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cs^pcמעליםכשבבתיםמוקדמת,שחרשעת

הכנרתלקפה,ראשוניםאדיםהקומקומים

כחול־בגוןקורניםומימיהחלקה,נראית

■■

$TS1$■■כחול$TS1$

$DN2$■■כחול$DN2$בנחת,מעלמעופפותאנפותמרהיב.שמנוני

סיקסקיםמקור.ומצחצחותפרועותנוצותמסדרות

פעל־תנועהכשוטרילצידןמרצדיםצווארמוצקי

תנים.

$TS1$.פעלתנים$TS1$

$DN2$.פעלתנים$DN2$קצותעדבמיםטבועיםאשלעצילגרה,סמוך

בכלשתבקשכנףלבעלתענףמותחיםצמרותיהם,

עייפות.רגלייםלהניחזאת

המ־חברתו,אתאוהמצויץהטבלןאתתשאלואם

יית

$TS1$המיית$TS1$

$DN2$המיית$DN2$,שלהםהאגםשכאשריחדיגעגעוהםהצפונית

ישראל.שלהמיםלמאגריעפיםהםקופא,ברוסיה

אתמכווניםכנףבעלימיליון500מ־פחותלא

שנופשיםמיליוניםמתוכםאלינו,שלהםהג׳י.פי.אסים

ברי־הארץברחבימיםמקווי000,1ב־אלהבימים

כות

$TS1$בריכות$TS1$

$DN2$בריכות$DN2$,זאתטבע.שמורותמלאכותיים,מאגריםדגים

היאהארץהמים,עופותומבחינתהנוצות,תיירות

במסעולאכולקצתלהירגעאפשרכלול:הכלמלון

אפריקה.שללשמשהקרהמאירופה

במ־אותםלראותאפשרהיההאחרוניםבשבועות

לוא

$TS1$במלוא$TS1$

$DN2$במלוא$DN2$.שמלהטטיםלרגעפורחיםאורחיםתפארתם

אדי־דיוככתמישניתזותלהקות־להקותבשמיים,

רים,

$TS1$,אדירים$TS1$

$DN2$,אדירים$DN2$הרקיעעלמחדשונשפכותאחידבמשקנאספות

שלסוריאליסטיציורהיאהנדידהעונתהתכלכל.

כחניוןישראלשלהגיאוגרפימיקומהובזכותהטבע,

נשפכיםהצבעיםהתיכון,היםתלאותאחריראשון

תפארתם.במלואהבדאל

מאנפהיוגהשיעור

שנותבאמצעהחלהבארץהמיםעופותספירת

עלמידעלאסוףהבינלאומימהמאמץכחלק60ה־

בו־אקולוגיותומגמותנדירהכיוונילהקות,מינים,

לטות.

$TS1$.בולטות$TS1$

$DN2$.בולטות$DN2$בסכ־ציפורישאםלדעתלמשל,אפשר,כך

נת

$TS1$בסכנת$TS1$

$DN2$בסכנת$DN2$.לשנה,אחתהעולםבכלנערכתהספירההכחדה

הנדידה.עונתשיאינואר,אמצעתאריךובאותו

הציפורים,בעיניישראלשלהאטרקטיבימעמדהבשל

במיוחדלמהותייםנחשביםבארץשנאספיםהנתונים

הגלובלי.הפאזלבהרכבת

הטבערשותמוסיפההגדוליםהספירהאירועיעל

אוכלוסייתשליותר,פרטניחורשימיפקדוהגנים

תשומתממוקדתלשוואלאבכנרת.המיםעופות

המיםשאגםגורסיםהרשותאנשיהזאת:לגיזרהלב

סביבתי.אסוןסףעלנמצאבישראלהיחידהעמוקים

מיניםעלמאיימיםהדגהוהירלדלותהמיםמשבר

הדיגוגםביתן,אתכאןשמצאוציפוריםשלרבים

משלו.מוסיףמבוקרהלא

אוהדמזהירמתערערת״,האקולוגיתהשרשרת״כל

מתאיםהכיהואהמשפחהשםלפעמים)כן,הצופה

לקראתמתכונןכשהואעופות,אקולוגלתפקיד(,

מטוסשלמכנףשנושריםברגים״כמולמים.היציאה

ומתרסק״.מתפרקהעסקשכלעדלאט,לאטקורהזה

עכשיושומםהכנרתבצפון־מזרחהלונה־גלחוף

המיםאתממלאתירקרקהאצהלב.מכמירבאופן

אוהדענקי.צמחיםתהקנקןשלמראהלאגםומשווה

עו־עופות,אקולוגיתהיאגםארצי,ויפעתהצופה

רכים

$TS1$עורכים$TS1$

$DN2$עורכים$DN2$שתושקמרגעהספירה.לפניאחרונותהכנות

וחצישעותשלושלהםמצפותלמיםהמנועסירת

שבמהלכההכנרת,חופיסביבמתונההפלגהשל

אחדכלשלהם.הנץמעינייחמוקלאמיםעוףשום

ממנוויופקוהמידעינותחובסיוםויירשםיימנה

מקצועיות.מסקנות

טרדותהגלים,שלמהצדבעולםכשמביטים

מכאןנראותנלעגותכמהטפלות.הופכותהיומיום

יוגהשיעורקחו90כבישעלהרוחשותהמכוניות

מוארךקנהראשעלמתכנסתהיאהאפורה:מהאנפה

אניס,כוסיתלהתנוטבריה.לכיווןבאדישותומציצה

שאנטי.לכםוהנהונרגילהקלופיםשקדיםכמה

פשוטסחרחורת?לקבלבליציפוריםסופריםאיך

מיניםאחד־אחד.סופריםפרטיםמעטעםמיןמאוד:

גדו־הלהקותואםבעשרות.סופריםיותרנפוצים

לות,

$TS1$,גדולות$TS1$

$DN2$,גדולות$DN2$הכפ־ועושים50שלגושנראהאיךלומדים

לות

$TS1$הכפלות$TS1$

$DN2$הכפלות$DN2$.״בערך״

ממהרכללית״,אינדיקציהלתתבאה״הספירה

כאן״.חשובפחותהמדויק״המספרלהרגיע,אוהד

בברזדובעולםלדאתימ?להתקרבדוזמןהגיעלא

מקובל.נוהל

יודעאתההריפה?נחתהעכשיושרקציפור״אתה

בלתיכמעטמשימהזאתלשמייםטיסכלישלהעלות

רי־להוציאצריךביורוקרטיה,המוןבארץ.אפשרית

שיון,

$TS1$,רישיון$TS1$

$DN2$,רישיון$DN2$נמשיךאנחנוהצבא.שלידועותמגבלותויש

משוטים״.בהןאיןלפחותהסירות.עםבינתיים

האדםבעקבותציפור

המים,מתוךבפליאהבנומביטיםשקנאיםשלושה

השבועיהקלפיםבערבשהוטרדואבותביתכדיירי

מחטטיםהשלווה,אתלהםמפיריםאנחנושלהם.

תתקרבלאשהסירהדואגאוהדלנו.לאבעניינים

חובטיםכנפיים,פורסיםהשקנאיםאבלמדי,יותר

מו־מתואם,במטסעלאלוניתקיםהגליםבפנייחד

תירים

$TS1$מותירים$TS1$

$DN2$מותירים$DN2$ברקעמתחתיהם.משתאיםהסירהיושביאת

ג׳יאוגרפיקהנשיונלוכלהחרמון,פיםגתמלבינה

מאוד.מוחשילוקפתאוםמקבל

מתע־מבויתיםברווזיםשלקבוצההירדן,בשפך

למת

$TS1$מתעלמת$TS1$

$DN2$מתעלמת$DN2$שהקירבהמסבירהיפעתבהפגנתיות.מאיתנו

חיישיגרתאתלעיתיםמשנהמיושביםלאזורים

הלילה,אנפותאדם.בנילחברתשהתרגלוהעופות,

מזון:להשגתחכםטריקאנושמבנילמדולמשל,

במיםהותירושדייגיםהלחםפיסותאתחוטפותהן

לדוג.כדיבהןומשתמשות

קלטו״האנפותיפעת,מחייכתמדהים״,קטע״זה

ועודאחדעשוהןאזרעבים,דגיםמושךשהלחם

בסבלנות.וממתינותהלחםאתמשליכותהןאחד.

לוכ־מיידהןבלחםלנגוסומתפתהעולהכשת

דות

$TS1$לוכדות$TS1$

$DN2$לוכדות$DN2$במקור״.אותו

שבעליבטבע,הנפלאיםהגומליןיחסי״אלהאוהד:

מהאדם״.ללמודיכוליםחיים

מעדיפיםאנוש:יצורישלמיוחדזןהםהצפרים

ונרתעיםבדיבורממעטיםמינם,בנימשארהרחקלקנן

החובביםהצפריםקהילתשיחה.לפתחניסיוןמכל

אפילולהוישהארץ,רחביבכלחבריםאלפימונה

הישראלי״(,הצפרות)״אתרייחודיאינטרנטאתר
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שלורשתחברתייםמפגשיםתקופתיים,כינוסים

בר־הודעותאוסמסיםבאמצעותהדדייםעדכונים

שתות

$TS1$ברשתות$TS1$

$DN2$ברשתות$DN2$.החברתיות

השמועהבארץ,כלשהובאתרנדירפרטנצפהאם

לפ־הברק.במהירותופושטתכנפייםמיידלהעושה

עמים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$הראשונותשהמכוניותעדשעהחציחולפתלא

שקרהמהזההנכסף.ביעדבהתלהבותנעצרותכבר

אורחבהופעתנתקלכשצפרבעכו,האחרוןבדצמבר

קטנהשירציפורשלגגבתוןשלפעםאיראשונה

אירועהצפרות,בעולםהקור.מארצותלארץשהגיעה

ואילביונסהסטונס,הרולינגשללהופעהמשולכזה

בחינם.ועוריחד

חצובה,עלטלסקופכוללצפרשלהחובהציוד

התחום.שלהתנ״ךספרציפוריםומגדירמשקפת

בנקודתבשתיקהעומדיםאחתלאנצפיםהצפרים

המ־למשימתבאינטימיותמתמסריםנידחת,תצפית

עקב.

$TS1$.המעקב$TS1$

$DN2$.המעקב$DN2$להםדימפריע.רקבעצמוצפרשאינופולשכל

בטבע.השרשיריםשמקימיםבהמולה

וולודיצוללעושהאיך

שלושההםהחמישהממעלהכהנימשפחתבני

בןשיהאבא69בןיוסקההסבאצפרים.שלדורות

מוצאיםאנחנוהארציהספירהביום14בןורימון45

מד־יהודה,הרישבמרחבהראלהמיםבמאגראותם

רום

$TS1$מדרום$TS1$

$DN2$מדרום$DN2$,החרטומיותלהקותאתבדומייהמוניםללטרון

אצלםעבראומרים,הםהחיידק,המצויצים.והברווזים

מחמיצים.לאהםהשנתיתהספירהואתבתורשה,

שנגלתההציפוראםיוסקהסבאעםמתווכחרימון

אחרמיןאוחלורי,צוללברווזנקבתהיאלעיניהם

״צפרותבעימות.מלהתערבנמנעשיאבאברווז.של

מסביר.הואהעולם״,עלאחרתקצתמבטנקודתהיא

למעלה,המבטעםהולכיםלאברחובהאנשים״רוב

מעניין״.משהולראותנחפשתמידכן.אנחנואבל

בירושלים,הדמוקרטיהספרביתתלמידרימון,

הםלא,אבלכדורגל,מעדיפיםשלושהחבריםמודה

מבקשיםאפילוהםלפעמיםשלו.לתחביבלועגיםלא

הם״עופותמעליהם.עברהציפוראיזולהםשיסביר

למשלמעניינים,דבריםשעושיםיפהפייםיצורים

אנילזה.מתחבראחדכללאאבלובחיזור,בקינון

גדולה״.משקפתאקחהצבאאחרישלישלטיולמניח

צי־תגלהצפר:כלשלהחלוםאתתגשימואולי

פור

$TS1$ציפור$TS1$

$DN2$ציפור$DN2$בדו.נתקללאשאיש

ולה־לאבאלבואשאוכללרגעמחכהתמיד״אני

גיד

$TS1$ולהגיד$TS1$

$DN2$ולהגיד$DN2$,זהקורה,כשזהנדירה׳.ציפורהיום׳ראיתילו

אחתפעםרקשנצפועופותשנילראותלייצאכיף.

מאוד.התרגשתיזוטר.ופלמינגוימיקורמורןבארץ

כבוד״.היהזה

שהציפורלא״זהההתלהבות:אתמצנןיוסקהסבא

לראותבמקרהשםעמרורימוןאחתפעםפהנחתה

זמןונשארולארץשהגיעופרטיםהיואלהאותה.

אתקיבלוצפריםשהרבהכךמקום,באותוממושך

עיניהם״.במולראותובאוההודעה

שנים,13כברצפרברכה,מהר28כיאטיוסף

מהמתרג־הוא15מגילהשנתיותבספירותמשתתף

שים

$TS1$מהמתרגשים$TS1$

$DN2$מהמתרגשים$DN2$נדירהציפורלראותכדיהארץקצהערשייסעו

לשכלולים,עברתיחרקים,אהבתי״כילדעיניו.במו

בעינייםאומרהואציפורים״,עלנעצרתיולבסוף

מידבקת״.מחלהשיגעון.שלסוג״זהנוצצות.

ב״ששש!״שיחהכלשיפסיקומהצפריםהואכיאט

חולמניתבארשתיקלטושםלטבע,אוזןויטודרמטי

שחורוסבכימצויץעפרוניחוחית,בולבול,שלציוצים

מחמיץוציוציםקולותלזהותיודעשלא״צפרראש.

עלכולההתורהאתמסבירהואמהאוכלוסייה״,חצי

הסתם(.מןחסידה,)שלאחתרגל

ציוץ?כלמכיראתהמאיפה
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מק־שאנישונים,ציוציםשלהקלטותבניידלי״יש

שיב

$TS1$מקשיב$TS1$

$DN2$מקשיב$DN2$בציוציםשהשתמשתיתקופההיתההזמן.כללהם

עזרזההציוץ.לפימתקשרכלוזיהיתיכרינגטונים,

כשקיבלתיבעבודה:ליהפריעלאגםוזהבלמידה,לי

הטבע״.עםהתמזגהצלצולספירהבאמצעשיחה

במיוחד?אותן־שתרגשציפוריש

אלרקהכחדה.סףעלציפורזאתלהקנית.״קיווית

רווחתשהיאהמצויצת,הקיוויתלביןבינהתתבלבל

נשתדל.בארץ״.

הסבךבמקוםבטון

אג־שחפישלקבוצהקולטאוהדלכנרת.בחזרה

מים,

$TS1$,אגמים$TS1$

$DN2$,אגמים$DN2$צרי״אלהשונים.שחפיםשניבתוכהומזהה

בתדהמה:עינייםמשפשףואנילוחש,הואמקור״,

להבדיל?יודעהואאיךדבר.אותונראיםהםמרחוק

אחרת״.נראהאחדכלאבלדומים,הםמאוד:״פשוט

לנקבה?זברביןמרחוקלהבדיליורעאתה

כימנחשים,סתםאנחנופעמיםהרבהתמיד.״לא

שלהלהקהאתממולרואהאתהמושג.באמתלנואין

הציפורשלהפרטיםכלבחורףלחי?לבנותמרומיות

מה״.הואמיתדעלךבהיר.אפורבצבעהםהזאת

בשנייומם?שיגרתאתבכנרתהעופותמבליםאיך

כןאם)אלאאוכלאחרחיפושעיקריים:עיסוקים

הםובטלה.הלילה(,אנפתכמובחשיבה,פעיליםהם

חרקים,בסביבתםאובמיםשחייצורמכלניזונים

לב־שבראשםדגים,וכמובןקטניםסרטניםלטאות,

נונים,

$TS1$,לבנונים$TS1$

$DN2$,לבנונים$DN2$,הקורמורנים,וסררינים.שפמנוניםאמנונים

קרפיונים.חובביקרקוב,יוצאיכמוממש

כמותלדאגה:סיבהישבישראלהמיםלעופות

המא־ואופיומצטמצמת,הולכתהטבעייםהמיםמקווי

גרים

$TS1$המאגרים$TS1$

$DN2$המאגרים$DN2$ביצותבמחוזותינולמצואנדירלרעה.משתנה

ובמקוםצמחייה,מתפרעתגדותיהןשעלשלוליותאו

שקרקעי־המלאכותייםהמאגריםמספרמתרבהזאת,

תם

$TS1$שקרקעיתם$TS1$

$DN2$שקרקעיתם$DN2$כלנטוליםושוליהםפלסטיקביריעותמרופדת

אומזוןשמחפשותשמקננות,הציפוריםעבורסבך.

רעות.בחדשותמדוברלהסתתרשמבקשות

הטבעברשותאקולוגיהאגףמנהללידר,נועםר״ר

לוואיתוצרעולמית,במגמהשמדוברמסבירוהגנים,

שלבבנייהממש״מדוברהמתועשת.החקלאותשל

אנחנוופארקים.טבעיחורשבמקוםבטוןשכונות

בישראלשרואותהציפורים,אוכלוסיותאתחונקים

חםביתלמצואבציפייהמגיעותהןלרגל.עלייהאתר

ברווזשחורות.ביריעותנתקלותזהובמקוםוירוק,

היוםאבלבכמויות,בארץבעברקינןביצותצולל

קטסטרופה״.זאתבסכנה.הוא

אגודותעםבתיאוםפועלתוהגניםהטבערשות

שיכי־כךהמים,מאגרימבנהאתלשנותכדיהמים

לו

$TS1$שיכילו$TS1$

$DN2$שיכילו$DN2$מנסים״אנחנולעופות.יותרידידותייםאלמנטים

לאתאורהגדות,צמחייתהסטנדרטילמפרטלהכניס

לנוברורמלט.עםולאאדמהעםושולייםמרתיעה

כךלתמרןמנסיםאנחנואבלכספיות,מגבלותשיש

נוח״.יהיהלציפוריםשגם

עולמית.מכה״זאתהציד.כאוב:מטרדעודויש

כלפיהרוביםקניעםציידיםעומדיםלמשל,במלטה,

האש.קואתבשלוםעוברתלאציפורואףמעלה,

מיומניםציידיםהקרקע.עללצורמאודקלברווזים

משעה״.פחותבתוךשלמהלהקהלהשמידיכולים

שלאחריםוסוגיםיוניםלצודהחוקמתירבישראל

יותר.נדיריםמיניםשלציראוסראךנפוצים,ברווזים

הכחדהבסכנתברווזשהואהלבן,הצחראשלמשל,

בכלהזהמהמיןנותרובודדיםאלפים״רקחמורה.

לישראלבאיםמהם900״כ־לידר,מסבירהעולם״,

הוצאנולכןבשפלה.רקאותםלמצואאפשרבחורף.

הזה״.באזורכלליברווזיםצידעלאיסור

חוקי?בלתילצידבנוגעמה

בעו־רביםבמיניםשפוגעתמתמשכתצרה״זאת

לם

$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$דורבניםבר,חזיריצבאים,כוללישראל,שלהחי

עלמאיימתפחותהיאאבלכאובה,הבעיהוחוגלות.

כש־לאשרובםבכנרת,המיםעופותעלאוהברווזים

רים

$TS1$כשרים$TS1$

$DN2$כשרים$DN2$,הבעיהאליהם.נטפליםלאצייריםולכןלמאכל

הקינון״.מאגריהיאאקוטיתהיותר

שמותנותנתהאקדמיה

מתחילכברוהחוםברקיע,גבוהנתליתהשמש

חורף.להיותשאמורההעונהבשיאאנחנולהעיק.

להקתחלילה,נבריח,פןמנוע,לדומםמבקשתיפעת

אחדרגעמגיעההבקשהמולנו.שהתכנסהקורמורנים

ומ־הפוטנציאלימהאיוםנחרדתהלהקהמדי:מאוחר

תנפצת

$TS1$ומתנפצת$TS1$

$DN2$ומתנפצת$DN2$מתרוממיםחבריהמעלה,כלפיגדולבקול

ביציעיאוהדיםשלגלכמוכנף,כנףמופתי,בסדר

מת־שהלהקהעדלרגע,מתכהיםהשמייםאיצטדיון.

רחקת

$TS1$מתרחקת$TS1$

$DN2$מתרחקת$DN2$היצ׳קוקצמח.חוףמעלונעלמתהנגדילצד

יותר.טובזהאתעושההיהלא

״באופןהקורמורנים.בפנילהתנצלמבקשאוהד

בשטח.לעופותלהפריעלאמקפידיםאנחנועקרוני

להתקרב.לאנעדיףמרחוק,אותםלספוראפשראם

מאורחאוממנוחתוחייםבעלהטרדתעלאוסרהחוק

הזאתבדרךנפעללאואםהטבע,שומריאנחנוחייו.

לאחרים?״מעביריםאנחנומסראיזה

חלו־שימוריםקופסתפלסטיק.בקבוקצףממרחק

דה

$TS1$חלודה$TS1$

$DN2$חלודה$DN2$שסובליםאלההם״השחפיםהקנים.בסבךתקועה

אוהד.אומרכל״,זולליהםכיהרבה,הכימהלכלוך

מגיעיםגןברמתבספאריברלחיותהחולים״לבית

מקרסינפצעובחוטים,שהסתבכושחפיםפעםמדי

בברווזיםנתקליםאנחנולפעמיםפקקים.בלעואודיג

נשמתם״.אתונפחוקרועותברשתותשנתפסו

באופןלחוף.שביםאנחנומסתיימת,כשהספירה

שונים.ממיניםכנףבעלי000,8מ־יותרנספרוכללי

ויישל־הקרוביםבשבועותיסוכמוהאמתתוצאות

חו

$TS1$ויישלחו$TS1$

$DN2$ויישלחו$DN2$מעשיות.מסקנותיוסקוובסיומומלומד,לניתוח

מעורבים:ברגשותהמשקפתאתמעליומסיראוהד

בכמותברורהירידהראינוהאחרונותהשנים״בחמש

שלגבוהבמספרנתקלנוהיוםהגמדיים.הקורמורנים

בר־ראינוזאתלעומתאבלמרגיע,שזהקורמורנים,

ווזים

$TS1$ברווזים$TS1$

$DN2$ברווזים$DN2$לקבועעדייןמוקדםמאור.נמוכיםבמספרים

ולראותהבאהבשנהלעקובנצטרךקורה.זהלמה

שמקורןמגמותשאלהייתכןמשהו.פהמתפתחאם

אשמה״.לאבכללוהכנרתהמוצא,בארצות

לעופות?העברייםהשמותנקבעימאידאגב,

עברית,ללשוןהאקדמיהידיעלנקבעו״רובם

אזורשמתאריםשמותישהלטיני.לשםבתרגום
קי־

נון,

$TS1$,קינון$TS1$

$DN2$,קינון$DN2$שמקנןחופמי,אובביצה,שחיהביצנית,דוגמת

למשלמראה,מתאריםאחריםבגדות.אוהחוףעל

)ציפורתמירוןאולמקור,מתחתשקלושיששקנאי,

גבוה.אכןשהואהסייפנים(ממשפחתרגלארוכת

טבלן״.כמוהתנהגות,צורתשמתאריםשמותיש

ישראלי?הביהמיבעומהולשאלהשמובילמה

תייר.לאאםלי,עלמדבראני

ציפוריםישאבלטמבל,כובעעםשנולדעוף״אין

המיםעוףלמשל.הבולבול,בישראל.בעיקרשתראה

שישבעולםמקוםאיןהםיקסק.הואישראליהכי

קולניהסיקסקבארץ.כמוסיקסקיםשלצפיפותבו

שלהמצויהערסהואמה?יודעאתהאגרסיבי.מאוד,

המים״.עופות

yaakovl@israelhayom.co.il
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