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  יעקב שקולניק / בסתיו הן שבות

  )מתוך "עיניים"(

  

 , החצבים פורחים,מתמסתייהקייץ  תסימנים רבים מרמזים על בוא הסתיו: חופש

כה יורדת בשעה מוקדמת. אבל יש עוד סימן ברור לבואו של לאט החשֵ -ולאט

הסתיו: נדידת הציפורים. בסתיו צריך רק להרים מדי פעם את הראש ולהעיף  מבט 

  לשמים, ואז אפשר לראות להקות עצומות של ציפורים מרחפות מעלינו.

  

ורים נודדות כבר נדידת הציפורים היא תופעת טבע שמסקרנת את בני האדם. על ציפ

גיעות אלינו מרחוק. כתבו בתנ"ך, ועד היום אנו שרים שירים רבים על ציפורים שמַ 

ובאמת, מפתיע ויפה לראות באחד מימי הסתיו נחליאלי חמוד מנענע את זנבו בחצר. 

מה גורם לו להסתלק לפתע ולשוב רק בסתיו הבא? איך ציפור זעירה, שמשקלה רק 

  עוף אלפי קילומטרים פעמיים בשנה? באמת פלא!חמישה עשר גרם, מצליחה ל

  

הציפורים הנודדות עפות בסתיו מארצות הצפון, מאירופה ומצפון אסיה, אל ארצות 

הדרום, אל אפריקה ואל אזורים חמים באסיה, הקרובים אלינו. לפני  החורף והקור 

עצמו שמש וחום. הקור כשל בוהן פורשות כנפיים ונודדות דרומה, למקום שימצאו 

אינו סיבה מספקת לנדידת הציפורים. הנוצות שלהן משמשות "מעיל" חם נגד קור. 

הבעיה היא שבחורף אין לציפורים מה לאכול בארצות הצפון. המזון שלהן נעלם. 

ציפורים רבות ניזונות מחרקים ומזרעים, אבל קשה להן למצוא אותם בקור. 

  ב.ציפורים שנשארות במקומות קרים עלולות למות מרע

  

יש סיבה נוספת לנדידה, חשובה לא פחות. בארצות הצפון הימים בחורף קצרים. 

באותו זמן בדרום קיץ, והימים ארוכים. הציפורים זקוקות לשעות אור רבות כדי 

אונים בקן הם טרף קל לכל מיני בעלי -לגדל במהירות את גוזליהן. גוזלים חסרי

ר ופורחים מהקן, כך גדלים חיים רעבים. ככל שהגוזלים מתפתחים מהר יות

הסיכויים שלהם לשרוד. כשהיום ארוך, ההורים יכולים להאכיל את הגוזלים שעות 

  רבות יותר, לסייע להם להתפתח במהירות ואולי גם לטעום משהו בעצמם.
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לא כל הציפורים נודדות. ציפורים שחיות ליד קו המשווה נשארות במקומן כל 

  אים נוחים כל השנה.חייהן, מפני ששם שוררים תנ

  

לפלאי הנדידה הללו נוסף עוד פלא אחד: הציפורים יוצאות לנדוד בכל שנה באותו 

תאריך ממש. יש להן "לוח שנה ביולוגי" שאומר להן מתי לצאת לדרך. בסוף אוגוסט 

גיעה. עונת הנדודים היום מתחיל להתקצר, וזהו אות וסימן שהעת לנדודים ִה 

כיר ציפורים, יכול לדעת מתי הן מוכנות אוקטובר. מי שמַ  נמשכת כחודש, עד ראשית

לנדידה. לפני עונת הנדידה הציפורים צוברות בגופן שומן רב, שעומד לרשותן בדרכן 

  אנרגיה למעופן. ממנּוהארוכה ומשמש להן מקור מזון פנימי, שהן מפיקות 
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