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  בכיס הסוג
 Warbler: שם אנגלי

  Sylvia :ם לטיניש

  غامض  שם בערבית

יה של יערות  יבסבכי הצמחנובע מהופעתה של הציפור  "יער" בלטינית –  silvaהשם המדעי מקור 
אהרוני כינהו  מוכר ספרים. שניתן ע"י מנדלי ,"סבכי" ,בית גידולו העניק לו את שמו העברי. וחורשים

משירתו  "מסלסל בקולו" נובע  -  Warbler-השם האנגלי  מכן כינהו סבכי.ולאחר  "עשבוני"
 האופיינית המסולסלת. 

. אחת המשפחות הגדולות בסדרת ציפורי השיר Sylvidae – סבכייםמשתייך למשפחת ה סבכיהסוג 
 תת מינים בארץ. 02להם מינים  16 תת מינים. בארץ ישנם 662 -מינים ו 072הסוג מונה 

 ושינויים שיטתי סיווג של וסוערת ארוכה היסטוריה עם, בבלבול מאופיינת הסבכיים של ןהמיו תורת
 על מבוססת הייתה המשפחה הגדרתכך שמ נובע הבלבול. היום עד נמשך הדברו, מכן שלאחר
 של למשפחות תמשותפ אוהי הסבכיים של הקדומים מהאבות שנשמרה הצורשל  כלליות תכונות
 התכונות .ואקולוגיה מורפולוגיה ,בנוצות דמיון על הסתמכו המסורתיים וןהמי הסדרי. אחרים עופות
, מתכנסים עיבודים של התוצאה להיות ויכולות שגויה לפרשנות מושא להיות, זאת עם ,יכולות האלה
 דק מקור כגון - צורה, הגירה או ,מזון ליקוט כגון התנהגותיות תכונות או ,דומים גידול בתי, למשל

 .כך הנראים אחרים מיניםבדומה ל חרקים לאוכלי משויכים להיות יכולים, בבסיס יפיםז עם ומחודד
 הסבכיים שלמיון וה הסיווגהמשפחה ולכן  את המאפיין יחיד ייחודי אופי נגזר שלאתוצאה מכך היא ה

 נתונים .אחרונים גנטיים מולקולריים נתונים לאור התלבטויות הרבה ועם כבד דיון תחת כעת נמצאים
 זאת לעשות יכולים לא הם אבל, המיון ותורת הגזע בתולדות בעיות לפתור לעזור יכולים לקולרייםמו

                                                                                                                  .לבד לגמרי
 היה מסורתי באופן .הישן העולם של Sylviidaeה למשפחת קובצו ואפריקה אסיה ,אירופה סבכיי
'רק'  המשפחה מונה -, בעקבות המידע הנוסףכיום. מינים 022- כ סוגים שכללו  72 של עצום מכלול

 .מינים תת 662-ו מינים 072 ובהם סוגים 00
מינים והם )המינים שתחת שמם סומן קו הם  04-סוגים שונים במשפחת הסבכים ו 12 נצפובארץ  

 ישראל(:מקננים ב
אשלים, , ערבות, קוצים, טוחנים, שיטים ראש,-שחור ,מינים: Sylvia (16כי סב .1

 מדבר, קטן והררי( ,חורשכיפה, -ניצי, אפור, שחורגרון, רונן, -קפריסאי, שחור
 

מינים: פסים, קטנה, ביצות, פינית, אורז, אירופית,  Acrocephalus  (4קנית  .0
 אפריקנית, זמירון, בצרה(

 
 מנומר, סיבירי, נחלים, זמירי(מינים:  0)  Locustellaחרגולן  .3

 
 צהובת בטן, זית, גדולה, קטנה, גמדית(מינים:  5) Hippolaisשיחנית  .0

 
אפורה, ירוקה, לבנת בטן, חורף, כהה, עבת מינים:  Phyloscopus (12עלווית  .5

 מקור, הרים, צהובת גבות, לבנת גבות, מלכילונית(
 

 )מלכילון( Regulusמלכילון  .6
 

 )פשוש( Piriniaפשוש  .7
 

 )צטיה( Cettia צטיה  .2
 

 )תפר( Cisticolaתפר   .4
 

 )מדברון(  Scotocerca. מדברון 12
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 שמצויים בישראלם שבסוג 'סבכי' מיניה 16בהמשך יוצגו  

 
 סבכי ערבות .1

 Spectacled Warbler: שם אנגלי
                                          Sylvia conspicillata: ם לטיניש

 دخلة أم نظارة שם בערבית

 

  
                                                                  

 מקור שמו : 
סבכי המשקפים, כינוי זה נתן לו גם בודנהיימר  –פרוש שמו המדעי "סבכי בולט" שמותיו באנגלית, צרפתית וערבית  

                                          וחלף לסבכי ערבות בגין אזורי המחיה שלו בארץ.השמו העברי . בגלל הטבעת הלבנה סביב עינו

   סימני זיהוי:
ראש מקנה לו  הגבוהכיפה  .קצר מקור, עם ןס"מ. סבכי קט 10-17כנפיים הגרם, מוטת  12משקלו ס"מ,  10-13 ארכו

בצבע נוצות הכנפיים , חלקי הגוף העליוניםת בוחולי -נוצות אפורותהרבייה בתקופת הכנפיים קצרות. ה. גדול לכאורה
 במראה. ותתנודתיות עונתי יש במראם. שונים הזוויגים. יםגרון לבנים אפורהסנטר והו ורודהן בצבע שוליוקינמון 

 ( בארץ נמצאים שני תתי המין:ים תיכוניה הוא של תת המין רהתיאו)

  S. c. conspicillata א.

 S. c. orbitalisב.  
  

  תפוצה בעולם:
 אזור חיותו של תת המין הראשי באגן ים התיכון וצפון אפריקה.

 תת המין השני חי באיים האזוריים ואיי כף וורדה.

 
 מפת תפוצת  של סבכי ערבות:

 אזורי שהיה בחורף. ירוק אזורי שהיה כל השנה –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

 המפה לקוחה מתוך
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Handbook of the birds of the world 

 
 

 : מקום חיות
 

 מאופיינות בגבעות ה, חמה ויבשה בשפלה הים התיכון, באזור, בעיקר בינונייםבמערב הפלארקטי בגבהים נמוכים ו
אזורים יבשים חצי מדבריים, בשולי  ,ודלילים אזורי בתות נמוכיםב ,יםאבן מחוספס צוקילאורך , נמוכה בצמחייה

 ואדיות ונאות מדבר. מדבר, 
 

 :  התפוצה בארץ
 

 בצפון הנגב, ממזרח קו פרשת המים מהשומרון ועד לגליל. בודדים נצפו למרגלות החרמון.ומקנן בארץ יציב 
 

 .חיפושיותוזבובים  ,חגבים ,עכבישים  -. בכלל זה זחלים וביצים ים,פרוקי רגליים קטנמזונו העיקרי חרקים,   :מזון
הליקוט  מדי פעם צוף, בעיקר מחוץ לעונת רבייה. גרגרי יער ו ,פטללמשל:  , סוגים שונים של פירות יערלעיתים צורך 

נעשה בינות לשיחים והעשבים או ישירות מעל פני הקרקע. לעיתים עוקב אחרי סלעיות ולוכד חרקים המופרעים על 
 פרטים בודדים, לרוב ביחידות. 3-12בתקופה שלאחר הרבייה ובחורף יכול ליצור להקות של  ידה.

 
, שיר לעתים קרובותל נוהגטריטוריאלי. ומונוגמי יוני. הזכר -הקינון והדגירה מתרחשים בחודשים מאי: ון ודגירהקינ

הכאת  ,ירידה איטית תוך כדי שירהלעוף בואחריו מ '  2-4 לגובה שלעלייה מהירה ושקטה בלנסוק נוהג  בזמן שירתו
 . לגמרי ותפרושזנב נוצות הכשכנפיים 

 יםצמחברופדת , מועלים, גבעולים מעשבים ,ברישול בנויהש ,עמוקה סלסילה בצורת ,בני הזוגני ש נבנה על ידי קןה
. שיח נמוכים או סבכיםב פני קרקע ס"מ מעל 62-של כ גובההקן נבנה ב .שיער מעטו דקים שורשיםב וכןכים ר

על ידי מתבצעת  דגירהה .יםחומ-ירקרק בהיר ומנוקדות בכתמים ירוקיםען , צב6 לעתים רחוקות ביצים. 3-5 בתטולה
שנערך  במחקר שבועות. 3 לתקופה של עד על ידי שני ההורים מוזנים גוזליםה ;ימים 10-13  ונמשכת בני הזוגשני 

 ."מערבי "זעמן לנחש היו לטרף קנים 45מתוך  02% -שבמלטה נצפה 
 
 
 
 

 סבכי רונן .0
  Sylvia cantillans: ם לטיניש

         Subalpine warbler:שם אנגלי

 دخلة الصرود יתבבערשם 

 

, הספרדי והעברי. שמו בדומה לשמו הצרפתילשיר "סבכי שר",   cantus שמו המדעימקור שמו : 
 על שום תפוצתו באזורים אלו. 'אלפיני-סבכי סובהאנגלי '

 :שנים מהם נצפים בישראל המין מונה שלושה תת מינים
 תיו.עובר אורח אקראי בס    S. c. cantillansא.   
 עובר אורח באביב.    S. c. abistriata.  ב 
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   סימני זיהוי:
 סבכי קטן, הדור וצנום למראה.

ערמונים  התחתוניםוחלקי גופו  כחולים-של הזכר אפורים . חלקי גופו העליוניםרםג  7-16 ומשקלוס"מ,  10  אורכו
 .יהןתוהכנפיים "מחודדות" במתינות בקצו .די קצר ומרובע בקצהו. שתו ו"שפמו" לבנים. הזנב כהים

 בהיר.  'מלוכלך'אפורה בחלקי גופה העליונים, גחונה צהוב -הנקבה חומה
 

באיים ופי ארצות ים התיכון עד לתורכיה וכן באירופה מפורטוגל עד צרפת, לאורך ח ציפור המצויה תפוצה בעולם:
 לאפריקה דרומית לסהרה. תת מין אחד נודד באביב לקפריסין וישראל. בחורף תהאיברים משם למרוקו ותוניס. נודד

 

 
 מפת תפוצת  של סבכי רונן:

 אזורי שהיה בחורף. המפה לקוחה מתוך –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

Handbook of the birds of the world 

 
 

 המלוויםאלון ואלה  עציעיקר בהם גדלים ב יבשיםים תיכוניים  םבאזורי ,פזור ולא אחידחורש  פהמעדי: מקום חיות
 לאורך ואדיות ונתיבי מים, ואזורים סבוכים כיםסבבכמו כן מצויה  ם.עבחורשים של אלון הש גם צהנפו  .תות ציעב

 .םקני שלמנגרובים לאורך החוף ובאזורים בינות לובשולי מדבר, גם  בנאות מדבר
 

 חלקי הארץ.רוב סתיו, נדיר באביב בבארץ, אורח נדיר ביותר ב:  התפוצה בארץ
 

חרקים קטנים  -ובכלל  נמלים וקרציות, יבחושים ם,צרצרי, זבובונים ,עכבישים יםחוליות כוללה יחסר בעיקר :מזון
יער  בגרגריגם הבוגר את מזונו  מגווןמחוץ לעונת הרביה את הגוזלים מזינים גם בפירות יער. . והזחלים שלהם

המשמש כ"דלק" שומן ה כמותכדי להגדיל את הסתיו ) נדידתבמיוחד לפני ס וענבי בר, פיקו ,כגון פטל ופירות
 .(לנדידה
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מאמצע מאי עד  -אחריםה ,מסוף מארס עד סוף יוני S. c. cantillansהקינון של המין הראשי עונה : קינון ודגירה

תוך   כמה מטריםגובה של ל  התרוממותו מהירתוך כדי מעוף  שירל נוהג טריטוריאלי בודד, ,מונוגמיהזכר  .יוניסוף 
 .כדי נפנוף כנפיים בדומה לעטלף

 תמרופדו, שורשים ועלים דקים, עשביםמבנויה  ,חזקהועמוקה וצורתו סלסילה  בני הזוגשני  ידי נבנה עלקן ה
קטן. בשיחים נמוכים, או עץ  הקרקעפני ס"מ מעל  32-132 הקן נבנה בגובה שלשורשונים ושיער.  ,בעשבים עדינים

מתבצעת הגוזלים  האכלת ם.ימי 11-10  בני הזוג ונמשכתידי שני  מתבצעת עלהדגירה  ביצים. 3-5 בתטולה לרוב
 . על יד שני בני הזוג

 
 

 ראש-שחורסבכי  .3
                                          Sylvia melanocephalaשם לטיני: 
 Sardinian Warbler: שם אנגלי

 هازجة راساء או  أساءدخلة ر שם בערבית
  

                                                                                              
 

, ספרדית, גרמנית, צרפתית .  מכאן שמותיו בעבריתראש – kephalaשחור,  – melanosשמו המדעי מקור שמו : 
                                          .רתו הראשונה באי סרדיניה. שמו האנגלי סבכי סרדיניה נגזר מהגדוערבית

 
   סימני זיהוי:

ראשו של הזכר של תת המין הראשי שחור  ס"מ. 12 -כ גרם, מוטת הכנפיים  05 - 10ס"מ, משקלו  13.5אורכו 
 כהים בטנו אפרפרה בהירה. חלקי גופו העליונים אפורים מבריק סנטרו וגרונו לבנים. סביב עינו טבעת אדומה בולטת.

גם לה טבעת  גבה אפרפר ובטנה בצבע החול. הזנב עטור בשוליו וקצהו בלבן. לנקבה חסר הצבע השחור בראשה,
 אדום.-בגון חום שני הזוויגיםעין אדומה. רגלי 

 בישראל תת מינים 0לסבכי שחור הראש יש 

 ון אפורים נפוץ באירופה ותורכיה, הבטן והגר   S.m. melanocephalaא. 

 הבטן והגרון כממט לבנים -נפוץ במזרח התיכון S.m. momusב.  
 

מגיע דרומית מהאוכלוסיה נפוץ בארצות אגן ים התיכון בתקופת הנדידה חלק  ראש-סבכי שחורתפוצה בעולם:  
 לסהרה.  
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 שחור ראש: מפת תפוצת  של סבכי

 אזורי שהיה בחורף. ירוק אזורי שהיה כל השנה –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 

 
 

ועד בגובה נמוך  החמיםגידול ה תיבכל סוגי ב נוכחים תיכון: הי יסבכמבין הנפוצים ביותר כנראה אחד  :מקום חיות
סביבה  ,ות, גריג יםחורש. חי במטר 1222 באפריקה עד לרום של ברוב שטחי המחיה טר,מ 1022-1322 רום שלל

פרדסים ו שקדים ,זיתים בכרמי נצפה גם .ובאתרי חוף יבשים נטושים שטחים חקלאיים ,(ופרברית )כולל גנים עירונית
 ., במיוחד עם צמחייה סבוכהםשעביערות אלון גם נפוץ 

 

בתקופת הנדידה שכיח בכל חלקי בצפון ומרכז הארץ ומקנן ומקייץ,  יציב  S.m. momus   תת המיןהתפוצה בארץ:  

 מבקר חורף לא שכיח בדרום הארץ. S.m. melanocephalaהארץ. תת המין 

 
עכבישים ולפעמים גם  ,מיניםממגוון רחב של , חרקים והזחלים שלהם יםכוללה פרוקי רגליים יעיקרמזונו ה  מזון:

ה של פירות, במיוחד דולכמות גמגם ניזון  , אךרשמו באחוזים גדולים בכמה מחקריםחיפושיות נו קטנים,חלזונות 
 בסוף החורף ובתחילת האביב קשור לזמינות מקומית.הדבר ככל הנראה  .שנהשאר ה משךגם ב אבל, בסתיו ובחורף

המזון ליקוט  על ידי מין זה.יערה נצרכו השנתי של הפירות המיבול   20%, בממוצע בישראל  .גם צוף פרחיםצורך 
 .קרקע ובעצים נמוכיםפני ה, על שיחיםבינות ל בעיקרנעשה 

. 
 טריטוריאלי.ומונוגמי . הזכר יוני –מרץ  םבחודשיהקינון   קינון ודגירה:

 0-3 גובה שלממקום עמידה להמעוף פברואר, ב יותרמוקדם  השיראת עונת החיזור במעוף המלווה במתחיל הזכר 
קן נבנה בעיקר על ידי ה עמידה אחר.קום מעופף בכנפיו ומתרומם למ , גולש מטה ושובפני הקרקעמעל מטרים 

 ס"מ מעל פני הקרקע 32-62 בגובה של ממוקם בדרך כלל ועשבים. הקן דשאמ העשויסלסילה בצורת  נקבה,ה
 גוזלים ה .םימי 10-15 כתונמש זוויגיםדגירה על ידי שני ה .ביצים 3-5 בתטולה  צים קטנים ונמוכים.בע בשיחים או
 .ידי שני ההורים מוזנים על

 

 

 קפריסאי בכיס .0
  Sylvia melanothoraxשם לטיני:  

  Warbler Cyprus:שם אנגלי
 دخلة قبرصية שם בערבית

 
גרון". משום שגרונו מפוספס בשחור -גרון "סבכי שחור – thoraxשחור,  -  melanosשמו המדעי :  ומקור שמ

שמו העברי נובע ממקור תפוצתה האי קפריסין מאותה סיבה  הגרון". -כמו גרונו של "סבכי שחורלמעשה אינו שחור 
 גם שמו האנגלי והצרפתי.
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 כנףה .וצר ארוך וזנבסבכי מגושם מעט,  גרם. 4.0-15משקלו מ ס" 13.5אורכו  .בגודלו בינוניסבכי  סימני זיהוי:
. חלקי גופו אפורה כההעופרת שצבעה  ףכתצבע הב בהדרגה מתמזגה שחרחר שרא יש זכרל .ומעוגלת יחסית קצרה

החזה והגחון לבנבנים אפורים, הגרון והחזה זרועים כתמים שחורים רבים שהקנו לו את שמו  ,העליונים אפרפרים
 רגליו אדמדמות., המקור אפור ושחור בקצהו ולבן" המדעי "שחור גרון". טבעת עינו אדומה, "שפמו

 
 טרום רביה נודדים לצפון מזרח אפריקה. בשלב יציבה בקפריסין, הצעירים ה בעולם: תפוצ

 

                                        
 מפת תפוצת  של סבכי קפריסאי:

 אזורי שהיה בחורף. ירוק אזורי שהיה כל השנה –. כחול 

 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 

 
 

 חורש מעדיף .'מ 1022 של ים ברוםחורשו שיחים של רחב למדי במגווןבית חיותו בקפריסין בשטחים : ותמקום חי
 דלילה גם באזורים פתוחים עם צמחיה אנמצ .יםוברוש, ערער  אלת המסטיק, בשיחי לוטםהמעוטר  ה,בוג בינוני

 בעונת לאש שיחים. ת ניכרת שלכמו עם אורן יערוב ,בעצים מעטים המלווה  ךסבעם  באזורים כמו גם, ונמוכה
 שיחים עם וצחיחים למחצה אזורים יבשיםב ,החוף ואזורי בשפלהמועטה,  צמחייה עם באזורים גם מצוירבייה,ה

 .נמוכים
 

, חולף נדיר מאד בסתיו. חורף נדיר בנחלי ברוב חלקי הארץ באביב עובר אורח לא שכיחבארץ התפוצה בארץ: 
 מדבר יהודה והנגב.

 
פירות יער  מלקטכנראה חסר מידע מדויק. , יתושים ופרפרים ,, זבוביםםעכבישי :אה בעיקר חסרי חוליותכנר מזון:

עצים: ככל ב בשיחים קטנים, ולעתים רחוקות יותר לרוב ,בגבהים נמוכים הליקוט לרוב בצמחיהמחוץ לעונת רבייה. 
 קרקע.פני העל מהנראה, רק לעתים נדירות ישירות 

 02-32קבוצות של נצפו בבישראל, . בזוגות או בקבוצות משפחתיות, לעתים דרך כלל ביחידותבנערך המזון ט וליק
 לקפריסין. הנדידה חזרהשיחים לפני תחילת ל בינות המתלהקיםבאביב  נודדים
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 קינון ודגירה: 
מחזור  רק. ותרגבוהים י בגבהים עד יונילפעמים  מאי אפרילומ ,תושפלה באזורי יוניועד סוף  מרססוף מ ת הרבייהעונ

ככל  ,הקשורו, נדירה די שירה. מעוףבתקופת החיזור נוהג לשיר תוך כדי  . הזכר מונוגמי וטריטוריאלי.אחד דגירה
תוך מת מוגזאיטית  בגלישתגם  לעתים קרובותהמתבטאת  אחר זכר תחרות עםמ מתהנגר התרגשותעם  ,הנראה

   .ישיבההמקום העמידה ל כנפיים איטית וגלישה חזרה כדי תנועת
קורי , עשבים עדיניםהריפוד נעשה ב .דשאמזרדים, עשבים וסלסילה צורתו . בעזרת הזכר נקבהה נבנה על ידי קןה

 מאוד לעתים נדירות. מעל פני הקרקע ס"מ 102 בגובה של, ערער על עץלעתים קרובות . מיקום הקן ושיער עכביש
משך  לא ידוע ,הנקבה דוגרת .3 לעתים נדירות, ביצים 0-5 בתטולה נמוכים. שיחים בתוך קרקע, ישירות על הקן בנוי

 כשבועיים ימים.ם את הקן, עד לעזיבתבגוזלים ההורים מטפלים : הזמן

   
 
 

 גרון-שחורסבכי  .5
                                          Sylvia rueppelliשם לטיני: 
 Rupell's Warbler: שם אנגלי

 دخلة أعشاشאו    دخلة روبل :שם בערבית

 

                                                                                              
 

, שחקר בצפון אפריקה את עולם החי גרמני גזואולו, Rueppellעל שמו של ד"ר  Rueppelliשמו המדעי  מקור שמו : 
תי, הספרדי והאנגלי. הוא היחיד מבין הסבכיים שגרונו שחור מכאן גם שמותיו הצרפ ."סבכי על שם ריפל" – -ומכאן

     סבכי הקנים. -בערבית תרגום שמו  ,לגמרי, מכאן שמו העברי
                                       

-חור, בדומה לסבכי שס"מ 10  אורכוהיחיד מבין הסבכים שגרונו שחור.  בגודלו, מוצק ויציב, בינוניסבכי  סימני זיהוי:
 וחזק. ךבבירור ארוו כפוףמעט המקור  בעל כנפיים ארוכות יחסית.גרם.  4-15משקלו ראש  אך בעל מבנה צר יותר. 

 .ביחס למינים אחרים בסוג סבכיהזנב פחות ארוך 
מופרד .  גרונו השחור כחלחל אפורלעורפו הבניגוד גמור  ים,אזור סביב העין שחורהו קדקודו, הבוגרזכר ה מצחו של

הכנף הסוככות הגדולות של הכנף ואברות הכנף השלישוניות נוצות  ,הזנב שחרחר לבן".שפם על ידי "ו השחור מראש
 אדומות. -הרגלים חומות. כתום אדמדםב טבעת העין צבועה .ןבקצותיה ותלבנ

 
עד לבנון.  יהגרון נפוץ בארצות  המזרחיות של אגן ים התיכון, מאיי הים האגאי דרך תורכ-סבכי שחור תפוצה בעולם: 

 רכז ומזרח אפריקה.  לממגיע מהאוכלוסייה בתקופת הנדידה חלק 
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 מפת תפוצת  של סבכי שחור גרון:

 אזורי שהיה בחורף. המפה לקוחה מתוך –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

Handbook of the birds of the world 

 
 

 -   800 עד לרום של יםהגובה פני מ . שיחיםו ים בחורש מכוסות וגבעות וחמים סלעיים יבשים באזורים: ם חיותמקו
 של יערותועד  של עצים דליל כיסויעם מאזורים החל  ,יבשים ים תיכוניים של בתי גידול חי במגוון רחב  מ'. 1222

 מקושר פחות .שיחיםב המכוסים םסלעימשטחי בכמו כן מצוי  .דשאי שטחעם מובהם חלקות  יםוברושנים אלו
 .עצי שיטה עםיות במדברעם צמחיה דלילה ו וגבעות מדרונות הרים על גם מצוי בתקופת הנדידה גבוהה. צמחייהל
 

 בסתיו.נדיר שכיח  באביב,  בתקופת הנדידה ברוב חלקי הארץ.התפוצה בארץ: 
 

בתקופת  .פירות יערמגוון ב לעונת רבייה מחוץ .אחריםו הםחרקים וזחליפרוקי רגליים, כגון מזונו העיקרי  מזון:
אוסף  ת.בינוניכה ונמו הליקוט נעשה ע"י הסתתרות בינות לצמחיה. צלפיםניזון גם מ הנדידה בכרתים וערב הסעודית 

 חשופים. מסלעים מהקרקע או אותם ישירות מרים לפעמים או עלים וענפיםעל פני מ חרקיםה את
 

 מונוגמי ,בודדמחזור דגירה אחד. הזכר כנראה  .עד אמצע מאי אפריל באמצעתחיל מ נוןהקיקינון ודגירה: 
 ואחריו הקרקע. מ 'מעל 12-02רום של ל מעלייה מורכבתהמעוף  .שירלעופף ולבתקופת החיזור נוהג  טריטוריאלי.ו

לא  קנים כמה בונה זכרה .למעוף פרפר בדמוי באופן מלאים פרושה זנבהכנפיים וה ארוכות של תנועותב יזגזגמעוף 
. עדינה צמחייהמ ריפוד הקן עשוי .זרדיםו עלים מדשא, עשויה סלסילהבצורת  קןה כדי לפתות את הנקבה. מושלמים

מתבצעת  הדגירה .ביצים 0-5  תטולהב צפופים.ו קוצניים בשיחים מעל פני הקרקע ס"מ 05-75 בגובה שלהקן נבנה 
 .יםצעירים את האכילמגם שני בני הזוג ; ימים 13 משך הדגירה  .על ידי שני בני הזוג

 . עורבים, כנראה בגלל בכרתים נפוץאובדן קינים וגוזלים 

 

בעיקר אוקטובר ) ועד אמצע אוגוסט סוףמ דרך ישראל חולפים שחורי הגרון נדידת הסתיובזמני  ן:מידע מעני
, שיאים ברורים עם שני מאי אמצע עד ואררפב מאמצעובעונת נדידת האביב  ספטמבר(ב שני והשלישיבשבועות ה

שמורכב אפריל ב 0 -ל עד מרס ל 00בין  והשני זכרים בוגריםמבעיקר שמורכב  במרץ 16 -עד ל  6 -ין הב הראשון 
 . בקיץ הראשונים וזכרים קבותנבעיקר מ

 

 

 מדברסבכי  .6
                                          Sylvia nanaשם לטיני: 
 Desert Warbler: שם אנגלי

 دخلة الصحراء שם בערבית
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מכאן גם כינוהו  "סבכי גמד" נובע מגודלו והיותו הקטן מבני משפחתו.גמד   -פירושושמו המדעי מקור שמו : 
סבכי מדבר, נובע ממקום תפוצתו קרי, המדבר.  –ו האנגלי, הגרמני, הספרדי והעברי בודנהיימר "סבכי ננסי". כינוי

 תת מינים: 0בארץ מונה 

 S. n. nana .א
  S. n. deserti .ב

 
קצרות  וכנפיוגרם. קצר זנב  7-12, משקלו ס"מ 11.5  . אורכווקומפקטי, הקטן בין הסבכיים  סבכי קטן ימני זיהוי:ס

 יחסית.

ונוצות על זנבו בגוון    שתו, בחלקי גופו העליוניםחום אפרפר  צבעו ,הנמצא בארץ  S. n. nanaתת המין הראשי 

 .וצידי גחונו בצבע חולי כתום = יםחולי-יםאפרפר-אדמדם, הגרון וחלקי גופו התחתונים לבנים-כתום
 של המקורחלקו העליון והקצה  העין צהובה, טבעת ,רצהוב בהי תחתית מצחו .חולי כתוםבצבע כנף ה שוליגם 

    דומים. הזוויגים  שחרחרים,
 

 משתרע בערבות ומדבריותנפוץ בדרום מזרח רוסיה, מרכז אסיה ואירן   nanaתפוצת תת המין תפוצה בעולם: 
רוסיה  תאוכלוסיי ומערב הסהרה. נפוץ בצפון אפריקה   desertiבמרכז אסיה מרוסיה למזרח התיכון. תת המים 

 נודד למרחקים קצרים.  ה, חלקאוכלוסיית אפריקה יציבה בעיקרואסיה נודדת למזרח התיכון, 
 
 

                                        
 מפת תפוצת  של סבכי מדבר:

 אזורי שהיה בחורף. ירוק אזורי שהיה כל השנה –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 
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 ועשבי נמוכים בשיחים יםמכוס ייםמדבר חצי ,מדבריים ערבה אזורי מעדיף-האסייתי   nanaתת המין : יותמקום ח
שלא בתקופת  עם עשביה מעטה. אבנים זרועות על קרקעותמצוי  בתדירות נמוכה יותר. בשטח חולי בדרך כלל, לענה

 מלחות  צמחייתבמקומות עם ו עבותים םושיחי עצי שיטהבהם פזורים פתוחים  ובאזורים ואדיותבם ג מצוי הרבייה
 .נמוכה

צפופים  גושים אזורים עםו ובמיוחד דלילים ועשב שיחים חוליים עם מדבריות מעדיף deserti -האפריקאי תת המין  
מפוזרת  צמחייה יותר עם סלעיים באזוריםוכן  תדירות נמוכה יותר.ב סחף מישורי עם בערבה גם נמצא עשבים. של
  מטר. 0222 חת הסלקיים ברום שלצמחים ממשפ של

 
 התפוצה בארץ:  

 
 .בעיקר בערבה ובאיזור ניצנה מבקר חורף נדיר, באופן בלעדי באזורים מדבריים

 
   מזון:

, יםזחל ,בוגרים שיםע ,פרפרים כולל חוליותי חסרב מגוון ופרות יער. זרעיםמיני ומעט  קטנים חרקיםניזון מ בעיקר
  וחיפושיות. נמלים, עכבישים

ובינות נמוכים  ושיחים עשביםב מלקט .מעל הקרקע כמטר אחד נמוך בגובה או הקרקע בעיקר עלליקוט המזון נערך 
 אחרים רקיםחהוא טורף דבורים  אוכליםלהצטרף לחנקנים, שרקרקים וזנבנים. בזמן שאלה נוהג  שורשים.ל

 סבכי מדבר  צעירי .מפני טורפיםם שלה ההתרעה המוקדמתהוא נהנה מ ,בנוסף  .שמתרוממים כתוצאה מההפרעה 
 מדבר. סלעיתל בעיקר מצטרפים בישראל

 קינון ודגירה: 
דרום השטח וב מינואר ועד תחילת מרץמקנן  desertiתת המין באפריקה . רוסיה ואסיהבאפריל סוף מעונת הרבייה 

, עולה השירו מעוףבור , בודד וטריטוריאלי. מתחיל את החיזכנראה תמיד מונוגמיהזכר  .מאיעד ואר רסוף פבמ
 , נוהג לעמוד לחילופין. אופקיבמעוף ם מיוזנב מורה עם מקור בצניח קרקע ויורדמ' מעל פני ה 02עד  5של  לגבהים

  הלבנים.קצוות בהבלטה את האת הזנב כדי להראות  פורש השירתוך כדי ועל ענף בולט, 
רופד , מזרדים ועלים ,מדשאהקן נבנה  .הזכריםעל ידי קן הרבייה נבנה ככל הנראה רק  . גם"קיני חיזור"זכר בונה ה

ס"מ מעל פני  112 -כבגובה של  ממוקם מאלו של בני מינו.חזק ומעוגן יותר  ,קן עמוקשונים. הסיבים ועדין בעשב 
 בשיחים נמוכים. הקרקע

דגירה ותקופות ה על נוסף אין מידע הנקבה אך גם הזכר מסייע לעתים.דגירה בעיקר על ידי ה .ביצים 0-6 ולהתטב
 .גידול הגוזלים

   ן:מידע מעני

 .באזור ים המלח. אין אישור לכך דוגרשהוא  חוקר התנ"ך טריסטרם שביקר בארץ כתב ברשימותיו

 
 
 

 שיטים  סבכי  .7
                                          Sylvia leucomelaenaשם לטיני: 
                                                                                                        Arabian Warbler: שם אנגלי

   دخلة البحر الحمر ם בערביתש
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 לבן" נובע מצבע ראשו השחור וגרונו הלבן.-שחור "סבכי שחור, melanosלבן,   - leukos  שמו המדעי מקור שמו : 
שמו העברי  ."סבכי הים האדום"נובע משכיחותו בחופי חצי האי ערב. שמו הערבי, בי" רתרגום שמו האנגלי "סבכי ע

                                                                                                                                     .   אחד מהם מצוי בדרום הארץ והוא יציב תת מינים 0לסבכי השיטים . נובע מפעילות בינות עצי השיטה
. s. l. negevensis  

 
 דורגמ זנבוגרם.  16.3-11משקלו   ,ס"מ 10.5   אורכומזכיר במראהו בולבול. גדול ומוצק למדי,  סבכי   סימני זיהוי:

 פו. חלקי גופו העליונים בגוני עורעם מתמזג השוקולד -שחרחרבגוון ר עורפו של הזכקצרות. ומעוגלות כנפיו  ,ארוךו
זנב שחרחר עם קצוות לבן, ה ן. הגחולמדיים אפורים רחבעם שוליים  כהה אפורקצות הכנף בגוון  .אפור בהיר-חום

בהיר יותר, ראשו  ובסיס מקורו שחורים יותר.   segevensin מתת המין הזכר הנמצא בארץלבנים נבדלים בבירור. 
מאפיין זיהוי נוסף הוא היותו בעצי שיטה ומנהגו  .ראשה וזנבה בגוון חום כההו חיוורת יותר לזכר אבל נקבה דומהה

 להקפיץ את זנבו ללא הרף.
 

 חופי ערב הסעודית ותימן.  פוצת סבכי השיטים  משתרע לאורך חופי צפון מזרח אפריקה ולאורךת תפוצה בעולם: 
 

                                            
 טים:ימפת תפוצת  של סבכי ש

 ירוק אזורי שהיה כל השנה

 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 

 
 

כמו של עצי שיטה.  צפופים חורשיםלמחצה עם ות או צחיחוצחיחות  סביבות חמותהמועדף  גידולהבית  :מקום חיות
קשור באופן כמעט   .סבכי השיטיםוכן ב, רבים עם עצים אחריםשטים  ים עצימעורב הםשב שטחים פתוחיםכן מצוי ב

  .בתימן()מ'  1422 לרום שלפני ים )הערבה בישראל(  מגובה עצי שיטה צפופיםחורשי בלעדי עם 
 

  .ף נדיר, באופן בלעדי באזורים מדברייםמבקר חוריציב נדיר בדרום ים המלח והערבה. התפוצה בארץ: 
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פרפרים  זחלי, ובמיוחד חיפושיות ,שפיריות נכללים חוליותה יחסר מבין פירות יער.ב מגווןו פרוקי רגליים בעיקר מזון:
 מדברי וצלפים.הריכפתן הפגום, הימלוח פירות האת כוללים   'פירות יער'.  שונים

 על ידי מעבר הלוך ושוב  קליפההעלים ומעל פני ה מלוקטיםם חרקי .יםגבוה בעצים ושיחים בעיקרהליקוט נעשה 
 . לה הפוך כדי לאסוף טרף מסדקים בענפיםנת - נקרדומה לב .ענפים וגזעים לאורך פעמים, מספר

 .חרקים מעופפים לעיתים רחוקות מאוד לוכד, לעצים מתחת קרקעה פני מעל ישירותמלקט טרף  לעתים רחוקות יותר
 

עד  פברואר סוףמ עונת הרבייה. בתי הגידול משאר אין מידע, ישראלל רק מתייחסים הנתונים הבאיםגירה: קינון וד
טוריאלי. הקן נבנה על ידי שני בני הזוג יחידאי וטרי,מונוגמי הזכר   .השלוש לפעמיםני מחזורי דגירה ש יוני: אמצע

 עדינים םבעשבי מרופד. הקן וגבעולים זרדיםמ עשויודק  הקן דופן, עמוקה סלסילהימים. לקן צורת  0-6במשך 
גודל טריטוריית  .יםשיט על עצי מעל הקרקע ס"מ 22-322 הקן ממוקם בגובה של. שיערבו מצמחים חד שנתיים

 השלמת ימים לאחר 6עד  . ביצים מוטלות 0, לעתים רחוקות ביצים 0-3בתטולה . דונם 322עד  022ממוצע ב הקינון
-12 במשךגוזלים ב מטפליםו יםאכילמם . שני בני הזוג גימים 15-16 במשך, בני הזוגדי שני על י דגירהה :קןבניית ה

 .בהפרחת גוזלים הצלחה 37% מחקר שנערך בעשרה קינים הראה  .ימים 10-15 בדרך כלל. ימים 17
  

 
 
 

 סבכי חורש .2
  Sylvia hortensis: ם לטיניש 

 Orphean warblerשם אנגלי

 هازجة فيرانيאו   دخلة مغنية  שם בערבית

 
גן "סבכי גנים". מכאן נגזר שמו הערבי, בית גידולו בחורשים, הקנה לו את hortensis - יער   - Sylviaמקור שמו : 

 –שמו העברי.  שמו האנגלי, הגרמני והצרפתי "סבכי של אורפאוס" על שמו של המוסיקאי במיתולוגיה היוונית 
 החיזור. שמו הספרדי "סבכי דמוי קיכלי" בשל צבעו האחיד.  אורפאוס, זאת בגין שירתו המסתלסלת בעת

                           

 

                                                                 
 
 

 :בארץ תת מין אחד תת מינים 0מונה  חורשסבכי   סימני זיהוי:
S. m. crassirostris    מקייץעובר אורח שכיח ושהוא. 

 
, בדרך כלל עם כהה 'ברדס'זכר כים. לארו ו וכנפיו זנב . ג' 35- 10.6 משקלו, ס"מ 15 סבכי גדול ומוצק למדי, אורכו

המתמזג עם הברדס  אפור בהיר -. טבעת העין לבנה. חלקי גופו העליונים בגוון חוםכהה ו שחורה מעט 'מסיכת פנים'
, הסוככות הקטנות לאפורים חומיםעד עם השוליים אפורים  הכהה אפור הכהה שעל עורפו. חלקי כנפו העליונה 

 ראפרפגוון עם  חיוור חום - צהבהבגחונו  ., בהיר עד שליש מבסיס הלסת תחתונהעם קצה כהה המקור, ותשחרחר
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 מות. הנקבה דומה לזכר אבל בהירה יותר.חו –רגליים אפורות ה לבן יותר,החום פרט לגרון 
 

 ץ באזור ים התיכון ובאזור האירנו טורני. סבכי חורש נפו תפוצה בעולם:
 

                                
 מפת תפוצת  של סבכי חורש:

 אזורי שהיה בחורף.  –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 

 
 

יער קדוש, אלון שהם וחורש עם אלון  .י יער משתנהלמחצה עם כיסו יםאו פתוח יםשונים פתוח אזורים :מקום חיות
בעיקר מתחת  הויבשמה סביבה ח. נמצא בשולי גנים פרברייםבו בפרדסים נטושים, מטעי זיתים. נמצא גםואורנים 

ערבה עם  גוןכדומים, ובתי גידול שונים  סוואנה צחיחה למחצהבגם  מצוי. שלא בעונת הרבייה מ  222לגובה של 
 .גדות נהרלאורך ים  ובסבכים אשל, או שיחיםשטים  של , בעיקרדלהצמחייה  או עם יל דל עציםכיסוי 

 
בתקופת הנדידה בחודשים מרס עד ספטמבר שכיחה ודוגרת. שכיחה בקיץ מקייצת וחולפת. בארץ :  התפוצה בארץ

  .למדי
 

 יחסר מזונו כולל ,לעונת רבייהמחוץ . ירות יער, מגוון בפחרקים והזחלים שלהם לרובפרוקי רגליים. בעיקר   :מזון
 .שלשוליםו חלזונות ,חיפושיות ,נמלים, זבובים ,עשיםי שלמה, גמלי ,תיקנים ,חגבים, קרציות ,חוליות עכבישים

מלקט נוסף לפירות, בוצלף.   סלוודורה פרסית, אלה אטלנטית, אשחר, שזיף הדוב ,הפטל סוגימפירות כמו כן מגוון ב
 פריטי מזוןאוסף עצים. הלחלק העליון של  שיחים נמוכיםבין  באיטיות תנועהעל ידי  שההליקוט נע צוף וזרעים.גם 

עתים למלקט  . מעוףבעל קרקע או מישירות נתפסים לפעמים חרקים  .חלקי עלים חיצונייםמ, בעיקר עלים וענפיםמ
 עץ. על אותו בים ויש כשהם ,ראש-קרובות עם חנקן אדום

 
 מאי.של מחצית השנייה באירופה בעיקר  במרכז ,יוליעד  מצע אפרילאמאחד מחזור  : קינון ודגירה

 מרופד ,מזרדים ועשבים הלא חזק סלסילההקן בצורת  בני הזוג.קן נבנה על ידי שני הטריטוריאלי. ומונוגמי הזכר 
לרוב  .בשיח או עץ ,מעל פני הקרקעמ'   3.5עד  2.5נבנה בגובה של טחב וקורי עכביש. , בעשבים עדינים וסיבים

מחזור  במקרה של אובדן התטולהביצים.  3-6 בתטולה  באותו שיח או עץ. לעיתיםראש -קן של חנקן אדום בקרבת
בדרך כלל  ,ימים 10עד  10נמשכת  דגירההנקבה. הדגירה על ידי שני ההורים , בעיקר על ידי ה הטלה נוסף.

 .ההוריםשני די מוזנים על י אפרוחיםה. הלפני אחרונה הביצהמתחילה ממועד הטלת 
 

 ניצי בכיס .4
  Sylvia nisoriaשם לטיני:  

  Warbler  Barred:שם אנגלי

 دخلة مخططة : שם בערבי
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הנץ "סבכי ניצי". גחונו וחזהו המפוספס מזכיר את גחונו של הנץ  – nisoriaיער,  -  sylviaשמו המדעי :  ומקור שמ
 .האנגלי, הצרפתי והספרדי, מכאן נגזרו שמותיו העברי

 לסבכי הניצי שני תת מינים ושניהם נמצאים בארץ.
 S. n. nisoria א. 
 S. n. merzbacheriב. 
 

              
 

 
. ג' 32 – 01הנקבה משקל ג',  05 – 02 ס"מ משקל הזכר  15.5ארכו הסבכי הגדול והחזק של הסוג.   סימני זיהוי:

לסת וכן הפור חיוור ו א, בסיסאפור כהה המקור .צהוב עמוק גלגל העין .גחונו מפוספסוצבעו הכללי אפרפר 
דומה לזכר )נקבה מבוגרת יותר יכולה  הצעירה נקבההבאביב לעיתים מצהיבות.  ,ותכהאפורות רגליים ה .תחתונהה

החום מופיע  חלקי גופה העליונים בהם הגווןלהפרדה על ידי ניתנת אבל בדרך כלל  ,זהה לזכר צעיר( להיות כמעט
  .פוספספחות משל הנקבה לבן הגחון בצורה יותר חדה, ה

 
וחורף במרכז   מונגוליהומאירופה לאסיה הקטנה ועד מרכז אסיה . צתו אירופית ואירנו טורניתותפתפוצה בעולם: 

 .אפריקה
 

                                 
 מפת תפוצת  של סבכי ניצי:

 שהיה בחורף. אזורי  –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 

 
 

שיחים קוצניים צפופים, עם  ,שולי יער ת שיחים,בחורש פתוח עם מגוון של צמחיי בסוגי יער שונים, :מקום חיות
, כרי דשא, בצדי הדרכים, שדות מרעהש במשוכות ,נהרות לצידי , סבך, מטעים צעיריםיער קרחות  ,צמחייה עשירה
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לעתים  .מ ' 1622רום של לועד  שפלהמ מ' 3 עצים ושיחים בגובהמצויים באזור ובו . בדרך כלל, פארקים ומטעים
נצפה . גם  רביםשיטה  עם עצי וחורשים יםפתוח יםיבש באזורים שוכן ,אפריקהב ,רבייהבעונת הלא ש ,רחוקות יותר

 אתרי סוואנה יבשים.ב
 

 S. n. merzbacheriובסתיו. תת המין  באביב עובר אורח לא שכיח S. n. nisoria  י תת המין הראשהתפוצה בארץ:  
 חולף נדיר באביב.

 
 מזונו של .נדידהובמהלך ה לקראת שמשמשים מזון חשוב  פירותה אך גם הרבייבעיקר חרקים במהלך עונת  מזון:

 ,זבובים  פרפרים,, חגבים יתיות,דקניות והעלהחיבעיקר של משפחות  ,בוגר כולל כמות גדולה של חיפושיותה
חרקים  .לפעמים מעל צמרות העציםומעל סבכים קרוב לפני הקרקע חסרי חוליות  מלקט אתשפיריות וחלזונות. 

 לעיתים נדירות מלקט ישירות מעל פני הקרקע או על ידי מעוף.   . נלקטים מעל פני העלים
 

 תכולל ,אחד לעונה. מערכת הזדווגות מורכבת מחזור .עיקר ביוניב בפינלנד ,יולי  - מאייה יעונת הרבקינון ודגירה: 

 יההזוג שניבת בניסיון עם  זכר קובע טריטוריות חדשותה, למתחילה להטי הנקבכאשר ה .פוליגמיהמונוגמיה והן הן 
 מתבגרים .עם נקבה נוספת הזכרים מזדווגיםמ  02נמצא ש %  הגרמניבשהתבצע במחקר ת. או אפילו שלישי

 ן.קינוב כעוזריםפים שתתמם לפעמי
בהתרגשות " מחיאות כפיים" מעוף תוך כדילעתים קרובות מבצע ו תוך כדי מעוףשיר נוהג לטריטוריאלי. הזכר 
מבנה  .גבריתה וכאינדיקציה לאיכות ,בדומה לקינים שבונות הנקבות יםקינון רופפמשטחי זכר בונה כמה ה .גדולה
ס"מ מעל  022עד   32 בגובה של . הקן נבנה יםמפקעות זחל רי עכביש ומשיקומבחוץ במצופה , דמוי ספל פתוחהקן 

הקינון טריטורית גודל  .בערער מדי פעם ,ורד או עוזרד פטל,בשיח קוצני צפוף כגון  הקרקע, מוסתר בדרך כלל
 גוזליםטיפול בהל ביצים ועדגירה הבזוגות מונוגמים,  .ביצים 3-6בתטולה   דונמים. 10משתנה מחצי דונם ועד 

 . ימים 10-13תקופת דגירה  בתפקוד ההורי. ותר זמןי השקיעהנקבה מ אך בני הזוגידי שני  מתבצע על

  .שנים 10תוחלת החיים הארוכה ביותר שנצפתה הייתה  ם: תוחלת חיי

 

 טוחניםסבכי .12
                                         Sylvia currucaשם לטיני: 

 Lesser Whitethroat: שם אנגלי

                             هازجة فيراني ם בערביתש

 
 
 

                                
 

 .שנוי במחלוקתהיה althaea  Sylvia -ו minula Sylvia ושל של מין זה המיון המדעי טקסונומיה:
מצביעים על  אחרונים יםאממצכונות בגנטיים ומכלול הת, אך מחקרים לאותו מין באופן מסורתי  ושלושה נחשבהכל   

פחות ) םובגודל םקולב, אלא גם מבחינה גנטית לא רק שוניםמינים ה, כמינים נפרדים שיש להתייחס אליהם כך
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מבחינה  מופרדים הם זה לזה, מאוד קרוביםו הם מתרבים שבו בחלקים של אסיה .(יהםבנוצות במידה ניכרת
 .אקולוגית

                                                               
גרון קטן" להבדילו -על שום הקולות הצרודים שהוא משמיע. שמו האנגלי "לבן  – currucaשמו המדעי מקור שמו : 

שמותיו הגרמני והצרפתי "הפטפטן" נובעים מקריאותיו הקשקשניות  .קטן ממנואליו הוא דומה אך  –מסבכי הקוצים 
 כינהו סבכי טוחנים על שום גרונו הלבן על רקע ראשו השחור כצבע סינורו של טוחן קמח.  ימרהאופייניות. בודנהי

 
 קצר למדי. ומקורו למדיודק עם מראה כללי אפרפר חום. זנב צר וארוך ן קט בכיסי סימני זיהוי:

פו עור .מעל עיןפס לבן מעורפל  פנים כהה יותר. לפעמיםה, מסיכת פראפר וראש .גרם 4.5-12ס"מ,  10.5-10 ארכו
ת לבנים וצרים על זנב כהה עם קצווה י.חום זית-אפרפר בגווניהמנוגדים עמומים יותר  חלקי גופו העליוניםוהקצר 

העין בצדדים,  ורדרד חוםוגון בצבע אפור בהיר מגוון הגחון לבנבן,  .לבן בולטבצבע גרון הנטר והס, נוצות חיצוניות
 דומים. נקבה וזכר  המקור והרגלים אפורים. .טבעת ברורה שחרחרהחומה כהה מוקפת 

 תת מינים, כיום שניים 5בזמנו המין מנה 
 S. c. currucaא. 
  S. c. halimodendriב. 

 
סבכי הטוחנים נפוץ על רוב שטחה של אירופה להוציא חלק מדרמה ובצפונה חלק מסקנדינביה,  תפוצה בעולם:  

 במזרח התיכון ובמרכזה של אסיה.
 

                               
 מפת תפוצת  של סבכי טוחנים

 אזורי שהיה בחורף.  –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 

 
 

 של במגוון רחב של בתי גידול עשירים בכיסוי צפוףבקרבת חורשים, או  יםפתוח בית חיותו שטחים: מקום חיות
 תת המין. תי קברות, ובפארקים, שולי יער ,עצי מחט צעירים חורשי ,פרדסים ,עם עצים קטנים חורשיםו שיחים

halimodendri  אבל סבכי קוציםמצוי בקרבת במהלך הרבייה לעתים קרובות  .בערבה עם שיחים נמוכיםגם נצפה ,
שלא אוסטריה. מ' ב 0022 ם שלברו ים עד להריםהפני מגובה  ושיחים גבוהים יותר צפופה צמחייה בוחר אזורי

, מטעי דקלים, סבך לאורך נתיבי מים ובמיוחד של אנה פתוחה עם שיחים ועצים דליליםרבייה מצוי בסווה בעונת
 טים.יושים אשל

 
ואף מקייץ די נפוץ בצפון הארץ  אביבשכיח בתקופת הנדידה ב  S. c. curruca   הראשי תת המיןהתפוצה בארץ:  

 קר לא שכיח באביב.מב    .S. c. halimodendri.ומרכזה
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 (,חדקנייםההעליתיים ו של משפחות , חיפושיות )פרפריםזחלי -הכוללים  בעיקר חרקים במהלך עונת הרבייה מזון:
 קטנים.  וחלזונות מרבי רגלים  ,עכבישיםכים, של חסרי חוליות אחר מגוון, וזבובים ,דבוראים ,, נמליםכנימותכחרקים 

 זרעים, שזיף הדוב, פטל קדוש, אשחר, ריבס המדבר ותמרינד הודי.ב  - קות ניזון מהצומחנצפה לעיתים רחו
 לעיתים נדירות, תופס חרקים במעופם. על עצים ושיחים.לרוב מלקט את טרפו 

. 
טריטוריאלי. ו , יחידאימונוגמי הזכר אחד בעונה. מחזורט. לרוב אוגוסלתחילת אפריל מסוף העונה  קינון ודגירה: 

וית וות לצדדים, סימור נוצות גופו העליונים וזאת בלהמלווה בהרעדת כנפיו הפרושנוהג לרקוד ריקוד ראווה  רזכה
את  פלטפורמה פשוטה שנועדה למשוךלמעשה  שהוא  אחד או יותרקן בונה שירה רעשנית וצרודה. בנוסף הזכר 

כוס עמוקה הקן בצורת   בני הזוג.שני בנה על ידי יש ,עשויים לשמש בהמשך לבניית קן הרבייה הקינים .נקבהה
קרוב  מוצב הקן .בשיער מרופדבדרך כלל  ,וקורי עכביש טחב תפקעו ,דשא עם שורשונים וזרדים קטנים העשויה

בני שני  דגירה על ידיה. ביצים 3-7 בתטולהעץ קטן , על  או סבךשיח או  על ,עד לגובה של שלושה מטריםקרקע ל
 .ימים 10-13 במשך על ידי שני ההורים  מוזניםגוזלים ה .יםימ 11-10 משך הדגירה .הזוג

 עונת הקינון בארץ מסוף אפריל עד יוני. למעשה הזכר מתחיל לשיר בסוף חודש מרס.

 

 קטןסבכי   .11
                                          Sylvia minulaשם לטיני: 
 Small Whitethroat: שם אנגלי

 صغيرة دخلة  שם בערבית
 

                                
 

 שנוי במחלוקת .היה  S. Althaea ו  S.curruca  ומהמינים של מין זה המיון המדעי טקסונומיה:
 של שילוב המאפיינים האורגניים , אך מחקרים  כבעלי אותו מין בשם אחרנחשבים באופן מסורתי  השלושהכל  
שונים לא רק מבחינה מינים ה ,שיש להתייחס אליהם כמינים נפרדים ים האחרונים מצביעים על כךאצממהגנטיים מהו

  .(יהםבנוצות אבל פחות במידה ניכרת) םובגודלם קולבאלא גם  ,גנטית
                                                           

 ."כי דקשמו האנגלי "סבכי קטן" נובע מגודלו וכן שמו העברי, שמו הצרפתי "סבמקור שמו : 
 

כיפת ראשו של תת המין  .ותקצר . אברות היד'גר 2-13משקלו  ס"מ 10 ארכו, קצר מקור עם ןקטסבכי   סימני זיהוי:
 השפם ופס העין אפור .ולא ברור קצר מאוד לבן, פס הגבה מעל העין ,צהבהב אפור או אפור בהירבגוון  הראשי

 .חיוור םוח - אפור זנבה ,חולי צהבהבהעליונים בגוון  חלקי גופו כיפת ראשו.מ כהה יותר רק מעט במקרה הטוב
 רגלייםהמקור וה חיוור. צהבהב עם ,ניםלבנב גחוןוה סנטרה צהוב בהיר.-צבועות בלבןאברות הזנב החיצוניות ביותר 

 יגיםהזוו יותר,ות קצר תוראשוניסוככות ו קצרה מקורו ,קטן יותרה וגודל בעיקר על ידי סבכי הטוחנים מ בדלנאפורים. 
 . לסבכי הקטן יש שני תת מינים:דומים

 S. m. minula. א
 S. m. margelanicaב. 
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תת המין הראשי נפוץ באזור הים הכספי משם מזרחה לצפון מערב הודו. תת המין השני נפוץ בצפון  תפוצה בעולם:  
 סין.

                                        
 מפת תפוצת  של סבכי קטן:

 אזורי שהיה בחורף.  –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 

 
 

דיונות חול עם  לפעמים במדבר של .מדבריות וערבות עם שיחים קוצניים ובבתי גידול צחיחים למחצה מקום חיות:
 .ול מדבריים בגובה רב יותר מתת המין הראשיבבתי גיד margelanicaתת המין  שיחי צלף או ליד מים בנווה מדבר. 

גנים ב, לפעמים מעובדים השדה, שולי שדות באיחוד האמירויות בחורש דליל של שיטה, על מישורי חצץ עם ינבוט
 פארקים. בו

 
 שני תתי המין מגיעים לארץ באקראי, נצפו מספר פעמים באזור אילת. התפוצה בארץ:  

 
 ,אלה צמחימצוף  נצפה ניזוןרבייה ת עונבלא ש .וכנימות דבוראים ,לרבות נמלים  ,כמויות גדולות של חרקים מזון:
קרקע ומחפש טרף. ה פני על ריצהעל ידי  מלקט ראהנבמדבר, לעתים קרובות מאוד   . סיסם הודיאו   תערבי שיטה

 לפעמים מקפץ.
 

גם באמצע  אבליוני,  -מאי בחודשים  כנראה בעיקר ,עונהב מחזור דגירה אחדבדרך כלל  . ידוע מעטקינון ודגירה: 
סבך מ' מעל הקרקע ב 1מחזורים. הקן ממוקם בגובה של שני מ' מדי פעם  3222 -יותר מ רםגובה באזורים ב  .יולי

  נוסף.מידע  איןבעץ.  לפעמים ,או שיח נמוך

 
 
 

 הרריסבכי  .10
                                          Sylvia althaeaשם לטיני: 

 Hume's Whitethroat: אנגלי שם
 هيوم الصغرى שם בערבית
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 .שנוי במחלוקתהיה althaea  Sylvia ו minula Sylvia ושל של מין זה המיון המדעי טקסונומיה:
מצביעים על  רוניםאח יםאממצגנטיים ומכלול התכונות ב, אך מחקרים לאותו מין באופן מסורתי  ושלושה נחשבהכל   

פחות ) םובגודל םקולב, אלא גם מבחינה גנטית לא רק שוניםמינים ה, כמינים נפרדים שיש להתייחס אליהם כך
מבחינה  מופרדים הם זה לזה, מאוד קרוביםו הם מתרבים שבו בחלקים של אסיה .(יהםבנוצות במידה ניכרת

 אותו מין.בני ולא  משפחה כקרובי ביותר ברורה בצורה יופיעו השלושהואז  אקולוגית

                                                               
(  "סבכי אלטאי". שמו הרים של דרום מערב אסיה-)אלטאי – althaeaיער,  -  sylviaשמו המדעי  מקור שמו : 

. שמו העברי מתייחס הספרדיהצרפתי וכך גם שמו  1272שגילה אותו,  ב Humeניתן לו משמו של החוקר  האנגלי
 רק להרים.

 
 וחלקי גוף עליונים כהים.ראש  .גרם 11-17 משקלו . ס"מ 13. ארכו בגודל בינוני בכיסי   סימני זיהוי:

יותר.  יםכה וכיפת ראשו עם פעפוע כחלחל. מצחו ותאפורות כה חלקי גופו העליונים . נוצותוחזק למדיעבה  המקור
עם גוונים  ןגחוה ,ניםגרון לבהסנטר וה לבנים. שוליוזנב שחרחר האפור כהה אחיד. בגוון  סוככות האוזן נוצות

 רגליים שחורות.הוהמקור  צהבהבים, – יםאפרפרים ורוד
 

הצעירים נודדים  .סטאןמשם לאפגאניסטאן, אירן ופקי  הסבכי ההרים נפוץ מקזכסטאן להימלאיתפוצה בעולם: 
 לעירק, הודו, סרי לנקה וערב הסעודית. 

 

                                    
 מפת תפוצת  של סבכי הררי:

 אזורי שהיה בחורף.  –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 
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 גם מ'. 3622-0222רום של ב יםשיחי ערער דלילים עם חורשמעדיף אזורי צמחיה עם עלים רחבים, : מקום חיות
הרבייה  שלא בעונת  בשטחים מעובדים., עצי שיזף ומטעים עם שקדים נמוכים יותר ועל מדרונות סלעיים, בשיחים

 .שבהם חי הסיבכי הקטןאזורים נמנע מ .ביערות ומטעיםגם 
 
 לעיתים רחוקות.הסבכי ההררי נצפה באילת התפוצה בארץ:   
 

זחלי ו זבוביםעם  נצפה מאכיל את הגוזלים. ביניהם ערער רות יערפיסוגי  כמה במידה מועטה ,חרקיםבעיקר  מזון:
 .חרקיםכידת לגם לעבור צוף ו גםשיטה,  בינות לעצי פרפרים. כמו רוב בני מינו ניזון

 
כנראה ממאי  נבניםבהתאם לגובה. רוב הקינים זמן  יולי, עם הבדלי-אפרילעונת הקינון בחודשים קינון ודגירה: 

סיבים ו בשיםעלים י, עשויה משורשים קטנים וגבעולים עדיניםהכוס הקן בצורת . בני הזוגידי שני  קן נבנה עלה .ואילך
 בסבך. ,מעל פני הקרקעס"מ  152עד    20בגובה נמוך. בדרך כלל  מוסתר היטבהקן  .ולענה של צמחי ערער יםרכ

קן מוצק ומוגן טוב יותר מאלה של ה מ' בעץ. 3 בעצים בגובה שלנבנה הקן צמחייה נמוכה לעתים הם אין באזורים ב
הדגירה מתבצעת על ידי שני  .ביצים 0-5 בתטולה. קרות יותר ותככל הנראה להגנה מפני סביב ,הסבכים האחרים
  .ימים 11-10 ם. האכלת הגוזלים נמשכת ימי 11בני הזוג, נמשכת 

 

 
 

 קוציםסבכי  .13
                                         Sylvia communisשם לטיני: 
 Whitethroat: שם אנגלי

 دخلة  الفئرانאו     دخلة فيراني: שם בערבית

  

                                
                                                               

 מקור שמו : 
התיכון. שמו האנגלי "לבן גרון"  הנפוץ מבין סבכי אירופה והמזרח  ,"סבכי נפוץ" )שכיח( communisשמו המדעי 

ומכאן לקח בודנהיימר את שמו העברי. תרגום שמו  'סבכי קוצים'נובע מגרונו הלבן הבולט למרחוק. שמו הגרמני  
                                                              הערבי סבכי עכברי על שום צבעו האפור.                                                                                          

 
   סימני זיהוי:

וכנפיו ארוך  וזנב ,גדולדי  וראש .גרם 10-17 ומשקלו ס"מ, 10רזה למדי. ארכו  בעל מבנה בינוני אורךסבכי ב 
פס  .טהורעד לאפור  אפור כאפראש רשל תת המין הראשי זכר ל. אדמדמות-ותאפור ןושוליהבאופן מתון  תארכותמ

נוצות  .זנב חום כההה מים.חו יםאפור חלקי גופו העליונים .טבעת העין לבנה .אפרפר לא מוגדרבגון  ועדין  צר הגבה
 בגווןעם פעפוע משתנה  ניםלבנבהגחון והחזה  ,טהור עליון לבןהגרון הסנטר וה .ניםקצוות לבנבחיצוניות ביותר עם 
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נקבה דומה לזכר אך ה לעתים קרובות עם גוון צהוב. ,ותרגליים חומות ורדרדה ,האפור כה המקור. צהבהבורדרד 
 תת מינים כולם נצפים בארץ. 0סבכי קוצים מונה  .חומה יותר כללי באופן 

    S. c. icteropsא. 
   S. c. communisב. 
    S. c. volgensis  ג.

 S. c. rubicola ד.   

 
 , במערבה של אסיה ובצפון אפריקה.ץ בשטחה של אירופהנפו קוצים סבכי ה תפוצה בעולם:  

 

                                    
 מפת תפוצת  של סבכי קוצים:

 אזורי שהיה בחורף.  –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 

   
 

 .דשא משטחיקרובים ל עם שיחים פזורים טופי שמשש םאזורי .נופיםבמגוון רחב של ים פתוח שטחים: מקום חיות
כות לאורך כבישים או מסילות ברזל, שיחים ליד נתיבי , במשובקרחות מטעים, פרדסיםמקנן  .צפופהצמחייה מנמנע 

 נמצא גם בגבהים של, אבל ותשפלמעדיף  בגידור סביב גידולי שדה. גם .בערבות, ערערעצי שדות מרעה עם  ,מים
 . מ 0222עד  1522

 
 . השכיח מבין ארבעת התת מינים מקנן במרכז וצפון הארץ icterops תת המיןהתפוצה בארץ:  
 באביב.במיוחד  עובר אורח נפוץ communis. תת המין הראשי

 באביב. בעיקר ,עובר אורח נפוץ volgensis.תת המין
 ארץ.בדרום ובמזרח ה מספרים קטניםחולף בארץ ב rubicola תת המין

 
 

חסרי מהממצאים עולה ש. קיבתו המבוססים על ניתוחים של תוכןרבים נערכו באירופה מחקרים מפורטים    מזון:
 פירותבלקיטת י גידול משמעות ים.ופרוקי רגליים אחר מספר רב של חרקים יםכוללו שנההלאורך כל  אכלוחוליות נ

בעיקר  ניזוניםבמהלך עונת רבייה, מבוגרים   ם בחורף.סתיו ולפעמים גהבמהלך נדידת  בעיקרו יהרביהמחוץ לעונת 
טרף יחסית רך ב וזנוגוזלים הה העליתיים ,חיפושיות עלים, פרפריים וסידרת אחידי כנף.משפחות לרוב מחיפושיות ב

בקנה מידה גדול במהלך נלקטו פירות יער . חיפושיות ופחות םוגרים ובכלל זה יותר עכבישים וזחליל הבשמזה יותר 
 בעיקר נעשה . ליקוט המזוןבזמן הנדידה צוף באתרי חניית בינייםמ נראו ניזוניםידת הסתיו, במהלך נדידת האביב נד

  קרקע. על או מעוףב חרקים לוכד מדי פעם, מעלים וזרדים בעיקר מלקטים נמוכה. בשיחים וצמחייה

 
מדויק משתנה התזמון ה .יותר אוחרבצפון אירופה מתחילה מ .וליי-אפרחודשים בעיקר בהעונה  קינון ודגירה: 

יותר מנקבה  יו בקשר עםהשזכרים  נצפומונוגמי, אבל  הזכראחד לעונה, מחזור בדרך כלל . גובההבמידה ניכרת עם 
 10יותר מ תחיל לכבוש שטחים גדולים של מנקבות והזכרים מגיעים לאזורי הרבייה כמה ימים מוקדם יותר מה אחת.

 חיזור בולט המלווה מעוףזכר לת(, שטח רבייה שלאחר מכן קטן באופן משמעותי. יש דונם )שבו הזדווגות מתרחש
פרפר האופייני ל כנפיים נפנוףצורה דמוית ב ויכנפב ומנופףזנב ה פורש את' מ 12של עד גובה עולה ל ואה :השירב

ומשלימה  ת אחדבוחר נקבהה ,קניםהתחלות זכר בונה כמה ה .אחרראשוני או ה וחזרה למקום מושב גולשלפני ש
 מחוזקת בקורישורשונים, וכוס עמוקה למדי בנויה מדשא, עלים,  הקן בצורת . או בונה קן חדש באתר אחר אותו
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נאמנות חזקה לאזור הרבייה ישנה  צמחים דומים., באטד, סרפד או עשב גבוהבבשיח או . הקן נבנה עכביש ושיער
 .ימים 4-10הדגירה , תקופת בני הזוגדגירה על ידי שני ה .ביצים 0-3, 0-5 בתטולהשנים רצופות. משך בהנשמרת 

 .ימים 12-10 במשךעל ידי שני ההורים,  מוזניםאפרוחים ה
 
 

 אפורסבכי  .10
                                         Sylvia borinשם לטיני: 
 Garden Warbler: שם אנגלי

 البساتيندخلة או  دخلة الحدائقאו  هازجة البساتين: שם בערבית
                                                 

                            
                                

על שום תפוצתו בצפון אירופה. שמו האנגלי,  צפוני  "סבכי צפוני"  -  borinיער,   -Sylvia שמו המדעי    מקור שמו :
 בע מנוכחותו הרבה בגנים ופארקים. צבע נוצותיו האפורות הקנה לו את שמו העברי.הצרפתי והגרמני "סבכי גנים" נו

 
 .הנדידה לפני גרם 37עד  גרם 00 - 16ג', משקלו  10 ארכווחסון למדי.  סבכי בינוני בגודלו ימני זיהוי:ס

 אופקיתתנוחתו ה .ייחודיים נוצות תווי חסר אבל מרובע זנבה ,ותומחודד כותארו באופן יחסי כנפיו ,ו מעוגלראש
חלקי גופו העליונים של תת המין  .קצרו עבה חוק המקור. או האכלה הרישה בזמןיותר  אנכית תנוחהמשתנה ל

בגוון  עין טבעת ,חיוורבפס גבה  גובלת בצורה בולטת כהה העין .יםאפור צוואר יצד עם ,זיתי אפור הם בצבע הראשי
 דומים. הזוויגים .מותחו אפרפרות רגליים, החיוור בסיס עם המקור .בצבע חום כהההעין  קשתית .יותר בולט לבנבן

 גוון קרם או גווני  , ללאתת המין הראשי מאשר ואפור יותר חיוור woodwardi תת המין בוגר.ל מאוד הצעירים דומים
  .צהבהב

 לסבכי האפור שני תת מינים.
 S. b. borinא.  

 S. ab. pallidשם נרדף       S.b.woodwardiב. 

 
 הצעירים נודדים לדרום סהרה באפריקה.  .סבכי אפור נפוץ בכל  אירופה תפוצה בעולם:  
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 מפת תפוצת  של סבכי אפור:

 אזורי שהיה בחורף.  –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 

 
 

. מעדיף אזורים מוצלים עם שופעת לצידי נהרותבשיחים צפופים. שולי יער ויער עם צמחייה בית גידולו : חיות מקום
ליבנה וערבות  ,אלמון חי בינות לעציבהרי האלפים  קני סוף.לעתים קרובות גם  ,עלים רחבים ושיחי צמחייה עשבונית

מיערות בדרך כלל נמנע   בני מינו.ם על ידי כל בתנאים קרירים יותר מאשר נסבלי .מ ' 0322 ברום שלשונות 
 יבשים.הים תיכוניים הגידול הנדירים או נעדרים ברוב בתי  .אלה עם עצים צעירים ושיחיםמלבד מחטניים וחורשים 

 

 שכיח בתקופת הנדידה בקיץ בעיקר באביב במזרח הארץ   S..b. borin  . הראשי תת המיןהתפוצה בארץ:  

S..b. woodwardii.           .מבקר לא שכיח 
 

מגוון רחב של חסרי חוליות, עם דומיננטיות של כנימות  : שנה ובמיוחד בעונת הרבייההחרקים לאורך כל ניזון מ  מזון:
 שנה. ה ברובהנאכלים  פירות בעיקר  ,חומר צמחיפרפרים ודבוראים, כמו כן מוזחלים של 

  .פירותבזון במידה רבה ינ נדידהלפני ובמהלך ה
למרחקים  מעוףאנרגיה לאחר השבת משמש כאמצעי ל, הצוף באכילתבכמה אזורים  נצפהבמהלך נדידת האביב, 

לרוב בגובה אחרי חרקים מעופפים,  מרדףענפים, ולעתים על ידי בעל ידי חיפוש בעלווה ונעשה  ליקוט המזון . יםארוכ
 .נימות וזחלים זמינים שםבעיקר כ, מזוןהכאשר  ,עצים גבוהים יותר תלפעמים בחופ  'מ 6 של

 
הזכר  .הנצפמזדמנות  נקבותריבוי אם כי בעיקר מונוגמי, . הזכר אפריל יוליהרבייה בחודשי עונת  קינון ודגירה: 

וחובט  הנקבה, ואז מתקרב לצד כנפיוכוללת מכות מהירה של של הזכר בעונת החיזור תצוגה ה טריטוריאלי.יחידאי ו
לעתים קרובות בוחרת אחד מהם ומשלימה  הנקבה ונה מספר קינים לא מושלמים.הזכר באליה.  בצד הפונה כנףב

ממוקם הקן עדין.  ועשב , עלים ושורשים, מרופד בשערותנבנה מעשביםקן חדש. ה קןאו שבני הזוג בונים אותו, 
 - 11 במשך וגבני הזדגירה על ידי שני ביצים. ה 0-5  . בתטולהכגון אטד שיחב או נמוך חבוי בעץ בגובה בדרך כלל

 ימים
 
ל בגווני הצבע שלהם. הזכר מבין הבודדים במשפחת דהיחיד מבין הסבכיים שבני הזוג דומים ואין הב  :ידע מענייןמ

 אחרון בתקופת הנדידה של הסבכיים.נודד ההסבכיים שמשתתף בבניית הקן. הסבכי האפור הוא ה
 
 
 
 

 כיפה-שחור סבכי  .15
                                          Sylvia atricapillaשם לטיני: 
   lackcapBשם אנגלי: 

 أبو قلنسوة ם בערביתש

    



 25 

                                                                                              
 

כיפה" ומכאן גזורים שמותיו -חורבכי שסכיפה  "  - capillusשחור    -  aterיער,  - Sylviaשמו המדעי   מקור שמו : 
 תת מינים, שני הראשונים נצפים בארץ. הכיפה יש חמש -לסיבכי שחור האנגלי, הצרפתי, הספרדי  והעברי.

  S. a. atricapillא   

 S. a. dammholziב 

 S. a. paulucci   ג

        S. a. heinekenד 
                                                 S. a. heinekenה 
 

עד  2.5 ומשקלוס"מ  10 ארכו   .כנפיים מחודדותו מרובעקצהו שבינוני ארוך זנב סבכי בגודל בינוני עם   סימני זיהוי:
ראשו ועורפו שבגוון אפרפר שאר לשחור ייחודי , בניגוד צבועה ב ,תת המין הראשי של הזכר שליפת ראשו . כגרם 31

ים כה יםאפור. נוצות התעופה וחלקי גופו העליונים חום אפורבמהול  יזיתים בצבע חלקי הגוף העליונים צבוע .חיוור
 אפור: יזיתבגוון וצבועות  ותכהה , נוצות השוליים צר אפור-זנב חום. הי חיוורבצבע זיתעם שוליים  יםחומ יםאפורו

 הלסת התחתונהשחרחר,  . קשת המקור וקצהו בגווןכהה מהחוקשתית העין  , יםחיוורנים לבנב השתו בטןה ,גרוןה
 . אפרפרות רגלייםה ה.אפור

הנמצא בארץ, בהיר ואפור יותר מתת  dammholz. תת המין השני מהמאדי כיפת הראשזכר אבל עם דומה לנקבה ה
 המין הראשי.

 
ון רוסיה וסקנדינביה. כיפה משתרעת על פני רובה של אירופה להוציא את צפ-רתפוצת הסבכי שחו תפוצה בעולם: 

 אסיה. הסבכי דוגר במזרח התיכון וצפון אפריקה. למרכזמשם 
 

                                    
 מפת תפוצת  של סבכי שחור כיפה:

 אזורי שהיה בחורף. ירוק אזורי שהיה כל השנה –אזורי שהיה בקיץ. כחול  -צהוב 

 המפה לקוחה מתוך

Handbook of the birds of the world 
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 גםוביער מעורב  עם צמחיה רחבת עלים. יער נשיר מעדיף מיוער. שטח כל סוג שלבכמעט  פוץנ: מקום חיות
  גובהמ . ואשוח אורנים של עד יירוקיערות  .פרדסיםי ועצי פר מטעי ,עם עצים פארקים וגנים בחורשים עם שיחים,

בפרות יער  העשירו הסבוכחיה עם צמ אזוריםביותר  נמצא בחורף .בהרי הפירנאים'' מ 0022עד לגובה של  יםהפני 
    .דקלים ומטעי עירוניים גנים מטעי זיתים., נית למזרח התיכוןיעם צמחיה נמוכה האופי יםחורש אחרים. ופירות

ים חורש שולי נהרות,, מנגרובים ,בעצי פרי עשירה סוואנה משפלת, בתי גידול במגוון גדול של נמצא באפריקה
  .עונתיים פירות של זמינות ות עםיער ,הרריים ושיחים

 
תת המין השני מגיע  תת המין הראשי עובר אורח מצוי ביותר. לא שכיח בחורף ומוגבל לצפון הארץ.התפוצה בארץ:  

  בקבוצות קטנות בעיקר במזרח ודרום הארץ.
 

 יםכולל חוליותה ישנה. חסרימות השאר בבעיקר מזון צמחי ובמהלך עונת הרבייה וחסרי חוליות בעיקר חרקים  מזון:
זחלי , יםאתריפס ,חגבים. יתושים , תיקנים ,, שפיריותםזבובוני כגון מספר רב של פרוקי רגלייםו םוזחלי חרקים

  .שים ופרפריםע ,, רימות זבובים ,ארינמלים
 בעיקרנלקטו באזור הים התיכון  פירות  .פיקוסורבוס  ,, פרימוסיערה: םצמחישונים של  קטו כוללים  סוגיםלפירות שנ

חשוב תפקיד  צריכת פירות יש. לו בתחילת האביב רבייההבקיץ, בסתיו ובחורף מאוחר. אבל לפעמים במהלך עונת 
לעיתים  .על ידי מעוףלפעמים  ,מעלים וזרדים על ידי לקיטת פריטים נאסףהמזון  נדידת הסתיו. לקראת צבירת שומןב

 .ל פירות שנשרוונדירות, יורד לקרקע כדי לאכ
 

 ,עם דיווחים נדירים של ביגמיה מונוגמיהזכר  .אזורי המחיהברוב  אוגוסט -בעיקר באמצע אפריל :קינון ודגירה
חדש לגמרי משמש  ימים. אחד מאלה או 1-0קינים מאוד בסיסיים בתוך  התחלות זכר בונההטריטוריאלי. ו יחידאי
. התחתית עבה , דקים דפנותעם  הנבנ ,כוסבצורת  קןה .ימים 5עד  0במשך   בני הזוגשני נבנה על ידי  ,לרבייה

 בדרך כלל ךנמועדינים. הקן נבנה בגובה  סיביםעדין , שיער ו עשבב תושורשונים , מרופד  זרדים, מעשבים  השויע
בצומח  ( או ענפים של עץ קטן, גם)אטד י או שיח כיםסב, במיוחד בעלווה צפופה של של רחבי עלים בצמחייה נשירה

רוחב ה, משתנה עם קווי 0-6בדרך כלל  , ביצים 0-7 בתטולה . מ ' מעל הקרקע 0-חות מ בדרך כלל פ .עשבוני גבוה
הלפני  הביצהעם  ה, בדרך כלל מתחילעל ידי שני ההוריםמתבצעת דגירה . העונההול גידוהבית  גובהבו יגיאוגרפה

 ימים. 12-16ונמשכת   נהאחרו
 
 

 04.222.222 של מוערך סך ביותר, עם ותהרב י ציפוריםממינ אחדהוא  באירופהכיפה -סבכי שחור  מידע מעניין:

 אסיה.ומין זה הולך ומתפשט באירופה,  .זוגות רבייה
 ,(למרות שהדבר נאסר ברוב מדינות אירופה) ב ב"מקלות דבק" לצייד ציפורי שירנעשה שימוש נרחשבה  ,ןבקפריסי 

יר הנוחתות על האי מבין מיליוני ציפורי הש, בכמויות הגדולות ביותר , זו הציפור הנלכדתהכיפה-הסיבכי שחור
  . בתקופת הנדידה

 כיפה( הוא אחד הם.-" )שחורLa Capineraהשיר " ,שירתה של ציפור זו עוררה  את השראתם של אמנים איטלקים
 באופרה "פרנציסקו הקדוש מאסיזי" הסבכי מסמל את הקדוש.

 

 סבכי אשלים .16
  Sylvia mystacea: ם לטיניש 

 Menetries warbker: שם אנגלי

  שם בערבית
 

"סבכי )של היער( המשופם". נובע מהפס הלבן שמתחיל במקורו  שפםmystacea - יער   - Sylviaמקור שמו : 
שמו הגרמני "סבכי  ו של חוקר(.שמ) -הסבכי ע"ש מונטרי   –ועובר מתחת לעיניו. שמו באנגלית, צרפתית וספרדית 

         עצי אשלים ותרם לו את השם העברי. האשלים" ניתן לו בגלל פעילותו בין
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    זיהוי:סימני 
 תת מינים: 3סבכי האשלים מונה 

 .S. m. mystaceaא. 
 S. m. semenowiשם נרדף    S. m. rubescensב. 
 S. m. turcmenicaג.  

 .גרם 4-15 משקלווס"מ 13סבכי קטן עד בינוני בגודלו. תת המין הראשי אורכו 
ו שטוח. כיפת ראשו וסביב עיניו שחורים. כים יחסית לגודלו וחזקים. מקורו מעוקל במקצת, מצחארוכנפיו ו וזנב 

  טבעת עינו צהובה בהירה גחונו וגרונו ורודים ומובדלים בפס לבן מלחיו השחורות.
 

סבכי האשלים נפוצה באזור הטרנס כספי מצפון מזרח תורכיה עד לוולגה, בלוונט מתורכיה דרך  תפוצה בעולם:
 וטאג'קיסטן ןעירק לפרס משם לאפגאניסט

 

                                 
 

 : מקום חיות
לגבהים גבוהים ועד  (גובה פני הים )ים כספימ שיחיםסבך ועל ידי  מכוסיםצחיחים למחצה ה באזורים צחיחים או

 יםעמקב הגדליםשיחים מעדיף צמחית סבכים ו. מ' )טורקיה ( 0222ועד לרום שלמ ' )ארמניה (  1352למדי. 
ובנופים  באזורים מיוערים בדלילות גם אנמצ .ובשולי מדבר לאורך גדות נהר יםאשל בכיסוכן ומדרונות הרים יבשים 

 ושיחים נמוכים, בעיקר צמחייה עבותה מעדיףרבייה ה תבעונשלא  . גינות ופרדסים ,כגון מטעי תמרים מעשי ידי אדם
 ים.סבך אשל, וטיםינמוכה, סוואנת ש מלחותצמחיית  ,במדבריות או במדבריות למחצה

 
 :  התפוצה בארץ

 בארץ עוברי אורח מזדמנים נדירים, מבקר חורף אקראי בדרום הארץ.
 

    :מזון
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 .בעיקר חרקים הזחלים והביצים שלהם ,פרוקי רגליים קטנים נו העיקרימזו
 חורף(.ב) שונים( זרעים יער ופירות )בעיקר בסתיו בגרגרי מגווןמחוץ לעונת רבייה 

זבובים  ם,פרפרי ,צרעות ,נמלים ם,חרגולי ים,עש הכולליםחוליות  יחסרמ זוןיצפה ננבנוסף לזחלים וביצי חרקים ,  
שומן לפני ה להגדלת כמותקשורים באופן הדוק במקרה זה הם אבל  פירות יער בתזונה ידוע היטב תפקיד. וחיפושיות

לחלק העליון  עףמכן  לאחרו השיח לתחתיתו ראש נעשית על ידי מעוף בין השיחים, לעיתים מ טרףהלקיטת . נדידהה
 .של השיח הבא

 
 : קינון ודגירה

 
 ם.ישניאחד, באזורים מסוימים  מחזור הטלהבדרך כלל  .ליוליעד אפריל עונת הרבייה בתחילת  

מטרים תוך רפרוף בכנפיו לאחר מכן  0 – 3. נוהג לעוף מהר ולשיר בגובה של טריטוריאליו , יחדיאימונוגמי הזכר
 מסלול חצי עגול. מתחיל עוד סיבוב ויושב לנוח.ירידה איטית מתנופפת ב

גבעולים ועשבים, מרופד  ,כוס עמוקה עשויה מזרדים הקן בצורת. ימים 5 בני הזוג במשךקן נבנה על ידי שני ה
 צעיר. על שיח או עץס"מ  72-42 הקן נבנה בגובה שלושיער.  נשורתב
הדגירה מתחילים לאחר  בנית הקן. יום הראשון לאחריומיים מהשל   וחיםובמרהמוטלות ביצים,  0-6 טולה לרובתב

אחוזי  את הגוזלים . יםהאכילמגם ש ,ם על ידי שני בני הזוגימי 11-13 משך הדגירה .הביצה האחרונההטלת 
 ותכולת הקן משמשת טרףגמלים, חלק מהקינים נהרסים על ידי  -הסיבה . 57%עד  00 %ההצלחה באסיה    

 שועלים , חתולים וכלבים. ,פיקה פיקהנים, לנחשים, עורב
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