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העיט
הזהוב
קווים
לדמותו

העיט הזהוב הוא מהגדולים,
החזקים והמרשימים בדורסים
בעולם ובישראל .הוא מצוי כיום
בסכנת הכחדה ממשית בישראל
וסביבתה ,אך מצבו העולמי
הוא טוב וללא דאגה (Least
 .)concernלמעשה מוכרים
בישראל פחות מעשרה זוגות
מקננים ,לרוב בספר ובחבל
המדברי ,ועתידם נראה סופני בשל
האדם ומחדליו (התחשמלות,
הרעלות ,איסוף ביצים וגוזלים
ופגיעה בבית גידולו הנרחב ,כולל
הפרעות בקינון להן הוא רגיש
במיוחד) .טריסטרם ציין כי מין זה
לא היה נדיר בחורף בארץ כולה,
ואילו בקינון היה מוגבל לרכסים
הצפוניים של החרמון והלבנון
( .)Tristram, 1884בשנות ה80-
היה מספרים של העיטים הזהובים
גדול מפי ארבעה ,וברור שהם כעת
בדרך להכחדה ,אולי לפני הנשרים
ובדומה לעיטים הנציים.

עיט זהוב בגלישה .הרגליים שלופות ופונות
אל הקרקע .לעיט הזהוב בלורית נוצות זהובה,
מקור מאונקל גדול וחד ,וטפרים חדים וארוכים
בהתאמה לציד טרף בינוני וגדול.
צילםMarco Mattiussi :
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על פי החוקר הסקוטי וויטפילד ,דינמיקת האוכלוסייה של העיט
הזהוב ביחס לעיטים אחרים מאופיינת בתוחלת ארוכת שנים,
התבגרות ממושכת ,קצב רבייה נמוך ,טריטוריות גדולות בדגמים
קבועים ונאמנות למיקום; הצעירים נוטים לחזור אל מקומות סמוכים
לשטחי המחיה שבהם נולדו .במחקר אחר שבוצע בסקוטלנד נמצא כי
עיטים רבים ,בהגיעם לבגרות מינית ,בהיותם בני ארבע-חמש שנים,
חוזרים לחפש מקומות קינון בקרבת מקום הולדתם.
נראה כי הרגישות להפרעות אדם וחוסר מזון זמין (בעיקר בחורף)
משפיעים על עצמת הצלחת המין בכל אזורי תפוצתו בעולם ובישראל.
שמו המדעי ,כפי שקבע לינאוס הגדול ,גזור מצמד המילים ביוונית
 – khrusosזהב - aetos ,עיט ,ומכאן "עיט זהוב" או בשמו האנגלי
 .Golden Eagleשמו העברי הקודם היה עיט סלעים (אהרוני גזר
אותו בעבר מהשם הגרמני) והוא שונה לעיט זהוב על ידי האקדמיה
ללשון עברית.
העיט הזהוב נחשב לאחד מהגדולים באזור הפלי ארקטי ,והגדול בבני
סוגו באירופה ובישראל ,אחרי העיטם לבן-זנב .אורך גופו 88-75
ס"מ ומוטות כנפיו  220-204ס"מ.
עיט זהוב מנצל בתעופתו את זרמי האוויר החמים (תרמיקות) לדאייה
ממושכת ,הן בסריקה והן בשוטטות ,בעיקר בשולי הרים המסייעים
לזרימה מתאימה של אוויר.
הזוויגים זהים בצבעיהם ובמידותיהם ,אך הנקבה כבדה יותר ב20-
אחוז מהזכר .צבע גופם וכנפיהם חום כהה ,ולעורפם צבע זהוב-חום
בהיר.
לצעיר זנב לבן שבקצהו טבעת שחורה ,ובכנפיו השחורות כתמים
("חלונות") לבנים בולטים בתעופה .בדאייה כנפי העיט מוחזקות
כאות  Vקהה ,מה שמבדיל אותו מעיטים גדולים אחרים הדומים לו.
במחקר חדש ,מקיף וכמעט יחידאי ,שפורסם במגזין הביולוגי של
החברה הלינאית על ידי חוקרת אנגלית קארינה נבל ושותפיה ,על
הדנ"א המיטוכונדריאלי (גנום המצוי מחוץ לגרעין התא ובהורשה
רק על ידי האם ,מה שמאפשר להתחקות אחר השושלת האימהית
של העיט ולקבוע את רמת הקרבה בין אוכלוסיות שונות או שיוכן
לקבוצות גנטיות שונות) בעיטים זהובים ,במטרה להסיק בנוגע למקורן
של האוכלוסיות השונות והקשר ביניהן ,הגיעו לתוצאות מפתיעות.
במחקר זה נלקחו  183דגימות של נוצות מהשדה וממוזאונים באזורי
תפוצתו של העיט הזהוב בעולם ובדגש על אירופה .התוצאות מרמזות

על הפרדה פילוגאוגרפית כבר מעידן הקרח האחרון בין אוכלוסיות
צפון אירופה ,יבשת אסיה ,יפן וצפון אמריקה מצד אחד ,לבין מרכז
אירופה ודרומה מצד שני .בין מזרח אירופה ,המזרח התיכון והאזור
האלפיני מוצאים דווקא קשר משותף אשר השפיע מאוד על השונות
הגנטית המקומית.

1

דגם תפוצה
העיט הזהוב נחשב לאחד מהנפוצים בדורסי היום בחצי הכדור הצפוני
(בעולם הישן והחדש) ,לרבות צפון אמריקה (מאלסקה) ,אירופה
(מהאזור הארקטי) עד יפן .על פי ווטסון ,כחמישית מאוכלוסייתו
מצויה ביבשת אירופה .אוכלוסייתו העולמית מוערכת כיום
ב 300,000-1500,000-פרטים.
העיט הזהוב נחשב ברוב המקרים למין סדנטרי היציב בבית גידולו
לאורך השנה .באזורים מסוימים ,כמו באלסקה ובסקנדינביה,
העיטיים נעים בעקבות פרסתנים נודדים כמו איילי הצפון .כך למשל,
נדידתו מתרחשת מהיערות ההרריים של פינלנד ושוודיה בחורף ,אל
הטונדרות של צפון נורבגיה בקיץ.
על פי מחקר אמריקאי בראשותו של החוקר קוצ'רט ,אוכלוסיות
מסוימות של עיטים זהובים בצפון ארצות הברית מראות גם דגם
נדידה דומה בסתיו-אביב ,למרחקים גדולים כמו מאלסקה למרכז
מקסיקו וחזרה במשך  86-31ימים ,בהתאם לחניות מגוונות בלוחות
הזמנים .חוקר אמריקאי אחר ,האנט וויינס ,מצא שבעמק הדיאבולו
(באזור קליפורניה ,אשר נחשב לשטח הצפוף ביותר בעיטים זהובים
בכל צפון אמריקה) נמנו בעונת קינון אחת של שנת ( 2014שהוגדרה
כשנת בצורת) בשטח של למעלה מ 5,000-קמ"ר (כרבע משטח מדינת
ישראל) כ 280-זוגות פעילים ,וההערכה היא שיש כפול מזה.
2

 .1עיט זהוב בשלג .מין זה סתגלן ופעיל באזורים גאוגרפיים שונים,
מהמדבר והאזורים הטרופיים ועד אזורי השלג באלסקה וסקנדינביה .צילם:
Marco Mattiussi

 .2עיט זהוב צעיר במעוף .לצעיר "חלונות" בהירים בתחתית הכנף וכן
טבעת שחורה בקצה זנבו הארוך יחסית .צילםMarco Mattiussi :

מפת תפוצה עולמית של העיט הזהוב

>> מפת תפוצה של עיט זהוב ועיט בתעופה.
צייר :חיים מויאל (מתוך ספרו :לקסיקון ומדריך דורסי-היום)2013 ,
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1
 .1עיט זהוב בדאיית סריקה נמוכה מעל הקרקע .אחיזת הכנף מורמת במקצת,
בניגוד לעיטים אחרים .צילםAlexander Voda :
 .2עיט זהוב מתבגר עם טפרים שלופים .צילםAlexander Voda :

2

מזון ואסטרטגיית ציד
העיט הזהוב מוגדר כטורף-על הניזון ממגוון רב של מיני טרף; בדרך
כלל בגודל בינוני עד גדול ,הזמין והשכיח במקומות חיותו השונים.
בצפון אירופה המרכיב העיקרי של מזונו הוא צבים ופגרים,
במדינות המזרח התיכון הוא ניזון מארנבים ודומיהם ,חגלות
וצבים .במחקרים שבוצעו בעיטים זהובים המקננים בצפון-מערב
ארצות הברית התברר כי הם ניזונים גם לא מעט מפגרים של חיות
משק (ובקר) ,בעיקר בחורף .בהקשר זה יש לציין כי לא נצפתה
הבאת בשר פגרים לגוזלים ,אולי מפאת הערך התזונתי הנמוך
והריקבון המסוכן לגוזלים ,או בשל אי היכולת להביא פגר גדול
ולשאתו מהקרקע.
במחקרים שבוצעו לאחרונה בצפון אמריקה על פי אנליזה של
שרידי צנפותיהם ועל פי פריטי מזונם בקן ,התברר כי מרכיבי
הטרף העיקרי מלבד הארנבים וסנאי קרקע ,הם כלל חיות משק
כדוגמת עזים ,כבשים ,חזירים ועגלי פרה .באזורים הללו היו
היונקים כשלושה רבעים מהטרף ,ואילו העופות כחמישית (בעיקר
מהתרנגולאים).
במחקר שבוצע באיים סמוך לקליפורניה (שם הם מעדיפים שדות עשב
וסוואנת אלונים) כללה דיאטת המזון ,ב 18-פרטים שנבדקו ,עופות
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>> עיט זהוב בציד שועל .השועל מהווה טרף
מועדף בבזיארות מונגולית מסורתית.
אייר :חיים מויאל

ויונקים בתדירות דומה .לרוב הם דרסו פרטים צעירים של פרסתנים,
אך נצפו גם טורפים יונקים בוגרים ,כמו בפירנאים שבספרד ,שם
נצפה פרט שנהג להביא עזי הרים שלמות היישר לקן.
במחקר אינטנסיבי שבוצע ברחבי בולגריה היה הטרף השכיח ביותר
דווקא צב היבשה המצוי ,שהיווה כמעט שלושה רבעים מכלל הטרף,
והיתר כלל בעיקר את הקיפוד והחוגלית.
מעניין לציין שהחתולים (מרביתם חתולי בית) היו כלל לא נדירים,
והיו כשמונה אחוזים מהטרף.
במחקר שבוצע בשנות ה 80-על ידי פרופ' יוסי לשם ושותפיו בעיט
זהוב שקינן על אורן סלע עתיק בנחל גילה שבירושלים ,נתגלה כי
הטרף העיקרי היה צבים; כ 103 -צבים בעונת קינון אחת .בנגב
"הוחלפו" צבי היבשה בחרדוני צב למכביר .במחקר שבוצע על ידי
סנשז ושותפיו במרוקו ,חרדוני הצב היו כמעט שליש מהמזון (מעניין
לציין ,כי באותה דיאטה נכללו כמעט עשרה אחוזים של נצים מצויים
שנטרפו על ידי זוג העיטים).
בפינלנד וסביבתה ,איילי הצפון (גם כאלו חצי מבויתים) ושכווים
מהווים מרכיב חשוב בדיאטה שלהם .נצפו מקרים אחדים שבהם
עיט זהוב טרף גורי דובים.

צלם הטבע יורם שפירר צפה בזוג עיטים זהובים במדבר יהודה וחשף
תופעה מעניינת ,שבה הזכר נהג להביא לקן שאריות מזון ,פלסטיק
וחבל ,שהיו עלולות בבירור לגרום למותם ,וזה מדליק נורה אדומה
בנוגע למחדלי האדם בסביבה.
אסטרטגיית הציד הטיפוסית מעורבת בדאיית סריקה מגובה של 90-
 30מ' מעל הקרקע ,או מנקודת תצפית בולטת .הטרף ניצוד כמעט
תמיד מהקרקע ולא באוויר .ציד פחות נפוץ מתבצע במארב וגם
תוך כדי חבטות כנף ,ואפילו מרדף קליל מתומרן .לעתים תכופות
שודדים העיטים הזהובים מזון מדורסים אחרים וגם צדים בזוגות.
שריון של צבים מפוצח על ידי השלכתם מגובה וליוויים קרוב למקום
התרסקותם.
הציד ,כמו אצל מרבית דורסי היום ,מתבצע בדריסה על ידי הרגליים
החזקות ,נעיצת הטופר האחורי הגדול בטרף ,ונעילת הטפרים
האחרים בצורה מושלמת ובעצמה אדירה.

מקומות חיות
העיט הזהוב מאכלס כמעט את מרבית אזורי הנוף ההררי שבהם יש
מצוקים מכוסי צמחייה נמוכה ועצים המתאימים לקינון ,ושטחים
פתוחים לציד .לרוב ,העיט הזהוב נמנע מציד וקינון בשטחים מיוערים
בצפיפות ,בשטחים חקלאיים ,באזורים לחים ובאזורים צפופי אדם.
טבע
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ישנם אזורים (כמו בישראל) שבהם העיט הזהוב מעדיף לקנן באזורי
ספר ומדבר ,שם ההפרעות ידי האדם קטנות יחסית .באזורים רבים הוא
מעדיף לקנן באתרים המצויים על מצוקים גבוהים בסמוך לשולי יערות
ושדות .במחקר שבוצע לאחרונה בשוודיה ,נתגלה כי העיטיים העדיפו
בבירור יערות מחטניים מרווחים ליצירת שטחי ציד פתוחים ,למעט
במקומות שבהם הייתה פעילות יער ענפה מתמשכת על ידי האדם.

כמו כן התברר ,כי ייעור אינטנסיבי של מחטניים שניטעו במקומות
שהיו בעבר חורש או יער טבעי של רחבי עלים פוגע באוכלוסיות
העיטים (כנראה הדבר נכון גם בנוגע לישראל) ,במיוחד בשלב הראשון
של הנטיעות .באותם מחקרים התברר כי בטריטוריות שבהן צפיפות
הקינון הייתה מועטה הייתה רגישות רבה יותר לנטישת הקנים ,אולי
בגלל הפרעות האדם שם ואיכות טריטוריות הקינון.

מעניין לציין כי תחום המחיה ( )Home rangeמשתנה מאוד בגודלו
ובצורתו בתלות עם מיקום הקנים ,צפיפות ומיקום הטרף ,מיקום
מתחרים והפרעות ,כמו גם התייחסות למזג האוויר ולטופוגרפיה.
במחקר של החוקר האמריקאי מרזלוף ,שהקיף  27עיטים ממושדרי
רדיו בדרום-מערב איידהו ,ארצות הברית ,נתגלה כי אין הבדל בניצול
של אותו תחום מחיה על ידי עיטים שונים ,ולא נמצא הבדל בגיל
או במין .כמו כן נצפתה הגנה מינימלית ,אם בכלל ,אל מול פרטים
משוטטים העלולים לפגוע בגוזלים או לגנוב את הקן.

 .1בזיארים עם עיטים זהובים.
אחת הסכנות האיומות למין זה
נשקפת מאיסוף ביצים וגוזלים
ומסחר לשם בזיארות .צילם:
Eenrico

במחקר שבוצע באי כרתים שביוון ,התגלה כי תחום המחיה עמד על
כ 80-קמ"ר לזוג .ככלל ,תחום המחיה בעונת הקינון קטן ,והוא כולל
את טריטוריית הקינון הממוקמת לרוב במרכזו ואשר עליה מגנים
בהחלטיות.
במחקר שבוצע באנגליה התברר כי צפיפות הקינון הייתה של כ17-
זוגות על פני  1,000קמ"ר (דהיינו  57קמ"ר לכל זוג) שאכלסו מקומות
חיות מתאימים .ישנם אזורים ,כמו באיים ההיברידיים שבסקוטלנד,
שהצפיפות היחסית בהם הייתה גדולה פי שלושה ,וזאת בשל זמינות
רבה יותר של פגרי חיות משק ומיעוט ברדיפה אחריהם או הפרעות
בקינון.
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>> בזיאר עם עיט זהוב
מאולף .אייר :חיים מויאל

 .2עיט זהוב צעיר במרדף נמוך
אחר טרף .אסטרטגיית הציד של
העיט נגזרת מסוג טרפו ,לרוב
בגלישה עם טפרים שלופים לכיוון
הקרקע או במרדף קליל בגובה
נמוך .צילםEenrico Barbini :
 .3בזיאר משחרר עיט זהוב לציד
טרף תוך כדי דהירה .הבזיארות
נפוצה כיום בחברות נוודיות,
כמו למשל במונגוליה ,קזחסטן,
קירגיסטן ,סין וערב הסעודית.
צילםEenrico Barbini :
טבע
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חיזור וקינון
במרבית המקרים התחלת הקינון מתרחשת מיד לאחר הבגרות
המינית ,בגיל ארבע-חמש שנים .על פי ווטסון ,שיעור השרידות
של הבוגרים עמד על כ 95-אחוז ,ורק חמישה אחוזים מתים בטרם
עת( .לעומת  15אחוז בקירוב של סיכויי ההישרדות של פרט צעיר
מהפריחה מהקן ועד הקינון הראשון) ותוחלת חיים של כ 20-שנה
בטבע וקרוב ל 50-שנה בשבי.
בני הזוג מונוגמיים לכל החיים ,אלא אם כן אחד מהזוויגים מת,
כשהם נאמנים גם לקן המסורתי ,למעט מקרים מסוימים שבהם בכל
כמה שנים מנוצל אחד מהקנים החלופיים.
בקרב זוגות צעירים שזו שנתם הראשונה לקינון ,לנקבה יש תפקיד
מרכזי בבחירת אתר הקינון ,והיא מבקרת באתר אחר אתר עד לבחירה
הסופית .בדומה לעיטים אחרים ,במין זה בונה הזוג קנים חלופיים,
לרוב שניים-שלושה בטריטוריה ,ולפעמים נוספים מחוצה לה .בניית
הקנים נעשית כחלק מתהליך החיזור וכבתים חלופיים במקרים של
קטסטרופות או עומס של טפילים בקן המסורתי.
הקינון ברוב המקרים הוא על דרגשי מצוקים ולעתים נדירות על
עצים גדולים .בהתאם לאזור הגאוגרפי שבו הם פעילים וכמות
המזון הזמינה ,החיזור מתחיל כבר בחורף ,לרוב כבר מסוף ינואר,
ונמשך כחלק מחיזוק הקשר ,עד לפריחת הגוזלים .מצג הראווה ,על
פי תצפיות למכביר ,כולל מעופי ראווה בגלים תלולים משותפים,
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 .1מאבק עיקש בין שני פרטים .מעניין לציין כי במאבק בין מין זה לעיטים
אחרים ,ואפילו עיטמים גדולים ממנו ,מצליח העיט הזהוב לעתים להביסם
ולזכות במזון .צילםAlexander Voda :
 .2לאחר ניצחון הפרט השליט ,הפרט הנחות מסתלק מהאתר .צילם:
Alexander Voda

 .3מאבק באמצעות טפרים ומקור .האגרסיביות בין פרטים על מזון
וטריטוריה בעונת הקינון היא רבה יותר מבשאר עונות השנה .לרוב ,היתרון
הוא של בעל הנחלה .צילםAlexander Voda :

כשבמהלכם נוהג הזכר להרים ענף קטן ולהשליכו תוך שהוא צולל
בחדות לעברו כמה פעמים לעיני הנקבה .כחלק מריטואל החיזור,
הזכר צולל אל עבר הנקבה ברגליים שלופות תוך כדי הצגת טפרים,
לעתים עם היפוכים מרשימים לפני הנפילה מטה וכך חוזר חלילה,
חמש-שש פעמים.
ההזדווגות אורכת פחות מ 30-שניות ,וההטלה מתבצעת כ46-40-
ימים לאחר מכן .הנקבה מטילה בין ביצה אחת לארבע ביצים ,בדרך
כלל שתיים .ההטלה הראשונה מתבצעת כבר בראשית פברואר.
נדיר מאוד שזוג מקנן שוב באותה שנה לאחר שנפגעה התטולה
הראשונה (למעט מקרה שתועד ,שבו גוזל מקן עזוב מסיבה כלשהי
אומץ באותו הקן על ידי זוג הורים זרים ,שגוזלם מת שבוע לפני כן).
בכל מקרה ,לא נצפה מקרה שבו התקיים יותר ממחזור קינון אחד בשנה.
טבע
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הדגירה נמשכת  45-41יום .הפריחה מהקן מתבצעת בגיל 75-66
ימים.
התברר ,כי שיעור ההצלחה בקינון גדול משמעותית בפרטים שהתמחו
במינים מעטים של טרף מאשר כאלו שהתבססו על מגוון גדול
במיוחד .זאת ועוד ,התברר כי כאשר התמעטות הטרף העיקרי הייתה
גדולה (בשל מחזוריות אוכלוסין ומחלות) ,הצלחת הקינון הייתה על
כן קטנה יותר משמעותית כנגזרת מהשפע הנמוך של הטרף המועדף.
על פי החוקרים האמריקאים תומפסון ופיליפס ,שיעור ההצלחה
בקינון בארצות הברית הוא גבוה יחסית וכמעט כפול מהממוצע
האירופי ,ועומד על  1.08-0.78גוזלים לשנה.
צפיפות הקינון קטנה יותר משמעותית באזורים מיוערים ,אך שיעור
ההצלחה בקינון גדול יותר.
חשוב לציין כי תופעת הקיניזם (שבה הבכור הורג את הצעיר) קיימת
במין זה ,אף על פי ששרידות שני הגוזלים גבוהה בקנים לא מופרעים,
יחסית כמובן לשל עיטים אחרים.
הפרחון נשאר בטריטוריית האם לאחר הפריחה במשך ארבעה עד
שבעה חודשים ,ועל פי ד"ר עופר בהט (שחקר את המין הזה בישראל
בשנות ה - )90-משך הזמן שבו הוא מעופף ומתרחק מהקן גדל עם
הגיל.
עד לפני כשני עשורים לא היה ידוע הרבה על חיי הצעירים שעזבו
סופית את מקום קינונם ,על אף החשיבות העצומה להבנת הדינמיקה
של מין זה במקומות שבהם הוא מתמעט מאוד ,כמו ישראל .מחקרים
חדשים על עיטיים צעירים ממושדרי לוויין העניקו הסברים מפורטים
בעניין זה .ללא ספק הצלחת הצעירים שעסוקים כל אותה עת עד
לקינונם הראשון בהכרת הסביבות החדשות הרחוקות ממקום קינונם
ובחיפוש מזון תלויה רבות בזמינות ושפע המזון המועדף .עוד התברר
במחקר שבוצע בספרד כי השוטטות של הצעירים החלה בהיותם בני
 180-140ימים.

הפולשים ,ועל כן ההצלחה בקינון קטנה .הצלחת הקינון חשובה לאין
ערוך גם בזכות יכולת הציד של הזכר וגילו ,מכיוון שעול הבאת הציד
לקן מוטל בעיקר על כנפיו.

הזהוב וכן שדידת מזון באוויר .עם זאת ,על פי ניוטון ,קיום משותף
של דורסים שונים באותה טריטוריה אפשרי וקיים במקרים ששפע
המזון גדול יחסית ויש ניצול שונה של מיני הטרף הניצוד.

בעונת הקינון רוב פעילות הציד מתבצעת קרוב לקן (על פי ווטסון),
מה שמאפשר חיסכון באנרגיה .במחקר אחר התברר כי הזמן הקריטי
של הבאת מזון חשוב במיוחד בעת דגירת הנקבה על הביצים והגוזלים
עד גיל שבעה שבועות.

במחקר ארוך טווח שבוצע בעיט הזהוב באזור האלפים ,עלה כי כאשר
מספר הזוגות המקננים גדל גדלים גם הפעילות הטריטוריאלית ומספר

תחרות בין העיט הזהוב לדורסים אחרים קיימת ,ותצפיות רבות
המעידות על כך ,לרבות טריפת נצים ודורסים אחרים על ידי העיט

במחקר שבוצע בספרד נצפה קיום משותף ומעניין בין העיט הזהוב
לעיט הנצי המצויים בסכנת איום ממשית ומקננים בסמוך זה לזה
רחוק מיישובי אדם ,כשלשניהם יש דרישות אקולוגיות דומות
לכאורה .קיום משותף של שני מיני העיטים האלה באותה טריטוריה
קיים גם באזורים רבים במזרח התיכון ,והוא בוודאי מייעל במידה
רבה את יכולת המאבק השימורי והתכנוני הפוטניצאלי של האזור .גם
אצלנו תועד קינון בסמיכות רבה של שני המינים הללו (כמו במדבר
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 .1עיט זהוב טורף ארנבת בשלג .העיט ניזון ממגוון גדול של טרף בהתאם
לבית גידולו ,לרוב יונקים בגודל בינוני (עד גודל עז) ,צבים (שאותם משליך
מגבוה) ,עופות קרקע ,דגים ואפילו נבלות .צילםRoberto ciccardini :
 .2עיט במעוף ממצוקי הקינון .העיט הזהוב מקנן על פי רוב במצוקים קשי
גישה גבוהים .אצלנו ,בהעדפה לספר ורמת המדבר .מין זה רגיש במיוחד
להפרעות אדם ממושכות בעונת הקינון בטריטוריית הקינון .צילם :שאול ניר

טבע
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יהודה ,שם צפיתי ארוכות בדורסים מרשימים אלו כבר בסוף שנות
ה ,)80-ונצפתה העדפה ברורה של פרטי טרף שונים בנישות שונות,
כך העיט הזהוב העדיף ארנבים ,שועלים ,גדיי יעלים ונבלות ברמת
המדבר ,ואילו העיט הנצי העדיף שפני סלע ,יונים וקוראים מדבריים.

>> עיט זהוב בדאייה מתחת לקו מתח .לעיט זה מוטת כנפיים ארוכה
במיוחד ,ועל כן הוא בסכנת התחשמלות גדולה יותר .סכנה זו משמעותית
מאוד ומהווה גורם חשוב בתמותת העיטים בארצות המערב ,וגם אצלנו ,על
אף מיגון אלפי עמודי חשמל עד כה בישראל.
צילם :שאול ניר

התחשמלות נחשבת לאחד מהגורמים המרכזיים בתמותת העיטיים
בארצות מסוימות ,כמו בארצות הברית .כך בין השנים 1996-1986
התחשמלו למוות יותר מ 270-פרטים בצפון אמריקה .גם בספרד
תופעת ההתחשמלות היא אקוטית ,כמו בישראל ,שבה קיימים עמודי
חשמל עיליים רבים במיוחד .אמנם אלפי עמודי חשמל בישראל
ממתכת מוגנו בשרוולי פלסטיק מבודדים (במסגרת שיתוף הפעולה
של החל"ט ,רשות הטבע והגנים עם חברת החשמל בפרויקט המבורך
"פורשים כנף") ,אך עופות רבים עדיין מתחשמלים ומתים.

ומכפר קאסם ( )2010למטרות תצוגה ומסחר ,והעניין טופל מידית על
ידי רשות הטבע והגנים .אין ספק שהתופעה נרחבת יותר.

גורמי הסכנות והכחדה

ההרעלות המשניות של שנות ה 50-היו בוודאי הרות אסון לעיטים
הזהובים כמו ליתר הדורסים .במחקרים מתקדמים בנורבגיה ,שבהם
נלקחו דגימות של איזוטופים יציבים (מנוצות העיטיים ומרקמות
טרפם) ,נתגלה כי הם מכילים זיהום של מתכות כבדות ורעילות
הפוגעות גם ברבייה ,כדוגמת כספית ,קדמיום ועופרת .המודעות
הציבורית בעולם לנושא זיהום העופות בחומרים מסוכנים מעשי
האדם עלתה ב 1962-גם בזכות ספרה של רחל קרסון "האביב השקט".
בהקשר זה חשוב לציין כי הדורסים ,ובפרט העיטים הזהובים,
מהווים אינדיקטורים ביולוגיים מעולים לזיהוי זיהום סביבתי ,ומכאן
החשיבות לבריאות האקוסיסטמה של האדם.
סכנות נוספות :התנגשות עם רכבים ,מטוסים ,מגדלים ומתקני אדם.
באזורים מסוימים מתבצע עדיין ציד בלתי חוקי ,לרבות סחר בגוזלים
ובוגרים שמקיימים בזיארים מערב הסעודית .ב Ynet-פורסמו
ב 2007-ידיעות על עיטים זהובים שהוחזקו על ידי ערבים מחברון
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סביר להניח שאחד מהגורמים המשניים שפגעו בעיטים הזהובים
בישראל הוא דווקא החום הקיצוני אשר כנראה פוגע בגוזלים בשלבם
הרגיש ,וזאת בהתחשב בעובדה כי עיטים זהובים רבים נדחקו בדורות
האחרונים לאזור המדברי מהסיבות שפורטו .בהקשר לזה ,מחקר
מקיף הוכיח כי קיים מתאם בין כישלון הקינון ומספר הימים שבהם
הטמפרטורה הייתה מעל  32מעלות צלסיוס.
בתחילת המאה ה 20-המין כמעט נכחד לחלוטין משוודיה בשל
רדיפה ישירה על ידי האדם ,וכיום לאחר חוקי הגנה עליו התאושש
ומונה כ 500-זוגות .בנורבגיה השכנה לה הוא נחשב בעבר למזיק
(לעדרים ולדגה) ,והמדינה שילמה כופר על כל פרט שניצוד ,מה
שהביא כמעט להכחדתו בסקנדינביה .מאז  ,1968כאשר חוקקו
חוקים שנועדו להגן עליו ,גדלו אוכלוסיותיו ,וכיום מונים שם
כ 2,000-פרטים .באלפים האירופיים מין זה היה עד תחילת המאה
ה 20-קרוב להכחדה (לרוב כתוצאה מציד ורדיפה) ,וכיום יש יותר
מ 1,100-זוגות .ללא ספק ,הפרעות על ידי מטפסי הרים וגלשנים
כחלק מעומס תיירותי הולך וגדל עלולות לפגוע שוב באוכלוסיות
אלו באלפים ובאזורים אחרים.
ד"ר חיים מויאל הוא מרצה לזאולוגיה במכללת לווינסקי

