פרק על ציפורים ותעופה
תקציר –
צפיפות הציפורים בשמי ישראל נחשבת לגבוהה במיוחד וכוללת ציפורים קבועות/יציבות (מעל  500מינים בצפיפות
של כ 16.9מינים לאלף ק"מ) וציפורים נודדות בעונות הסתיו והאביב (בממוצע כמיליון פרטים ויותר לעונה).
שלושת נתיבי הנדידה העיקריים של
הציפורים הדואות מעל ישראל כפי
שהוגדרו בהתבסס על תוצאות המעקב
בעזרת הדאון הממונע ,המטוס הקל,
המזל"ט ,המכ"ם ורשת הצופים
הקרקעיים.
בישראל מסווגים את נתיבי הנדידה לשלושה צירים מרכזיים:
נתיב מזרחי :במרחק של  65 – 53ק"מ מהחוף ,עובר בעיקר לאורך בקעת
הירדן.
נתיב מערבי 60 – 5 :ק"מ מהחוף ,עובר לאורך השוליים המערביים של
שדרת ההר המרכזית וחולף בשמי עמק יזרעאל.
נתיב הרי אילת :חוצה את ישראל בין צומת קטורה לבין מפרץ אילת והוא
ציר הנדידה של ציפורים הדואות מעל אילת ,בדרכן מאסיה לאפריקה וחזרה.
לא רלוונטי לדו"ח זה.
כמעט כל הציפורים הגדולות ,הנודדות מעל מדינת ישראל ,עפות בצורה
פסיבית ,תוך ניצול זרמי האוויר החמים (תרמיקות) הנוצרים מעל היבשה,
ואינם נוצרים מעל לים לכן עיקר הנדידה מתבצעת לפחות  5ק"מ
מזרחית לחוף הים.
המפגש בין הציפורים לאדם עלול להיות מסוכן במיוחד בכל הנוגע להתנגשות ציפורים עם מטוסים ,מרמת פגיעה
קלה עד התרסקות מטוס ,בפרט המפגש עם הציפורים הנודדות הגדולות .ציפורים עלולות להימצא בקרבת שדות
תעופה במידה והוא מוקף בשטחים חקלאיים ופתוחים המכילים זרעים ,נמצא בסמיכות למאגרי מים והיותו בתוואי
נדידה של ציפורים .שיקולים אלה לא נלקחו בחשבון באשר למיקומו הנוכחי של נתב"ג .אי לכך ,הוקמה בנתב"ג
יחידה למניעת מטרדי ציפורים הנוקטת במספר שיטות לסילוק ציפורים  365ימים בשנה .בין השיטות שננקטות
ומפורטות בדו"ח להלן :השמעת קולות מצוקה ,שימוש בכלב ,שינוי הגידולים החקלאיים שסביב שדה התעופה
(מיאוס ביוטופי) ייבוש מאגרי מים ועוד.
כיום ,כשמחפשים אתר להקמת שדה תעופה בינלאומי משלים ,מומלץ ללמוד מטעויות עבר ולהוסיף לרשימת
השיקולים בקביעת מיקום הולם גם נתונים אלה .שכן פתרון לאחר מעשה יגרור ,בנוסף לעלויות מיותרות ,בין
השאר גם את הרס החקלאות הקיימת בעמק מעבר למפגעים הצפויים וידועים מראש (רעש וזיהום אוויר).
עצם העובדה שציפורים אינן נוטות לנדוד על פני הים ובקרבתו יכולה וצריכה להוות שיקול נוסף התומך בהקמת
שדה תעופה משלים באיזור החוף (ו/או הקמת אי בים)ׂאשר יענה על צרכים אלה ואחרים.
---------------------------------------------------------------------------------------------------חלקי הדוח:
הקדמה  ....עמ' 2
תאונות ואמצעי מניעה ...עמ' 2-4
נספח על נדידת הציפורים בישראל  ...עמ' .5
מקורות ספרותיים  ...עמ' 9
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הקדמה:
צפיפות הציפורים בישראל היא מהגבוהות בעולם ונגרמת בעיקר מסיבות אלה:
א .מיקומה הייחודי של ישראל בצומת של שלוש יבשות ,אירופה ,אסיה ואפריקה  -כלומר בשטח זעיר יחסית של
 29600קמ"ר ישנם מספר איזורי אקלים שונים ולכן מתקיימים בה מעל  500מיני ציפורים בצפיפות יחסית גבוהה של
 16.9מינים לאלף קמ"ר.
ב .היותה ממוקמת בליבו של ציר הנדידה חשוב ביותר המחבר בין אפריקה ואירופה וכתוצאה מכך  ,מעל כחמש
מאות מיליון ציפורים ויותר נודדות פעמיים בשנה מעל הנפח האווירי המצומצם של ארצנו .כיוון הנדידה דרומה
בסתיו (מאוגוסט עד אוקטובר) וצפונה באביב (מרץ עד מאי)  -בנתיבים דומים אך כיוון הפוך במסלולים החולפים
בחלקם המשמעותי על פני שדות עמק יזרעאל.
שילוב של ציפורי הנדידה יחד עם מאות המינים היציבים ועוד מינים רבים החורפים בארץהופכים את שמי ישראל
לצפופים במיוחד בציפורים ואת הקונפליקט עם המטוסים למפגע בטיחות טיסה חריג בעוצמתו.

תאונות התקלויות ציפורים מטוסים
במשך  3עשורים ,איבד חיל האוויר הישראלי  11מטוסי קרב ,כתוצאה מפגיעת ציפורים , 3אנשי צוות אוויר נהרגו ,
אירעו 75תאונות בנזק של מעל מיליון  $כל אחת ואלפי תאונות בנזק קטן או ללא נזק ,בממוצע כ  250-אירועים
בשנה .כתוצאה מכך ,נוצר שיתוף פעולה של חיל האוויר והחברה להגנת הטבע שהביא לצמצום ניכר בפגיעות
מטוסי קרב על ידי ציפורים .במסגרתו הופצו מפות אמ"צ) אזור מוכה ציפורים) ,לנדידת הסתיו והאביב ,המחייבות
את טייסי מערך הקרב של חיל האוויר .במפות האמ"צ יש חשיבות למימד הגובה ,מאחר ובמהלך המחקר התברר ,
שמרבית להקות הציפורים הדואות חולפות בגובה של עד  1000מטר מעל פני הקרקע .בימים בהן תנועת הנדידה
נמוכה באיזורי האמ"צ ניתן לטוס גם בגבהים נמוכים יותר .נהלי אמ"צ אינם פותרים את בעיית ההתנגשויות עם
ציפורים הנמצאות במסלולים ולצדם ,כגון יונים ,שיקשקים ,חוגלות ,זרזירים ועוד.
דוגמא (ל 3-שנים בלבד) למיון הציפורים אשר נתקלו במטוסים עפ"י זמן שהותן בארץ ליציבות ,מקייצות,
חורפות וחולפות:
יציבות
קבוצת שהות
מיני הציפורים אנפת בקר,
בז מצוי ,חוגלה
יונה ,כרוון,
סיקסק
6
סה"כ
1999
2000
2001
סה"כ

8
5
1
14

מקייצות
דיה שחורה
סיס,
תור מצוי

חורפות
זרעית השדה
עקב חורף
פיפיון

חולפות
חסידה לבנה
שלו

3

3

2

מספר היתקלויות לפי שנה
7
5
9
3
6
0
22
8

2

0
2
0
2

סה"כ

20
19
7
46

רוב מיני הציפורים הפוגעות במטוסים נמנות עם ציפורי השיר) ציפורים קטנות) ,אי לכך ,הנזק הנגרם בהתנגשויות
כאלה הוא לרוב קל .עם זאת ,גם ציפורים גדולות) דורסים ,חסידות ,שקנאים וכדומה (,מתנגשות במטוסים .
התנגשויות אלה הן נדירות יותר ,אך הנזק שהן גורמות הוא רב יותר ומסכן את חיי הטייסים והנוסעים ,וכמובן שגם
את חיי התושבים הגרים בקרבת שדות התעופה (לדוגמה המקרה בשנת  2015בו נפגע מטוס שהמריא מניו-יורק
בלהקת ציפורים ,שני מנועיו כבו והוא נאלץ לנחות בנהר ההדסון).
מרבית הציפורים עפות בגובה של עד  2ק"מ) כ  6,600רגל  (.בתעופה האזרחית נתיבי הטיסההם -לרוב בגובה
גבוה בהרבה ולכן הבעיה בתעופה האזרחית - -מתמקדת בעיקר בשדות התעופה ובשלבי ההנמכה וההמראה.
ככל שהמטוס נמצא נמוך יותר ,פגיעת הציפור מסוכנת יותר" ,אומר ראש ועדת הפיתוח במועצת המנהלים של אל
על ,מפקד חיל האוויר לשעבר ,האלוף (מיל') עמוס לפידות ,כיוון שמטוס צריך זמן וגובה להיחלץ מפגיעה" .ההמראה
בעייתית יותר מהנחיתה ,שכן המטוס כבד יותר ,וזקוק למקסימום כוח כדי להאיץ ולבנות מהירות טיפוס ,ויש לו פחות
"טווח משחק" להתמודד עם פגיעות .לפי אותו עיקרון ,טיסות שפגיעה בהן עלולה להיות קשה יותר הן "טיסות
כבדות" ,שבהן המטוס הממריא עמוס עד קצה גבול היכולת שלו" .למשל ,מטוס בואינג  747הממריא לטיסה טרנס-
אטלנטית .זו טיסה כבדה עם הרבה מאוד נוסעים ,מכלי דלק מלאים ,מטען כבד ,ולכן ריצת ההמראה ארוכה יותר.
מדי שנה נאמדים הנזקים מפגיעות ציפורים במטוסים בעולם ביותר ממיליארד דולר .בארץ עלות הפגיעות במנועי
מטוסי אל על בשנת  ,1999היתה כשבעה מיליון ש"ח.
הנזקים שגורמות הציפורים לא מתמקדים רק בפגיעה במנוע ,אלא גם בחלקי המטוס האחרים :כנפי המטוס,
שמשותיו ועוד .ככל שהציפור גדולה יותר כך עוצמת הפגיעה במטוס.
עוצמת הפגיעה תלויה במהירות הטיסה ,ומשקל הציפור כמפורט:

3

-1נזק קל -4 ...חמור מאד-5 ,מטוס מושמד.
מה מושך ציפורים לשהות בקרבת שדות תעופה:
א .שטחים חקלאיים ופתוחים סמוכים לשדה התעופה המכילים זרעים.
ב .מאגרי מים סמוכים לשדה.
ג .משיכה לחום שפולטים מסלולי ההמראה והנחיתה.
ד .היותו בתוואי של נתיב נדידת הציפורים.
דוגמאות לאמצעים שנוקטים בהם בשדה תעופה בן גוריון לסילוק מפגע הציפורים:
 .1שימוש בקלטות המשמיעות קולות מצוקה של ציפורים – הציפורים שומעות את הקולות ,ומבינות
שקיימת סכנה באזור.
 .2סיורי ג'יפים ושימוש בסירנות המשמיעות רעשים עזים שמפריעות לשלוות הציפורים.
 .3שימוש ברובי ציד המצוידים בכדורי נפץ ,הפיצוץ (ולא הפגיעה) מפחיד את הציפורים .במקרה
הצורך משתמשים בטכניקה זו על מנת להסיט את מסלול הנדידה של הציפורים.
 .4מיאוס ביוטופי – גידול חקלאי ,שאינו אטרקטיבי לציפורים .בשיתוף פעולה בין היחידה למניעת
מטרדי ציפורים והחקלאים המעבדים את השדות בנתב"ג ,כגון תושבי בארות יצחק ועינת ,הוחלט
על גידולים ספציפיים כגון :כותנה וגידולי תחמיץ .חשוב לציין כי עצם טיפוח הגידולים מונע היווצרות
שדות בור ,המושכים ציפורים .כלומר ,קביעת סוג הגידולים ,כאלה שאינם מייצרים זרעים (כמו
חיטה ותירס) תזמון נטיעות וקציר.
 .5הפסקת חקלאות אינטנסיבית באזור – צמצום כמות השימוש בטרקטורים על השטח (כפי
שמבוצע בשטחים ,שבהם מיושמת חקלאות) ,מה שמונע נוכחות של אנפות הבקר הנמשכות
לטרקטורים (שכן תנועת הטרקטורים מבריחה חרקים רבים ,וכך קל יותר לאנפות לאתר אותם).
במקביל כיסוי השטחים הפתוחים ,המקיפים את המסלולים (שבהם גודלו גידולים חקלאיים בעבר)
בדשא מזן מסוים ,לשם מניעה של נוכחות ציפורים בשדות אלו .הדשא שהוא בגובה של 20-30
ס"מ ,מושך מגוון קטן יותר של ציפורים ,מאפשר זיהוי של ציפורים מרחוק ומאפשר טיפול מיידי
בהם.
 .6ייבוש מאגרי מים בקרבת השדה.
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הגבלות של רת"א בהתייחס לסכנת צפורים
הוגדרו אזורי סיכון מצפורים:

הוטלו מגבלות על שימושים בקרקע בהתאם למגבלות הבאות:

משמעות לעמק יזרעאל:
 .1היישובים כפר ברוך ,שריד ,גבת ,רמת-דוד ,נהלל ,בית שערים ,כפר יהשוע ימצאו באזור .1
 .2כל עמק יזרעאל המערבי (עפולה ומערבה) יהיה באזור .2
 .3יש לפרק את כל אמצעי הקינון בעמק (כולל אלו המשמשים להדברה ביולוגית)
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לסיכום ,התמודדות עם מטרדי הציפורים בשדות התעופה  -בצבא קיים נוהל אמ"צ (אזור מוכה ציפורים),
המיועד בעיקר לטיסה נמוכה ומהירה .בסביבות בסיסי הטיסה ,בוצע נסיון לשימוש בכלבים לסילוק ציפורים
מהשדה .בנוסף לכך ,טייסי הקרב מדווחים על מיקום להקות הצפורים והם מסוגלים בקלות לשנות את המסלול
בשימוש וכיוון ההקפה כדי להמנע מהן (יכולת שאינה קיימת בתעופה האזרחית) .לעומת זאת בשדות התעופה
האזרחיים ,יש שימוש בעיקר בצופים ובמכ"ם ,וכן בהשמעת רעשים לסילוק הציפורים .הנוהל הצבאי מיושם
בחלק מעונות השנה ,ואילו האזרחי בכל השנה .ההבדל העיקרי בין הנוהל הצבאי לאזרחי נובע מכך
שבטיסות של מטוסי קרב הסכנה קיימת לכל אורך הטיסה ,שהיא מהירה מאד ונמוכה מאד ,ואילו בטיסות
האזרחיות הסכנה קיימת למעשה רק בהמראות ובנחיתות .וכאן גם החשש מהיישובים הסמוכים לשדה
המיועד בעמק יזרעאל ,נפה המונה כחצי מיליון תושבים!
בנספח להלן מתוארות השפעות עונתיות ויומיות על נתיב הנדידה ,ניתן להסיק מכך שלא תמיד ניתן לנבא
מראש את הנדידה היומית של הציפורים כיון שתלויה בתנאי מזג אוויר ורוחות ,דבר שמוסיף גורם בלתי
צפוי למשוואה.
נקיטת האמצעים להתמודדות המתוארות לעיל להתמודדות עם הציפורים עלולות להובילו בפני עצמן
לפגיעה אנושה בחקלאות בעמק יזרעאל (מיאוס ביוטופי ,יבוש מאגרי מים ,קביעת סוגי הגידולים
החקלאים המותרים וכדוה) ,פגיעה באיכות החיים כתוצאה מרעשים נוספים (על זה של המטוסים)
הקשורים בסילוק מטרד הציפורים וחשש מוצדק מסכנה מתאונות בעת ביצוע תהליך במתנה לאישור
הנחיתה בשדה.
אי לכך ,חלק חשוב מתכנון מוקדם של מיקום גיאוגרפי של שדה התעופה חדש ,הינו ללמוד לקח מטעויות עבר
שנוצרו בנתב"ג ומראש לקחת בחשבון גם נתונים אלה .נוכח זאת מומלץ לבנות שדה אזרחי חדש הרחק מאזורים
חקלאיים ,מנתיבי נדידה עיקריים ,מאתרי פסולת ומשמורות טבע ,וכך תימנע בעיה ידועה מראש .מכיוון שציפורים
אינן נוטות לנדוד על פני הים ,שדה תעופה הסמוך לחופי המדינה (כמו גם אי בים) יענה על דרישות אלה וגם אחרות.
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נספח  -נתונים על נדידת ציפורים בשמי מדינת ישראל:
בשנת  1988 ,בעקבות הפריצה של האינתיפאדה הראשונה הועברה רשת הצופים הקרקעית לצפון ,לעמק בית
שאן ,ועמק יזרעאל“) סקר העמקים(” .אי לכך ,סקר העמקים הצפוניים התקיים בעמק בית שאן ועמק יזרעאל בין
השנים  .1988-2013להלן מפת פריסת הצפרים לאורך מסלול הנדידה של הציפורים בשנים אלו:
i1

בדוח זה מתוארות בעיקר  5סוגי הציפורים הנודדות שלהלן ונתוני ספירת סתיו לפי סדר הגעתן לשמי הארץ:
 .1חסידה לבנה – מסלול הנדידה המזרחי של מין זה הוא העיקרי של חסידה זו והוא עובר מעל ישראל .נודדות
בציר המזרחי יותר  53-65ק"מ מקו החוף) בניגוד למינים האחרים ,נדידה החסידה מעל שמי ישראל
ממושכת יותר ונמשכת בממוצע  23יום בחודשי הסתיו (טווח  15-33ימים) .החסידה נוהגת לקטוע את
נדידתה לשם מנוחה ,שתיה וחיפוש מזון ,ולכן חונה בישראל לעיתים בלהקות ענק .ספירה ב2.4.2006-
בשדות עמק בית שאן מעל  100,000פריטים .סך הכל ממוצע שנתי נכון ל 2010-עמד על > 300,000פרטים
לשנה.
 .2איית הצרעים המזרח אירופית ואסייתית חלק עיקרי – .נדידה מרוכזת כאשר  90%מהפרטים נודדים מעל
שמי ישראל במשך כשבועיים בין התאריכים  .14.9 – 31.8בין השנים  2002-2012נדדו בממוצע בשנה מעל
 360,000פרטים לעונה .נודדות בציר מערבי לזה של החסידות ( 22-60ק"מ מקו החוף).

 1עמקי הצפון = סדרת עמקים מישוריים הנמשכים מבקעת הירדן בדרום-מזרח עד מישור חוף עכו בצפון-מערב .סדרה זו כוללת את
עמק בית שאן ,עמק חרוד ועמק יזרעאל .יחד הם יוצרים פרוזדור טופוגרפי רחב ידיים ,המקשר את הים התיכון עם בקעת הירדן,
תוך שהוא מנתק את הרי הגליל מרכס שומרון.
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 .3נץ קצר-אצבעות – כנ"ל .נדידה מרוכזת כאשר כ 90%-מהפרטים נודדים מעל שמי ישראל במשך כ 13-יום
בחציו השני של חודש ספטמבר .נדידתו של נץ קצר האצבעות מתרחשת במסדרון אווירי  18-47 ,לרוב24-
44קילומטרים מזרחית לחופי הים התיכון ,מעל מרכז שטחה של ישראל .עם השנים חלה עליה בכמות
השנתית הממוצעת עד מעל  .65,000חשוב לציין שהמספרים ככל הנראה גבוהים יותר אך בשל גודלו הקטן,
מעופו הגבוה וכן מנהגו החריג גם לנדוד בשעות הלילה ,הוא קשה ביותר לספירה.
 .4עיט החורש – כלל האוכלוסיה העולמית .מופיעים בשמי ישראל בסוף אוגוסט ושיא הנדידה ב 25.9-עד .5.10
ציר נדידה  5-35ק"מ מקו החוף (קו אלרואי גבת) משך הנדידה העיקרי מעל שמי ישראל הוא כ 15-ימים .בין
השנים  2007-2012ממוצע שנתי של מעל  100,000פרטים לעונה.
 .5שקנאי מצוי – כל האוכלוסיה המערב-פליארקטית .נדידת הסתיו הארוכה ביותר ,החל מסוף אוגוסט עד סוף
נובמבר ודצמבר .השקנאים מגיעים לארץ במצב פיזי ירוד ,כרבע מהם סובלים מתת תזונה חמור .וחונים כדי
להזין בבריכות הדגים בעמקי הצפון של ישראל (החולה ,עמק חרוד ,עמק יזרעאל ,עמקי בית שאן) .סך הכל
בממוצע נדידת הסתיו מונה כ 50,000-פריטים לשנהׂ.ציר הנדידה הוא  5-22ק"מ מקו החוף.

סיכום

חסידה-לבנה
ושחורה
איית-צרעים

שבוע שיא
הנדידה
12/9 – 16/8

ציר נדידה
מרכזי
מזרחי

הציפור

14/9 – 30/8

נץ-קצר-אצבעות

26/9 - 14/9

עיט-חורש

5/10 – 21/9

מרכזי
מזרחי
מרכזי
מערבי
מערבי

שקנאי

7/11 – 18/9

בעקר
במערבי

נתונים של ימי הגעה בסתיו ובאביב (פרופ' יוסי לשם)
סוג המזון
המין
חסידה לבנה
Cocinia ciconia
נץ קצר אצבעות
Accipiter brevipes
איית צרעים
Pernis apivorus
עיט ערבות
nipalensis Aquila
זרון סוף
Circus aeruginosus
דיה שחורה
Milvus apivorus
עיט ערבות*
Aquila Eagle

מזון עיקרי
חרקים ,דו חיים ,זוחלים,
יונקים (מעט)
חרקים
עופות
זוחלים ,חרקים ,עופות
ויונקים
דגים

דו-חיים,
חרקים,
זוחלים ,יונקים
עופות

יום הגעה
ממוצע בסתיו
29/08

יום הגעה
ממוצע באביב
02/04

20/09

24/04

חרקים

07/09

07/05

יונקים,פגרים

23/10

10/3

ציפורים ויונקים

23/9

10/4

חרקים,יונקים,דו-
חיים זוחלים
יונקים ,פגרים ומעט
חרקים

14/9

1/4

23/10

10/03
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מועד הנדידה של הציפורים הדואות מעל ישראל בסתיו ואביב ,משך הנדידה וציר הנדידה נובעים משילוב של
היבטים אקולוגיים ואקלימיים ומשתנים לאורך הציר על בסיס עונתי ויומי:
• היבט אקלימי אקולוגי :הטמפרטורה קובעת את זמינות המזון באזור הקינון ,ואי לכך את מועד היציאה
והחזרה לדרך :זמני ההופעה של הציפורים הדואות מעל ישראל בסתיו מקביל לסדר ההיעלמות של מזונן
עקב ירידת הטמפרטורה בארצות מוצאן .זמני ההופעה של להקות הציפורים הדואות מעל ישראל באביב
מקביל לסדר ההופעה המחודשת של בעלי החיים המהווים להן מזון בארץ הקינון.
• היבט אקלימי :תופעת האינוורסיה משפיעה על ציר הנדידה העונתי והשנתי :ציר הנדידה בסתיו ,שהוא
מזרחי בתחילת העונה כתוצאה מתופעת האינוורסיה באזור החוף ,הולך ונעשה מערבי במהלך העונה,
במקביל להיעלמות של תופעת האינוורסיה .באביב התופעה היא הפוכה :הציפורים שתנדודנה בתחילת
האביב ,בטרם היווצרות האינוורסיה ,תנדודנה בציר המערבי ,ואילו אלה שנודדות מאוחר יותר ,בקיץ ,כבר
נתקלות בתופעת האינוורסיה ולכן תנדודנה בציר המזרחי.
• היבט אקלימי נוסף :רוחות הבריזה והחמסין הגורמות להסטה של ציר הנדידה על בסיס יומי .כיוון ועוצמת
הרוח קובעים את המהירות של התקדמות הציפורים .ציפור דואה המתקדמת במהירות אווירית מסוימת,
מוסטת מנתיב נדידתה בהתאם לכיוון הרוח ולעוצמתה .הציפור הדואה "מתקנת" ,במרבית המקרים ,את כיוון
התקדמותה בהתאם לכיוון הרוח ולעוצמתה .כך שבפועל היא נעה בנתיב "המתוכנן" אם נשמרת זווית
התקדמות קבועה יחסית לכיוון נשיבת הרוח .גם גשם ,עננות וראות מוגבלת משפיעים בצורה ניכרת על
נדידת הציפורים הדואות .ברמה המקומית ניתן לראות שלמזג האוויר השפעה על קצב ההתקדמות ועל
מרחקי הנדידה היומיים.
• משך הנדידה :כפי שניכר מהגרף של משרעת גלי הנדידה ,וגם מהנתונים בטבלה של ימי ההגעה ,לרוב
הציפורים הדואות יש תקופה קצרה ומוגדרת של הגעה בסתיו .יוצאי דופן הם השקנאים :גל הנדידה שלהם
ארוך ביותר (כ  )114יום .ההסבר לכך ,לדעת המדענים ,הוא בכך שלהבדיל מרוב הציפורים הדואות שתוארו,
תפוצת השקנאים אינה רציפה .הם מתרכזים במושבות בשפכי נהרות וגדות אגמים ,בתחום גיאוגרפי רחב
שבין יוון במערב (קו אורך מעלות  )22ועד אגם  Bailhastבמזרח ( קו אורך  88מעלות) .בהתאם לכך נראה
בנדידת הסתיו משרעת ארוכה עם שפע של שיאים נמוכים יחסית שנעים בין  6,000 – 200פרטים ,זאת בניגוד
לנץ-קצר-האצבעות ,למשל ,שחולף בגל אחד מרוכז .גם טכניקת הגלישה של השקנאי שונה מאשר זו של
שאר הציפורים הדואות :הלהקה מתפלגת לתת יחידות שתפקידן לאתר תרמיקות.
דוגמא :טבלת טבלת מספר הפרטים הנודדים ממין מסוים והממוצע הרב שנתי לפי המרחק מהים עבור עיט
החורש
טירת צבי ()61
גבע ()44
עפולה()34
גבת ()26
שנה/תחנה אלרואי ()15
7
5,261
3,439
13,066
9,229
1990
17
850
2,824
8,901
2,402
1991
4
2,573
3,962
11,088
3,966
1992
48
1,153
6,652
15,048
512
1993
4
634
2,799
12,529
3,014
1994
125
1,580
3,907
12,604
1,022
1995
1
2,211
4,774
9,485
4,099
1998
1
138
4,694
8,457
1,833
1999
6
82
366
932
191
2000
ממוצע
24
1,609
3,713
10,234
2,918
אלרואי – בציר אחרי המראה של רמת -דוד
גבת – בצמוד לרמץ-דוד
עפולה וגבע – בציר ההנמכה לנחיתה ברמת דוד
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המשמעות של הסטת נתיב נדידה לטייסי חיל האוויר היא ,שנוהלי האמ"צ (אמ"צ – איזור מוכה ציפורים) לא מכסים
את כל האזורים ,שבהם יש ציפורים ,שכן סטיות כאלה בהחלט עשויות להעביר ציפורים למקומות שבהם לא רגיל
למצוא אותן לאורך היום ,והעונה .מכאן החשיבות החיונית של המכ"ם וגם פעילות הצופים הקרקעיים לאיתור
הציפורים הנודדות בזמן אמיתי.
מקורות ספרותיים:
 .1קרומנאקר ,ת .אלון ד ,גרניט ב ,.מירב י ,.פרלמן י ,לשם י .סיכום נדידת הסתיו מעל ישראל  1987-2012סקר
העמקים הצפוניים( .מתוך –  30שנות שיתוף פעולה עם חיל האוויר –  – 1984-2013ביישום מחקרי נדידה,
עבר ,הווה ועתיד .מאת ,יוסי לשם ,דן אלון ,עודד עובדיה) .עמ'  .1-96מיזם משותף לחיל האוויר ,חברה
להגנת הטבע ואוניברסיטת תל אביב.
 .2ציפורים ומטוסים ,קונפליקט או דו קיום .המרכז הבינלאומי לחקר נדידת ציפורים בלטרון בשיתוף עם חיל
האוויר ואוניברסיטת תל אביב .מצגת.
 .3לשם י ,.בהט ע .לטוס עם הציפורים .1996 .ספר בהוצאת ידיעות אחרונות ,ספרי חמד.
 .4לשם י ,.לטוס בשלום עם הציפורים .אוגדן למורה ולתלמידhttp://www.birds.org.il/he/article- .
page.aspx?articleId=14
5. Leshem Y., Yom-Tov Y. Routes of Migrating Soaring Birds. Ibis 1998;140(1):41-52.
6. Leshem Y., Yom-Tov Y The magnitude and timing of migration by soaring raptors, pelicans and
storks over Israel. Ibis 1996;138:188-203.
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