיימים עשרה מינים המסונפים לסוג הזה (השליו היפני
הדומה לו ומצוי בפינות חי רבות ,השלווים האמריקאיים ,השליו
הסיני ,האסייתי ועוד).

2

1

אורכו הממוצע של השליו הנודד הוא  18-16ס"מ בקירוב ,ומשקלו
 155-70גרם ,ואילו מוטות כנפיו  35-32ס"מ .כנפיו קצרות ורחבות,
והעומס המוטל עליהן גדול יחסית (במיוחד בעת צבירת שומן בעונות
הנדידה) וגורם לו קושי בהתרוממות לתעופה ,ומכאן העדפתו להליכה
שפופה  -במידת הצורך .עם זאת ,בהשוואה לבני משפחתו כנפיו
ארוכות יחסית ,מה שמאפשר לו תעופה מהירה ונמוכה בטפיחות כנף
מהירות ולטווחים קצרים  -כל אימת שהוא מוחרד מרבצו והסוואתו
אינה מספקת.
הזכר שונה בצבעיו מן הנקבה לאורך כל עונות השנה ,וצבעיו חדים
יותר .גופו חום-צהבהב מפוספס בגבו ובצדי גופו ,בטנו בהירה ,ואילו
דגם ראשו מורכב ומגוון משל הנקבה ,ולצווארו טבעת כהה ניכרת.
הצעיר דומה לנקבה הדהה והמוסווית ,אך לעולם ללא פסים מתחת
ללחי.
שמו המדעי  coturnixושמו האנגלי  – Quailמכוונים למין זה ,אך
פירושם האטימולוגי סתום ומהם גזורים שמותיו בשפות האירופיות
האחרות.
שמו הערבי "סלוי" משמר היטב את השם העברי מקראי .שמו הערבי
הנוסף הוא "סומנה" ,על שום השומן הרב (עד  50אחוז ממשקל גופו!)
שהוא צובר מתחת לעורו לקראת תקופות הנדידה המתישות( .השומן
מהווה דלק עתיר אנרגיה המאפשר לו לחצות את הים והמדבר).
הוא פעיל החל מהאזור הבוראלי (אקלים המצוי בצפון – נגזר מהמילה
היוונית "בוריאס" שמשמעה "רוח צפונית") ,דרך האזור הממוזג ועד
לאזור הערבתי וים תיכוני ,והוא נמנע מאזורי שלג ומדבר קיצוני ,אך
באופן כללי מעדיף אזורים חמים.
השליו מעדיף שטחים פתוחים ,כמו אזורי שדות וסביבות עשירות
בצמחייה ,לרבות שדות תבואה (גם למחסה בקינון) ,והוא נמנע משולי
יערות וגדרות .בניגוד לבני משפחתו הוא אינו מושפע משינויים
בשטחים המעובדים ,והוא מסתגל היטב אליהם.
על פי מחקרים שונים שבוצעו בעיקר בספרד ,בפולין ובאנגליה
התברר כי מגוון גדול של גידולים חקלאיים מועדפים על השליו ,והוא
נמשך לשטחים חקלאיים בשימוש אינטנסיבי (כולל בדשנים) ,אולי
בשל איכות הזרעים וצפיפותם.

 .1שליו שחור-חזה ( - )Coturnix coromandelicaזכר (מלפנים) ונקבה
(מאחור) ,מין דרום אסייתי החי באזורי מונסון .צילום :באדיבות 123RF
 .2שליו בין עשב ופרחים .לרוב הוא ניזון מדגניים ומניצני פרחים ועשב,
לרבות זרעי צמחים רעילים (מה שעלול להפוך את בשרו לרעיל בסתיו).
צילום :באדיבות 123RF
 .3קריאות השליו שורקניות ורכות לעתים ,ואילו השירה בעונת הקינון,
המתבצעת גם בפונדקי החורף ,מורכבת משריקות קצביות ,מהירות ותלת-
הברתיות .צילום :באדיבות 123RF
 .4אפרוח וביצה .הביצה מעוטרת בכתמים ומוסווית היטב בגומה קטנה
ורדודה על הקרקע בינות לעשב .האפרוחים בוקעים מהביצים בו זמנית
ומודגרים רק על ידי הנקבה .הם כבר מצוידים ברגליים חזקות ,והם ערניים
ופקוחי עיניים .צייר :שמואל סטון
 .5ביצי שליו .הנקבה מטילה  13-8ביצים ,ולעתים מספר כפול מזה בהטלות
משותפות נדירות של שתי נקבות .צילום :באדיבות 123RF

3

5

מפת תפוצה של השליו באזורנו

4

מחקר מעקב רדיו שנערך באדמות החקלאיות של מזרח גרמניה ,והיה
כנראה אחד החושפים ביותר ,הראה כי השליו העדיף שטחים מכוסים
בצפיפות בצמחייה בגובה בינוני ,אשר גדלה בקרקעות חוליות
המעוטרות בעשבי מעזבות רבים (.)weeds
מחקר שנעשה בפולין הראה כי הופעת השלווים הייתה קטנה עם
העלייה בכמות המשקעים .במחקר אחר ,לעומת זאת ,שהתבצע
בצפון ספרד ,נתגלה כי צפיפות גדולה יותר של השלווים הייתה דווקא
באזורים שבהם המשקעים היו רבים יותר.
השליו מוגדר כאומניבור (אוכל כול) ,אך הוא ניזון בעיקר מחומר
צמחי העשיר בחלבונים ,כמו דגניים וקטניות ,וגם מחרקים וזחליהם
העשירים בחלבונים .חיפוש מזון מתבצע בעיקר מוקדם בבוקר
 | 4טבע הדברים

יציב
קייץ
חורף
טבע
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השליו חורף בעיקר בהודו ,בסין ,בדרום-מזרח אסיה ובצפון-מערב
אפריקה (לרוב בעמק הנילוס) .אזורי החריפה כוללים את אזורי
הספר והסמי-מדבר בחגורה התת-סהרית ,כשהוא פעיל שם בינות
לצמחייה הרב-שנתית.

1

נראה כי קיימים ארבעה מסלולי נדידה עיקריים של אוכלוסיותיו
בעולם הישן :מהאזור ההינדו-אסייתי (מסלול אפגניסטן -פקיסטן),
מהמזרח הקרוב (מסלול סוריה-מצרים) ,מאזור מרכז אירופה (מסלול
איטליה-תוניס) ,ומהאזור המערב אטלנטי (מסלול איבריה-מרוקו).
נראה כי האוכלוסיות שבצדה המזרחי של ישראל קשורות למסלול
השני ,ואילו אלו שבצדה המערבי ,לאורך חופה הדרומי של ארץ
ישראל ,שייכות למסלול השלישי.

<< ציור של נקבת שליו.
צייר :שמואל סטון

האוכלוסיות העצומות שקיננו מוקדם בקווי רוחב נמוכים (מדרום
לקו  40מעלות) באות בכמה גלים ,זכרים בוגרים בתחילה ,אחר כך
הנקבות ,ולבסוף הצעירים של אותה שנה.
על פי פז ושיריחי השליו מוגדר בישראל כחולף מצוי וחורף לא שכיח
ברוב חלקי הארץ ,וכן מקייץ במספרים קטנים (במיוחד בבקעת בית
שאן ומדבר יהודה) ומקנן נדיר בצפון הארץ ובשפלה המרכזית.
טריסטרם מציין בספרו "החי והצומח של ארץ ישראל" ( )1884כי
"זוגות אחדים של השליו אפשר למצוא פה ושם במשך כל החורף,
אבל בחודש מרס הם חוזרים ברבבותיהם בלילה אחד ונשארים לקנן
2

ובשעות אחר הצהריים המאוחרות .השליו מעדיף זרעי דגנים מבין
החומר הצמחי ,לרבות קטניות ,פשתן ותורמוס ,אך הוא גם ניזון
מזרעי צמחים רעילים לפני נדידתו הסתווית ,כמו זרעי מיני אשבל,
לענה ומינים מהסוג  Helleborusשממשפחת הנוריתיים.
כבר במאה הרביעית לפנה"ס העיד אריסטו כי בשרו של השליו עלול
להיות רעיל ולגרום לתופעה המכונה  ,Coturnismואכן התברר כי זה
קורה דווקא בזמן נדידת האביב .ה"קוטורניזם" מלווה ברוב המקרים
בחולשה כללית ,בכאב שרירים חמור ובשיתוק הגפיים התחתונות,
וכן בהקאות ,שלשולים ,חום ואבדן קול ,ואף עלול לגרום למוות
כתוצאה מאי ספיקת לב או כליות.
השליו הוא היחידי בבני משפחתו המקיים נדידה ארוכת טווח של
אלפי קילומטרים המוכרת היטב .הוא נודד דרומה לסהרה ,לאזור
סנגל וסודן ,וכן לאתיופיה וקניה .הוא מבצע נדידה ארוכה בלילה,
ודווח על פרטים בני פחות מחודשיים שנדדו.
שיא הנדידה בסתיו הוא באמצע ספטמבר ,אז חוצה השליו בנדידתו
את הים התיכון ,ואילו שיא נדידת האביב הוא בחודש אפריל ,אז הוא
חוצה בנדידתו שוב את הים התיכון .מעניין לציין כי נצפתה שוטטות
גם מתוניסיה למרוקו וההפך.
לשליו יש תפוצה פליארקטית (כל האזור שמצפון לנו באפריקה,
אירופה ובאסיה) נרחבת ,כשתפוצת קינונו העיקרית בצפון אירופה
הארקטית ,טורקיה ומרכז אסיה עד סין .תת-מינים אחרים קיימים
במרכז אפריקה ובמזרחה ודרומה ,וכן במדגסקר.
 | 6טבע הדברים

 .1הגוון החום מפוספס (מעוטר גם בפסים בהירים מבריקים) של השליו
מאפשר לו הסוואה מצוינת ,והוא נראה רק לעתים רחוקות.
צילםJuhani Kyyrö :
 .2השליו היפני ( )Coturnix japonicaבוית כבר במאה ה 12-לספירה
מהשליו המצוי ביפן (ודומה לו מאוד) ,לצורכי מאכל (בשר מעודן ושומני
וביצים יוקרתיות) .צילום :באדיבות 123RF
 .3פורטרט של שליו .העיניים גדולות יחסית והראייה מצוינת ,והמקור חזק,
עבה ומחודד בקצהו ,בהתאמה לאכילת זרעים .צילםJuhani Kyyrö :
טבע
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בכל המישורים הפתוחים ,בביצות ובשדות התירס ,גם בכיכר הירדן
וגם בצפון הארץ".
שיא נדידת האביב של השליו בישראל הוא מתחילת מרס ועד
תחילת אפריל ,לרוב במרכז הארץ ומזרחה ,ואילו שיאו בנדידת
הסתיו ב 22-9-בספטמבר ,לרוב בחופי הארץ ,עת חודרים השלווים
מהים התיכון.
זהו מין בעיקר מונוגמי .הקשר הזוגי עשוי להיות חזק מאוד ,אך
על פי מחקרים מפורטים שנערכו בעונת הקינון ידוע כי עשויות
להתקיים גם ביגמיה ופוליגמיה .הבגרות המינית מוקדמת כבר בגיל
שנה.
בקינון הוא מוגדר כסוליטרי וטריטוריאלי ,והוא נאבק בעיקשות אל
מול זכרים אחרים המזדמנים לשטחו.
מרבית האוכלוסיות האירופיות מקננות בפעם הראשונה כבר במרס-
אפריל בצפון אפריקה ובאגן הים התיכון ,ורק לאחר מכן הן נודדות
למרכז אירופה וצפונה לקיים מחזור קינון שני בסוף מאי עד יולי.
הזכרים הם נוודים ומרביתם לא שוהים יותר משבועיים באתר אחד,
וזאת על פי מחקר שהתבסס על שלווים ממושדרים.
 | 8טבע הדברים

>> שליו במעוף .לשליו תעופה
עם טפיחות כנף מהירות ורדודות
וקטעי דאייה בגובה נמוך .שרירי
תעופתו מפותחים ,והוא גומא
אלפי קילומטרים בנדידה מעל
הים התיכון ללא עצירה .או אז
הוא נוחת באפיסת כוחות ברצועת
עזה וסיני כבקדמת עדן.
צייר :שמואל סטון

הם מגיעים לפני הנקבות לאתרי הקינון המשובצים לרוב בינות
לדגניים וצמחייה נמוכה וצפופה ,ולאחר הקריאות הטריטוריאליות
משמיעים גרגורים גרוניים רועשים .שירתם בהמשך היא עדינה,
קצבית ,תלת-הברתית וחוזרת במהירות .כשהנקבות מגיעות הן
מאתרות את אתר הקינון ,ומגיבות אחר כך לחיזורי הזכר ב"קריאות
משיכה" .לאחר מכן הזכר מתקרב בריקוד מעגלי ושפשופי מקור
בנוצות חזהו ,אגב שמיטת הכנפיים ,מתיחת הצוואר וקריאות רכות.

3

 .1שליו נודד ,נקבה ,באזור חקלאי .הוא מעדיף בבירור קטניות ,לרבות
פשתן ,תורמוס וחמצה ,ואפילו נוהג לאכול אבנים קטנות לסיוע
בעיכול והעשרה בסידן לבניית קליפת הביצים .צילם :חיים מויאל
 .2שליו בהשתופפות להסוואה .ללא ספק הפסים המבריקים
והפספוס בגופו משתלבים מעולה עם גיבובי הקש ורגבי האדמה
והוא יודע זאת היטב .צילםJuhani Kyyrö :
 .3שליו זיפני ( - )Coturnix pectoralisמין אוסטרלי המעדיף אזורים
לחים וניזון גם מעלים .צילםPatrick kavanagh :
טבע
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>> שליו מצוי ,זכר .הזכר בצבעים כתמתמים יותר ,ויש לו כתם שחור במרכז הגחון .הוא אינו משתתף בדגירה ובקינון והוא מקיים צורות רבייה שונות.
צילם :חיים מויאל

הקן נבנה רק על ידי הנקבה ,וצורתו כגומה קטנה ורדודה .הוא נבנה
על העשב בקרקע ומרופד בצמחים זמינים .הקינון באירופה מתקיים
באמצע מאי עד סוף אוגוסט ,ובאפריקה מסוף אוגוסט עד מרס,
ועשוי לקיים עד שלושה מחזורי קינון.

מחקרים חדשים הראו כי השלווים המשוחררים הם לעתים תכופות
בני כלאיים בין מין זה לבין המין המתורבת (.)Coturnix japonica
"הזיהום הגנטי" עם המין המתורבת בעל התכונות השונות מהווה
סכנה לשרידותו ולאורח נדידתו בעליל.

הדגירה אורכת  20-17ימים ,והנקבה מטילה  13-8ביצים לבנות.
מספר גדול מזה מעיד על קן שבו הטילו שתי נקבות.

הרגלי הנדידה שלו וחריפתו בסהל הופכים אותו למין פגיע יותר,
אוכלוסייתו מצטמצמת כיוון שהוא משמש מזון לבני אדם (לרבות
ביציו המשובחות) וכאמור הוא ניצוד באינטנסיביות בנדידת הסתיו
שלו ,בעיקר באגן הים התיכון וסיני.

הבקיעה סינכרונית ,וכל האפרוחים באותו גיל .הצעיר מסוגל לפרוח
מהקן כבר בגיל  19-11יום ,ולאחר  50-30יום האפרוחים עצמאיים ממש.
מעניין לציין כי אצל השליו תועדה התנהגות פרזיטית תוך-מינית ,של
הטלת ביצים בקנים של שלווים אחרים ומינים מקורבים המטפלים
כפונדקאים באפרוחיהם.
לשליו מסורת ארוכת שנים כחיית ציד מועדפת הודות לחשיבותו
הכלכלית ,במדינות דרום אירופה ומערבה ,כשבחלק ממדינות אלו
מגדלים אותו ברבבותיו בחוות לשם הגדלת זמינות ספורט הציד
מסוף עונת הקינון ועד לתחילת הקינון הבא (לאחר קיצוץ אברות
התעופה ,כמובן).
 | 10טבע הדברים

אורך חייו המרבי בטבע הוא  11שנים ,ואילו בשבי כמעט כפול מזה.
במקורות נזכר השליו במקרא בעת יציאת בני ישראל ממצרים ו"נס
השליו" שהתרחש פעמיים ,פעם במדבר צין ופעם במדבר פארן.
בהירוגליפים המצריים מוזכר השליו כבר לפני כ 5,000-שנה ,וציורי
קיר שונים מעידים על לכידת שלווים במכמורות כפולות וייבושם
בשמש לאחר המלחתם.
ד"ר חיים מויאל הוא מרצה לזאולוגיה במכללת לווינסקי

