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התוכים הם מינים טרופיים ואקזוטיים מיוחדים במינם, 
הניכרים במקורם המאונקל והמגושם ובזנבותיהם הארוכים 

למדיי. הם מוגדרים כעופות אינטליגנטיים מאוד, מאריכי 
חיים, חברותיים, וחלקם אף חקיינים בעלי כושר חיקוי קולות 

אנוש. רובם נקשרים לבעליהם, מה שהפך אותם לדאבונם 
לעופות הכלוב המבוקשים ביותר בעולם. מרביתם ססגוניים, 

אגרסיביים, אקרובטיים וצרחניים - כיאה לדיירי היערות 
העבותים והכמעט חשוכים. בני הזוג לרוב מונוגמיים לכל 

חייהם, ומרבים לבצע מחוות הדדיות להרפיית לחצים והידוק 
הקשר, כמו סינוץ הדדי ו"נשיקות" .  

התוכים 
בעולם 

ובישראל

כתב: ד"ר חיים מויאל

>> דררה זכר )בעל קולר( הניזון בעת הצורך 
 ובתאווה גם מפירות הדר. צילם: חיים מויאל.
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כ-17  בישראל,  בבר  אחת  פעם  לפחות  שנצפו  התוכים  מיני  כל 
של   ממעשיו  כנגזרת  פולשים,  תרבות  כפליטי  מוגדרים  במספר, 
האדם - על לא עוול בכפם לאחר ששוחררו על ידו מכלוביהם לחופשי 

)בישראל  ובארצות רבות נוספות בעולם(. 

היבשות  בכל  החיים  בעולם,  תוכיים  מיני  כ-393  הוגדרו  היום  עד 
המינים  כל  אנטארקטיקה.  למעט  הטרופיים(,  האזורים  )לרבות, 
מסווגים בשלוש על-משפחות: התוכים האמיתיים )שהדררה נמנית 
עליה(, קקדואיים, ותוכיים דמויי-ינשוף )מניו-זילנד(. מרבית התוכים 
הם ילידי דרום אמריקה, אוסטרליה ואפריקה, אך יש שבחרו לחיות 
האנדים,  של  האלפים  במרומי  ואפילו  סוב-טרופיים  באזורים  גם 

מקסיקו וניו-זילנד.

 תכונות גוף 
מקורם העבה, חזק להפליא ומאונקל, מותאם לפיצוח, על אף שהוא 
לאכילה  מעבר  מאוד  חשוב  תפקיד  למקור  מבפנים.  וחלול  פחוס 
להיאחז  מסוגלים  תוכים  כך  וצעצועים(,  עץ  עיסת  של  )גם  ולעיסה 
כבדים.  עצמים  אפילו  ולמשוך  לנשוך  לטפס,  כדי  המסיבי  במקורם 
במקרה  שמעיד  מה  אחרים,  לעופות  יחסית  גדולות  עיניים  לתוכים 
שלהם על יכולת ראייה משובחת במיוחד. כנפיהם המעוגלות וזנבם 
בינות  מתומרנת  אך  קצרה,  לתעופה  אותם  מסגלים  במיוחד  הארוך 
)כמו  דמויי-מדבר  באזורים  שלמינים  בזמן  בו  וצמרותיהם,  לעצים 
יותר  מחודדות  כנפיים  האפריקאיים(  המינים  מרבית  של  במקרה 

לתעופה מהירה ולטווחים ארוכים יותר. 

לתוכים מסוימים כמו הקוקטייל והקקדו יש ציצית לראשם, ותפקידה 
כלפי  זקורה  תהיה  הציצית  פחד  או  התרגשות  בעת  כך  תקשורתי, 

גדולות,  באצבעות  מעוטרות  וקצרות,  חזקות  התוכים  רגלי  מעלה. 
לדורסי  )בדומה  לאחור  ושתיים  קדימה  מופנות  מהן  שתיים  אשר 
לילה(. תכונות אלו מאפשרות לתוכי להיאחז היטב בענפים, להיתלות, 
לטפס בעת הצורך, וגם לעמוד על רגל אחת בזמן שהוא מגיש למקורו 
פי  על  ססגוניים  התוכים  ממושכת.  ל"לעיסה"  מזון  פריטי  בעדינות 
רוב ובצבעים בוהקים ולא בהכרח למטרת ראווה בפני בת הזוג, שהרי 
רוב רובם של התוכים הזכרים דומים לנקבות. ייתכן שהצבעים נועדו 
להבדיל בין מינים שונים, רבים ומגוונים. ללא ספק, הצבעוניות היא 
טרופיים  ביערות  ובמיוחד  אינדיבידואלית  להבחנה  חשובה  תכונה 

צפופים וחשוכים. לירוקים שבהם יש אף יתרון הסוואתי ניכר. 

 התנהגויות מיוחדות ואינטליגנציה 
לשחק,  האוהבים  וחברותייםמאוד,  סקרנים  הם  התוכים  מרבית 
בבירור  שמעיד  מה  סביבתם,  את  ולחקור  בעיות  לפתור  להשתובב, 
על אינטליגנציה גבוהה במיוחד. הוכח בניסויים כי תוכים שלא קיבלו 
או  חברתית  אינטראקציה  ללא  וצעצועים,  משחקים  ידי  על  גירויים 
ללא האפשרות לטפס או ללעוס חפצים – הפכו לעצבנים, אגרסיביים, 
ישנם  עצמית.  נוצות  מריטת  כדי  עד  עצמי,  הרס  בעלי  או  מדוכאים 

תוכים, כמו ארה ארגמנית, אשר למדו אפילו לרכוב על אופניים.

תוכים נוהגים לסרק זה את נוצותיו של זה, וסירוק נפוץ במיוחד בין 
בני זוג. הסירוק בדומה ל"גרומינג" אצל השימפנזים, משחרר לחצים 
וכעסים בראש וראשונה ומחזק את הקשר בין הפרטים, גם אם אין 

בצידו גמול של חלבונים )בדמות טפילים למיניהם(. 

רבים טוענים כי כל פרט ניחן באישיות נפרדת, ובכל מקרה מרביתם 
נוטים להיקשר רגשית )גם לבעליהם או לדמות אחרת שנקשרו אליה(. 

>> קוניור שחור-ראש )Manday Conure(, מין דרום אמריקאי נפוץ שמתחיל להתפשט בישראל )באזור נתב"ג למשל( 
ובאזורים אחרים בעולם, שם הוא מקיים אוכלוסיות בנות קיימות. הוא ניזון בעיקר מתמרים. תוכים אלה נוהגים להשתובב 

Susan young :ולשחק רבות בקבוצה, ולישון על גבם כשרגליהם מתוחות אל על. צילם

 ,)Rose-ringed Parakeet( קרמר  דררת   <<
שהתפרא  )לאחר  בישראל  הנפוץ  התוכי 

מקווה  מאזור  ה-60  משנות  בעיקר  והתפשט 

ישראל(. זהו מין אסייתי חברותי המוגדר כפליט 

תרבות פולש ויציב כיום במרבית אזורי הארץ. 

למטעי  )בעיקר  כמזיק  מוגדר  דררה  המין 

פקאנים ופירות שונים, חמניות, תירס ודגניים(, 

אך את נזקיו ניתן למזער באופן משמעותי, כמו 

למשל על ידי שתילת חמניות ועצי פקאן חסרי 

איקליפטוסים.   לחורשות  בסמוך  כלכלי  ערך 

צילם: חיים מויאל



לא פעם נצפו התנהגויות כמו קנאה, שובבות, תשוקה, גילויי חיבה או 
שנאה, המזכירות כאלו של יונקים עילאיים כמו דולפינים או שימפנזים. 

הטריטוריאליות אצל התוכים משותפת לשני הזוויגים, בשונה ממרבית 
כל  כמעט  במיוחד.  בולטת  הקינון  באתרי  התוקפנות  העופות.  מיני 
מבני- ביותר  מעטים  גידולם;  בבית  יציבים  טריטוריאליים  התוכים 

משפחתם נוהגים לנדוד, כמו תוכי הסיסי )Swift Parrot( הקרוי כך בשל 
וחזרה  נדידתו מניו-זילנד עד טסמניה  מהירות תעופתו, במיוחד בעת 
)מין זה מצוי בסכנת הכחדה קריטית(. מינים ספורים, כדוגמת הקקאפו 
ממש,  של  ומתבודדים  סוליטריים  הם  לניו-זילנד,  האנדמי  )תוכיליל( 
ומזכירים בתווי פניהם ובפעילותם הלילית את דורס לילה )ומכאן, אגב, 
פירוש שמם המדעי(, ללא קרבה משחתית כלל וכלל. הקקאפו המסתורי 
התוכים  מיני  של  מזו  ושונה  במינה  מיוחדת  ורבייתו  תעופה  משולל 
את  מציעים  נאספים,  זכרים  החיזור,  מלאכת  של  במהלכה  האחרים. 
מרכולתם בריטואל פשוט והנקבות בוחרות את הזכר מדי שנה )תופעה 
שכוויים  כמו  מעטים,  עופות  מאפיינת  והיא  "לק",  בשם   מכונה  זו 
)ילידים  המאורים  ידי  על  חורמה  עד  ניצוד  זה  מין  בעבר  ולוחמים(. 

פולינזים(, שהחשיבו את בשרו כטעים; מזכיר במקצת בשר טלה.

תוכים רבים, כדוגמת האפרורי אדום הזנב )ג'אקו(, יודעים לבצע מעולה 
משימות קונספטואליות, קוגניטיביות ובעיקר סימבוליות. לתוכים, על 
לטווח  זיכרון טוב  יונקים מפותחים,  לזה של  יחסית  אף מוחם הקטן 
אדם  )זיהוי  לעורבים  בדומה  ושמות,  פרצופים  לזכור  ויכולת  ארוך 

ממאות מטרים באמצעות הראייה והשמיעה(.

מחקרים רבים עוסקים באינטליגנציה הגבוהה שלהם. כך למשל תועד 
תוכי אחד שנקרא Puck זיהה לא פחות מ- 1,728 מילים שונות, וקבע 
שבו  סרטון  בהרצאותיי  מראה  שאני  רב  זמן  זה  ב-1995.  גינס  שיא 
בהצלחה  מחקה  כשהוא  מצליחה,  טלוויזיה  לתוכנית  ג'אקו  מצולם 
יוצאת דופן קריאות של מיני בעלי חיים רבים )למשל, תרנגול, דולפין, 
מופשטים  מושגים  ומבטא  מגוונים  מכניים  קולות  משמיע  טיגריס(, 

מקורית  באינטרפרטציה  אף  לעיתים  רוע(,   נפילה,  מים,  )כמו  שונים 
משלו. תוכי אמזון הקרוי Groucho הפליא בשירתו החקיינית, מה שלא 

היה מבייש שום זמרת מתחילה. 

לתוכים יכולת ללמוד זה מזה ולרכוש כישורים חדשים )אולם, הם אינם 
יכולים ללמוד מקטעי וידאו(. 

 מזון מועדף: 
אגוזי  פירות,  מזרעים,  המורכב  צמחי  מחומר  בעיקר  ניזונים  התוכים 
הבשרנית  ולשונם  החזק  מקורם  בעזרת  מפצחים  הם  )שאותם  עצים 
יחסית למרבית  ונצרים. חוש הטעם שלהם מפותח  והקשוחה(, עלים 
מיני העופות )אם כי פחות משלנו(, ועל כך מעידה לשונם המעוטרת 
בגופיפי טעם רבים. מינים כמו ארות ענקיות ניזונים גם מאגוזי קוקוס 

ודקל, ומצליחים לסדוק את קליפותיהם הקשות.

 hyacinth( ארת ענק יקינתונית >>
macaw(, הענק בתוכיי העולם 

ומהיפים בהם, המתנשא לגובה 

מטר. במקורו המאסיבי הוא מפצח 

אגוזי קוקוס ואגוזי מקדמיה. 

הבגרות המינית מתרחשת בגיל 

שבע-שמונה, וכל מחזור רבייה 

נמשך לפחות חצי שנה עד 

לעצמאות מוחלטת של הגוזל. 

כיום מוגדר מין זה פגיע, ובאזורים 

מסוימים על סף הכחדה. 

 ,)Kakapo( קקאפו או תוכיליל <<
תוכי אנדמי לניו-זילנד ומקורב 

לקיאה. מין זה מצוי בסכנת 

הכחדה חמורה. הוא נחשב לתוכי 

היחידי בעולם המשולל יכולת 

תעופה, פעיל בלעדית בלילה, ולו 

התנהגות רבייה מיוחדת במינה 

שבמהלכה זכרים מתאספים 

כדי להתחרות ביניהם על חסדי 

הנקבות, ללא קשר זוגי כלל וכלל.  

Kathrin Marks :צילמה

 .)Grey Perrot( ג'אקו  או  אפריקני  אפרור   >>
בתמונה, התוכי קשור לרצועה, בדומה לכלב. 

רגישות של מין זה גדולה במיוחד לכל פגיעה, 

בדידות או לחץ כלשהו, עד כדי פגיעה חמורה 

בעצמו. מין זה נחשב לאינטליגנטי ביותר מבין 

הטובה  הדיבור  חיקוי  יכולת  ולבעל  התוכים 

ביותר מבין כל החיות בעולם.

אוסטרלי  מין   ,)king Karrot( המלך  תוכי   <<
בניגוד  מהנקבה  לגמרי  שונה  הזכר  שבו  נפוץ 

ראש  )לזכר  התוכים  של  המכריע  למרביתם 

וצוואר אדומים(.
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כגון  שונים,  בכלים  משתמשים  ותועדו  נצפו  הם  לעורבים,  בדומה 
וגם  אגוזים  בפיצוח  להם  המסייעים  לעוסים  ועלים  עצים  קליפות 
מונעים החלקה או גלגול לקרקע, כנראה. הדררה, למשל, ניזונה מלבד 
מפקאנים, זרעי חמניות ואגוזים שונים, גם מתפוזים ואפילו מפירות 
עצי האזדרכת הרעילים )מתברר כי ציפתם אינה רעילה, אלא תוכן 
בוודאי  הנביטה  עיכוב  שחומרי  לאחר  בלשלשת,  היוצאים  הזרעים 

הוסרו במערכת העיכול שלהם(.

ישנם מיני תוכים מדרום-מזרח אסיה המקורבים לדררות שלנו, 
כמעט  ניזונים  הפלא  שלמרבה   -  )Lorikeets( לוריים  כגון 

בלעדית מצוף פרחים ואבקת פרחים )פולן(.

מינים שונים ורבים ניזונים גם מטין וחרסית להשלמת דיאטת 
המינרלים שלהם, החיוניים גם לגוזליהם )כמו למשל, היסוד 
האלקאלי נתרן, החיוני לפעילות תקינה של מערכת העצבים(. 
כך בדרום-מזרח פרו תועדו כ-18 מינים שבאו להיזון מהטין 

המבוקש ולפחות שני מינים מוכרים גם ביבשת אפריקה.

להשלמת  בשרית  בדיאטה  בוחלים  אינם  מהם  רבים 
תפריטם )לרוב, פרוקי-רגליים(, ואפילו הגדיל לעשות תוכי 
ביותר(  החכם  התוכי  שהוא  הטוענים  )יש  במיוחד  חכם 
בשמו  או   )Kea( קיאה  מסוג  הניו-זילנדיים,  באלפים  החי 
הנוסף – נסטור, שלו מקור אימתני וחד, אשר מסוגל לפצוע 
ולחדור גם חפצים חזקים. הקיאה הוא תוכי חברתי שנוהג 
המכוניות  גגות  על  לעמוד  ולמטיילים,  לתיירים  להתקרב 
שלהם ולהשתעשע איתם  - לפעמים תוך כדי מעשי קונדס 
לעצמו שם של  קנה  הוא  ולציוד.  למכוניות  נזקים  הגורמים 
חוטף פריטי מזון מועדפים )כמו  שניצלים מגרים משולחנות 
של גולשי סקי. הקיאה שומרת לרוב על חזות תמימה, עד כדי 
כך שהפך לאחד מסמליה הלאומיים של ניו-זילנד. אבל בלילה 
– כמו בסיפורי הערפדים – הוא משנה את דמותו, נוחת על 
המקור  באמצעות  קורע  רבה  ובאגרסיביות  כבשים,  של  גבם 
לשכבת  להגיע  כדי  גבם  עור  את  שלו  והחזק  המאונקל  החד, 

השומן, לעמוד השדרה ולחלקים הפנימיים. 

ריבוי  בשל  ויותר.  מ'   2,000 של  בגבהים  חי  הקיאה 
ויותר  יותר  נדחקו  בניו-זילנד  הכבשים  עדרי 

החיות  באזורי  לרעות  העדרים 

לקיאה  גילה  הזה  והמפגש  הקיאה,  של 
למד  חכם,  חיים  בבעל  שמדובר  מאחר  ומשובח.  טעים  מזון  מקור 
התמורה  והכבד  הכליות  השידרה,  חוט  באזור  שב"חפירה"  הקיאה 
עשירה יותר. בסיומה של ארוחה משאיר הקיאה את הכבשים לדמם 
בייסורים במשך שעות, שבסופן הם מתים מאיבוד דם, הרעלה או 
הקיאות  הפכו  מכך  כתוצאה  שלהם.  הפנימיות  במערכות  פגיעה 
עליהם.  חורמה  מלחמת  שהכריזו  רבים,  חקלאים  של  שנוא  לאויב 
באוכלוסיית  שהפגיעה  התגלה  כאשר  ה-80,  שנות  שבסוף  אלא 
הקיאות מסכנת את קיומם )לאחר שנותרו כ-5,000 פרטים בלבד(, 
בציפור  מדובר  שכן  בניו-זילנד,  הטבע  על  השמירה  ארגוני  נזעקו 
חיים  לבעל  הקיאה  הפך   1986 משנת  והחל  לניו-זילנד,  אנדמית 
המוגן על פי החוק. לקיאה אינטליגנציה גבוהה מאוד, ושיש חוקרים 

המשווים אותה לזו של קוף. 

מין   ,)Monk Parakeet( קוואקר  או  נזירי  תוכי   <<
שונים  באזורים  שהתפשט  חברותי  ארגנטינאי 

בעולם ובכללם בישראל )התפשט לאחרונה מאזור 

הירקון לאזורים שונים. בניגוד לדררה הדומה לו עד 

אפורות  בלחיים  מאופיין  הוא  ביניהם,  בלבול  כדי 

ובקן  צווחניות  ופחות  צרודות  בקריאות  קולר,  ללא 

מאסיבי המוקם לרוב על עצי דקל(. 

)www.shlomow.com( צילם: שלמה ולדמן

<< ארה חמורת סבר 
)severe macaw(, מין תוכי 

חברותי דרום אמריקאי, 

המעדיף צמרות עצים 

גבוהים ביערות שבהם יש 

נהרות.  

Bernard spragg :צילם

מניו- במינו,  מיוחד  אלפיני  תוכי  קיאה,   <<
זילנד, אשר מוגדר בעיני רבים כסקרן ביותר ומן 

מבני  היחידי  העופות.  בעולם  האינטליגנטיים 

)כבשים(   חיים  בעלי  לתקוף  שנוהג  משפחתו 

האימתני  במקורו  אנושות  אותם  פוצע  ותועד 

Bernard spragg :ונחישותו הרבה. צילם
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כאמור, מרבית מיני התוכים מונוגמיים לכל החיים – ובמקרים רבים 
שתועדו  הזהוב,  הקוניור  כמו  אחדים  )למעט  שנה  ב-70-50  מדובר 

כפוליגמים(. 

כמו  ומפתיעה,  מאוד  זוויגית  דו-פרצופיות  עם  כאלו  מעטים  יש 
 ,)Eclectus Parrot( במקרה של תוכי ססגוני המכונה תוכי אקלקטוס
הזכר  סביב.  הפזורים  והאיים  סלומון  איי  החדשה,  בגינאה  שמקורו 
הזוויגים  ששני  עד  שונה  כך  כל  צבעוניותם  אבל  צבעוניים,  והנקבה 
נחשבו עד לסוף המאה ה-19 לשני מינים נפרדים. הזכר ירוק, תחתית 
ומקורה  אדומה-כחולה  הנקבה  ואילו  צהוב,  ומקורו  אדומה  כנפיו 
שחור. להבדיל מהמינים המונוגמיים, אצל תוכי אקלקטוס, זכר בוגר 
אחד מפרה כמה נקבות. המלחמה על חורי הקינון קשה, מה שמביא 
יוצאת ממנו  לא  עליו,  חור משתלטת  לעצמה  לכך שנקבה שמוצאת 
לה  מזון  שיספק  הזכר  על  מסתמכת  היא  באגרסיביות.  עליו  ומגינה 
ולגוזליה )ובמקרה שיש לו כמה כאלה – הזכר נכנס למשימה מתישה, 

אך שכר רב בצדה(. 

אצל מרבית מיני התוכים ברוב המקרים לא מבחינים בין הזכרים והנקבות. 
אצל חלק מהם הסימנים קטנים ולא בולטים, ואצל אחרים ההבחנה היא 

בבדיקה גנטית )לתוכים מן הסתם יש יכולת זיהוי  לא רע(.  

מינית  לבגרות  בינוניים  עד  קטנים  תוכים  של  זכרים  מגיעים  בשבי 
יש בגרות מינית מושהית  בגיל שנתיים עד ארבע. לתוכים הגדולים 
)עשויה להגיע לגיל 6-7(, תטולות קטנות ותלות ארוכה יותר בהורים 
המטפלים. מרבית קיני התוכים מצויים בתוך חורי עצים )לרוב בעצי 
שהעובדה  מניחים  חופרים.  שונים  שנקרים  ודקלים(  איקליפטוס 
שהם  בחורים  המשתמשים  ובאלה  הנקרים  בהתרבות  פוגעת  הזאת 
קודחים לקינון, כמו למשל הדוכיפת. מינים אחדים בונים קן של ממש, 

כמו במקרה של התוכי הנזירי. 

בהאכלה  הליכה,  בריקודי  מלווה  התוכים  מיני  מרבית  של  החיזור 
מטפלים  ההורים  שני  רעשנייםי.  קולות  בליווי  למכביר  וב"נשיקות" 
הקאה  ידי  על  מבוצעת  ההאכלה  שכניהם.  כלפי  ואגרסיביים  בגוזלים 
לתוך מקוריהם של הגוזלים. המשך הטיפול מתבצע גם אחרי הפריחה 

מהקן, עד לעצמאותם, בהתאם למין התוכי המדובר.

 סטטוס המינים ושמירת טבע: 
בסכנת  מינים   17 בסיכון,  נמצאים  בעולם  התוכים  ממיני  כמחצית 
הכחדה קריטית ו-15 מינים כבר נכחדו מהעולם )משנת  1500 ועד 
הקלים  מבוקשים  כאלו  או  אנדמיים,  מינים  אלו  היו  ובעיקר  היום(, 
היו  גידול  בתי  והרס  יערות  כריתת  מאסיבי.  סחר  לצורך  ללכידה 
קרוליינה  תוכי  היה  בנכחדים  העיקרי  להכחדתם.  קריטי  גורם  גם 
)Carolina parakeet(, שהיה אולי המפורסם והנפוץ בעולם התוכים, 

ואוכלוסיותיו נאמדו במיליונים אחדים )אגב, זה התוכי היחיד שהיה 
קיים בארצות הברית( בטרם ניצוד עד חורמה ועד הכחדתו הסופית 
הם  לציון  וראויים  שנכחדו  נוספים  תוכים  ה-20.  המאה  בתחילת 
תשעה מיני תוכים קריביים, שהיו ברובם אנדמיים לאיים האנטיליים. 
תוכי   ,)Social parakeet( הפולינזי  התוכי  את  להזכיר  יש  מלבדם 
 Seychelles( ממאוריציוס, תוכי סיישל )Newton's parakeet( ניוטוני

 .)Cuban Macaw( והתוכי הקובני )parakeet

המבוקש  ואולי  קריטית  הכחדה  בסכנת  המצויים  אלו  בין  המפורסם 
 yellow-crested( מאינדונזיה  צהוב-הציצית  הקקדו  הוא  שבהם 
אמריקה,  מדרום  כחולה  )מקאו(  ארה  הם  נוספים  מינים   .)cockatoo

האמזון הפורטוריקני, ושלושה מיני לורי מקלדוניה החדשה. 

הדרים,  חמניות,  )תירס,  שונים  ולגידולים  למטעים  נזקיהם  בשל 
אגוזים, תירס, תמרים ועצי פרי רבים נוספים( נפגעים תוכים רבים 
מדינה.  וגופי  חקלאים  ידי  על  נדירים,  מינים  גם  וביניהם  בעולם, 
באזורי  יזומה  האכלה  ואפילו  ניכר  חקלאי  ערך  ללא  יבול  נטיעת 
כך  הכלכלי.  נזקם  את  משמעותית  להוריד  עשויות  ולינתם  קינונם 
למשל, באחד המחקרים שבוצעו באזור מסוים בהודו ירד הנזק שגרמו 
נוספים  תוכים  ומיני  הדררות  אחוזים.  ב-81  התירס  ליבול  הדררות 
נוהגים להוריד אל הקרקע פירות רבים, לרבות פקאנים, אף שרק את 
מיעוטם יאכלו בפועל בזמנם החופשי לשמחתם של ציפורים אחרות 

ויונקים שונים.   

תוכי  מין   ,)Red-crowned Prakeet( אדום-מצח  תוכי   >>
חוליות  חסרי  כולל  מזון,  של  גדול  ממגוון  הניזון  ניו-זילנדי 

ובעיקר פרחים. הוא פעיל בעיקר על הקרקע, ואוכלוסיותיו 

יונקים פולשים  מיני  מתמעטות בשל טריפה מאסיבית של 

Bernard Spragg :לאי, כחתולים, חמוסים וחולדות.  צילם

<< קקדו צהוב-ציצית 
 Yellow-crested(

Cockatoo(, מין דרום-
מזרח אסייתי שהוצג 

באוסטרליה ובאזורים 

נוספים. הוא פעיל 

בקבוצות קטנות, בעיקר 

על הקרקע, בליווי שומר 

המשגיח מפני אויבים. 

לקקדו תוחלת החיים 

הארוכה ביותר מבין 

העופות )עד 100 שנה 

 Alison  :בשבי(. צילם

klein

<< אמזונה לבנת-
 white-fronted( לחי

amazon(,  מין תוכי 
קטן, דינמי ונפוץ, 

ממרכז אמריקה, השייך 

למשפחת הדררות 

ולו שלושה תת-מינים 

נפרדים. הוא ניזון בעיקר 

מתאנים ואגוזים. 

צילם: ליאוניד פינקלשטיין

 Red and Blue( ארה ירוקת-כנף >>
Macaw(, מין נפוץ בדרום אמריקה 

ומרכזה, הדומה במיוחד לארה 

הארגמנית. אוכלוסיותיו התמעטו 

לאחרונה באופן מדאיג בשל כריתת 

יערות ואיסוף של פרטים למטרות 

Bernard spragg :מסחר. צילם
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שיאים בעולם התוכים: 
בעל המקור העצום ביותר היה 

ללא ספק התוכי עב-המקור 
 )Lophopsittacus mauritianus(

ממאוריציוס, שנכחד במאה ה-17 
על ידי הפורטוגלים. 

התוכי הנדיר בעולם הוא ארה 
 )Spix’s Macaw( ספיקס )מקאו(

שהוחזר לטבע מפרטים שהוחזקו 
בכלובים, לאחר שנכחד בתחילת 
שנות האלפיים מהיערות בברזיל. 

התוכי הגבוה בעולם הוא ארת 
 Anodorhynchus( ענק יקינתונית
hyacinthinus( מדרום אמריקה 
ומרכזה, המיתמרת לגובה של 

מטר.

התוכי הכבד בעולם הוא ללא ספק 
 Strigops( התוכיליל או הקקאפו

habroptilus(, אשר משקלו כשני 
ק"ג.

הקטן והקל בעולם הוא תוכון 
גמד )Micropsitta pusio( מגינאה 

החדשה, שמשקלו כ-12 גרם 
בלבד ואורכו כתשעה ס"מ.

על התואר "החכם בתוכים" 
מתחרים האפרורי אדום-הזנב 
)ג'אקו(, מול הקיאה )נסטור( 

שהוכיח בניסויים מדעיים 
אינטליגנציה גבוהה בשימוש 

בכלים ובפתרון בעיות שהוצבו 
בפניו. 

בעלי תוחלת החיים הארוכה ביותר 
בתוכים הם כנראה מיני הקקדו 
וארות הענק. בשבי תועד קקדו 
ענק שחי בגן החיות בשיקגו 82 
שנה, בעוד תוחלת החיים של  

מרבית מיני התוכים עומדת על 50 
שנה בשבי וכשליש מזה בטבע.

>> קוקטייל הציצית או נימפית 
מצויצת )Cockatiel(, מין אנדמי 

לאוסטרליה ונפוץ במיוחד, 

ומהתוכים הפופולריים ביותר 

בעולם. בניגוד למרבית התוכים 

קיימים הבדלים ניכרים בין 

הזוויגים. צולם בגן הלאומי ברמת 

גן. צילם: חיים מויאל

>> תוכוני אהבה ע"ש פישר 
)Fischer's Lovebird(, מין 

מזרח אפריקאי החי בהרים 

הגבוהים. זהו מין רעשני 

ואקטיבי החי בלהקות ענק.  

צילמה: ליבי טחן

<< ארה ארגמנית )Scarlet Macaw(, מין ססגוני 
דרום-אמריקאי נפוץ, שנוהג לתבל את מזונו 

בטיט שהוא ממצה מקירות )אולי כדי לנטרל 

חומרים רעילים מפירות הבוסר שאותם הוא 

אוכל בנוסף למינרלים החיוניים לגופו, כסידן(. 

צילם: עופר בריל 

 ,)Blue-headed Pionus( תוכי כחול-ראש <<
מין חברותי שנפוץ בדרום אמריקה ומרכזה. 

צילם: ליאוניד פינקלשטיין

טבע הדברים | 13

 .)Great green Macaw( ארת ענק ירוקה בטיפוח הדדי <<
תוכי ענק וכבד שתפוצתו ביערות הטרופיים של דרום אמריקה 

ומרכזה. המין מצוי בסכנת הכחדה בשל כריתת יערות של עצי 

פרי המועדפים על מין זה. צילם: ליאוניד פינקלשטיין
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 התוכים בישראל 
על פי סקרים ומחקרים, מתברר, כי מיני התוכים שהתבססו היטב 
המתחרים  המקומיים  למינים  וגדלה  הולכת  סכנה  מהווים  בארץ 
עימם על אתרי קינון )כמו לנקרים, הדרורים והדוכיפות( ואף לאיזון 
האקולוגי השברירי ממילא בבית-גידולם, וזאת בנוסף לנזק הכלכלי 

והמשמעותי לדידם של חלק מהם. 

התוכים העיקריים בישראל שהתבססו בה כמינים יציבים נפוצים הם 
הדררה והתוכי הנזירי. הדררות, שהובאו מאירן על ידי חובב תוכים 
בשנות ה-60, שוחררו לחופשי באזור מקווה ישראל, ומשם התפשטו 
למרבית אזורי הארץ )בעשור האחרון עלתה המודעות בגלל הקמפיין 
שבוצע על ידי גורמי טבע שונים בשילוב עם הקהילה(. התוכי הנזירי, 
הדומה  אמריקאי  דרום  לחיים  אפור  תוכי  הוא  "קוואקר",  המכונה 
וקריאותיו  מרשימים  קינים  )בונה  האסייתית  לדררה  אקראי  באופן 
להתפשט  החל  ולאחרונה  הירקון  באזור  מאוד  נפוץ  הוא  צרודות(. 
שוחררו  נסיבות  מיני  שבכל  מינים   15 עוד  קיימים  מלבדם  צפונה. 
מכלוביהם לטבע )הם מכונים מינים פולשים, אף על פי שלא מדובר 
אדם  בני  של  אחריות  חסרות  בפעולות  אלא  ממאדים,  בפלישה  פה 
פרטיים ושל גופים כמו הצפארי שבפארק הירקון, אשר שחרר בעבר 
הגיעו  ומשם  המידה  על  יתר  שהתפשטו  רבים  אקזוטיים  מינים 

לאזורים אחרים בישראל(. 

מתרבות התצפיות גם על מינים נוספים ששוחררו, וקיימת סכנה שאף 
יציבות בנות קיימא  ליצור אוכלוסיות  ויצליחו  יתפראו כקודמיהם  הם 
להזכיר את הקוניור שחור-הראש,  ניתן  ביניהם  באזורנו.  המתפשטות 
בישראל  להתפשט  שהחל  אמריקה,  מדרום  חברותי  גמדי  תוכי  שהוא 
לאחרונה )הוא שוחרר מחוות תוכים בקיבוץ יגור(. תצפיות אחדות דיווחו 
גם על מיודענו *האפרור אדום-הזנב )ג'אקו( המשוחרר בפארקים וגנים. 
המין האינדונזי דררה אדומת-חזה )Moustached Parakeets(, או בשם 
האנגלי הראוי יותר "תוכי משופם", נצפה בלהקות קטנות שהחלו אולי 
להתבסס רק לאחרונה באזור אשקלון עד תל אביב. מצטברות תצפיות 
על קקדו ורדרד )Galah(, מין אוסטרלי נאה, וכן תצפיות )שאני שותף 
להן( על פרטים אחדים של תוכי קוקטייל אוסטרלי )"נימפית מצויצת"( 

בפארק הלאומי ברמת גן, תוכוני אהבה אוסטרליים ומינים נוספים. 

)ובכללן ארצות הברית, ארצות  כמו מדינות מערביות שונות  ישראל, 
מערב אירופה וישראל(, חתומה על אמנות בין-לאומיות לאיסור סחר 
במינים אקזוטיים המצויים בסכנת הכחדה, כמו תוכים נדירים, אבל לא 
רבים של  ומינים  לגאות  ולכן הסחר ממשיך  כל המינים האחרים,  על 

תוכים נעקרים מבית גידולם הטבעי. 

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

>> ארה כחולה-זהובה )Blue-and-yellow Macaw(, מין תוכי דרום-אמריקאי גדול, נפוץ ומרהיב בצבעיו המנוגדים והבולטים. נוהג לקנן בחורי עצי דקל 
Coetzee :מתים. צילם


