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 :סימני קינון

,  נוצות פלומה)נוצות מפוספסות , נוצות ציפורים קטומות, לשלשת צחורה לגמרי•

 (.  בזמן הקינון ניצוינוצות מתאר וגם נוצות של בוגרים שמחליפים 

 

 .מקננים בקיני עורבים נטושים•

 

 .הנקבה גדולה מהזכר•

 

זכר נשאר עם הגוזלים במהלך היום ה –במקרה של הקינון בחורשה בנתניה •

 .והנקבה צדה

 

הזכר ערני מאוד לקריאות של עורבים בקרבת הקן ואף מתעמת עם עורבים  •

 .הקרבים לקן



 

 

 :  קינון• 

 
 .הזכר קטן במידה ניכרת מהנקבה•

 

 .ייתכן שבקן יש גוזל אחד מכל זוויג•

 

 .יום 28-30והנקבה בגיל , יום בממוצע 26הזכר עוזב את הקן בגיל •

 

בהם הם מואכלים  , יום נוספים 21-31-לאחר עזיבת הקן הם שוהים באזור הקן כ•

 .י ההורים מחוץ לקן"ע

 

 



 נתניה, נטים'חורשת הסרג, יומן גוזלי הנצים•
 

 
 

 .הקינון מדרום מערב, נקבה נצפתה תוקפת כלבים בצפון מזרח החורשה, מאי•

 

 .צפה זכר של נץ במתחם עצי האורן בדרום מערב החורשהנ –תחילת יוני •

 

בעצת אביב , במתחם עצי האורן בדרום מערב בחורשה, מצא פגר של גוזל נץ על האדמהנ – 4.6.14•
 .הפגר נלקח והוקפא

 

בדיעבד הוא  )נצפה כבר כמה פעמים עומד על אותו העץ , ץ זכר נצפה עומד על עץ אורן נ – 6.6.14•
 .הזכר צולם(. עמד על עץ השכן לעץ עם הקן

 

הבחנתי בפעם הראשונה בקן על עץ אורן שמתוכו מבצבצים שני  , 18:00שישי שעה  יום – 13.6.14•
הזכר נצפה עומד על המשמר באותו העץ ובאותו הענף בו הוא נצפה , ראשים לבנים של גוזלי הנץ

ממש עומד ( הגדול יותר)אחד הגוזלים . הוא פשוט עומד על הענף בעץ השכן ושומר על גוזליו, תמיד
האם מגיעה ומאכילה את הגוזלים  . השני הקטן יותר רואים רק את ראשו מבצבץ, ונראה בברור

 (צולמו תמונות. )כשהיא עושה את זה הגוזלים מרעישים מאוד

 

, אחד הגוזלים נראה יוצא מהקן ונעמד עם כל הגוף מחוץ לקן, שעות הערב, יום שבת - 14.6.14•
הייתי במקום , הזכר האב עומד על ענף בעץ סמוך ומשקיף. השני עדיין בתוך הקן רק ראשו מבצבץ

 .כשעה האם לא נראתה ולא הגיעה להאכיל את הגוזלים



 הנץ הזכר שומר על גוזליו

 הנץ נצפה לראשונה -  6.6.2014צולם 



 גוזל הנץ
 עם הראשונה שאחד הגוזלים יוצא מהקןהפ – 14.6.2014התמונות צולמו 



יצא , (הגדול יותר)אחד הגוזלים , ראשון שעות הבוקר המוקדמות יום – 15.6.14•
האב  . הגוזל הקטן עדיין בתוך הקן, מן הקן והוא נעמד על הענף שבו הקן נמצא

 .הנקבה לא נצפתה, נצפה על עץ סמוך שומר על גוזליו

 

הגוזלים עומדים מחוץ לקן אבל קרוב מאוד   2, בבוקר 6שני שעה  יום – 16.6.14•
היא מאכילה אותם  , הם צווחים ומרעישים, הנקבה מגיעה להאכיל אותם, לקן

הוא עמד  , הזכר נצפה על העץ הסמוך על ענף יחסית נמוך מאוד.ממש בתוך הקן
הועבר לידו פגר הגוזל  , איתי ברגר הגיע וצילם. ושמר מרחוק על הגוזלים

 .שהוקפא

 

הגוזל הגדול יותר נמצא על ענף רחוק מאוד , שעות הערב, רביעי יום – 18.6.14•
הגוזל הקטן התרחק מהקן והגיע לענף סמוך , מהקן אבל עדין בעץ שבו נמצא הקן

הייתי באזור כשעה והנקבה  , האב שומר על ענף בעץ סמוך, אך קרוב יחסית לקן
 .לא הגיעה להאכיל את גוזליה

 



 הזכר שומר על גוזליו

 13.6.2014 צולם –הנקבה מגיעה להאכיל את הגוזלים בקן 

 מהעץ הסמוך



,  הגוזל הגדול יותר על ענף רחוק מאוד מהקן, בבוקר 6חמישי  יום – 19.6.14•

באיזשהו שלב הגוזל הקטן מגיע לגוזל הגדול  , הגוזל הקטן יותר על ענף סמוך לקן

הגוזל הקטן נראה לא יציב על הענפים ומדי פעם מקשקש בכנפיים , ונעמד לידו

הזכר האב עומד . הם עומדים ומנקים את עצמם. ומנסה לשמור על שיווי משקל

הנקבה מגיעה לעץ ופתאום הגוזלים צווחים  , ושומר  ומשקיף עליהם מעץ סמוך

כמובן שהגוזל הגדול  , לאכול לאמאמי יגיע ראשון  בינהםומרעישים וממש רבים 

 .לאט הוא מתקדם לכוון הקן, ונראה כי הקטן לא אכל כלום, זוכה ברוב האוכל

 

הגעתי לחורשה שני הגוזלים היו די רחוקים , שעות הבוקר, שבת יום – 21.6.14•

צילמתי תמונות וסרטי וידאו . אבל עדיין בעץ עם הקן, מהקן על ענפים שונים

המולה של עורבים  היתהאך לאחר כשעה , האב לא נצפה עומד ומשקיף.שלהם

 .שחגים מעל ואז האב נצפה עף ורב עם העורבים וממש מגרש אותם מהמתחם



 (דניאל ברקוביץ)תמונות של גוזלי הנץ 

(  כנראה נקבה)הגוזל הגדול יותר 

26.6.2014 



 סרטון של גוזל הנץ

 

 



הגוזל הגדול  . הגעתי עם אביב לחורשה, שעות הבוקר, ראשון יום – 22.6.14 •

ישבתי עם אביב  , הגוזל הקטן שוכב בתוך הקן, יותר נצפה על ענף סמוך לקן

אך האם לא הגיעה וגם האב לא  , במשך כשעה וחיכנו שהאם תגיע ותאכיל אותם

 .נצפה באותו היום

 

לקח לי הרבה זמן לאתר  , הגעתי לחורשה, בערב 6ם שלישי שעה יו – 24.6.14•

זהו עץ אורן המלא באצטרובלים  , לבסוף הם נמצאו בעץ סמוך לקן, את הגוזלים

הם עמדו על  . והיה ממש קשה לאתר את הגוזלים בין ענפי העץ והאצטרובלים

הגוזל הקטן נראה חסר  , מדי פעם הם קיפצו מענף לענף, העץ ונפנפו בכנפיהם

ההורים לא נצפו  . הגדול נראה יציב ובטוח בעצמו, ביטחון וכאילו עומד לפול

 .בסמוך



 22.6.2014י אביב "ע צולם –הגוזל הקטן יותר שוכב בקן 



 סרטון של גוזל הנץ



 (הקטן יותר)גוזל הנץ 

 26.6.2014 ברקוביץי דניאל "צולם ע

  



הגעתי קצת לפני הזמן כדי , קבעתי עם דניאל, בבוקר 6חמישי  יום – 26.6.14•
בתחילה לא הצלחתי למצוא אותם ואז שמעתי בתוך החורשה  , לאתר את הגוזלים

הגעתי למקום וראיתי את הגוזלים עומדים על ענף  , צווחות האקליפטוסבין עצי 
מגיעה ממש קרוב אליהם ועפה ומנסה לדרבן את  והאמא האקליפטוסבעץ 

האכילה אותו באוויר  והאמאהגוזל הגדול יותר עשה זאת , הגוזלים שיעופו לכיוונה
הגוזל הקטן יותר נשאר עומד על הענף וצווח וחיכה שהאם תגיע  , תוך כדי מעוף

ולאחר מכן הם  , הגוזלים התפצלו על העצים. להאכילו אך היא לא הגיעה אליו
דניאל צילם  . האב הזכר לא נצפה בקרבת מקום, התאחדו ונעמדו על אותו הענף

 .תמונות

 

בתחילה היה קשה מאוד לאתר , הגעתי לחורשה, יום שבת שש בערב -  28.6.14•
עומדים באותו הענף   האקליפטוסלבסוף מצאתי אותם על אחד מעצי , את הגוזלים

הם בעיקר ניקו את עצמם והפעילו את , ישבתי כשעה וצפיתי בהם. אחד ליד השני
האם והאב לא הגיעו בכלל בזמן . הם סקרנים והביטו עליי מלמעלה, הכנפיים

 שהייתי שם



 י אורלי"ע 28.6.2014צולם בשבת  -גוזלי הנץ 



 התחלתי לחפש את גוזלי הנץ על העצים , הגעתי לחורשה, 17:00ם שני שעה יו – 30.6.2014

 הגוזלים כבר די גדולים והם, במתחם עצי האורן בפינה הדרום מערבית בחורשה                     

 הקטן )הצלחתי לאתר גוזל אחד . מוסווים היטב בין האצטרובלים בעצי האורן                     

 לפתע שמעתי צווחות של ציפור, על עץ האורן עם הקן על ענף גבוה( מבינהם                     

 ,שועלים מתגלגלים ומנסים לתפוס ציפור 2בצד הצפוני של המתחם הבחנתי ב                      

 ,רצתי לכוון ההמולה, לרגע הייתי בטוחה שהם תופסים את הגוזל השני של הנץ                     

 לפתע ממש כמו , השועלים עדיין התגלגלו וראיתי שהם תופסים גוזל של עורבני                     

 חטפה לשועלים את גוזל העורבני, הגיחה הנקבה של הנץ, קטע הלקוח מסרט טבע                     

 השועלים נותרו המומים בדיוק . ועפה איתו מהמקום, תפסה אותו בציפורני רגליה                     

 ,הייתי בטוחה כי הנקבה תעוף לעץ עם הקן להאכיל את הגוזל. כמוני מהמראה                     

 הגדול )לא נצפה הגוזל השני . לה כשעה אך היא לא הגיעה חיכתי, רצתי לכוון הקן                     

 (.לצערי לא הספקתי לצלם. )וכן לא נצפה הזכר האב, (יותר                     

 



 ברקוביץי דניאל "תמונות שצולמו ע

 26.6.2014 צולם –בתמונה הימנית הגוזל הקטן ובתמונה השמאלית הגוזל הגדול 



 ברקוביץי דניאל "ע צולם –גוזל הנץ 


