
כתב: ד"ר חיים מויאל

בולטים  עופות  הם  השלדגים 
במיוחד, טריטוריאליים, טורפים 
וקולניים, והם מקננים בחללים. הם 
מוגדרים כמתמחים בדיג וכצדים מגוון 
גדול של טרף. הציד מבוצע לאחר תצפית 
מעט  והמופנות  הגדולות  בעיניהם  רפרוף  או 
קדימה, והטרף מטופל בעזרת המקור המאסיבי 
לרוב, עד לבליעה תוך הפניית הראש לכיוון הגרון. 
קטן  השלדגים  מיני  מרבית  של  המשוער  נזקם 
כאינדיקטורים  ידועים  הם  אך  במדגה,  יחסית 
חיים,  הם  שבה  הסביבה  של  לבריאותה  טובים 
תועלתם  מתוקים.  ומים  לחים  שטחים  לרבות 
לאיזון האקולוגי כמדבירים ביולוגיים של מזיקים 
הדגים(  בבריכות  )גם  חולים  פרטים  או  שונים 
רק שלושה  פעילים  בישראל  לא מבוטלת.  היא 
מוצא  בעלי  כאן(,  מקננים  מהם  )שניים  מינים 
לבן-החזה  )אפריקאי(,  העקוד  הפרפור  שונה: 

)אוריינטלי( והשלדג הגמדי )אירופי(. 

למעלה: שלדג גמדי. אייר: חיים מויאל

למטה: פרפור עקוד ברפרוף וצלילה. אייר: חיים מויאל

מימין: שלדג גמדי עם שרימפס במקורו. סרטני שרימפס ירודים ובמיוחד 

של מים מלוחים )ארטמיות( מהווים תפריט חשוב בדיאטה של מין זה.  

Boris Smokrovic - Unsplash :צילום

השלדגים
בישראל
ובעולם

צלמים: אהרון שמשון, 
רועי אברהם ומורדי מור 

חוטובלי
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הזכר מעניק שי בדמות מכרסם לאהובתו   .1
השלדגית. יותר מן האחרים מין זה נחשב למדביר 

ביולוגי מרשים של מזיקים שונים.

צילם: אהרון שמשון  

שלדג לבן-חזה ניזון מערצב, מן החרקים הבשרניים   .2
ביותר עבורו. צילם: אהרון שמשון

שלדג לבן-חזה ניזון מלטאת עין-נחש.  .3
צילם: אהרון שמשון  

שלבי היציאה מן המים לאחר צלילה, כשדגיג   .4
במקורו, והמשך התרוממות אנכית עד לעמדת 

                                                                Robert Balog  :אכילה. צילם

1

3

4

תיאור וצבעי פלומה 
יש  הפרפורים,  למיני  כמו  לחלקם,  ובולט;  גדול  משולש,  ראש  יש  לשלדגים  כללי  באופן 
גם ציצית. מקורם מאסיבי וחד בקצהו, מותאם לאכילה של דגים, אף כי לא כולם ניזונים 
זנב ארוך  יש  כי לשלדג לבן-החזה  יחסית, אם  זנב קצר  יש  מדגים או רק מהם. למרביתם 
יותר, ולמינים האקזוטיים, כמו שלדגי גן עדן, יש זנב ארוך ממש ורגליים קצרות - בהתאמה 

לאחיזה יעילה בקירות אנכיים.

ואטרקטיבית  ניכרת  בצבעוניות  אם  ובולטים,  קונטרסטיים  השלדגים  של  הנוצות  צבעי 
כמו במקרה של השלדג לבן-החזה והשלדג הגמדי או בשחור-לבן כמו במקרה של הפרפור 
לנו. במקרה של  ביניהם היא מלאכה קשה  וההבחנה  הזוויגים,  בין  ניכר  אין הבדל  העקוד. 
ובמקרה של השלדג הגמדי המקור  הפרפור ההבדל מאובחן בפס החזה הכפול אצל הזכר, 
התחתון אצל הנקבה אדום ולא שחור כמו אצל הזכר. אצל הצעירים בכל המינים הצבעים 
פחות מבריקים. צבעי השלדג הגמדי מרהיבים ומגוונים במיוחד. גופו התחתון כתום כתפוז, 
כתוצאה מפיגמנטים הסופגים באופן סלקטיבי גלים קצרים של אור ומשקפים את הגוונים 
הכתומים בגלים הארוכים, ואילו הצבעים המתכתיים והמבריקים - התכלת של הגב, הכחול-

ירקרק-סגלגל של נוצות הכנפיים והזנב - הם תוצאה של רפלקציה של הגלים הקצרים בלבד 
במבנה המיקרוסקופי המיוחד בתאים הספוגיים של הנוצות.  

צבע ראשו של השלדג לבן-החזה ערמוני, כך גם כתפיו, צידי גופו והבטן התחתונה, ואילו 
גבו, כנפיו וזנבו צבעם כחול-טורקיז מבריק. החזה והצוואר לבנים - ומכאן שמו העברי. צבע 
המקור והרגליים אדום עז. משקלם של לבן-החזה והפרפור דומה )כ-70 גרם בממוצע(, והוא 

פי שניים בערך ממשקל השלדג גמדי. 

קריאות ושירה 
השלדגים ווקליים למדיי ומאופיינים בקריאות קולניות, מונוטוניות וחדות, ובאביב שירתם 
מעט מגוונת יותר. השלדג הגמדי משמיע צפצופים חדים או דו-הברתיים, לפרפור העקוד 
שריקות חדות, גבוהות, ללא מקצב, או קריאות רמות ונשנות, חזקות ומתגלגלות, כמו של 

השלדג לבן-החזה. בעונת החיזור הקצב והעוצמה עולים בהתאמה.

2
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חדף בדרך הנכונה )מהראש( ללועו של שלדג לבן-חזה. ציוצי החדפים   .1
נשמעים היטב לבעלי כנף אלו, ובהמשך מזוהה מקום מחבואם.

צילם: אהרון שמשון  

שלדג לבן-חזה מקפיץ חרקים, דוגמת חיפושיות עסיסיות.  .2
צילם: אהרון שמשון  

שלדג לבן-חזה עם נחש מים משובץ במקורו. מין זה נוהג בעונת הקינון   .3
לצוד נחשים במקורו המאסיבי והמוגן היטב. צילם: אהרון שמשון

שלדג לבן-חזה עם רב נדל ארסי במקורו האימתני והמגושם. ניכר שהוא   .4
אינו בוחל בבעלי חיים ארסיים. צילם: אהרון שמשון 

שלדג לבן-חזה בתנוחת חיזור. חיזור של שלדג לבן-חזה מתבצע עם   .5
נפנופי כנף עדינים, זקיפת צוואר, פריסה חלקית של הכנפיים וחשיפה של 

הכתמים הלבנים שבהן, כשגופו של הזכר אופקי. צילם: אהרון שמשון                                                             

 ,)Dacelo  sp.( הקולני ביותר בשלדגי העולם הוא ללא ספק הקוקברה
השוכן בג’ונגלים של  גינאה החדשה ואוסטרליה. שמו האונומטופאי 
נשמעות  והמתחזקות,  המתגלגלות  המהדהדות,  כקריאותיו  הוא 

למרחוק ומזכירות צחוק מלגלג ואנושי.  
ידי  על  החולה  באגמון  לבני-חזה  שלדגים  על  שבוצע  ישראלי  מחקר 
החוקרת דנה קליין ושותפיה ממכללת תל-חי, ואשר עקב אחר קריאות 
השלדגים, ערך ניתוח תורשתי של הזוויגים והשוואה בין סוגי הקולות 
האם  פעילים  קינים  ב-27  שבדק  במחקר,  בקינון.  וההצלחה  השונים 
קיימת דו-פרצופיות זוויגית )בדגש על שירה וצבע ותפקידם כסיגנלים 
המורכב  רחב  ווקאלי  רפרטואר  אצלם  קיים  כי  נתגלה  סקסואליים(, 
לאורך  הקולות  מגוון  של  הביטוי  תדירות  דיגום  קולות.  סוגי  מעשרה 
המתגלגלת  לשירה  הקינון  עונת  בין  חיובי  קשר  הראה  השנה  חודשי 
הפרחונים  למספר  בקורלציה  היה  הטרטרני  הקול  סוג  ואילו  ועולה, 
באוכלוסייה .ניתוח של הסוג הראשון הראה כי קיימת בשירה הזאת דו-

פרצופיות זוויגית, וכי קצב ההברות אצל הזכר נמצא כמנבא מובהק של 
הצלחת הרבייה, כאשר היו זכרים עם קצב גבוה הייתה תטולה גדולה 

יותר.

שמות
פירוש שמו המדעי של השלדג הגמדי )L odecla( “השלדג האתונאי“. 
שמו  באתונה.  בעיקר  הקדמונים,  ליוונים  מוכרת  הייתה  זו  ציפור 
הדגים  “ציפור  והספרדי  הצרפתי  לשמו  בדומה  הדגים“,  “מלך  האנגלי 
הנוכחי  השם  את  חידש  )ביאליק  העברי  שמו  גם  וכך  האירופית“, 
משמו הקודם “שולה הדגים הקטן“(. הוא ניזון רק מדגיגים, שאליהם 
אכילה  לשולחן  תחילה  ומביאם  בולטת  תצפית  מעמדת  צולל  הוא 
לבן-החזה  השלדג  של  המדעי  שמו  פירוש  הטיפול.  להמשך  קבוע 

)Halcyon  smyrnensis( שמשמעו “שלדג הים הרוגע מאיזמיר“. 
פירוש שמו המדעי של הפרפור העקוד )kerulos rudis(, ]כך באינטרנט  
ceryle rudis] “שלדג הסיף“, מרמז על מקורו הארוך והחד כסיף. שלדג 

זה נוהג לרפרף באוויר ומנסה לאתר דג במים, בטרם יצלול אליו. 

מינים ותת-מינים 
השייכת  גדולה  משפחה  היא   )Alcedinidae( השלדגיים  משפחת 
שונים.  מינים  ל-114  הנחלקים  סוגים   19 וכוללת  הכחלאים  לסדרת 
השלדגים מקורבים מבחינה פילוגנטית )גזע( לשרקרקים. יש המחלקים 
את המינים השונים לשלוש תת-משפחות: שלדגי עצים )כדוגמת לבן-
החזה(, שלדגי נחלים ונהרות )כדוגמת השלדג הגמדי האירופי( ושלדגי 

מים וים )כדוגמת הפרפור העקוד(. 

העקוד  בפרפור  הטרופיים.  באזורים  מצויים  השלדגים  מיני  מרבית 
שאליו  הסורי,  תת-המין  כי  ומתברר  תת-מינים,  חמישה  קיימים 
בהרי  )ואילו  האפריקאי  מתת-המין  גדול  שלנו,  הפרפור  גם  משתייך 
ההימליה הפרפור גדול יותר אף משניהם וכהה יותר, ועל כן יש הרואים 
הגמדי  לשלדג  תת-מינים.  לשישה  מתחלק  לבן-החזה  נפרד(.  מין  בו 

שבעה תת-מינים.

שיאים בעולם השלדגים 
 ,)Spidina lecontei( הקטן בבני משפחתו הוא השלדג הגמדי האפריקאי
שאורכו כעשרה ס“מ ומשקלו 12 גרם בלבד )מתחרה צמוד מאוד נחשב 
השלדג גמדי האוסטרלי(, ואילו הענק בבני משפחתו הוא השלדג הענק 
)Megaceryle maxima( השוכן באפריקה, שאורכו כ-45 ס“מ ומשקלו 
כ-350 גרם )מאובנים שלו שנמצאו לאורך בקע הירדן, מעידים על כך 
שהוא חי כאן בעבר(. היפה אולי בין שלדגי העולם הוא שלדג גן עדן 

הטוענים  גם  יש  אך  למדיי(,  ארוך  זנב  גם  )שלו  החדשה  בגינאה  החי 
שדווקא מיודענו השלדג הגמדי, שצבעי גופו מהפנטים ממש, הוא היפה 

ביותר.

תפוצה בעולם
והסוב- הטרופיים  באזורים  שוכנים  במשפחה  השלדגים  מיני  מרבית 

באזורים  פעילים  המינים  כל  לא  האזורים.  בשאר  ומיעוטם  טרופים, 
לחים. יש מיני שלדגים החיים רחוק מגופי מים - בג’ונגלים, באזורים 
מין  הוא  לבן-החזה  השלדג  וכדומה.  חקלאיים  באזורים  צחיחים, 
והייתי מעז להגדירו  אסייתי במקורו, הנפוץ במיוחד ביבשת ההודית, 
כמין מתפרץ. מקור הפרפור העקוד מאפריקה; הוא חדר לאורך הנילוס, 
סין.  לדרום  ועד  לאסיה  עד  הקדום,  ולמזרח  פקיסטן  התיכון,  למזרח 
והוא שוכן במרבית אירופה, מערב  השלדג הגמדי הוא אירו-אסייתי, 
אסיה וצפון אפריקה – במקומות חיות המתאימים לו ובקרבה צמודה 

למים )נעדר מטונדרות ומאזורים יובשניים קיצוניים(. 

תפוצה בישראל
יציבים  כמינים  העקוד  והפרפור  לבן-החזה  השלדג  מוגדרים  כיום 
פי  על  אזורי הארץ.  בכל  להתפשט  וממשיכים  ברחבי הארץ  הנפוצים 
טריסטרם, השלדג לבן-החזה היה נדיר בארץ ישראל וניתן לצפות בו 
נפוץ מן הסתיו, עת הוא מגיע אלינו  רק בעמק הירדן. השלדג הגמדי 

מאירופה, ובחודשי החורף עד האביב, עת יחזור צפונה לארץ מוצאו.

נדידה ותנועה
והן סדנטריות.  נודדות  לא  הגמדי  הדרומיות של השלדג  האוכלוסיות 
מתרחשות אצלו תנועות עונתיות, אך לא מדובר בנדידה. לבן-החזה 
תנועות  מבצעות  תועדו  רבות  ואוכלוסיות  תפוצתו,  בתחומי  יציב 
בקפריסין  צעירים.  של  אוכלוסיות  במיוחד  טווח,  קצרות  עונתיות 

מתקיימת חריפה של אוכלוסיות מסוימות שמקורן במזרח התיכון. 
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פרפור עקוד "תלוי" באוויר תוך מתיחת כנפיים לאחור, והתמקדות אחרונה   .1
לפני צלילה. צילם: אהרון שמשון 

פרפור זכר נתלה ללא ניע באוויר, כשהוא מתכוונן בגופו כדי לזהות טוב   .2
יותר את הטרף המיוחל. צילם: אהרון שמשון

פרפור עקוד ברפרוף מהיר אל מול הרוח, כשראשו מופנה כלפי מטה ללא   .3
ניע כמעט בכלל. הרפרוף הוא צורת התעופה הבזבזנית ביותר של אנרגיה. 

צילם: אהרון שמשון

שלדג גמדי בהתרוממות קלילה ואנכית מהמים. צילם: רועי אברהם                                                             .4
שלדג גמדי בהתרוממות אלגנטית, קרוב לפני המים. צילם: רמי זמיר                                               .5

סטטוס
שלדג גמדי הוא מין נודד, אך האוכלוסיות הדרומיות שלו אינן נודדות 
והן יציבות; אף על פי שמתרחשות תנועות עונתיות ארעיות, זו אינה 
אוכלוסיות  על  מועדפת  בקפריסין  חריפה  )אגב,  ממש  של  נדידה 
בתחומי  יציב  לבן-החזה  השלדג  התיכון(.  הים  מדינות  של  מסוימות 
עונתיות  תנועות  מבצעות  רבות  אוכלוסיות  תועדו  כאן  )גם  תפוצתו 
ארעיות קצרות טווח, במיוחד צעירים(. הפרפור העקוד הוא יציב בכל 
תחומי תפוצתו, על אף התפשטותו הזוחלת לאזורים רבים )בעבר לא 
היה מצוי כמעט בכלל אצלנו באזורי החוף והשפלה, אך עם הקמת גופי 

מים כמו בריכות דגים ומאגרים החל להתפשט בהתמדה(. 

בחירת מקומות חיות 
במקומות  פעילים  בארצנו  הקיימים  המינים  שלושת  כללי,  באופן 
חיות לחים ונפוצים שם, למעט העובדה שהשלדג לבן-החזה פעיל גם 
באזורים המרוחקים מגופי מים, כמו שדות חקלאיים ויישובים כפריים 
ועירוניים )לרבות פארקים(. קיימת חפיפה מסוימת בשלושת המינים 
באזורים הלחים. השלדג הגמדי מעדיף יותר את נופי דלתות הנהרות 
עטורי  לגדות  ברורה  )העדפה  ים  לחופי  קרוב  המתוקים  המים  ונחלי 
גם  זאת הוא פעיל  ועם  גם לעמדות תצפית(,  לו  צמחייה, המשמשות 
בבריכות דגים ובמאגרים. הפרפור העקוד מעדיף יותר גופי מים שופעי 

דגים וחופי ים, והוא נוהג לדוג בעומק רב יותר. 

שלדגים לבני-חזה תועדו גם בגבהים אלפיניים של 7,500 מ’ מעל פני 
הים )הימליה(. הפרפור פעיל עד גובה של 2,500 מ’, ואילו השלדג לבן-
החזה מעדיף אזורים נמוכים יחסית להם. הפרפור הוא היחיד הפעיל גם 
בחופי ים באופן תדיר. ישנן אוכלוסיות של שלדגים לבני-חזה צפופות 
במיוחד )כמה מאות פרטים נספרו בכל קילומטר רבוע, כאשר הגבול 
בין תחומי המחיה בין הפרטים לא עולה על 100 מ’( באזורי מנגרובים 

מועדפים. 

השלדג הגמדי מעדיף אומנם אזורי מים צלולים ומתוקים שופעי דגיגים, 
אבל גם לא בוחל במי רקק כמו בתעלות עכורות מים ובנחלים מזוהמים, 
כדוגמת מערבו של נחל שורק, שם הוא ניזון מראשנים, דגיגי גמבוזיות 
וכדומה. נקודות התצפית המועדפות שונות בין מין למין: השלדג לבן-

החזה מעדיף לרוב עצים ושיחים או כבלי חשמל המרוחקים מגופי מים; 
השלדג הגמדי מעדיף בבירור צמחים או מתקנים נמוכים בשולי שפת 
המים; הפרפור העקוד נוהג לבלות יותר באוויר, מתייצב בנקודה גבוהה 
ונח או אוכל בעמדות תצפית על עצים או מתקנים שבשולי גופי המים. 

מזון מועדף 
מדגים.  וגם  מהכול  הניזונים  מיומנים,  טורפים  עופות  הם  שלדגים 
השלדג הגמדי, למשל, ניזון גם מחרקי מים )כמו שפיריות(, חיפושיות, 
פרפרים ועשים, וכן מפרוקי רגליים אחרים, דוחיים )לרבות ראשנים(, 

ביצי דגים ואפילו סרטנוני שרימפס.

)לרבות  שונים  מחרקים  החל  רבים,  מיצורים  ניזון  לבן-חזה  שלדג 
ערצבים, חיפושיות( ועד סרטנים, דוחיים, נחשים, מכרסמים וציפורי 
שיר )במיוחד כמנחות בעונת הקינון(. לבן-החזה תועד גם צד אפרוחים 

של עופות שונים, כמו של קיוויות מצויצות וסיקסקים.
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בכל מיני השלדגים הטרף נבלע בשלמותו מראשו, לרוב לאחר טיפול 
מעיכה  של  משלים  בשילוב  קשה  עצם  על  ראשו  הטחת  כמו  מקדים, 
ולחיצה כמלקחיים בשולי המקור החדים. תועדו מקרים שבהם הוטח דג 
גדול במיוחד עד כדי גזירתו לשניים. מתברר כי המיומנות של המעשים 

האלה היא אומנם תורשתית, אך היא משתפרת עם הגיל והלמידה. 

שלנו  למין  המקורב  אפור  פרפור  על  הברית  בארצות  במחקר שבוצע 
אחוז  כ-80  בילה  הפרפור  כי  התברר  לאירופה(  מאוד  נדיר  )מזדמן 
הצלחה  הייתה  מהמקרים  כשבמחצית  ציד,  בניסיונות  היום  משעות 
בלכידת טרף מעמדת תצפית, ואילו רק 20 אחוז הצלחה מרפרוף באוויר 
)ההצלחות היו מועטות יותר בצוהריים, כשהקרינה חזקה יותר, ואילו 
רבות יותר בתחילת הדמדומים, ושוב נמוכות ביותר עם ערב(. באותו 

מחקר כ-90 מפריטי הטרף היו דגים.

הם  היום  ובמשך  קלות,  להתנער  השלדגים  נוהגים  האכילה  אחרי 
פולטים ממקורם צנפות )פלט של עצמות ושרידים שלא עוכלו היטב(. 
ואילו  ביום,  צנפות  לארבע  שתיים  בין  פולטים  הבוגרים  הפרטים 
יכילו כמעט  הצעירים פולטים פעם אחת ביום והצנפות העדינות לא 

עצמות )הסידן נצרך לבניית עצמותיו(.

אסטרטגיות תעופה וציד
כל השלדגים הם מעופפים מצוינים ומהירים )בתנועה ישרה ומהירה( 
בזכות כנפיהם החזקות והמעוגלות. בהתבסס על תצפיות רבות וניתוח 
סרטונים, נראה שהפרפור נוהג לרפרף במהירות וביעילות אל מול הרוח 
וזנבו מופנה  במשך כמה שניות, כשראשו מופנה כמעט אנכית למטה 
בתנועת מעלה-מטה תוך שהוא מהדק את נוצות זנבו או פורס אותן 
בקצב תנועות הרפרוף. כשהוא מחליט לצלול, ראשו נשאר מיוצב ונעול 
על המטרה, וכשכנפיו משוכות לאחור ורגליו צמודות מאוד לגופו הוא 
חודר למים באמצעות מקורו. היציאה מהמים היא אופקית, קרוב מעל 
פני המים, ובמעין לולאה הוא מתרומם חזרה לעמדה חדשה לרפרוף 
צורת  הוא  הרפרוף  כי  לציין  חשוב  אכילה.  לעמדת  תעופה  המשך  או 
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זוג פרפורים בחיזור. ההתרגשות והציוצים החזקים ניכרים למרחוק. צילם:   .1
מורדי מור

שלדג גמדי משפד דג קטן במקורו החד. צילם: מורדי מור  .2
שלדגון כחול )Ceyx azureus(, שוכן ביבשת אוסטרליה, טסמניה וגינאה   .3

החדשה. צבעו הכחול עמוק, בניגודיות לצבע התפוז של תחתית גופו, 

     .Cazz Jj - Flickr :מרשים במיוחד. צילום

קוקברה צוחקת )Dacelo novaeguineae(. מין אוסטרלי זה מקיים קשר   .4
זוגי לכל החיים )שלא כמרבית השלדגים(, והקינון מתבצע דווקא בחורף. 

שירתו המפורסמת והטריטוריאלית מושמעת בבקרים לאורך השנה. 

   Bernard Spragg :צילם

שלדגון יאווה )Alcedo euryzona(, מין נדיר מאוד מאזור יאווה ובורנאו,   .5
    .Lonely shrimp - Flickr :המצוי בסכנת הכחדה חמורה. צילום

שלדג אפור, נקבה )Megaceryle alcyon(, מין צפון אמריקאי הנוהג   .6
Susan Young :לבצע נדידה אל מרכז היבשת. צילמה

התעופה הבזבזנית ביותר של אנרגיה. נראה כי ככל שרפרוף הכנפיים 
באוויר  ה“עמידה“  יציבות  כך  בשנייה(  פעמים  )כ-15-10  יותר  מהיר 

גבוהה יותר. 

במחקר שמתבצע בישראל בימים אלה על ידי פרופ’ גדי קציר )מרצה 
לזואולוגיה של אוניברסיטת חיפה בשלוחת אורנים( ושותפיו, התברר 
כי המצב שבו הפרפורים מרפרפים גם ללא רוח הוא נפוץ. עם הגדלת 
הכנף  חבטות  עוצמת  הם,  אף  גדלים  והיציבות  הדיוק  הרוח  מהירות 
חלשה והטיית הגוף תועדה כאופקית יותר. במחקר הזה נלמד כי אין 

כנראה משמעות בולטת לזווית הרפרוף ביחס למיקום השמש. 

פני  מעל  מ’  שמונה  עד  של  בגובה  מרפרפים  הפרפורים  נצפו  במחקר 
המים, וברוב המקרים יורדים במידת הצורך לגובה נמוך יותר )עד מטר 
אחד מעל פני המים(, תוך שהם מתכוונים שוב למטרה הנעה בתנודות 

קצרות, אז הם צוללים אנכית כשמקורם מתוח לפנים. 

השלדג לבן-החזה נמצא זמן רב ללא תנועה, ונראה שהוא מבלה יותר 
השלדג  )ובמיוחד  יותר  תזזיתיים  שהם  הקרובים  מחבריו  במנוחה 
מנקודת  מפתיעה  במהירות  צולל  הוא  טרף  מזהה  כשהוא  הגמדי(. 

התצפית ולוכד אותו באמצעות מקורו.

של  במקרה  או  בבדידות,  חיים  השלדגים  מיני  הקינון  לעונת  מחוץ 
הפרפורים - הם נוהגים להתאסף ללינה משותפת במושבות )העשויות 
הכרמל(.  מיכאל שבחוף  מעגן  באזור  כאלו  כמו  עשרות,  לכמה  להגיע 
באופן כללי השלדגים פעילים במשך היום, אם כי השלדגים לבני-החזה 
וצדים  בלילה  לתאורה  נמשכים  אף  והם  הערב,  בשעות  גם  פעילים 

לאורה. 

אסטרטגיות רבייה
כל מיני השלדגים הם מונוגמיים וסוליטריים בעונת הקינון. אצל השלדג 
הגמדי מתקיימות אסטרטגיות רבייה נוספות, כמו פוליאנדרייה )נקבה 
עם כמה זכרים( ופוליגמיה )זכר עם כמה נקבות( ב-35 אחוז מהמקרים 
זוג  ובני  טריטוריות  בזמן מחקר. החלפת  הזוגות שנצפו  מסך עשרות 

אינה תופעה נדירה. 

מזוגות  המורכבות  קטנות  בחבורות  הקינון  בעונת  חי  הגמדי  השלדג 
מונוגמיים במרחקים של כקילומטר ביניהם. לא תועדו שני זוגות שונים 
באותו קיר קינון. השלדג הגמדי מתחיל לקנן באירופה מאמצע אפריל 

ועד לתחילת ספטמבר. 

במחקר שבו עקבו אחרי 64 זוגות של שלדג גמדי )שכידוע, אינו מקנן 
בארצנו(, למעלה משליש מהם ביצעו שני מחזורי קינון, ובשבעה מקרים 
המחזורים  פרי  היו  הצאצאים  )כשמרבית  קינון  מחזורי  שלושה  אף 
האחרונים(. הממוצע בכל קן היה גבוה יחסית ועמד על שישה צאצאים.

באופן כללי הובחנו 80-50 אחוזי הצלחה בניסיונות הרבייה אצל מיני 
השלדגים )בהתאמה למשתנים השונים(. במחקר שנעשה בדנובה עמד 
שיעור הצלחת הקינון אצל השלדג הגמדי )עד לפריחת הגוזלים מהקן( 
על 86, ואילו במחקר אחר ובאזור אחר, דל מזון, ממוצע מספר גוזלי 
השלדג הגמדי שפרחו מן הקן עמד רק על כ-1.5 בלבד בכל מחזור קינון 

)כ-75 אחוזי תמותה(. 

במקרה של הפרפור העקוד, המקנן כאמור גם במושבות קטנות, תועדו 
הגוזלים  ובהאכלת  הקן  בבניית  סייענים  שותפים  היו  שבהם  מקרים 
בקינון  אלא  הטריטוריאלית  בשמירה  לא  היא  הסייענים  )חשיבות 
בלבד(. תופעה של סייענים זכרים להורים בגידול הצאצאים )ללא סיוע 
ישנם  הפרפורים.  אצל  ותועלתית  ידועה  דגירה(  או  מנהרות  בחפירת 
ההורים  של  שנה  כבני  צאצאים  שהם  סייענים  סייענים:  טיפוסי  שני 
מסייעת  ופעילות  ממילא  נמוכים  הישרדות  סיכויי  שלהם  המקוריים, 
המשקיעים  צאצאים,  שאינם  מינית  בוגרים  סייענים  לכשירותם; 
הרבה פחות מהראשונים. ייתכן שמדובר פה בהקרבה אלטרואיסטית, 
זוכים ללמוד מקרוב את  ואולי בשיתוף אינטרסים - שהרי הסייענים 
כאן  שיש  כך  משלהם,  לסייענים  יזכו  הם  גם  ובתורם  הקינון  תהליך 
תועלת עקיפה. ייתכן שקיימת אפילו מעין תחרות בין הסייענים, והם 
מתוגמלים בהזדווגויות קצרות עם הנקבות המקננות. ללא ספק הזכרים 

הצעירים צוברים ניסיון חשוב לכשיתחילו לקנן בעצמם.

שלדגים משלושת המינים חוזרים לטריטוריות קינון איכותיות שהוכיחו 
את עצמן, אם כי עדיין לא ברור אם שני בני הזוג של השלדג לבן-החזה 

נשארים יותר מעונה אחת.  

חיזור 
כל מיני השלדגים מבצעים ריטואל ריקוד קצר ושירות קולניות, ובעיקר 
מציעים מתנות מזון לבנות זוגם )הנחטפות על ידיהן במהירות על גבול 
הבוטות(. בניגוד לשלדגים האחרים, הפרפורים נוהגים לחזר כבר בסוף 
ולא  בקבוצות  ולחזר  באוויר,  מקורים  יחדיו  ולנעול  להצליב  החורף, 

כיחידים, לעיתים של עשרה פרטים ויותר. 

בחיזור של שלדג לבן-החזה מתבצעות מתיחת צוואר והפשלת הראש 
ניצבים  הזוג  בני  שני  חלול.  והמעט  במצע הקשה  קל  ניקור  תוך  מטה 
זה מול זה, פורסים את כנפיהם ומרטיטים אותן, זוקפים את צווארם 
וצורחים בקריאות רמות ומהירות הנשמעות למרחק רב. הנקבה, לאחר 
ששוכנעה, מתקרבת ומרעידה את כנפיה תוך השמעת קולות מצלצלים 
נכונותה  ובכך מוכיחה את  “קיט-קיט“(,  ותכופות של  )קריאות רמות 

להזדווג. 
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פרפור ירוק, נקבה )Chloroceryle americana(. במין זה קיימת דו-  .1
פרצופיות זווגית ניכרת. הוא שוכן בעיקר במרכז אמריקה ומעדיף בבירור 

Alan Schmierer :פלגי מים ביערות ומנגרובים. צילם

שלדג גמדי מקיא צנפה. השלדגים נוהגים לפלוט ממקורם צנפות )פלט   .2
של עצמות ושרידים שלא עוכלו היטב(. הפרטים הבוגרים פולטים שתיים 

עד ארבע צנפות ביום, ואילו הצעירים יפלטו פעם אחת ביום והצנפות 

העדינות לא יכילו עצמות כמעט בכלל )הסידן נצרך לבניית העצמות(. 

צילם: חיים מויאל

שלדג גמדי טורף דגיג בעמדת אכילה על ענף עץ אשל. צילם: חיים מויאל   .3
השלדג הגמדי מתרומם במלוא תפארתו ובמהירות, עם דג במקורו,   .4

Andy Morffew :וברקע אגלי המים המתנפצים. צילם

שלדג מקור-החסידה )Pelargopsis capensis(, מין נפוץ ברחבי יבשת   .5
אסיה. הוא אגרסיבי מאוד, ואפילו מרחיק דורסים גדולים מסביבת הקן. 

  Bernard Spragg :לעיתים הוא מקנן בקיני טרמיטים. צילם

שלדג גמדי נושא את טרפו אל עמדת אכילה מתאימה להמשך טיפול   .6
)הטחת הראש עד לנטרולו המוחלט(. צילם: רועי אברהם

שלדג גמדי בקריאות נרגשות וטריטוריאליות )בכול עונות השנה(, במעוף   .7
אל מול בני מינו. צילם: רועי אברהם
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בהזדווגות של שלושת מיני השלדגים הזכר נוהג להפתיע את הנקבה 
במהירות וקופץ על גבה כשהוא מונע ממנה להזיז את ראשה ומקורה 

האימתני, ומקבע את עורפה עד לסיום ההזדווגות.

בניית קן 
של  במקרה  )כמו  טרמיטים  בקיני  או  בחללים  מקננים  השלדגים  כל 
השלדג צהוב-המקור ביער(. הקן של לבן-החזה עשוי להיות גם בחורי 

עצים.

החפירה מתבצעת על ידי שני בני הזוג, בעיקר באמצעות המקור )במיוחד 
בשלבים ראשונים(, ובהמשך גם בסיוע הרגליים. החפירה נמשכת ימים 
הקינון  ובגודל החדרון. מחילת  בעומק המחילה  במצע,  תלוי  ספורים, 
ומחדר  ס“מ,  כ-13  וגובהה  ס“מ   150-30 ממנהרה שעומקה  מורכבות 
לביצים ולגוזלים שגודלו נע בין 25-15 ס“מ. מטבע הדברים, המנהרות 
שעומק  מקניה,  הענק  הפרפור  לעשות  )מגדיל  יותר  מוגנות  הארוכות 
המחילה שלו עשוי להגיע ליותר משמונה מ’(. יש כאלו שבונים מנהרות 

אלטרנטיביות שנועדו לבלבל את הטורפים למיניהם. 

השלדג הגמדי חופר גם בחללי עצים רקובים, והוא נצפה גם משתלט 
דואג להרחיב  נברני מים או חוחיות, לאחר שהוא  קינון של  על חורי 
אותם למידותיו. אצל המין הזה הקן לרוב מרוחק מגופי מים, עד כדי 
כמה מאות מטרים. בה בעת נצפו במין זה מקרים שבהם היה ניצול של 
אותו חור קינון בזוגות שונים באותה עונת קינון, בזמנים שונים. תועדו 
עונת  באותה  במקביל  ניצל  אחד  גמדיים  שלדגים  זוג  שבהם  מקרים 
קינון שני חורים, כאשר לקראת סוף עונת הקינון הזכר המשיך לטפל 
מה  הסמוך,  בקן  החדשות  הביצים  על  דוגרת  הנקבה  בעוד  בצאצאים 
שמאפשר הצלחה טובה יותר במשימה המתישה. למיקום פתחי הקינים 
אצל כל מיני השלדגים יש משמעות קריטית, מצד אחד בהגנה מסכנת 

הטריפה ומצד שני מסכנת ההצפה. 

ימנית המטפסת  בזווית  כי המנהרה הנחפרת היא לרוב  מעניין לציין, 
כ-30 מעלות מעלה, ובמטרה למנוע הצפה אפשרית פתח הקינים בכל 
קיימת  זאת,  עם  המים.  קו  מעל  לפחות  מטר  חצי  מעל  הוא  המקרים 
סכנה של גלגול הביצים החוצה, ולכן תא ההטלה בסוף המחילה נוטה 

כלפי מטה. 

כלא  הקינון  מחורי  אחוז  כ-80  הוערכו  פרפורים,  על  במחקר שבוצע 
ראויים, אולי כדי להטעות פולשים פוטנציאליים. ההורים אגרסיביים 
ותוקפנים, וקריאותיהם צרחניות ממש כלפי פולשים שמנסים להיכנס 

אל המחילות.

הטלת ביצים ובקיעה
נקבת השלדג הגמדי מטילה בין שלוש לעשר ביצים )ממוצע שש ביצים(, 
יותר מכולם. נקבת השלדג לבן-החזה מטילה בין ארבע לשבע ביצים, 
במרווחי זמן של יממה בין ביצה לביצה. נקבת הפרפור העקוד מטילה 
סביר  ומבריקות.  אליפטיות  לבנות,  הביצים  ביצים.  לחמש  שלוש  בין 

להניח כי הצבע שלהן והברק מסייעים להורים לזהות אותן בחשכה. 

החלפת משמרות אצל מיני השלדגים מתבצעת על ידי השמעת קריאות 
הבקיעה  אחרי  יום.   19 לאחר  מתרחשת  הקן  מן  הפריחה  מיוחדות. 
)הביצים בוקעים באותו יום( מוסרות קליפות הביצים, לרבות של ביצים 
ידי שני  על  והעיוורים מואכלים  הגוזלים העירומים  ישנן.  עקרות אם 
ההורים, אך רק אחד מהם נכנס כמובן בכל פעם להאכיל. ההורים אינם 
מנקים את הקן, הגם שהוא מסריח, ולעיתים אף יותר אם הייתה חדירה 
כלשהי של מים. במשך שמונה-תשעה לילות מתקיימת שמירה צמודה 

על הקן.

דגירה והאכלה
כל השלדגים מתחילה עם הטלת הביצה האחרונה. שני  הדגירה אצל 
השלדג  אצל  הדגירה  בגוזלים.  ובטיפול  בדגירה  משתתפים  ההורים 
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לבן-החזה נמשכת 22-18 ימים, אצל השלדג הגמדי 21-19 ימים, ואצל 
הפרפור העקוד כ-25 ימים. לרוב הנקבות הן אלו שדוגרות בלילה.

בסרטוני מעקב שבוצעו בקיני השלדג הגמדי תועדו הגשות דגיגים עם 
לאחר  לרווחה.  פעור  מקור  עם  ההורה  קרוב אל  העומד  לגוזל  הראש 
ההאכלה הוא זז הצידה להמשך עיכול ומנוחה, ואז אחיו נעמד במקומו. 
אצל לבן-החזה פורח אחרון הגוזלים מהקן לאחר כ-19 יום, והאירוע רב 
המשמעות מתרחש כרגיל בבוקר. הגוזלים ממשיכים להיות מטופלים 
מתקיימת  מהקן  הסופית  הפריחה  לעצמאות.  עד  אחדים  שבועות 
כאשר הגוזלים בני חודשיים עד ארבעה חודשים. בניגוד לשני המינים 
האחרים, שאצלם מסתיים הקינון בספטמבר, קינונו של השלדג לבן-

החזה מסתיים כבר ביולי-אוגוסט. 
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ד"ר חיים מויאל, מרצה לזואולוגיה במכללת לוינסקי ומורה לביולוגיה 
בבית-ספר רעות, י-ם

צלילה אנכית כטיל מונחה )הכנפיים צמודות לגופו כדי להקטין את   .1
החיכוך עם האוויר ולהגביר את המהירות(, היישר אל הטרף שבתוך המים. 

 Andy Morffew :צילם

שלדג גמדי בזינוק והתרוממות אנכית וסוערת מן המים, בסיוע נפנופי כנף   .2
Andy Morffew :חזקים, כשבמקורו הדג. צילם

שלדג חום )Halcyon albiventris(, מין אפריקאי השוכן ביערות, אך גם   .3
Vincent-van Zalinge :עירוני. צילם

פרפור ענק )Megaceryle maxima(, הענק בשלדגים, מין אפריקאי   .4
Pixabay :שגובהו כמעט חצי מטר. טרפו עשוי להיות גדול במיוחד. צילום

שלדג אפור בסירוק נוצות. לשלדגים בלוטת שומן מעל הזנב, שממנה   .5
הם ממצים שמן ובעזרת מקורם משמנים היטב ובמהירות את נוצותיהם 

 Andy Morffew :הפנימיות והחיצוניות. צילם

שלדג אדמוני )Halcyon coromanda( ניזון מנחש. זהו מין מזרח אסייתי,   .6
נחבא וסוליטרי, אך קריאותיו הרמות והמתגלגלות נשמעות היטב ביערות. 

Young ku Lee :צילם

סכנות ושמירת טבע 
הסכנה המשמעותית ביותר לשלדגים היא סכנת טריפה של הגוזלים, 
וכשיש  הקיר  במרכז  ממוקמים  לא  שהקינים  במקרים  גבוהה  והיא 
הם  האויבים  סוגי  הקיר.  לפני שפת  קרוב  או  לטיפוס  אחיזה  בליטות 
ולמיני הטורפים המצויים שם.  בהתאמה לתפוצה, לאופי בתי הגידול 
חולדות,  הם:  השלדגים  מיני  שלושת  על  ביותר  המאיימים  הטורפים 
כמו  מעופפים  עם  יחד  ולוטרות,  נמיות  דלקים,  חמוסים,  סמורים, 
כי  אף  לגוזלים,  האורבות  נוספות  סכנות  תועדו  ודורסים.  עורבים 
באורח נדיר יותר, כמו הסתערות של נמלים, נפילה מהקן, טביעה )אם 
חדרו מים(. דריסות של בוגרים בעונת הקינון אינן מחזה נדיר, במיוחד 

במקרה של שלדגים לבני-חזה.

גם הפרעות בקינון, הצפות, כריתת צמחיית גדות, חדירת מינים פולשים 
וזיהום מאסיבי – הם סכנות משמעותיות לכל מיני השלדגים. כך למשל, 
אוכלוסיית השלדג הגמדי באירופה נפגעה משמעותית בעשור האחרון, 

והוא מוגדר כיום כמין פגיע שם, ובספרד הוכרז אפילו ככמעט מאוים.
בתחילת המאה ה-19 ניצודו רבים מהשלדגים לבני-החזה והשלדגונים 

עבור נוצותיהם המבריקות, לשילובן בכובעים אופנתיים.

תוחלת החיים של השלדגים בשבי היא כחמש שנים וחצי. 
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