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  הקפה-כשהדרורים פותחים את דלת בית
  מאת צפריר רינת, "הארץ"

  כך לאדם יכלו להפתיע אותו, אילו טרח להתבונן בהן.- הציפורים המוכרות כל

ציפורי הדרור, שכנותיו הקבועות של האדם, מוצאות כל הזמן דרכים חדשות 

סביבן. האקולוג האמריקאי רנדל ברייטויש  להשתלב בעולם הטכנולוגי, שהוא בונה

זילנד למפגן מפתיע של התמודדות הדרורים עם אתגרים, -היה ֵעד בביקור בניו

ציבה בפניהם הטכנולוגיה האנושית. הוא צפה בדרורים שהפעילו חיישנים, אשר שמַ 

שימשו לפתיחת דלתות אוטומטיות בכניסה לתחנת אוטובוס, במטרה להגיע אל 

כלל לקבלת פנים חמה ולשפע פירורי -הקפה זכו בדרך- בתחנה. בביתהקפה ש- בית

  עוגות.

דקות צפה ברייטויש המופתע כיצד פותחים הדרורים את הדלתות  45במשך 

פעמים. שני זכרים התעופפו מול החיישן, שאמור להגיב למראה  16האוטומטיות 

ת פרצופם דמויות מתקרבות, או נחתו על הקופסה, שבה נמצא החיישן, ותחבו א

מולו. כשהדלתות נפתחו, מיהרו הדרורים האחרים, וביניהם גם נקבות, לחמוק אל 

אדם, שבו הזכרים -הקפה. "זהו אולי התיעוד הראשון של מין, נוסף על בני- בית

  מקדימים לפתוח את הדלת לנקבות," ציין ברייטויש.

לזואולוגיה הדרורים הם ציפורים סתגלניות במיוחד, מציינת חגית גפן מהמחלקה 

אביב, שבדקה את הקשר בין סינר הנוצות השחור, שיש לדרורים - באוניברסיטת תל

יד -קפה, נעמדים על- גיעים לבתיעל החזה, לבין מעמדם החברתי. "ידוע שהם מַ 

היושבים בהם ומחכים שיזרקו להם פירורים." שיטות אחרות של הדרורים לנצל 

ת גפן, הן לאכול חרקים שנלכדו את מקורות המזון שיצר בשבילם האדם, אומר

בתוך מצננים של מכוניות או בפנסי רחוב. היחידים שהתקרבו אל הדרורים 

בתושייתם בהשגת מזון, היו הירגזים באנגליה, שלמדו לנקב את מכסי בקבוקי 

  החלב אשר הונחו בכניסות של הבתים.

בקבוצות, כלל בלהקות. במשך היום מסתובבים הצעירים - הדרורים מקננים בדרך

ואפשר לראותם מתכוננים ליציאה לליקוט מזון, כשהם משמיעים קריאות זה לזה. 

אחד הטקסים המשעשעים והמעניינים במיוחד של הדרורים הוא אמבטיות החול 

הצהריים. הם נכנסים אל החול ומנקים -הקבוצתיות, שהם מקיימים בשעות אחר
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יפות חול אל הנוצות. כל זה נעֶשה ידי טפיחות כנפיים מהירות הְמע- את נוצותיהם על

בתיאום כמעט מלא בין חברי הקבוצה. השמירה הקפדנית על ניקיון הנוצות, 

  להרחיק טפילים, וזה מקל את התרבותם. דרוריםמציינת חגית גפן, מסייעת ל

בראשית המאה, אומר רנדל ברייטויש, ייחס את  דרוריםפסיכולוג שחקר את ה

ית, שגורמת להם לנסות דברים חדשים ומסייעת הצלחתם לגמישות התנהגות

, ציין הפסיכולוג, סייעה להם לפתור בעיות, דרוריםלהצלחתם. ההתמדה של ה

מסתגלים לסביבה  דרוריםשציפורים אחרות לא הצליחו להתמודד ִאתן. ה

האדם ומסתפקים במזון -האנושית, אולם מעדיפים לשמור על מרחק בטוח מבני

מחמד, הם נתונים בפחד מתמיד -ד לגדל אותם כחיותשהם מייצרים. קשה מאו

ומנסים לברוח כל הזמן. רק כשמגלים אותם כגוזלים, והם עוברים תהליך של 

"החתמה", כלומר רואים בְמַגְדֵליֶהם את בני משפחתם, הם מפתחים אמון 

  ַּבְּמַגְדִלים.

נד בידי זיל-באירופה ובאסיה, והם הובאו למקומות כמו ניו דרוריםמוצאם של ה

האדם. אחד ממדריכי הציפורים החמיא להם, בהגדירו אותם "מוכרים לכול". 

המקורות הכספיים המצומצמים של מחקרים מדעיים גרמו לכך שהתקיימו מעט 

כך, הביא לכך שההתעניינות הופנתה - . היותם מוכרים כלדרוריםמאוד מחקרים על 

ר ברייטויש, מוכיחה הקפה, אומ-אל ציפורים אחרות. התצפית המקרית בבית

אדם לא טרחו -שהרבה דברים מעניינים הקשורים בדרורים הוחמצו, משום שבני

נאלצו  דרוריםהקפה, אגב, סגר בינתיים את המקום, וה-להתבונן בהם. בעל בית

  לחפש מקורות מזון חדשים. 

  

   "הקפה- כשהדרורים פותחים את דלת בית" –משימות 

  איתור מידע

  אשר ביצעו הדרורים כשהאקולוג האמריקני צפה בהם? מה הייתה הפעולה  .1

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  לכך שהתקיימו מעט מאוד מחקרים על דרורים? האמתיתמה הייתה הסיבה   .2

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  
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