
כתב וצילם: עזרא חדד

ינשוף העצים 
בישראל

הוא  באזורנו.  הינשופים  מכל  ליפה  ונחשב  ביופיו  מדהים   )Asio Otis( העצים  ינשוף 

 )Strigiformes( הלילה  דורסי  לסדרת   ,)Strigidae( הינשופיים  למשפחת  שייך 

מוארכות,  כנפיים  העצים  לינשוף  היערות.  שוכני  הינשופים  של  הרחבה  ולקבוצה 

החיות  מקומות  )רוב  הולוארקטית  תפוצתו  לחלוטין.  כמעט  לילה  פעיל  והוא 

ובפארקים. אדם  ביישובי  דוגר  כעוף  נפוץ  הוא  בישראל  בעולם(.  היבשות  בצפון 
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שמות
חוקר הטבע השוודי לינאוס, שעסק גם בטקסונומיה, סיווג את ינשוף 
העצים כ-Strix otus בשנת 1758. סיווג מודרני מאוחר יותר כינה אותו 

Asio otus, שמשמעותו “ינשוף ארוך אוזניים”.

שמו העברי הוענק לו על ידי מנדלי שגזר אותו משמו הגרמני )“ינשוף 
נּו ָבּה” )ישעיה  ְכּ היערות”(. השם ינשוף מוזכר במקרא: “ְוַיְנׁשֹוף ְועֵֹרב ִיְשׁ

ל”ד י”א(.

תיאור
ס”מ,   40-35 גופו  אורך  בינוני.  בגודל  לילה  דורס  הוא  העצים  ינשוף 
והנקבה גדולה בדרך כלל מהזכר. שתי ציציות ארוכות, שמזדקרות כלפי 
מעלה כאשר הוא נרגש, הן מסימני ההיכר הבולטים של ינשוף העצים. 
ציציות אלו, המזכירות אוזניים, הן בצבע שחור עם שוליים בצבע חול, 
והן ארוכות יותר משל כל דורסי הלילה האחרים. צבעו הכללי של ינשוף 
העצים הוא חום וחום-צהבהב, ולו פסי אורך בחלקים התחתונים וצבע 
חום-אפור בחלקים העליונים. כיפת ראשו ועורפו, עד לחלקה העליון 
של המעטפת, בצבע חום-זהוב, והם בהירים יותר אצל חלק מהפרטים. 
אזור הראש והעורף מנומר ומפוספס בחום, ושולי כל נוצה הם בצבע 

חום בהיר עד אפור-לבנבן עם נקודות חומות.

עיניים
בשחור  אישונים  עם  מבהיקות  כתומות  עין  קשתיות  העצים  לינשוף 
אמיתי. מקומן וצורתן של העיניים שלו מאפשרות לו לאמוד מרחקים 
מבנה  בתוך  בארובותיהן,  מקובעות  שלו  העיניים  ציד.  בעת  במדויק 
עשוי עצם, כך שאינן מסוגלות לנוע. בשל כך, שדה הראייה של הינשוף 
מוגבל ל-110 מעלות, מגבלה שאינה מותאמת לצורך שלו בשליטה על 
360 מעלות מפני אויבים. יכולת התנועה המעולה של הצוואר מסייעת 
להתגבר על כך. ינשוף העצים מסוגל לסובב את הראש עד 180 מעלות 
בניסיון  האנכי.  במישור  מעלות   90 ועד  האופקי,  במישור  כיוון  לכל 

ראשו  את  מניע  בעודו  צד,  אל  מצד  העצים  ינשוף  נע  מרחק,  לאמוד 
מתרכז  שהוא  ככל  ועולה,  הולכת  במהירות  כלל  בדרך  השעון,  בכיוון 

יותר ויותר באובייקט המעורר את סקרנותו, בדומה לתנשמת הלבנה.

תפוצה בעולם
של  רוחבה  למלוא  ומשתרעת  מאוד  נרחבת  העצים  ינשוף  תפוצת 
הממלכה ההולוארקטית: על פני כל אירופה, מרכז אסיה וצפונה, צפון 
האוכלוסיות  את  לחלק  מקובל  זה  בתחום  אמריקה.  וצפון  אפריקה 
 )Asuootus( העצים  ינשוף  שונים.  תת-מינים  לחמישה  השונות 
שנמצא באזורנו נפוץ מהאוקיינוס האטלנטי במערב, דרך כל אירופה 
ואסיה עד לאוקיינוס השקט וליפן במזרח. ישראל היא הקצה הדרומי 
כ-500  ורחוקה  מבודדת  כאן  האוכלוסייה  באזורנו.  המין  תפוצת  של 
ייתכן  כי  אם  בטורקיה,  המצויה  ביותר  הקרובה  מהאוכלוסייה  ק”מ 

שהמין מקנן גם בסוריה ובלבנון, אבל אין מידע על כך.

תפוצה   בישראל והיסטוריית קינון ודגירה 
בישראל

טריסטרם דיווח בשנת 1884 כי: “ינשוף העצים מצוי ביערות, בייחוד 
וכמה  לצפת,  שממערב  המיוער  באזור  מצוי  הוא  ניכר  בשפע  בצפון. 
זוגות מקננים בארזי הלבנון”. עד למחצית הראשונה של המאה ה-20 
היה ידוע כחורף נדיר. בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת נמצאו 
בעונת החורף במקומות שונים בארץ ריכוזי לינה של עשרות פרטים. 
בין השאר בעמק החולה, בגוש דן, בנגב ובשפלת יהודה. במהלך השנים 
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התרבו התצפיות. באפריל 1969 נתגלה הקינון הראשון של ינשוף העצים 
בחורשת המייסדים שליד שמורת החולה. בשנות ה-70 וה-80 של המאה 
הקודמת נמצאו דגירות נוספות בגולן, בגליל ובצפון הנגב. אוכלוסייה 
דוגרת התבססה במטע התמרים של קיבוץ רביבים ובמקומות נוספים, 
דן  גוש  דגירה ראשונה באזור  זוגות מקננים.  בין 100-50  והיא מנתה 
נתגלתה בבת ים בשנת 1980, וכן בשנת 1988 בנצר סירני. בין השנים 
2000-1990 נמצאו דגירות נוספות במרכז הארץ, ונראה שהאוכלוסייה 
הולכת ומתפשטת. במהלך כעשור הפך ינשוף העצים בישראל ממקנן 
נדיר ביותר למקנן מצוי, ולמעשה השכיח מבין דורסי הלילה. כיום ינשוף 
. בישראל  העצים הוא דוגר נפוץ מאזור גבול הצפון ועד לדרום הנגב 
הוא נפוץ כעוף דוגר ביישובי אדם ובפארקים. קיניו הרבים של העורב 
האפור ושל הנץ המצוי אפשרו את הרחבת תפוצת הדגירה של ינשוף 

העצים, המשתמש בקיניו הנטושים של העורב האפור כאתרי קינון.

מפת תפוצה עולמית של ינשוף העצים.  1
הבוגרים מגינים על הצעירים מפני פולשים למיניהם. הם מנסים   2

"להטעות" אויבים אפשריים על ידי מעוף ראווה נרגש, כשהם משמיעים 

קריאות אזהרה המזכירות יללות צורמות ומתנדנדים כשיכורים.

לינשוף העצים שתי ציציות ארוכות, שמזדקרות כלפי מעלה כאשר הוא   3
נרגש. ציציות אלה הן מסימני ההיכר הבולטים של ינשוף העצים. הן 

מזכירות אוזניים, צבען שחור עם שוליים בצבע חול, והן הארוכות ביותר 

בקרב כל דורסי הלילה האחרים.
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מקומות חיות
ינשוף העצים מאכלס חורשות, שדרות עצים ושולי יערות. הינשופים 
מקננים על עצים, בתוך היישובים, ביישובים כפריים ובשולי יישובים 
עצי  בשדרות  העצים  ינשופי  מקננים  הפתוחים  בשטחים  עירוניים. 
ברוש, בשולי חורשות אורנים, באזורי פרדסים ובחורשות איקליפטוס. 
בחורשות  מבודדים,  עצים  על  קינים  יימצאו  החקלאיים  בשטחים 
ינשוף  דלילים.  ויערות  נמוכה  צמחייה  עם  פתוח  נוף  שסביבן  קטנות 
על  וכן  השדות,  בין  קטנות,  עצים  קבוצות  בתוך  לקנן  מעדיף  העצים 
ואשלים  שיטים  ובריכוזי  דקל  עצי  על  מקנן  הוא  בנגב  בודדים.  עצים 

לאורך נחלים. 

היסטוריה
הקשורים  ינשופים  של  מוגדרים  מאובנים  שרידי  נמצאו  לא  עתה  עד 
שוררת  ועדיין  שנה,  מיליון   70 עד   135 לפני   – הְקֶרִטיקֹון  לתקופת 
מחלוקת סביב עצמות שנמצאו לפני 80 שנה ברומניה בשכבת תקופת 
ייצוג למאובנים של המין באירופה  הקרטיקון העליון. מכל מקום, יש 
שנה,  מיליון  שלושה  עד   12 לפני   - הְּפִליֹוֶקן  בתקופת  ובאמריקה 
ובתקופת הּפֶליסטֹוֵקן – לפני שלושה מיליון עד 10,000 שנה, הידועה 
בשם עידן הקרח הגדול. ינשוף העצים ועוד שני מינים מהסוג מיוצגים 
היטב באירופה, באסיה, בצפון ובמרכז אמריקה. לבסוף, ינשופי עצים 
תועדו  אחרים,  ינשופים  מיני  וכן  הסוג  בני  אחרים  מוכרים  ומינים 
באתרים פרהיסטוריים בכל העולם מתקופת ההֹולֹוֶקן - לפני 10,000 

שנה עד לימינו.

התנשמת הלבנה; הרפרוף של ינשוף העצים קצר לרוב, ולא ממושך כמו 
אצל התנשמת הלבנה. קצות אברות התעופה הראשוניות שלו במצב 
די  ורגליו משולשלות כלפי מטה  זנבו פרוס  זה מעוקלים כלפי מעלה, 

ברפיון. לפעמים נראה הינשוף המרפרף כנוטה לצד אחד.

ציד מעמדת תצפית
שיטת ציד נוספת שאותה מאמץ מדי פעם ינשוף העצים היא משחק 
ההמתנה. טכניקת “שב והמתן” זו משמשת גם את כוס החורבות, את 
יש  לינשוף  המצוי.  הבז  ואת  הלבנה  התנשמת  את  המצויה,  הלילית 
עמדות מועדפות כגון עצים, גדמי גזעים, עמודי גדר או בניינים. שיטה 
זו מנוצלת לעיתים במקומות מוגנים בשעת גשם ורוחות עזות, אך לרוב 
ייעשה בה שימוש תכוף יותר כאשר הקן מצוי בקרבת שטחי עשב גס, 
היא  השיטה  ופזורים.  מעטים  שהעצים  היכן  בתה,  שטחי  או  שיחים 
הוא  כאשר  הטרף  על  בשקט  לנחות  ואז  ולהקשיב,  להמתין  להתבונן, 

עובר בדיוק תחתיהם או בקרבת מקום.

צנפות
צנפותיו של ינשוף העצים הן מעט יותר קטנות מאשר אלה של הלילית 
המצויה והתנשמת הלבנה, וכאשר הן טריות צבען שחרחר ומבהיק בשל 
קרום של ריר מיובש העוטף אותן. הן לרוב חשופות יותר לאלמנטים 
מראה  במהרה  להן  שמעניק  מה  הלבנה,  התנשמת  של  אלה  מאשר 
אפרפר ומרקם רופף ופריר יותר. הצנפות באורך  70-20 מ”מ. הקוטר 
ינשוף  ידי  על  שנאכל  מה  מ”מ.   15 והמזערי  מ”מ  כ-35  שלהן  המרבי 
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שולי שטחים מעובדים, שטחי מרעה טבעי וסביב שדות שבהם רועים 
ולאורך  וחורשות  עצים  בין  שבילים  לאורך  גם  צד  הוא  ובקר.  צאן 
משוכות ותעלות. הוא תמיד יעדיף לצוד בשטחים פתוחים או פתוחים 
למחצה מאשר ביערות צפופים או בשטחים מיוערים. ינשוף העצים הוא 
צייד מוצלח הנסמך על שמיעתו החדה כדי לאתר את מקומו של הטרף 
אפילו בלילות החשוכים ביותר. לרוב הטרף נלכד על ידי ריחוף וצניחה 
במתכוון, כאשר הינשוף צולל כשראשו מוביל ובסופו של דבר נוחת על 
הקרקע ברגליים מוטות קדימה וטפרים מרווחים באופן מרבי. לעיתים 
הוא מבצע בזריזות גלגולים לאחור, לאורך נתיב מעופו, בטרם יצלול 
ויעוט על טרפו. בעת מעופו, רגליו מהודקות היטב תחת גופו, שלא כמו 
התנשמת הלבנה. אך כאשר הוא צולל לעבר טרפו, ראשו מורם ומשוך 
לאחור, וגופו ורגליו מושלכים קדימה, כמו בעצירה. לעיתים כאשר הוא 
עף בקו ישר הוא עשוי לאבד גובה כשכנפיו פרוסות באופן אופקי כמעט 

או פרוסות למחצה. 

ציד בסריקה
חלק ניכר מטרפו של ינשוף העצים מושג כאשר הוא סורק את השטח, 
עף אנה ואנה, חולף על פני שטח הציד שלו בגובה של 1.5-0.5 מ’. המעוף 
בדרך כלל איטי, יציב וכמעט מונוטוני, במהלך החיפוש, מלווה בחבטות 
מורמות מעל  הכנפיים  נדירות  לעיתים  רק  די מהירות, כאשר  כנפיים 
קו הגוף, נפרסות מדי פעם מעל הגוף לדאייה. הוא אינו מרפרף מעל 
הקרקע באותה התדירות שבה עושה זאת התנשמת הלבנה או אפילו 
של  מזו  יותר  גבוהה  במיומנות  זאת  עושה  הוא  אבל  החורבות,  כוס 

מזון ושיטות ציד
חדפים  כמו  קטנים  ויונקים  מכרסמים  כולל  העצים  ינשוף  של  מזונו 
ועטלפי חרקים וכן ציפורים. ממחקרים שנערכו באירופה עולה ששיעור 

המכרסמים והחדפים במזונם של ינשופי העצים הוא 98-85 אחוז.
ינשוף העצים הוא הצייד המכונף של הלילה, שודד עטוי נוצות הנכון 
לצנוח בשקט ולעוט במהירות על כל יצור חי קטן שהוציא את פרצופו 
הוא  העצים  שינשוף  להצהיר  נכון  אומנם  החשכה.  בשעות  החוצה 
פעיל לילה גמור, אך לפעמים הוא צד גם באור יום. יחד עם זאת, לצד 
הלילית המצויה, ינשוף העצים הוא אחד מציידי הלילה המובהקים, מכל 

הינשופים שלנו.

ינשוף העצים מעדיף לצוד מעל שטחים פתוחים - קצות שטחי בתה, 
אדמות בור, שדות, שטחי מרעה מושקים, גדות נהרות, אגמים ונחלים, 

מזונו של ינשוף העצים כולל מכרסמים ויונקים קטנים, כמו חדפים ועטלפי   1
חרקים וכן ציפורים. ממחקרים שנערכו באירופה עולה ששיעור המכרסמים 

והחדפים במזונם של ינשופי העצים הוא 98-85 אחוז.

צעירים רבים עוזבים את הוריהם בגיל עשרה שבועות, אך יש הנשארים   2
עימם כל חודשי הקיץ, וגם מואכלים מפעם לפעם. אני הכרתי צעירים 

שעדיין שהו עם הוריהם עד תחילת השנה שלאחר מכן, ואכן יש הנשארים 

בטריטוריה של ההורים, ואף נשארים כציפורים לא מקננות, אף שהם 

בוגרים דיים כדי לקנן.
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העצים במהלך ציד הערב שלו יתגלה כולו בתוך 28-20 שעות בצנפה 
אחת. בממוצע נפלטת צנפה אחת בכל 24 שעות. 

רבייה
כאשר  לחייהם,  הראשונה  בשנה  להתרבות  מסוגלים  עצים  ינשופי 
עמוק  להימשך  ועשוי  פברואר  בתחילת  כלל  בדרך  מתחיל  החיזור 
לתוך חודש מרס. עונת הקינון היא מחודש דצמבר-ינואר עד אוגוסט. 
ינשוף העצים מטיל בקינים נטושים של העורב האפור ושל הנץ המצוי. 
בתטולה שלוש עד שבע ביצים )לרוב ארבע-חמש(, הנקבה דוגרת לבדה 
ומשך הדגירה הוא בין 25 ל-30 יום לכל ביצה, וברוב המקרים 28 יום. 
הזכר דואג לספק את מזונה של הנקבה הדוגרת וכן את רוב המזון עבור 
יומיים. מדי  הגוזלים לאחר בקיעתם. הביצים בדרך כלל מוטלות בכל 
פעם מוטלות ביצים בימים רצופים, כאשר הדגירה מתחילה עם הביצה 

השלישית או הרביעית, או כאשר ההטלה הסתיימה. 

בחירת אתר הקינון
ינשוף העצים מעדיף לקנן בקצה היער או בסמוך לקצה, ליד מעברים 
ושבילים העוברים ביער, במקומות שבהם יש גישה נוחה. הוא מעדיף 
גם שקינו יהיה במקום תצפית טוב של 360 מעלות, ואפילו כאשר הוא 
מקנן במקום עמוק יותר ביער, עדיין יעדיף גישה נוחה בין העצים אל 
הקן וממנו. לא יימצאו קינים בתוך שטחי יער צפוף, במקומות שבהם 
גם  להימנע  נוטה  הוא  בנוסף,  מועט.  והאור  מדיי  קרובים  העצים 
מיערות או מסבך שבו יש צמחיית קרקע צפופה מאוד. בקינים שנותרו 
בשלמותם נעשה שימוש חוזר בשנים עוקבות. מוכרים לי קינים בשפלת 

יהודה שהיו בשימוש במשך חמש שנים על ידי אותו הזוג.

חיזור
את  שסימן  לאחר  הקינון:  עונת  לקראת  מתרחשים  חיזור  מופעי 
הטריטוריה שלו באזור הקינון מתחיל הזכר את מופע הראווה שלו על 
ידי השמעת קריאות או על ידי שירה, כדי למשוך ולעודד את בת זוגו 

לקבלו ולהשתתף בטקס החיזור. המופע מוגבל בדרך כלל לשטח קטן, 
לרוב בקרבת הקן אשר בו ישתמשו בסופו של דבר, או קרוב לקן שבו 
השתמשו בשנה שעברה. מופע התעופה מתבצע בתחילה על ידי הזכר 

בלבד, אך לעיתים לא רחוקות על ידי שני בני הזוג.

סיבובים  כמה  או  פשוט  סיבוב  לכלול  עשוי  הזכר  של  הסולו  מופע 
רצופים מעל החורש שבו יקננו, עם השמעת קולות “בווו-אינג” מדי 
“וויק-וויק” המלווים  קולות  ידי  על  פעם, תוך מעופו, אולי מודגשים 
לרוב במחיאות כנפיים תחת הגוף. דפוס המעוף עשוי להיות די מגוון, 
עם תנועות גליות מעל עצים, צלילות ונסיקות עם מחיאות כנף בכל 
או  תריסר  לכדי  מגיע  ולעיתים  הכנפיים,  של  או רביעי  שלישי  נפנוף 

יותר מחיאות כנפיים בסיבוב. לעיתים ידאה הזכר ויחלוף מעל צמרות 
העצים, עם זיג-זג מדי פעם סביב העצים. כאשר מתלווה אליו הנקבה, 
מוגזמים  כנפיים  בנפנופי  זו  של  לצידה  זה  לעוף  השניים  עשויים 
בדואט  כנפיים  מוחאים  הם  ואז  מעלה,  כלפי  מעוף  בא  שלאחריהם 

בעודם עפים בקשת כלפי מטה.

הזדווגות
ההזדווגות מתרחשת מדי פעם במהלך תחילת מופעי החיזור; באופן 
סדיר בימים הספורים שלפני הטלת הביצים; לעיתים קרובות במהלך 
ההטלה, הדגירה, והשלבים המוקדמים של גידול הגוזלים, ולאחר מכן 
זו  פעולה  מכן.  ולאחר  מהקן  הפריחה  תקופת  במהלך  פעם  מדי  רק 
מתחזקת קשר הדוק בין בני הזוג. להזדווגות קודמת לפעמים עמידה של 
שניהם פנים אל פנים עם תנודות רבות מצד אל צד וגלגול ראשם בכיוון 
ההזדווגות  נחים.  הם  שעליו  מהענף  והרפיה  אחיזה  כדי  תוך  השעון 
אל  קרוב  הקרקע,  על  לעיתים  העצים,  ענפי  על  כלל  בדרך  מתרחשת 
הקן הנבחר. הזכר עשוי לעלות על הנקבה בלוויית נפנוף רב של כנפיים, 
כנפיים מתוחות לאחור וכמה מעידות. ההזדווגות עשויה להימשך כמה 
שניות עד שתיים או אפילו שלוש דקות, ואף יותר. לאחר מנוחה קצרה 
כאשר שניהם ניקו וטיפחו את עצמם או זה את זה, עשויה להתרחש 
הזדווגות נוספת, וכן שוב ושוב. קורה שתוך כדי הזדווגות הם נוגסים 
זה את נוצות כיפת ראשו ופניו של זה, והזכר נושך את צווארה וראשה 
ליד הנקבה על ענף כאשר שניהם  של הנקבה. לעיתים הזכר מתיישב 
מתחילים להניע ראשם בסיבובים במישור האנכי, כשהם מצייצים זה 
זה, ולאחריה  זה. ההזדווגות מתרחשת לאחר משחק טיפוח הדדי  אל 
הם נרגעים לזמן מה ושוב מטפחים את עצמם, או זה את זה. התנהגות 

זו רווחת ביותר בעת בחירת הקן ומתגברת סמוך להטלה.

עד  הזמן;  כל  יחדיו  נשארים  הזוגות  רוב  וההזדווגות  החיזור  לאחר 
שהמוות יפריד ביניהם. משך הזמן מתחילת המופעים, דרך החיזור ועד 

להטלת הביצים הוא 28 יום לערך. 

2 1

פרחוני ינשוף עצים. החל מהיום ה-16 עד ליום ה-23 או ה-24, שבו עוזבים   1
הגוזלים את קינם, הם אוכלים נברנים, עכברים וציפורים קטנות, בשלמותם 

ובמהירות. החל מיום עזיבת הקן עד אשר הם מתפזרים לבסוף, הם יבלעו 

כל טרף שיביאו להם הוריהם, כשפרטים גדולים נחטפים ומפורקים קודם 

לחתיכות. 

גוזלי ינשוף עצים וביצה שלא בקעה בקן של נץ מצוי נטוש באזור לכיש,   2
אפריל 2007. זמן קצר לאחר הבקיעה משקל הגוזלים הוא 20-15 גרם 

לערך. הם עטויים פלומה לבנה ועדינה, וניתן להבחין בעורם הוורוד, 

עד הגיעם ליום החמישי או השישי. מייד לאחר בקיעתם מופיעות שתי 

בליטות פלומה על ראשם, אשר יתפתחו מאוחר יותר לציצות האוזניים 

האופייניות. הן בלתי נראות עד גיל ארבעה או חמישה ימים. שן הביצה 

נעלמת בדרך כלל בין היום השישי לשמיני, אך בכמה מקרים היא נעלמת 

כבר ביום החמישי.

בישראל נפוץ ינשוף העצים כעוף דוגר ביישובי אדם ובפארקים. קיניו   3
הרבים של העורב האפור ושל הנץ המצוי אפשרו את הרחבת תפוצת 

הדגירה של ינשוף העצים, המשתמש בקיניו הנטושים של העורב האפור 

כאתרי קינון.
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התפתחות הגוזלים
חמישה ימים לאחר הבקיעה מתעבה הפלומה של גוזלי ינשוף העצים 
ואת  הרגליים  את  הגוף,  כל  את  מכסה  הפלומה  לסמיכה.  והופכת 
האצבעות עד לבסיס הטפרים, מלבד טלאים קירחים על הגב ועל מפרקי 
פלומתם  אך  המצויה,  הלילית  לגוזלי  דומים  הם  זה  בגיל  השורש-כף. 

הפנים  גיל.  אותו  בני  לילית  גוזלי  מאשר  אפור  ופחות  קרמי  בצבע 
העצים  ינשוף  גוזלי  זה  בשלב  פנימה”.  “תחובים  ויותר  יותר,  ארוכים 
ישנים לפרקי זמן ממושכים ולעיתים רחוקות ניתן לראותם בעת היותם 
מטופלים. במרווחי הזמן הקצרים שבהם הנקבה עוזבת את הקן נותרים 
הקן  בתוך  לנוע  מסוגלים  אך  כגוש,  יחדיו  מצטופפים  כשהם  הגוזלים 

כשראשם סובב ובתנועה זוחלת. 

חומים  וכתמים  הפלומה,  כאמור  מתעבה  והשמיני  החמישי  היום  בין 
האברות  של  ניכרת  התפתחות  ויש  הכנפיים  ועל  החזה  על  מופיעים 
והגוזלים  יותר,  מעוגלים  הופכים  הפנים  והשניוניות.  הראשוניות 
הופכים פעילים יותר ומאמצים יציבה אנכית.עד לגיל זה הם מטופלים 
כמעט ללא הרף על ידי הנקבה )לעיתים נדירות על ידי הזכר(. בין גיל 
שמונה ימים לגיל עשרה ימים מתחיל מנגנון ההגנה שלהם לתפקד והם 
מגיבים בהכאה במקור ובנסיגה אם אוחזים בהם או מתקרבים אליהם. 
בימים אלה מתפתחות נוצות שחרחרות משני צידי המקור. החל מגיל 
זה פוחת טיפולה של הנקבה בגוזלים. עד היום ה-12 ה”מסכה” מתכהה 
משמעותית, כמעט עד לצבע שחור, העיניים בוהות והמבט חודר, ועשוי 

להיות גוון כתום לקשתיות הצהובות הבוהקות. 

החזה של ינשוף העצים אפור בהיר עם ארבע רצועות דקות ושחורות 
הגוזלים  יום  או 15  גיל 14  ועד  יום  ברורות. מגיל 12  אוזניים  וציצות 
מטופלים רק מדי פעם, או כאשר מזג האוויר קר ולח. כעת הם מסוגלים 
לבלוע טרף שלם בקלות, אם הוא בגודל של נברן או של דרור, אם כי 
פריטי טרף גדולים עדיין נחתכים לפיסות.רוב הציד מתבצע עדיין על 
ידי הזכר עד אשר הגוזלים עוזבים את הקן ביום ה-21 או ה-22. אז הם 

23 1

גם לאחר עזיבתם את הקן חוזרים אליו לעיתים הגוזלים, כדי להעביר בו   1
את שעות היום. בגיל זה הם אינם מסוגלים לעוף כיאות. פרחונים שאיבדו 

את שיווי משקלם מסוגלים לטפס בחזרה על העץ על ידי קפיצות מעלה 

כשהם משתמשים במקורם ובכנפיהם כדי להגיע גבוה יותר למקום 

מבטחים.

ינשוף העצים מעדיף לצוד מעל שטחים פתוחים - קצות שטחי בתה,   2
אדמות בור, שדות, שטחי מרעה מושקים, גדות נהרות, אגמים ונחלים, 

שולי שטחים מעובדים, שטחי מרעה טבעי וסביב שדות שבהם רועים 

צאן ובקר. הוא צד גם לאורך שבילים, בין עצים וחורשות, ולאורך משוכות 

ותעלות.

ינשופי העצים שהם בעלי אופי בלתי סובלני באזור הקן, נוטים להפעיל   3
לחץ פיזי על עופות אחרים. עורבנים נקטלים בדרך כלל, ואחרים כגון 

עורבים מותקפים ולרוב מנוצחים. בזים וליליות עשויים להיות מוקנטים 

על ידי ינשוף העצים בהצלחה מועטה בלבד, אך נץ מצוי עשוי להידחף 

החוצה מהטריטוריה שלו. בעת הדגירה או עם גוזלים, במיוחד כאשר אלה 

מחוץ לקן, עשוי ינשוף העצים להפגין מידה רבה יותר של עצבנות, לא רק 

כלפי עופות אחרים אלא לעיתים גם כלפי שועלים, כלבים, כבשים ובני 

אדם.

  טבע הדברים | 29 28 | טבע הדברים



לענף  מענף  בדילוג  או  בטיפוס  החקר שלהם  סיורי  את  גם מתחילים 
בעזרת המקור והכנפיים. רוב הגוזלים נשארים בקן עד גיל 25-23 יום, 
ולפעמים נשארים בסביבת הקן או קרוב אליו עד גיל 30-27 יום. הם 
נברן  בגודל  צורכים כשלושה-ארבעה בעלי חיים  בולעים ברצון טרף, 
בכל יום. טרף גדול מאוד נחטף ונקרע לחתיכות באמצעות עמידה על 

גבו, לפיתתו ברגליים, משיכה וקריעה. 

גם לאחר עזיבתם את הקן חוזרים אליו לעיתים הגוזלים, כדי להעביר 
בו את שעות היום. בגיל זה הם אינם מסוגלים לעוף כיאות. פרחונים 
ידי  על  העץ  על  בחזרה  לטפס  מסוגלים  משקלם  שיווי  את  שאיבדו 
קפיצות מעלה כשהם משתמשים במקורם ובכנפיהם כדי להגיע גבוה 
ידי הפרחונים  יותר למקום מבטחים, בדומה להתנהגות המופגנת על 
האברות  הראשוניות,  האברות  יום   30-28 בגיל  המצויה.  הלילית  של 
השניוניות ונוצות הזנב שלהם מפותחות היטב והם מסוגלים לעוף טוב 
למדיי, אם כי ראשם, חזם והסוככות עדיין פלומתיים. החל מגיל 35-32 

ימים הפרחונים מתחילים לדמות להוריהם.

תפריטם של הגוזלים
הראשון  מהיום  הנקבה  ידי  על  מואכלים  העצים  ינשוף  של  הגוזלים 
מואכלים  הם  הראשונים.  הימים  ששת  או  חמשת  ובמשך  שבקעו, 
בשר  ובחלקי  הפנימיים  בחלקים  במיוחד  מזון,  של  קטנות  בחתיכות 
של הטרף. בשלב זה הם מואכלים ב-15-10 חתיכות מכל פריט טרף, 
לפעור  העיוור  הגוזל  את  מעודדת  הנקבה  רבה.  ובזהירות  בעדינות 
את פיו על ידי יצירת מגע בין פיסות המזון לחלקי מקורו. היא נוהגת 
ופיסות  וציפורים,  קטנים  יונקים  מפרקת  היא  כאשר  מיומן  כמנתח 
המזון שהיא יוצרת מותאמות היטב בגודלן לגילו של הגוזל. הזכר בדרך 
כלל עורף את ראשם של מכרסמים ויונקים קטנים אחרים בטרם הוא 
ארבע  על  הולכי  אפילו  הוא.  אף  נאכל  הראש  ולרוב  הקן,  מביאם אל 
קטנטנים מבותרים לחלקים קטנים, אך בדרך כלל החלק האחורי הכולל 
את הרגליים והזנב נאכל על ידי הנקבה. נוצות הציפורים נמרטות. קודם 
נתלשות כנפיהן מגופן, ונוצות גדולות מוסרות בטרם ניגשים לניתוח. 
בין היום השישי ליום העשירי מואכל כל גוזל בתורו ב-30-20 פיסות 
אפילו  אך  בקן,  הגוזלים  ובמספר  הטרף  בגודל  תלוי  זה  כאשר  מזון, 
בסביבות  להיבלע בשלמותן.  פיסות קטנות של טרף עשויות  זה  בגיל 
היום ה-15 מסוגלים הגוזלים לבלוע בקלות בעל חיים שלם, כדוגמת 
נברנים בוגרים וציפורים שגודלן כגודלו של דרור שמשקלו 25-20 גרם. 
פריטי טרף גדולים יותר כחולדות או ציפורים בסדר גודל של שחרור, 
מפורקים לחתיכות ונאכלים על ידי הגוזלים הגדולים יותר, ולעיתים על 
ידי הנקבה, אך לעיתים רחוקות על ידי הזכר. הטרף המובא לקן בשלב 
ה-24,  או  ליום ה-23  עד  כלל שלם. החל מהיום ה-16  בדרך  הוא  זה 
שבו עוזבים הגוזלים את קינם, הם אוכלים בשלמותם נברנים, עכברים 
וציפורים קטנות ברצון ודי במהירות. החל מיום עזיבת הקן עד אשר הם 
מתפזרים לבסוף, הם יבלעו כל טרף שיביאו להם הוריהם, כשפריטים 

גדולים נחטפים ומפורקים קודם לחתיכות. 

הגנה על הטריטוריה
בעוד האוח המצוי למשל יגן על הטריטוריה שלו על ידי הרג או גירוש 
של כל הינשופים והדורסים האחרים שבתחומו - ישנם גם ינשופי עצים 
הטריטוריה  על  בהגנה  מדובר  כאשר  לציון  ראויה  עקשנות  המגלים 
שלהם, אך הרוב הגדול יחיה בשקט לצד ינשופי עצים אחרים, ליליות 
מצויות, נצים מצויים, בזים מצויים, עורבים ועורבנים. ינשופי העצים 
פיזי  לחץ  להפעיל  נוטים  הקן,  באזור  סובלני  בלתי  אופי  בעלי  שהם 
עורבים  כגון  ואחרים  כלל,  נקטלים בדרך  עורבנים  עופות אחרים.  על 
מותקפים ולרוב מנוצחים. בזים וליליות עשויים להיות מוקנטים על ידי 
ינשוף העצים בהצלחה מועטה בלבד, אך נץ מצוי עשוי להידחף החוצה 
אלה  כאשר  במיוחד  גוזלים,  עם  או  הדגירה  בעת  שלו.  מהטריטוריה 

1

מחוץ לקן, עשוי ינשוף העצים להפגין מידה גבוהה יותר של עצבנות, לא 
רק כלפי עופות אחרים אלא לעיתים גם כלפי שועלים, כלבים, כבשים 
ובני אדם. ינשוף העצים יחלוק את מקום החיות שלו עם עופות אחרים: 
ינשופים, דורסים ועורביים, ויקנן אפילו במרחק של שניים או שלושה 
מ’ מקינו של בז מצוי, נץ מצוי ועורב, כאשר נראה כאילו כל מין אינו חש 

 .בנוכחותו של האחר

2

רוב הגוזלים של ינשוף העצים נשארים בקן עד גיל 25-23 יום, ולפעמים   1
הם נשארים בסביבת הקן או קרוב אליו עד גיל 30-27 יום. הם בולעים 

ברצון טרף, וצורכים בכל יום כשלושה-ארבעה בעלי חיים בגודל של נברן. 

טרף גדול מאוד נחטף ונקרע לחתיכות באמצעות עמידה על גבו, לפיתתו 

ברגליים, משיכה וקריעה. 

פרחון של ינשוף עצים בגיל שבועיים לערך. בגיל זה עוזבים הגוזלים את   2
הקן, אז הם גם מתחילים את סיורי החקר שלהם בטיפוס או בדילוג מענף 

לענף בעזרת המקור והכנפיים.
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