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? דיספה ימו  חיוורה  ימ  לודיג : יתב  לש  הקינורכ 
רופיצה ףּועממ  טבמ 

תואלקח ובורש  ףונל  הלילד  תובשייתה  םע  םיחותפ  םיחטש  לש  ףונמ  הינפ  תא  לארשי  התניש  םויה  דעו  האמה ה-19  ףוסמ 
הדשב וא  שיבכב  דואמ  רהמ  לקתנ  עבטה , קיח  לא  ריעהמ  תאצל  םויכ  שקבמש  ימ  םישיבכו . םירע  םיעוטנ , תורעי  תיביסנטניא ,

הארנ .הטושפ  אל  המישמב  רבודמש  ןאכ , םג  הלגמ , ריעה , לש  הזמ  לדבנה  יחה  םלוע  לא  ץיצהל  הסנמ  ףאש  ימ  .דבועמ 
יתבב םייונישש  אצמנ  לשמל , .ובש  לודיגה  יתבב  השעמלו  ףונב , םיללוחתמה  םייונישה  דצל  הנתשמו  תכלוה  תימוקמה  הנואפהש 

םייוניש בטוה  . םבצמש  תמועל 62  ץראב , ונניקש  וא  םיננקמה  תופוע  ינימ  ךותמ 227  לש 64  רומישה  בצמ  תערהל  ומרג  לודיג 
םייונישהש לודיגה  יתב  ןווגמו  רצקה  ןמזה  קרפ  ךא  םלועב , םיבר  תומוקמב  םישחרתמ  םהו  לארשיל  םיידוחיי  םניא  לודיג  יתבב 

.ידוחיי הרקמ  רקחל  התוא  םיכפוה  לארשיב  םהב  וללוחתה 

ךרואל כ-400 םילקא  ירוזא  רפסמ  תללוכ  ןכלו  ןופצב , ינוכית  םיה  םילקאל  םורדב  ירבדמה  םילקאהמ  רבעמב  תמקוממ  לארשי 
רכינש רבד  חמוצהו , יחה  בכרה  תעיבקב  בושח  דיקפת  םילקאה  יאנתל  .ינוכית  םיו  הצחמל  חיחצ  חיחצ , םילקא  דבלב –  ק"מ 

תמיוסמ הדימ  הווח  וללה  םירוזאהמ  דחא  לכש  ןוויכמ  םהלש  . הצופתה  תורוקמ  ןווגמבו  ץראב  םייקתמה  לודגה  םינימה  ןווגמב 
ירוזאמ דחא  לכב  םייחה  ילעב  לש  לודיגה  יתב  לע  םיירוטסיהה  תיסכתה  ייוניש  ועיפשה  דציכ  הלאשה : הלוע  חותיפ , לש 

? םילקאה

ירהמ סרפתמ  םמוקימ  .םילקאה  ירוזא  תשולש  תא  םיגציימה  "ר  מק לש 400  םירוזא  השולש  ומגדנ  הלאשה  לע  תונעל  ידכ 
תונשב ה-70 עקרקה  ישומיש  ופומ  םהמ  דחא  לכ  רובע  .םורדב  בגנה  ןופצו  הדוהי  רבדמל  דעו  ןופצב  הדוהי  תלפשו  םילשורי 
עקרק שומיש  לכ  לש  חטשה  ךס  בשוח  ןכמ , רחאל  לארשי .) יופימל  זכרמה  תאמ   ) ריווא ימולצת  תרזעב  תונש ה-2000  תליחתבו 

םיחטשה .םירָפומ  םיחטשו  םייעבט  םיחטש  םיללוכ  עקרקה  ישומיש  .םהיניב  ולחש  תיסכתה  ייוניש  הז , סיסב  לעו  רושע , לכב 
םימ ירגאמו  תואלקח  יחטש  םייונב , םירוזא  םיעוטנ , תורעי  םיללוכ  םירָפומהו  שרוחו , הייחיש  התב , סל , ירושימ  םיללוכ  םייעבטה 

רקחמה ירוזא  תא  תללוכ  םתצופתש  תופוע , ינימ  לש 88  היחמה  יחטשב  םייונישה  ובשוח  תיסכתה  ייוניש  תרזעב  .םייתוכאלמ 
םאצומ יפ  לע  תונוש  תוצובקל  וקלוח  וללה  םינימה  לודיג  . תיב  םהל  םישמשמה  תיסכתה  יגוס  תא  םרובע  ןייפאל  ןתינשו 

. wide)  ) ןווגמו גזוממ  ירבדמ , יפורט , ימילקאה :
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אצמנ ךכ , ךותמ  .םירָפומה  םיחטשב  לש 28%  היילע  תמועל  םייעבטה  םיחטשהמ  לש 26%  תללוכ  הדירי  תולגמ  יופימה  תואצות 
חטש םוצמצ  תומגמ  הארמ  ןאצומ  יפ  לע  תונושה  םינימה  תוצובק  תניחב  .םלודיג  תיבמ  חטש  ודביא  ונחבנש  םינימהמ  ש-80% 

(. רויא 1  ) החטש תא  הביחרהש  תגזוממה  הצובקה  תמועל  תנווגמהו , תיפורטה  תירבדמה , תוצובקה  ברקב 

רויא 1
ינימ תוצובק  רובע  רקחמה  ירוזא  תשולשב  םינימזה  לודיגה  יתבב  םייונישה  תומגמ 

ןווגמו גזוממ  ירבדמ , יפורט , אצוממ  תופועה 

תורעיב  40% שרוחהו , הייחישה  יחטשב  לש 39%  תוילע  התמועלו  התבה , יחטשב  לש 47%  הדירי  התייה  ינוכית  םיה  רוזאב 
לש לודיגה  יתב  ומצמוצ  ךכמ , האצותכ  .םייתוכאלמה  םימה  ירגאמב  םיעטמב ו-893%   5% םייונבה , םיחטשב   100% םיעוטנה ,

.תגזוממה הצובקה  איה  החטש  תא  הביחרהש  הדיחיה  תוצובקה , ןיבמו  ינוכית , םיה  רוזאב  םינימהמ   85%

תורעיה יחטש  דוחייבו  ובחרוה , עקרקה  ישומיש  ראש  .שרוחהו  הייחישה  יחטשמ  התבהמ ו-67%  ודבא 5%  הצחמל  חיחצה  רוזאב 
, ינוכית םיה  רוזאב  רשאמ  ךומנ  םצמוצ  םחטשש  םינימה  זוחא  .המאתהב   86%- בו ולדגש ב-39%  םייונבה  םיחטשהו  םיעוטנה 

לכב הדירי  תוללוכ  ןה  .םידדוב  םיזוחא  לע  תודמועה  תוצובקה  ברקב  תוירונימ  תומגמ  ואצמנ  ךכל , םאתהב  לע 69% . דמועו 
.תוצובקה

645% םיעוטנה , תורעיה  יחטשב  לש 93%  תודח  תוילע  דצל  סלה , ירושיממ   33%- כו התבהמ  ומצמוצ 29%  חיחצה  רוזאב 
דועב הדירי , לש  המוד  המגמ  ווח  תירבדמהו  תיפורטה  םינימה , תוצובק  ןיבמ  .םייאלקחה  תודשב  םייונבה ו-74%  םיחטשב 

.ולע תנווגמהו  תגזוממהש 

וניאש לודיג , יתבל  ףיקע  דדמב  רבודמ  ךכ , לע  ףסונ  .דיספה  ימו  חיוורה  ימ  תואדווב  דיגהל  השקו  תונוש , תומגמ  הגיצמ  וז  הריקס 
לע הנממ  דומלל  ןתינ  תאז , םע  .דועו  תורחת  עוטיק , ומכ  םהלש , תויביטקפאה  לע  עיפשהל  םילולעש  םירחא  םירטמרפל  סחייתמ 

, ךכמ ועפשוהש  ברה  םינימה  רפסמ  לעו  ץראב , םינושה  םילקאה  ירוזאב  ןיב 1970 ל-2010  שחרתהש  חותיפה  לש  בחרה  ףקיהה 
לע תאש  רתיבו  םייפורטה  םינימה  לע  גזוממ  אצוממ  םינימה  לש  םנורתי  לע  דומלל  ןתינ  ךכ , לע  ףסונ  .סלהו  התבה  ירוזאב  דוחייב 

תמייק דועו , תאז  .תורחאה  תוצובקל  סחיב  םתוא  םימייקמה  עקרק  ישומיש  לש  בחרה  ןווגמב  ץוענ  הז  ןורתי  .םיירבדמה  םינימה 
םינימה ברקב  םיפסונ  עקרק  ישומיש  לש  רתוי  בחרנ  בוליש  ךות  סלו , התב  יחטשל  םייפורטהו  םיירבדמה  םינימה  ברקב  הפדעה 

יתבב תוכשמתמ  תורומת  לש  תואיצמב  תופועה  תנואפ  בוציעב  תויוחמתהל  שיש  תובישחה  תא  תושיגדמ  תואצותה  .םייפורטה 
.ץראב התבהו  סלה  יחטש  רומישב  ךרוצה  תא  תודדחמ  ןהו  לודיג ,

םחותיפ ףקיהב  הבר  הדימב  יולת  םהב  םימייקה  תופועה  ינימ  לשו  הלא  םיחטש  לש  יבטימה  םמויק  ךשמהש  הארמ  הז  רקחמ 
תא ליבגהל  יאדכ  ךכיפל , .םהמ  םיבר  םינימ  רובע  םינימזה  לודיגה  יתב  ותחפי  ךכ  רתוי , בחרנ  היהי  חותיפהש  לככ  רויא 2 .)  ) ידיתעה

םהב ההוזש  םייאלקחה  תודשה  לעו  םיעוטנה  תורעיה  לע  םייונבה , םירוזאה  לע  שגד  תמיש  ךות  רבעהמ  תובחרתהה  תמגמ  ךשמה 
.רתויב בחרנה  חותיפה 
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רויא 2
אצומ תוצובק  יפל  הברה , יכה  םהילע  ועיפשה  לודיגה  יתבב  םייונישהש  תופועה  ינימ 

ימילקא
רבדמה ץר  .ד  (; Tyto alba  ) תמשנת .ג  (; Parus major  ) יוצמ יזגרי  .ב  (; Streptopelia decaocto  ) ןוראווצ רות  .א 

רתכ תטק  .ז  (; Lanius excubitor  ) לודג ןקנח  .ו  (; Calandrella rufescens  ) ידמג ןנורפע  .ה  (; Cursorius cursor)
Raju Kasambe, Luc Viatour, Bill Bouton, naturalhistoryman, Juan Emilio, םוליצ : ( | Pterocles coronatus)

Artur Mikołajewski, Marcel Holyoak
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