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קינון, תנועה ונדידה של עופות דורסים 
גדולים בשפלת יהודה
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בעז שחם, ליאור כרם ועדו יצחקי

בסכנה  נמצאים  בישראל  הדורסים  רבים ממיני העופות  כי  בעשורים האחרונים מסתמן 
 )Mendelssohn & Paz 1977; Yom-Tov et al 2012( מוחשית, וכי אוכלוסיותיהם מצטמצמות
גידולן, הרעלות, התחשמלות, חמיסת קינים, שריפות, ציד ועוד. מבין כל  עקב הרס בית 
הגורמים הללו, הרס בתי הגידול מדורג כגורם המשפיע ביותר בעולם על המגוון הביולוגי 
)Walker & Steffen 1997(, וגם בישראל נראה כי הוא גרם לשינויים ניכרים באוכלוסיות 
 Mendelssohn & Paz 1977; Friedemann et al 2011; Yom-tov et al( העופות הדורסים 
2012(. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאוכלוסיות של עופות דורסים מושפעות באופן ישיר 
משינויים בבית גידולם, כיוון ששני הגורמים המגבילים אותם − אתרי הקינון וזמינות הטרף 
− תלויים באיכותו של בית הגידול. צפיפות האוכלוסייה האנושית בישראל נמצאת בעלייה 
עקב  פתוחים,  החיים בשטחים  רבים  מינים  לצמצום שטחי המחיה של  וגורמת  מתמדת 
הגידול  הגובר על בתי  ותשתית. האיום  והכשרת שטחי חקלאות  יישובים חדשים  בניית 
אף  דורסים  וכמה  בהם,  המקננות  הדורסים  אוכלוסיות  על  משפיע  בישראל  הטבעיים 
גידולם במהלך ההיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל  נפגעו בצורה קשה עקב הרס בית 

.)Mendelssohn & Paz 1977; Yom-Tov et al 2012(
אחד מהמינים שעבר משבר קשה עקב הרעלות משניות, ואוכלוסייתו עדיין מתאוששת, 
הינו העקב העיטי )Buteo rufinus(, אשר בניגוד לקרוביו עקב החורף )Buteo buteo( ועקב 
כמותי  מחקר  בעולם  בוצע  לא  למעשה,  נחקר.  שלא  כמעט   )Buteo lagopus( המכנסיים 
ומקיף על עקבים עיטים, ורוב המחקרים על מין זה מורכבים מנתוני "היסטוריית חיים" 
משדרים  התקנת  וללא  בקינים  ביקור  ללא  תצפיות  על  בעיקרם  המבוססים  בסיסיים, 
 Vatev 1987; Alivizatos 1997, 1998; Wu et al 2008, 2011;( כלשהם על הפרטים הבוגרים

.)Baltag 2009; Michlev 2009; Demerdzhiev et al 2014
לפני כשני עשורים נצפו פרטים ראשונים של עקב עיטי שהחלו לקנן בשפלת יהודה 
)Friedemann et al 2011(, שהייתה עד אז מרחב הקינון המסורתי של אוכלוסיית חיוויאי 
גיאוגרפית  )חפיפה  הסימפטרית  קינונם  צפיפות  כיום   .)Circaetus gallicus( הנחשים 
קמ"ר(  ל־10  זוגות   2.96( והחיוויאים  קמ"ר(  ל־10  זוגות   1.59( העקבים  של  ואקולוגית( 

 .)Friedemann et al. 2017( בשפלת יהודה הינה, ככל הנראה, הגבוהה ביותר בעולם
גדולים השייכים למשפחת  2( הינם דורסים  )איור  והחיוויאי   )1 )איור  העקב העיטי 
קיניו  את  בונה  העקב   .)Accipitriformes( היום  דורסי  מסדרת   )Accipitridae( הניציים 
במצוקים טבעיים, במחשופי מחצבות ואף על עצים, ומטיל אחת-ארבע ביצים בכל עונת 
קינון. הגוזלים בוקעים לאחר 35 ימי דגירה ופורחים מהקן לאחר 50-45 ימים. לעומתו, 
החיוויאי בונה את קיניו על עצים ואף על שיחים, ומטיל ביצה אחת בכל עונה, ממנה בוקע גוזל 
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 לאחר 48 ימי דגירה, הפורח מהקן לאחר
80-73 ימים.1

לאחת  נחשבת  הקינון  עונת 
והמכריעות  החשובות  התקופות 
העופות.  עולם  של  החיים  במחזור 
ועל  המזון  משאבי  על  התחרות 
מכריע  גורם  מהווה  הקינון  מקומות 
שרידות  כשירות,  לקבוע  שיכול 
דורסים,  עופות  אצל  בייחוד  ותפוצה, 
בית  בבחירת  מאוד  בררניים  אשר 
Newton 1979; Jimenez-( גידולם 
 Franco et al 2014; Millsap et al
2015(. לשני המינים )העקב והחיוואי( 
חולקים  והם  דומה,  קינון  אקולוגיית 
בעונת  גיאוגרפי  מרחב  אותו  את 
גם  הם  מסוימים  במקרים  הקינון. 
הקינים  אותם  את  ביניהם  מחליפים 
במהלך השנים. אשר על כן ניתן לצפות 
זה בזה על אזורי הציד,  יתחרו  כי הם 
הקינון  אתרי  על  המזון,  מקורות  על 
ועל הטריטוריות. מהמחקר המפורט,2 
שתמציתו מובאת כאן, עולה שמינים 

מנת  על  שונות  אסטרטגיות  לפתח  יכולים  שטח,  תא  באותו  החיים  אקולוגית,  הדומים 
למעשה  נוצרת  כך  בין־מינית.  מתחרות  להימנע  ובכך  המשותפים  המשאבים  את  לחלוק 

הפרדה וחלוקה בנישות האקולוגיות המשותפות. 

בין העקבים לחיוויאים: הגומחה האקולוגית ומשאבי המזון
במהלך המחקר שנערך בשנים האחרונות בשפלת יהודה )מקו ראש העין בצפון ועד שומריה 
בדרום, וממישור החוף במערב ועד הרי יהודה במזרח( נותחו אזורי שיחור )חיפוש( המזון, 
פעילות השיחור, הרכב הדיאטה, אתרי הקינון, הצלחת הקינון ויחסי הגומלין התחרותיים 
של אוכלוסיות העקב העיטי והחיוויאי. תוצאות מחקר זה מצביעות על הפרדה רב ממדית 
עונת  במהלך  בה  חיים  שהם  האקולוגית  והגומחה  הגידול  בית  מבחינת  המינים  שני  בין 

הקינון )איורים 3, 4(.
במהלך שלוש שנות מחקר )2013-2011( נסקרו 282 קינים )100 של עקבים ו־182 של 
חיוויאים( שונים ומושדרו 24 פרטים בוגרים במשדרי GPS מתקדמים. בעזרת שילוב מידע 
מעמיק של ניתוח דיאטת שני המינים ושל תנועותיהם במרחב, נמצא כי קיימים ביניהם 

ארבעה ממדי הפרדה:

איור 1: עקב עיטי )צילום: גלעד פרידמן(

איור 2: חיוויאי )צילום: גלעד פרידמן(
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שיחור  של  הגיאוגרפי  המרחב   .1
המזון: על בסיס ניתוח תנועותיהם 
של תשעה עקבים ממושדרים עולה 
למזון  לשחר  נוטים  העקבים  כי 
הקרוב לקיניהם )2.35±0.62 ק"מ; 
בעוד  תקן±ממוצע(,  שגיאת 
החיוויאים משחרים למזון הרחוק 
)13.03±2.20 ק"מ;  מקיניהם 
על  וזאת  תקן±ממוצע(,  שגיאת 
של  תנועותיהם  ניתוח  בסיס 

שמונה פרטים ממושדרים.
המועדף  הגידול  בית  אופי   .2
לצוד  לשיחור: העקבים מעדיפים 
וגריגות  בשטחים טבעיים )בתות 
משדות  ונמנעים  ים־תיכוניות( 
החיוויאים  ואילו  חקלאיים, 
חקלאיים  בשדות  לצוד  מעדיפים 
משטחים  ונמנעים  מעובדים 

טבעיים.
עיתוי יממתי של פעילות השיחור:   .3
שעות  כל  לאורך  צדים  העקבים 
מעדיפים  החיוויאים  בעוד  היום, 

לצוד בין השעות 16:00-10:00.
מסוימת  חפיפה  למרות  דיאטה:   .4
ידי  על  הנאכלים  המזון  בפרטי 
הזוחלים  ממחלקת  המינים  שני 
ו־76.3%  העקבים  עבור   47.8%(

הזוחלים  מחלקת  בתוך  ביניהם  מובהקת  תזונתית  הפרדה  נצפתה  החיוויאים(, 
עצמה, כאשר העקבים מעדיפים מינים "לטאיים", ואילו החיוויאים מעדיפים מינים 
"נחשיים". בנוסף, נצפתה גם הפרדה מובהקת ברמת המחלקה, כאשר העקבים כוללים 
בתזונתם הרבה יותר עופות מאשר החיוויאי, ובסך הכול דיאטת העקב נמצאה עשירה 

יותר מדיאטת החיוויאי.
בין־ תחרות  על  מצביעה  הנ"ל  הממדים  בארבעת  המובהקת  ההפרדה  כי  נראה  לסיכום, 
מינית חלשה על משאבי המזון בין שני המינים השכנים הללו, ואף מאפשרת להם דו־קיום 

מרחבי בצפיפות קינון גבוהה ביותר. 

יחסי גומלין ותחרות על מקומות קינון וטריטוריות בין שני המינים 
יחסי הגומלין בין שני המינים נותחו בשילוב של ניסויי שדה, ניתוח GIS מקיף ומערכות 
חישה מרחוק. במהלך ארבע שנות מחקר רצופות )2014-2011( נמצאו ונותחו 381 קינים,3 

איור 3: ארבעה גוזלי עקב עיטי בקן )צילום: ליאור כרם וגלעד 
פרידמן(

איור 4: גוזל חיוויאי בקינו )צילום: ליאור כרם וגלעד פרידמן(
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שבכל אחד מהם אופיינו 65 משתנים שונים )מין העץ עליו נבנה הקן, גובהו, הרכב בית 
הגידול ברדיוסים משתנים סביבו, מרחק מיישובים, דרכי 4×4 ועוד(, ונתוני הצלחת הקינון 

.)Friedemann et al 2016( של הזוג המאכלס אותו
שקלול הנתונים הרבים מצביע כי:

קיימת חפיפה מובהקת במאפייני הקינים של שני המינים.  .1
העקבים השתלטו על 21% מקיני החיוויאים.  .2

מהאגרסיביות  מובהק  באופן  גבוהה  הייתה  העקבים  של  התוך־מינית  האגרסיביות   .3
הבין־מינית ומהאגרסיביות התוך־מינית של החיוויאים.

 1.59±0.11 היא  עקבים(  קינוני   133 של  ניתוח  פי  )על  העקבים  של  הקינון  צפיפות   .4
)סטיית תקן±ממוצע( זוגות ל־10 קמ"ר, ושל החיוויאים )על פי ניתוח של 248 קינוני 
חיוויאים( היא 2.96±0.11 )סטיית תקן±ממוצע( זוגות ל־10 קמ"ר. צפיפות זו הינה, 

ככל הנראה, הגבוהה ביותר בתחום תפוצתם העולמי.
/ כלל הזוגות המקננים(  גם הצלחת הקינון )הנמדדת במספר הגוזלים שפרחו מהקן   .5
נמצאה גבוהה ביותר יחסית לתחום תפוצתם העולמי. באוכלוסיית העקבים תועדה 
הצלחה של 0.96±0.01 )סטיית תקן±ממוצע( פירחונים/זוגות מקננים, ובאוכלוסיית 
פירחונים/זוגות  תקן±ממוצע(  )סטיית   0.56±0.05 של  הצלחה  תועדה  החיוויאים 

מקננים.
יחסי הגומלין התוך־מיניים של שני המינים משפיעים באופן מובהק גם על הצלחת   .6

קינונם וגם על תפוצת קינונם המרחבית. 
תוצאות מחקר זה מצביעות על קיומה האפשרי של תחרות בין שני המינים על מקומות 
הקינון ועל הטריטוריות )איור 5(. בנוסף, נראה כי לדומיננטיות העקבים בשטח המחקר 
שניתן  כפי  החיוויאים,  של  והדמוגרפית  המרחבית  תפוצתם  על  ועקיפה  ישירה  השפעה 

בשטחי  התבססותם  מהמשך  ללמוד 
החיוויאים  של  המסורתיים  הקינון 

בשפלת יהודה.

נדידת אוכלוסיית העקב העיטי
במהלך  שנמצאה  נוספת,  תופעה 
המחקר, הינה נדידת העקבים העיטיים 
זו  תופעה  הקינון.  עונת  לאחר  צפונה 
ממשדרי  שהתקבלו  בנתונים  מקורה 
עקבים   13 גבי  על  הונחו  אשר   GPS
היו  השנתיות  שתנועותיו  מין  עיטים, 
בגדר תעלומה )איור 6(. נדידה יוצאת 
דופן זו מהווה חידוש מפתיע המאתגר 
נדידת בעלי  את התפיסה הרווחת על 
הכנף בכל העולם. בחצי הכדור הצפוני 
תנועות  כוללת  הציפורים  נדידת 

גלעד  )צילום:  וחיוויאי  עיטי  עקב  בין  אוויר  קרב   :5 איור 
פרידמן(
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צפוניים  קינון  אזורי  בין  מחזוריות 
לעומת  דרומיים.  חריפה  אזורי  לבין 
זאת נדידה למרחבים הצפוניים לאחר 
הקינון, הפוך מהכיוון המצופה, כמעט 
לתנועה  נחשבת  והיא  נחקרה,  שלא 
 Newton( החי  בעולם  דופן  יוצאת 

.)2008
מתוצאותיו של מחקר זה עולה כי 
מין  הינם  ביהודה  המקננים  העקבים 
)פז  בספרות  כמתואר  יציב  ולא  נודד 
 Frumkin 1986; Shirihai 1996; ;1986
מזאת,  יתרה   .)Mullarney et al 1999
נמצא כי דפוס נדידתם שונה לחלוטין 
העופות  כלל  של  נדידתם  מדפוס 
האחרים. במקום לנדוד דרומה מאזורי 
הקינון אל אזורי החריפה, אוכלוסיית 
הקינון  מאזורי  צפונה  נודדת  העקבים 
הצפוניים  אזורי החריפה  אל  בישראל 
 .)7 )איור  וסוריה  תורכיה  ברוסיה, 
ככל  קשורה,  זו  דופן  יוצאת  תופעה 
הנראה, לזמינות המזון באזורי הקינון 
והחריפה. בפרק זה של המחקר נעשה 
שימוש בשיטות מתקדמות של חישה 
ה־ אומדן  על  המבוססות  מרחוק, 
 Normalized Difference(  NDVI

Vegetation Index(, המהווה מדד ליצרנות אקולוגית ומדד עקיף לזמינות המשאבים של 
ערכים  עוקבת אחר  העקבים  אוכלוסיית  כי  להשערה  נמצאה תמיכה  במחקר  הציפורים. 
ערכי  על  שומרת  ואף  הגיאוגרפיים,  הרוחב  קווי  לאורך  אקולוגית  יצרנות  של  מוגדרים 
NDVI נמוכים על פני מחזורה השנתי. ערכים נמוכים אלו קשורים להתנהגות שיחור המזון 
של העקבים, המשחרים למזון בשטחים פתוחים המאופיינים בצמחייה נמוכה. ככל הידוע, 
ואף הביא  נדידה צפונית "אמיתית" של אוכלוסייה שלמה  זהו המחקר הראשון שהראה 

השערה אמינה לתבנית זו. 

איור 6: עקב עיטי עם משדר GPS, לפני שחרורו לטבע )צילום: 
גלעד פרידמן(
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הערות
נתוני היסטוריית חיים אלו נאספו בפרויקט "עופות דורסים בשידור חי" )שיתוף פעולה בין   1

רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע(, שנערך בשנים האחרונות. 
המחקר נערך כחלק מהתואר השלישי במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב בין השנים   2
2016-2011, בהנחייתם המשותפת של פרופ' עדו יצחקי )אוניברסיטת חיפה( ופרופ' יוסי לשם 
סמולר־ויניקוב,  קרן  לישראל,  הקיימת  הקרן  ידי  על  מומן  המחקר  אביב(.  תל  )אוניברסיטת 
הבינלאומי  הדוכיפת, המרכז  קרן  ריגר,  קרן  והטכנולוגיה,  והגנים, משרד המדע  רשות הטבע 

לחקר נדידת ציפורים בלטרון ובית ספר שדה כפר עציון. 
מחקר זה נערך במשך ארבע שנים לעומת שלוש שנים במחקר המופיע בפסקה הקודמת, ומכאן   3
השוני במספר הקינים ששימשו לבסיס הנתונים. בשנת 2014 נמצאו ונסקרו עוד קינים רבים 

ולכן שונה מספר הקינים.

איור 7: מסלולי נדידה של עקב עיטי 
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