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הידיעה הקצרה הנוכחית מקדימה את הדוחות על תוצאות הסקר הרב-שנתי של חרקים מסדרת השפיראים )Odonata( בעמק 
החולה. בסיורים שנערכו בעשור האחרון בבתי הגידול המימיים של אזור החולה נמצאו מינים אחדים של שפריריות ושפיריות, 
הנכללים ברשימות האדומות הבינלאומיות, שלא תועדו באתרי העמק בעשרות השנים שלאחר ייבוש האגם. עם זאת, המידע 
הנצבר בסיורי השדה מבליט גם את היותה של חצי הכוס ריקה: לא אותרו סימנים לשרידות מיני השפיריות שהוערכו כנכחדים 
בעמק החולה בפרט ובארץ בכלל עוד בשנות השבעים של המאה ה-20. מתמונת המצב המתבהרת מהסקר ארוך-הטווח, עולה 
הצורך בהכנת תוכנית להשבת מיני השפיריות שנכחדו בעמק החולה, כפי שנעשה בעבר עם הפרא והראם בנגב, ועם היחמור 

בגליל. תוכנית כזו עשויה לשמש גם תקדים ליישום באזורים אחרים בארץ ולמינים נוספים של שפיראים. 
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 אגם החולה ההיסטורי וסביבתו הוא אחד האזורים הייחודיים בישראל 
 Dimentman et al., 1992;( שלהם  הביולוגי  המגוון  מבחינת 
Hambright and Zohary, 1998(. בעבר העריכו שכתוצאה מייבוש 
אגם החולה והביצות סביבו בשנות החמישים של המאה ה-20, נעלמו 
לחלוטין  נכחדו  מהם  ו-37  חיים,  בעלי  של  מינים   119 החולה  מעמק 
להצלת  וניסיונות  מאמצים   .)Dimentman et al., 1992( הארץ  מן 
ראשית  את  סימנו  חלקי,  באופן  ולו  החולה,  של  והצומח  החי  עולם 
המאבק להקמת שמורת החולה וביסוס ממשקּה )פז, 1975(, והתרחבו 
 Hambright( לאחר מכן במסגרת הפרויקט הידוע בשם אגמון החולה
and Zohary, 1998(. בארץ רווחת הדעה שאזור החולה הוא דוגמה 

חקלאי,  ולפיתוח  הציבור  לבריאות  אומנם  שנועד  רחב-היקף,  למפעל 
אך ההשלכות הסביבתיות שלו שליליות. בה בעת החולה היא גם משל 
עמק  משמש  זה  דעה  במאמר  הארץ.  טבע  בשמירת  חלוצית  לפעילות 
החולה מקרה בוחן למצב הקבוצה הטקסונומית של שפיראים )סדרת 

Odonata( בישראל מנקודת המבט של שימור המגוון הביולוגי. 
)תת-סדרה  ושפריריות   )Anisoptera )תת-סדרה  שפיריות 
Zygoptera( הן קבוצת דגם ידועה, מקובלת ומוצלחת במחקר אקולוגי 
 Bried and Samways, 2015;( השונים  היבטיו  על  ואבולוציוני 
טובים  אינדיקטורים  הם  שפיראים   .)Córdoba-Aguilar, 2008
לשינויים המתחוללים בבתי הגידול, והם בבחינת מחוון בניטור המגוון 
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 Kutcher and Bried, 2014; Simaika and Samways,( הביולוגי
על  או מתיישבים  ובוגריהם מעופפים  זחליהם שוכנים במים,   .)2011
או סלעים, בדרך כלל בסמוך למקווי מים. מחזור  גבי צמחים, קרקע 
הם  ולכן  ובאוויר,  ביבשה  במים,  אפוא  מתרחש  שפיראים  של  החיים 
הן  שפיריות  זאת,  מלבד  שונים.  מסוגים  סביבתיים  לשינויים  רגישים 
טורפי-על מקרב החרקים, והימצאותן מעידה על קיומו של מארג מזון 

מתחת להן.
שפיריות ושפריריות נצפות היטב בטבע, ומושכות את תשומת לב 
לשמש  יכולות  הן  ציבורי,  עניין  מעוררות  שהן  מאחר  ביופיין.  הקהל 
מיני-דגל בשימור מערכות אקולוגיות של מים מתוקים. לעומת קבוצות 
רבות של חרקים אחרים אין בהן מזיקים או מטרידים, הן אינן עוקצות 
ואינן מעבירות מחלות. מגע חזותי של הקהל עם השפיראים מתרחש 
ואת  המטיילים  את  מושכים  בטבע  מים  אתרי  כי  אוהדת,  באווירה 

השפיריות והשפריריות כאחד )בלכר, 2015(. 
בקבוצה טקסונומית זו מספר המינים אינו גדול בהשוואה לסדרות 
חרקים אחרות: בישראל תועדו 42 מיני שפיריות ו-24 מיני שפריריות. 
מסדרת  חרקים  של  רב-שנתי  ארצי  סקר  עריכת  יזמנו  כעשור  לפני 
השפיראים. עמק החולה נבחר להיות אחד ממוקדיו, מאחר שעל פגיעה 
המאה  של  השבעים  בשנות  עוד  דווח  זה  באזור  השפיריות  במגוון 
זמן קצר לאחר תחילת  )Dumont, 1975(. בצירוף מקרים,  הקודמת 
הסקר שלנו התפרסמה הידיעה המרעישה על גילוי מחדש של עגולשון 
חסרי  דו-חיים  מסדרת  מין   –  )Latonia nigriventer( שחור-גחון 
זנב שהוכרז כנכחד בעולם, ונמצא שוב אחרי כשישים שנה בשמורת 
החולה )Perl et al., 2017(. מציאת העגולשון בשנת 2011 איששה את 
גישתנו לסקר שפיריות ושפריריות: יש להרחיב את פעילות הסריקות 
היסודיות מבוססות הידע על הביולוגיה והאקולוגיה של מיני המטרה, 

ולא להיחפז להכריז על היכחדות. 
הסקר נערך באתרים שונים בעמק החולה בסיוע אנשי השטח של 
ביקרנו  לישראל. במשך עשר שנים  קיימת  וקרן  והגנים  רשות הטבע 
פתוחים  ובשטחים  האגמון  בפארק  הטבע,  בשמורות  פעמים  עשרות 
אוקטובר(.  חודש  עד  מרץ  )מחודש  השונות  השנה  בעונות  אחרים 
הגידול  בתי  מגוון  את  המייצגות  נוף  יחידות  נסרקו  אלה  בביקורים 
המימיים באזור החולה המתאימים לקיום השפיראים. מלבד התצפיות 
הגחת  על  המעידים  נשלים  מאות  נאספו  ודיגומם,  הבוגרים  בפרטים 
לאוכלוסיות  נזק  כל  גורם  אינו  נשלים  )איסוף  מוצלחת  בוגרים 
החרקים(, ונלקחו גם זחלים לגידול באקווריומים. בפרק זמן זה צברנו 
גם  המינים  לזיהוי  כלים  ופיתחנו  השפיראים,  בנושא  טקסונומי  ידע 
בשלבי ההתפתחות שלפני החרק הבוגר, דבר שהיה חסר עבור מינים 
רבים בישראל בפרט ובמזרח התיכון בכלל )Dumont, 1991(. תרומה 
ייחודית שנלוותה למיזם הסקר הארצי הייתה הענקת שמות עבריים לכל 
הוא  זה  קצר  מאמר   .)2015 )בלכר,  בישראל  והשפיריות  השפריריות 
סקר  תוצאות  על  בהמשך  שיפורסמו  המפורטים  לדוחות  קדימון  מעין 
השפיראים בעמק החולה, ומטרתו לסמן בקווים כלליים הצעת ממשק 
טקסונומית  קבוצה  אותה  של  בארץ  הביולוגי  המגוון  לשיקום  פעיל 

מוגדרת.  

רמז  ולו  מצאנו  לא  שלנו,  השיטתי  החיפוש  למרות  עשור,  במשך 
שנים  כיובל  לפני  שעוד  החולה,  שפיריות  מיני  שני  של  לשרידות 
סברו שהם נכחדים לא רק בישראל אלא בכל אזור מזרח הים התיכון 
מיני  שני  דמות   .)Dumont, 1975; Riservato et al., 2009)
השפיריות האלו – זנקנית טלואה )Urothemis edwardsii( ונפנפנית 
כנראה  נותרה   )1 )איור   –  )Rhyothemis semihyalina( ססגונית 
רק בזיכרונם של תושבים ותיקים, שזכו להכיר את עמק החולה לפני 
 (Calopteryx hyalina( שקופת-כנף  תכשיטית  הייבוש.  פרויקט 
ונחתנית כהת-כנף )Brachythemis fuscopalliata( הן שתי נציגות 
אחרות של השפיראים שתועדו בארץ לפני שנות השישים בעמק החולה 
בלבד )Dumont, 1975; Riservato et al., 2009(. גם הן לא הניחו 
קיומן  על  העדויות  בזכות  אולם  לאופטימיות,  בסיס  כל  שלנו  בסקר 
 Dia and Dumont,( בארצות השכנות – המין הראשון בלבנון בעיקר
2011( והמין השני בסוריה )Mousatat et al., 2010( – אין לשלול 

על הסף את סיכויי הופעתן בישראל ביום מן הימים. 

דמותן של זנקנית טלואה )שמאל( ונפנפנית ססגונית )ימין(, בהסתמך  איור 1: 
בספרות  התיאורים  פי  ועל  בארץ  באוספים  השמורים  הפריטים  על 

המקצועית )ציור: אירנה בלכר © 2020(

בדיעבד התברר שחודשים ספורים לפני שהתחלנו לסייר בעמק החולה 
לחפש  כדי  מגרמניה  שפיראים  חוקרי  ארצה  הגיעו  הסקר,  למטרות 
בצפון  תועדו  שלא  ושפריריות  שפיריות  של  הנדירים  המינים  את 
 Schneider et al.,( ישראל, ובאזור החולה בפרט, זה עשרות שנים
סמך  על  העריכו   ,)2013( ועמיתיו  שניידר  חוקרים,  אותם   .)2013
מינים של שפריריות, חרבית  2010, ששני  מאי  בחודש  הסקר שעשו 
 Agriocnemis( ושלחית זעירה )Ceriagrion georgifreyi( סמוקה
 (Riservato et al., 2009( המסומנים במסמכים הבינלאומיים ,)sania
כמינים באיום הכחדה )threatened species(, נעלמו מישראל. בניגוד 
מינים אלה באתרים  תועדו  הגרמנים, בסקר שלנו  להערכת החוקרים 
על  המעיד  ממצא  שונות,  ובשנים   )1 )טבלה  החולה  בעמק  השונים 

אוכלוסיות המקיימות מחזורי חיים.
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תיעוד  לשימור:  גבוה  ערך  בעלי  השפיראים  מיני  מדגם  טבלה 1: 
הסקר  )מתוצאות  הנבחרים  החולה  עמק  באתרי  הנוכחות 
בשנים 2010–2020, מ' בלכר וא' בלכר, מידע שטרם פורסם( 
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חרבית סמוקה
Ceriagrion georgifreyi
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endangered

vvv––

Riservato et al., 2009 *

האדומה  ברשימה  הנכללים  שפיראים  של  נוספים  מינים  לשני  ביחס 
 Libellula( טיסנית נאה ,)Riservato et al., 2009( לאזור הים התיכון
הזואולוגים   ,)Coenagrion syriacum( סורית  ורומחית   )pontica
לאי-הימצאות  שהסיבה  הניחו   )Schneider et al., 2013( מגרמניה 
הארץ  בצפון  יחסית  נרחב  באזור  שנערכו  בסיורים  אלה  חרקים  של 
בחודש מאי, נעוצה בכך שמעופם מתרחש בעונה קיצית מאוחרת יותר. 
השונים  באתרים  המדוברים  המינים  נמצאו  שלנו  בסקר  זאת,  לעומת 
באזור החולה )טבלה 1(, ויתר על כן, הפעילות האופיינית של הבוגרים 

נצפתה בשנים שונות לא רק בחודש מאי, אלא אף מוקדם יותר באביב. 
הקצר  הזמן  ממשך  נובע  הסקרים  תוצאות  בין  שההבדל  סוברים  אנו 
של הסקר שערכו האנטמולוגים הגרמנים בשנה אחת בלבד. על מנת 
לתעד באופן משביע רצון את תמונת המצב בנושא הנידון, דרוש סקר 
ארוך-טווח בשנים שונות מבחינת תנאי מזג האוויר ובפריסה מייצגת הן 
עונתית והן מרחבית. ראוי לציין בהקשר זה ממצא מעודד נוסף בסקר 
שלנו )מ' בלכר וא' בלכר, מידע שטרם פורסם(, אף שמיקומו חורג מעט 
מאזור החולה: גילוי בעמק הירדן העליון של אוכלוסיית מצבטית חדת-
שן )Onychogomphus macrodon( – מין אנדמי ללבנט הנמצא על 
סף הכחדה בעולם )Riservato et al., 2009(, שגם הוא נמנה על ידי 

שניידר ועמיתיו )Schneider et al., 2013( כנכחד בישראל. 
תמונת  מצטיירת  החולה  בעמק  שפיראים  של  הרב-שנתי  מהסקר 
מינים  מחדש  נמצאו  שנים  עשרות  לאחר  גיסא,  מחד  דו-ערכית.  מצב 
המצויים באיום הכחדה באזור הים התיכון, שמקיימים אוכלוסיות בעמק 
החולה )איור 2(; ממצא זה מבליט את חשיבות השימור והשיקום של 
טבע  בשמורות  החולה,  באגמון  החולה,  בשמורת  הלחים  הגידול  בתי 
מאידך  הנופשים.  עמוס  טל  חורשת  הלאומי  בגן  ואף  באזור  נוספות 
גיסא, עצם העובדה שבסקר שלנו מצאנו שפריריות המסתתרות לעיתים 
קרובות בסבך הצומח )דוגמת חרבית סמוקה(, כולל אחת השפריריות 
מעצימה  זעירה(,  )שלחית  המדוברת  החרקים  בסדרת  ביותר  הקטנות 
בסקר  נמצאו  שלא  השפיריות  לגורל  בנוגע  הפסימיות  ההערכות  את 
באזור החולה. האם מתקבל על הדעת שנעלמו מעינינו דווקא הזנקנית 
והנפנפנית, הצפויות לבלוט לעין בגודלן, בהתנהגותן ובצבען? דעתנו 
היא שממצאי הסקר מראים, גם אם בדרך עקיפה, כי הסבירות שתקדים 
ולנפנפנית  טלואה  לזנקנית  בנוגע  החולה  בעמק  ייָשנֶה  העגולשון 

ססגונית, קלושה ביותר.  

מדגם מיני השפיראים הנכללים ברשימה האדומה לאזור הים התיכון, שתועדו בעמק החולה בעשור האחרון:  איור 2: 
)א( חרבית סמוקה, )ב( טיסנית נאה, )ג( רומחית סורית, )ד( שלחית זעירה, נקבה )צילום: מיכאל בלכר(

א

ג

ב

ד
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יש  והראם:  היחמור  כדין  הוא  והנפנפנית  הזנקנית  שדין  היא  עמדתנו 
להתחיל בהכנות להשבת השפיריות ארצה, לעמק החולה, כפי שנעשה 
עם פרא וראם לבן בנגב, ועם יחמור פרסי בגליל. מהמידע הזמין מחצי-
 (Cowan and Cowan, 2018; Lambret et al., 2017( האי ערב 
)Khelifa et al., 2016; Samraoui et al., 1993( על  ומאלג'יריה 
מסקנה  להסיק  אפשר  הנידונים,  השפיריות  מיני  שני  של  הגידול  בתי 
לקיומם.  מתאימים  החולה  בעמק  היום  השוררים  התנאים  ראשונית: 
באלג'יריה נעשה מבצע לשיקום אוכלוסיות של זנקנית טלואה באמצעות 
הניסיון  אך   ,)Khelifa et al., 2016( לאתר  מאתר  פרטים  העתקת 
 Jourdan et al.,( מאוד  מצומצם  עדיין  שפיריות  בהעתקת  העולמי 
2019(. עד כה בניסויים הספורים שנערכו נע טווח ההעתקות מעשרות 
קילומטרים )Khelifa et al., 2016( ועד מרחק מרבי של כ-106 ק"מ 
לעת  המקבל.  האתר  ובין  התורם  האתר  בין   )Dolný et al., 2018)
עתה לא ידוע )Jourdan et al., 2019 וחיפוש נוסף של המחברים( על 
העתקת שפיראים ממדינה אחת למדינה אחרת, ואפילו לא על השבת 
אוכלוסיית שפיריות מאזור גיאוגרפי אחד למשנהו באותה ארץ. לפיכך 
השבת שפיריות המוצעת היא אתגר – הן מקצועי והן ניהולי. למימוש 
הפרויקט נדרשות התארגנויות יסודיות וקפדניות, כולל הכנת תשתיות 

בנויות ולוגיסטיקה מורכבת, ולכן גם משאבים לא מבוטלים. 
באופן מפתיע הצעתנו להשבת שני מיני השפיריות שנעלמו מעמק 
ולמציאות  השעה  לענייני  חיובי  קישור  אלה  בימים  קיבלה  החולה, 
מדינת  שחתמה  השלום  בהסכמי  מדובר  החדשה.  הגיאופוליטית 
ישראל לאחרונה עם איחוד האמירויות הערביות ועם ממלכת בחריין, 
במפרץ  נוספות  לארצות  המדיני  התהליך  של  הצפויה  וההרחבה 
 .)Guzansky and Marshall, 2020( הפרסי, כולל סולטנות עומאן
בציפייה שהתחזית המדינית אכן תתממש, אפשר להצביע על המסלול 
הגיאוגרפי הסביר ליישום הצעתנו. מקרב השפיראים של חבל דופאר 
(Dhofar( שבסולטנות עומאן, זנקנית טלואה ונפנפנית ססגונית אינן 
נדירות )Cowan and Cowan, 2018(. על סמך סקרי שדה מעודכנים 
(Lambret et al., 2017; Schneider and Ikemeyer, 2016( ניתן 
לשמש  מתאימות  עומאן  של  הדרומי  בחבל  שאוכלוסיותיהן  להעריך 
מקור להעתקת פרטים לישראל, מבלי שייפגע המשך קיומן בדופאר. 
יכול להשתלב  אנו סוברים שפרויקט השבת השפיריות לעמק החולה 
בתוכניות שיתוף הפעולה של ישראל עם מדינות המפרץ הפרסי. נציין 
שקיימות גם חלופות למקור של העתקת השפיריות בפרויקט המוצע, 
עם  דיפלומטיים  יחסים  המקיימות  אפריקה  מזרח  בארצות  לדוגמה 

ישראל.     
נדגיש שהדברים אמורים לא רק בהשבת מינים ספציפיים, החשובים 
)בתקווה  תקדים  ביצירת  גם  אלא  מוגדר,  ארץ  לחבל  כשלעצמם, 
גם  נרחבת.  גיבוש תוכנית עתידית  ניסיון לצורך  ובצבירת  להצלחתו( 
המצאי הארצי כולו, לא רק החולאי, על פי נתוני הסקר )מ' בלכר וא' 
הרשימה  לעומת  בחסר  עתה  עד  לוקה  פורסם(  שטרם  מידע  בלכר, 
ההיסטורית )בלכר, 2015(. מלבד המינים האבודים של החולה הנזכרים 
לעיל, לא איתרנו עדיין כמה שפיראים נוספים בעלי ערך גבוה לשמירת 
החיפוש  למרות  בכלל,  התיכון  הים  ולסובב  בפרט  בישראל  הטבע 
הממצא  בהיעדר  הגלומה  המשמעות  השונים.  הארץ  בחבלי  הממושך 

של  מפתיע  עתידי  גילוי  שהיא  ביותר,  האופטימית  בתחזית  שגם  היא 
המינים החסרים, לא נמצא ככל הנראה אלא חרקים בעלי תחום תפוצה 
מצומצם ובאוכלוסיות קטנות. מכאן, שאלה עדיין יהיו מינים המצויים 
באיום הכחדה בישראל, וייתכן שיימצא הצורך בהעתקות לשם הקמת 
הכחדות  שהתרחשו  מסתמן  כך  על  נוסף  חדשות.  גיבוי  אוכלוסיות 
אזוריות של שפריריות ושפיריות מהמינים שאותרו באזור זה או אחר 
בסקר הארצי. כך עולה למשל מהמעקב הרב-שנתי שערכנו באזור ים 
המלח. עמק החולה, המקום שבו נוסדה בעבר שמורת הטבע הראשונה 
בארץ, הוא האזור המתאים לדעתנו למימוש ראשית התוכנית הלאומית 

של השבת השפיראים ושיקום מגוונם.

תודות

נתמכת  אינה  עתה  פרטית, שלעת  יוזמה  הוא  הארצי  השפיראים  סקר 
זאת אנחנו מקבלים סיוע רב מאנשי  גוף כלשהם. עם  ידי קרן או  על 
לענבר  להודות  ברצוננו  אחרים.  במקומות  וגם  החולה  בעמק  השטח 
רובין )אגמון החולה, קק"ל(, ליפעת ארצי, למוהנא נאסר וליורם מלכה 
)שמורת החולה(, ובאופן מיוחד – לדודו פרו )גן לאומי חורשת טל(. 
שהצטרפו  שיש,  ורע  קוטר  דוד  השפיראים,  בתחום  לעמיתינו  תודה 
לאחרונה לסקר בעמק החולה ותרמו תצפיות יפות. אנו מודים לפרופ' 
דרור הבלנה )האוניברסיטה העברית בירושלים(, לד"ר זוהר ינאי ולד"ר 
אליזבת מרגוליס )אוניברסיטת תל אביב(, שעיינו בגרסה מוקדמת של 

המאמר, העירו באופן בונה ונתנו המלצות מועילות. 
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