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 הנשר נחת

 

,רשות הטבע והגנים-בשביל הארץ. הנשר נחת(.5201)ויינבגר עדי )על פי מאמר של   
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הם חלק  צמצום בתי גידולו ציד לא חוקי הרעלות, התחשמלות,. יםנשר 150-כ בשמי הארץ היום נצפים

  . איך שומרים עליהם?בסכנת הכחדה ים, הנמצאבישראל הנשרים העגום של םלמצב מהגורמים

 

מסנוורת בשמים. אתם מחכים השמש ה על רקע חגהה ,בהתחלה אתם מבחינים רק בנקודה כהה רחוקה

עטוי בעל ראש  בסבלנות בזמן שהנקודה הולכת ומתקרבת, מקבלת צורה וגם זוג מרשים של כנפיים. עוף עצום

ואין זה עניין של  -יש נשר בשמים  נע מעליכם במרומים, נישא בתנועה מעגלית על גבי זרמי אוויר חם.פלומה דקה 

  מה בכך.

 

 ניסיםנשר בשמים. צילום: דורון 

 

בלבד.  פרטים 150-כ בשמי הארץ היום נצפים באזורנו.( Gyps fulvusלערך שגשג הנשר ) השנ 65עד לפני 

)עם החברה להגנת הטבע וחברת החשמל כחלק מפרויקט  רשות הטבע והגניםמשקיעה  שנה 20-מ יותרבמשך 
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 , בהםעשית בכמה מישוריםפעילות שנ – באישוש אוכלוסיית הנשרים בישראלרבים מאמצים  "פורשים כנף"(

דוד רבייה וגידול גוזלים במטרה להרחיב את ישמירה על האוכלוסייה הקיימת מפני הגורמים המאיימים עליה וע

 ולשמר אותה. האוכלוסייה העתידית

 

 הרעלותטיפול ב

ת. היא הרעלו בפרט ובעולם בכלל אחת הסיבות הראשיות המאיימות על עתידה של אוכלוסיית הנשרים בישראל

שכמה מספיק בלבד.  אפריל-סמר יםנשרים בחודש 20-כהביא למותם של  רע השנהיאשגל של מקרי הרעלה 

ד וכדי לגרום לפגיעה קשה מא מורעליםפיתיונות  ויפזרו בעדריהם טורפיםתסכול לנוכח פגיעה של  יחושורועים 

מהם החקלאים מנסים שקים אינם המזי רעליםהמבעלי החיים שנפגעים במקרים רבים  באוכלוסיית הנשרים.

הרעל  -אינו מסתכם במוות של בעל חיים אחד מוות בהרעלה א בעלי חיים אחרים שחיפשו מזון. אל ,להיפטר

 הציל נשרים מסכנת הרעלותאחת הדרכים ל. , בהם גם הנשריםים הניזונים מפגריםיחבעלי שנצבר בגופם עובר ל

בכרמל  ,יהודה במדבר ,)בסיוע כיל( בהן בנגבארץ, ה ביאתרים ברח 30-בכתחנות האכלה. אספקת מזון בהיא 

ואולם, . תרופות וטרינריותמו נקיים מרעלים ומכימיקלים כ מובאים פגרים ןאליהש, ממוקמות תחנות האכלה ולןובג

עבריינים לבנוגע ושימוש בחומרי הדברה בכלל ל אשרבללא שינוי מדיניות של משרדי החקלאות והגנת הסביבה 

עופות שאר האין עתיד לנשרים ול - נקיטת פעולות נמרצות הכוללות בקרה, אכיפה וענישה מרתיעה ללאו ,בפרט

 הדורסים בישראל.

 

 שמת מהרעלה. צילום: אליה מעטוף נשר גויית 

 

 דוד רבייה וגידול גוזליםיע
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ים שני ההורים משתתפ .יום 57-שבוקעת לאחר כ הנקבה מטילה ביצה אחת ,של הנשריםבתהליך הרבייה 

  .יום 120-כפורח מהקן אחרי עד שזה  ,בדגירה ובהאכלת הגוזל

ביצת "ביצה נוספת הקרויה  תטילהנשרים עשוי לנסות שוב את מזלו והנקבה כשל, זוג נאם ניסיון הקינון הראשון 

מקניהם של י רשות הטבע והגנים אוספים אנש בגרעין הרבייה, . כדי להגדיל את מספר הצאצאים"מילואים

 .מילואיםהביצת את כדי לעודד את הנקבות להטיל , הראשונות שהוטלואת הביצים הנשרים 

גם היא להדגרה נלקחת  )הביצה השנייה( ביצת המילואים" בגן החיות התנ"כי בירושלים. מודגרותהביצים 

במלאכת  ךימשי זוג הנשריםש, כדי טבעיתנשר ביצה  כשלצבע בו גודלבביצת דמי ובמקומה מושארת בקן 

 צריך הביצים בוקעותכש. "מסביר יגאל מילר, אחראי הרבייה של העופות הדורסים ברשות הטבע והגנים ",הדגירה

המטפלים  - במיוחד יצירתי לכך נמצא פתרוןלקן ההורים. בחזרה הכנסת הגוזל  –להתמודד עם אתגר לא פעוט 

יש  .של צאצאו נשר הבוגר לחוות את תהליך הבקיעהבקליפת ביצה ומאפשרים ל את הגוזל שאך בקע עוטפים

רך מוחזק בתא  כל גוזל .(מהרעלהההורים מתו אשר כלמשל ) בשבימגודלים מהטבע  גוזליםמקרים שבהם 

 . טמפרטורה, שבו מווסתים את המיוחד

 - ות נשר בעל דפוסי התנהגות טבעייםלא יתרגל לנוכחות האדם ויגדל להי כלומר - שהגוזל לא יעבור החתמה כדי

בזמן שהם מאכילים  ,כיוונית-מזערית. המטפלים מתבוננים בגוזל מבעד לזכוכית חד חייבת להיותהחשיפה לאדם 

 שבו נמצאתיש גם חלון הפונה לכלוב גדול  'אומנת'אותו באמצעות פינצטה המבצבצת מפה של נשר מפוחלץ. ב

 ."למוד כיצד מתנהג נשריוכל להתבונן בה ולהגוזל כדי שנקבת נשר 

 

 טבעבבחזרה 

הגוזל כשנוצות התעופה שלו גדלות והוא מתחיל לקפוץ בניסיון לעוף, ימים לאחר בקיעתו,  120-כ ,בדרך כלל

בשעת הבאת מ חוץחורש טבעי. מצוקים וומשקיף אל נוף של ניצב על שפת מצוק בכרמל ה כלוב האקלוםמועבר ל

מגיל שנתיים, ". דרך מצלמות והמעקב אחריו מתבצע פגרים למאכל, הנשר הצעיר מתנתק לגמרי ממגע אדם

ניסיון מצטבר וממודלים דמוגרפיים מאבל  ,למעשה הוא מוכן מרגע הפריחה. לבני מינו בטבע הנשר מוכן להצטרף

עוף אל ול ל. דלת הכלוב נפתחת והוא יכשלוש-שישרוד הוא בגיל שנתיים כדילשחררו  שהזמן המיטביעולה 

גם כשהם כבר בוגרים  כיםממשיהנשרים  לשמור על ציםהמאמ .אומר מילר ",החופש ברגע שהוא חפץ בכך

ם טבעות סימון ונושאים תגי כנף לזיהוי, ולחלק מהם אף מוצמדים משדרי "עונדים"הנשרים . וחופשיים בטבע

 חיים.בת מיקומם ולוודא שהם רשות לגלות אההמאפשרים לאנשי 
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 במצוקי קינון מושבת וייסדו לטבע הושבו כרמל בחי־בר שגודלו מהפרטים חלק. הנשרים רביית לפרויקט הצלחה

 . צילום: דיויד רזקהכרמל

 

 הצלחת הקינון בטבע במצוקי הכרמל

בשנים  .במצוקי גמלא -ובצפונה  ,דבר יהודה ובנגבבמצוקי מ - דרום הארץבנשרים בטבע מקננים ה בארץ

בר כרמל -שרובם בקעו בחי ,על ידי כמה זוגות נשרים הכרמל נוסדה מושבת קינון חדשה במצוקיהאחרונות 

אחרונה ביצה שנעלמו הנשרים מהכרמל )ושוחררו ממנו לטבע. ייסודה מחדש של המושבה, עשרות שנים לאחר 

עתידם ואולם, ל הצלחתו של פרויקט אישוש אוכלוסיית הנשרים בטבע בישראל. עמעיד ( 1952-הוטלה בכרמל ב

יש לכן ו סכנות נוספותבשל ו בכל המזרח התיכון חיות ברשל של הנשרים עדיין מאוים בשל המשך הרעלות 

 . מיגור הסכנותכדי תוך  להמשיך ולשמור עליהם

 

 

 


