
תמונות מהטבע

אגם הברבורים
בישראל מזדמנים בחורפים מסוימים שלושה מיני ברבורים: הברבור המצוי, הברבור הקטן 
והברבור השר, הצפוני והנדיר מביניהם. דרור גלילי זכה לפגוש באחרון בצפון עמק החולה 

ולאפשר לנו הצצה מקרוב על העוף המופלא והיפהפה הזה. מי אמר הברווזון המכוער?

  כתב וצילם: דרור גלילי
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שירת הברבור

ברבור שר )Cygnus cygnus( הוא מין בעל 
תפוצה רחבה מאוד באזורים הקרים של 

אסיה ואירופה, כגון איסלנד, פינלנד, צפון 
רוסיה וסיביר. הוא מקנן בשוליים של מקווי 

מים מסוגים שונים )אגמים, נחלים, ביצות 
וכד'( ולאורכם וכמעט כל האוכלוסייה 
העולמית )כ–180 אלף פרטים( נודדת 

לקראת החורף דרומה ומערבה.
בישראל, הברבור השר )השם העברי ניתן 

על שום התרועות החזקות כשופר רכב 
שברבורים אלו משמיעים( הוא חורף נדיר 

ביותר. בחורף 2011, הגיעו לצפון עמק 
החולה חמישה פרטים צעירים וארבעה 

בוגרים ותועדו בעת שסעדו בשדות החיטה 
של קיבוץ כפר סולד ובילו בלילות בבריכות 

הדגים של קיבוץ דן.
עוף מים זה נחשב בין המעופפים הכבדים 
ביותר בטבע - משקלו הממוצע 11.4-9.8 
ק"ג )יש פרטים שיכולים להגיע אף ל–14 

ק"ג(, גובהו 160-140 סנטימטר, מוטת 
כנפיו 2.7-2 מטרים. משך חייו כ–26 שנים.

ברבור השר זכה לפרסום עולמי בזכות 
סיפורו המקסים של הנס כריסטיאן 

אנדרסן, "הברווזון המכוער". האפרוחים 
בוקעים בצבע אפור חום ונשארים אפורים 

עד סוף הקיץ השני לחייהם, ומקורם 
ורדרד–אפור, אך הבוגרים הם לבנים, בעלי 

צוואר ארוך מאוד ומקור שחור עם כתם 
צהוב בבסיסו, הנמשך עד העין. 

הזוגיות בין ברבורי השר היא לכל החיים. 
בניית הקן סמוך לשפת המים באגמים 

ובנהרות הזורמים במתינות, ובעיקר באזורי 
ביצה, מתבצעת על ידי שני בני הזוג בחודש 

מאי.  אז הם גם יזדווגו לאחר ריקודי חיזור 
הכוללים פריסת כנפיים לחצי הגובה 

ונפנופים זה מול זה, הורדת והרמת הצוואר 
חליפות, תוך קריאות רמות. הנקבה מטילה 
ארבע-שבע ביצים )השיא הוא 12(, שעליהן 

היא דוגרת לבדה במשך כ–36 ימים עד 
בקיעת האפרוחים. אחרי 150-120 יום הם 

מתחילים בתעופה ראשונה עם הוריהם 
ויהיו צמודים אליהם כל החורף, עד תקופת 
הקינון הבאה, ואז ייפרדו ויצטרפו ללהקות 

צעירים ורווקים על שפת מקווי המים. 
רק בגיל ארבע יגיעו לבגרות מינית ויבנו 

משפחה משלהם. המין אינו נחשב בסיכון 
מבחינת בעיות שמירת טבע, אם כי יש 

איומים על בית הגידול שלו.
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