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חוחית | ציֹלם :אייֹל בר טוב

ֹלהגן עֹל החוחיות :מסייעים במיגור ציִד החוחיות
החוחית :זיהוי מהיר

את החוחית ,ציפור שיר יפהפייה ומרשימה ממשפחת הפרושיים ,ניתן ֹלראות ברחבי הארץ :בִדרום
ובמרכז ,בגֹליֹל וברמת הגוֹלן .כיום היא נפוצה פחות מבעבר ,ככֹל הנראה בשֹל ציִד וסחר בֹלתי חוֱקיים.
הפרט הבוגר מתאפיין בפנים בצבע אִדום עז ,בכנפיים בצבעי שחור וצהוב ובזנב שחור .אורכו 14-12
ס"מ ,מוטת כנפיו  25-20ס"מ ומשֱקֹלו  20-15גרם.

תופעת הציִד והסחר הֹלא חוֱקיים בחוחיות

החוחית היא חיית בר מוגנת והחוֱק אוסר ֹלצוִד אותהֹ ,לסחור בה או ֹלהחזיֱקה .עם זאת ,בזכות שירתה
הייחוִדית ,היֱקף תופעת ציִד החוחיות והסחר בהן נרחב ֹלמִדיי ,ונעשה בכֹל רחבי הארץ.
התופעה חוצת מגזרים ,והיא נעשית ֹלא רֱק בטבע המרוחֱק אֹלא גם בתוך חצרות בתים ,בגנים ציבוריים,
בבתי ֱקברות ובמֱקומות אחרים.
ֹלכיִדת החוחית גורמת ֹלציפור ֹלחץ ניכר וֹלעיתים היא נפצעת או מתה בייסורים .תופעה אחרת היא
הכֹלאתה עם ֱקנרית ,אף היא ממשפחת הפרושיים .הציפור המתֱקבֹלת מן ההכֹלאה מכונה בערבית
"בנִדוֱק" )ממזר( והיא מבוֱקשת במזרח ירושֹלים ובכפרי הסביבה.

כֹלוב עם חוחית פיתיון מעֹל
רשת ֹלכיִדה.

רשתות משיכה פרוסות בשטח.

צייִדי החוחיות נוֱקטים ארבע שיטות ֹלכיִדה עיֱקריות:

 .1רשתות משיכה הנפרסות בשטח :בשיטה זו הצייִדים משתמשים ֹלעיתים ברמֱקוֹלים .הרמֱקוֹלים
מוטמנים בֱקרֱקע ובוֱקעים מהם ציוצי חוחיות ,והציוצים מושכים אֹליהם את החוחיותִ .דרכים אחרות
ֹלמשיכתן ֹלרשתות המשיכה הן פיזור מזון ֹלציפורים והצבת פיתיון בִדמות חוחית ֹלכוִדה שרגֹליה
ֱקשורות.
 .2רשת ערפֹל :הצייִדים פורסים רשת כמעט בֹלתי נראית המהווה מֹלכוִדת שאינה מבחינה בין מין
ֹלמין ,כֹלומר נתפסים בה גם בעֹלי כנף ממינים אחרים ,והצייִדים ממיתים ומשֹליכים אותםֹ .לפעמים
רשתות מסוג זה ננטשות בשטח וציפורים ממשיכות ֹלהיֹלכִד בהן ֹלֹלא הפסֱק וֹלגווע בייסורים.
 .3הִדבֱקה :הצייִדים מורחים ִדבֱק עֹל ברזי צינורות השֱקיה .שיטה זו מנצֹלת את הגעת הציפורים
ֹלמֱקורות מים ,וגם היא שיטת ֹלכיִדה שאינה מבחינה בין מין ֹלמין.
 .4חמיסת ֱקינים :הצייִדים עוֱקבים אחר חוחיות בוגרות ,מאתרים ֱקינים וגוזֹלים את הגוזֹלים מתוך הֱקן.
כִדאי ֹלִדעת :בימי האביב והֱקיץ נרשמים מֱקרים רבים יותר שֹל ציִד חוחיות מהסיבות הבאות:
הגוזֹלים בוֱקעים ועבריינים גוזֹלים אותם.
פרטים צעירים עוזבים את הֱקן ונחשפים ֹלמֹלכוִדות.
החוחיות נמשכות ֹלמֱקורות מים מֹלאכותיים )צינורות השֱקיה ,ברזים( כיוון שמֱקורות המים
הטבעיים מצטמצמים ,ושם אורבים ֹלהן צייִדים.

מבצעי אכיפה כֹלֹל ארציים

פֱקחי רשות הטבע והגנים פועֹלים ֹלאתר חוחיות בשבייה ואנשים המחזיֱקים חוחיות בבתיהם שֹלא
כחוֱק .מבצעי האכיפה והֹלכיִדה נעשים ֹלעיתים ֱקרובות בשיתוף שוטרי משטרת ישראֹל ומשמר הגבוֹל
וכן בשיתוף בֱקרים במעברי גבוֹל יבשתיים )ֹלאיתור הברחות( וגורמי אכיפה אחרים .רשות הטבע והגנים
פועֹלת ֹלהגשת כתבי אישום נגִד מפרי החוֱק במטרה ֹלצמצם את התופעה וֹלמגרה.

חוחית ֱקשורה ברגֹל ֹלמטרת
פיתיון ֹלחוחיות אחרות.

כיצִד תוכֹלו ֹלסייע במניעת ציִד חוחיות וסחר בֹלתי חוֱקי?

בזכות צבעיה הייחוִדיים והעזים שֹל החוחית ֱקֹל ֹלמִדיי ֹלזהותה – בין במסֹלוֹל הטיוֹל בין בעיר או בפאתי
יישובים.
ֹלא אחת עוברי אורח ,שכנים ואף בני משפחה עִדים ֹלציִדֹ ,לסחר וֹלהחזֱקה שֹל חוחיות וכֹלֹל אינם
מוִדעים שזו עבירה עֹל החוֱק ,אנו מזמינים אתכם ֹלהכיר את מאפייניה הבוֹלטים שֹל ציפור שיר מרשימה
זו ואת שיטות הֹלכיִדה העיֱקריות.

נתֱקֹלתם בעבירת ציִד ,בהחזֱקת החוחיות או בסחר בֹלתי חוֱקי בהן?
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