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כתב: ד"ר חיים מויאל

צילם: חיים מויאל 

יש הטוענים שהעורבים 
הם פגע רע וסמל לרוע 
והם אפילו מואשמים 
בנקמנות נוסח היצ'קוק. 
בארצות רבות ובישראל 
הוכרזו מינים מסוימים של 
עורבים, ובכללם העורב 
האפור, כמזיקים, ונעשים 

מאמצים לצמצם ואף למגר את אוכלוסיותיהם 
וזאת על שום פגיעתם באיזון האקולוגי בשדידת 
ביצים וגוזלים של עופות שונים ומזיקים 
ליבול ופירות שונים. אלא שהתמונה הזאת 
לא מדויקת כלל והצד המואר שלהם נוגע 
ביעילותם דווקא לסביבה והאדם בהקשרים 
רחבים. תועלתם לסביבה בסילוק פגרים, אשפה 
ויצורים חולים - היא אקולוגית בצורה ברורה, 
ומסירותם בגידול צאצאיהם מדהימה. מחקרים 
שונים ותצפיות למכביר מלמדים על אודות 
תבונתם הרבה, סקרנותם, זיכרונם המופלא, חיי 
החברה המורכבים שלהם, וגם על הסתגלנות 
והאופורטוניזם מעוררי ההתפעלות הטבועים 
בהם. מתברר כי התפשטותם של העורבים 
האפורים בערים השונות בעולם ובישראל נגזרת 
על פי רוב מפעולות האדם בסביבתו.
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 שמות: 
שמו המדעי של הסוג עורב -  corvus - גזור מלטינית 
העורב  של  זיהויו  ידוע.  לא  האטימולוגי  ופירושו 
כי  מציין  אהרוני  בספק.  מוטל  אינו  במקרא  המופיע 
מקורו של השם עֹוֵרב הוא "כי ָׁשחֹור כֶעֶרב" )כנאמר 
בתהלים: "קווצותיו תלתלים שחורות כעורב"(. שמו 
הערבי משמר היטב את השם העברי, ואילו בתלמוד 
הוא כונה גם בשם ֻקְרּקּור, בשל קרקורו הידוע. גם שמו 
קריאותיו  כהמיית  הוא   -  Crow  - והגרמני  האנגלי 
חיקוי  יכולת  מסוימים  לעורבים  יש  )אגב,  הגרוניות 
טובה, אפילו של אדם ושל כלב, והם מתועדים היטב 

בסרטוני יוטיוב(.  

cornix הוא שם המין של העורב האפור. המיתולוגיה 
היוונית מספרת כי קורוניס, שהייתה פילגשו של האל 
אפולֹו, שלחה פעם את קֹוָראּכס משרתה להביא מים. 
מכיוון שקֹוָראּכס איחר לשוב, כעס האל אפולֹו והפכו 
דלפו  מהם  אשר  במקורה,  שנקבים  שחורה  לציפור 

המים שאותם היא מבקשת להביא לאפרוחיה.

)והעורב  בעולם  הגדולה  השיר  לציפור  נחשב  העורב 
העורב  נחשב  בעבר  באמצע(.  טוב  במקום  האפור 
עד  ולמעשה  האירופי,  העורב  של  לתת-מין  האפור 
והביולוגיה  ביניהם  פוריים  כלאיים  בני  קיימים  היום 
המונוטוניות  קריאותיהם  לרבות  מאוד,  דומה  שלהם 
נוצרו  האוכלוסיות  כי  המאמינים  יש  והגרוניות.  
בתקופות הקרח ובתקופות בין-קרחוניות בפלייסטוקן. 
אפורים  עורבים  תת-מיני  ארבעה  הוגדרו  היום  עד 
 40 מצויים  בעולם  ועירקי(.  מצרי  קווקזי,  )אירופי, 
מלבד  יציבים(.  )כולם  מינים  שבעה  ובישראל  מינים, 
הארץ  אזורי  ברוב  והמתפרץ  הנפוץ  האפור  העורב 
)למעט החבל במדברי, החורשים הצפופים והחרמון(, 
 )C. rhipidurus( קצר-הזנב  העורב  את  להזכיר  יש 
חום-העורף  העורב  את  מדבר,  בנאות  ופעיל  המקנן 
ומותאם  המדברי  באזור  המקנן   )C. ruficollis(
 C.( מזרע  עורב  את  ביותר,  הקיצוניים  לתנאים  היטב 
frugilegus(, החורף בלהקותיו בשדות השפלה, החוף 
 C.( והצפון באופן מקוטע ומשתנה, את העורב ההודי
splendens( שהוא מין פולש ומתפשט, המקנן באזור 
קטן  עורב  והוא   ,)C. monedula( הקאק  את  אילת, 

>> עורב אפור. ראשו גדול, גופו מוצק, רגליו חזקות עם טפרים חדים ומאונקלים 
ומקורו גדול, חזק, חד ומאונקל קלות – תכונות אלו ותבונתו הרבה הפכוהו לשליט 

בלתי מעורער בשטחי מחייתו בסמוך למשכנות האדם .  צילם: חיים מויאל.

הכלאות  כשקיימים  ואפור,  שחור  בגוון  זה  עורב  אפור.  עורב  של  פורטרט   >>
ואפור.  שחור  של  משתנים  בגוונים  האירופי  העורב  לבין  בינו  באירופה  טבעיות 

כתמי השחור בחזהו משתנים מפרט לפרט ומהווים סימני זיהוי בין הפרטים  

אייר: חיים מויאל.
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שמצוי בשטחים חקלאיים ומערות באזור הים תיכוני )בעבר היה מוגבל 
גדול   -  )C. corax( השחור  העורב  ואת  שכם(,  ואזור  יהודה  לשפלת 
העורבים בעולם, מקנן נדיר ביותר באזורי ספר ומצוקי מדבר ספורים 
בנגב ומדבר יהודה. מינים אחרים השייכים למשפחה זו אך שייכים לסוג 
אחר הם מיודענו העורבני )Garrulus glandarius(, מהנפוצים ביותר 
בעורבים והצבעוני שבהם, המצוי בפארקים וחורשים שונים בכל האזור 
הים תיכוני )מפיץ חשוב של עצי האלון(, וכן שני מינים אלפיניים ומאוד 
אדום- וזג  צהוב-מקור  )זג  לחרמון  המזדמנים  זגים,  הקרויים  נדירים 

  .)Pyrhocorax מקור, השייכים לסוג

יש  כי עדיין  מקור כל מיני העורבים כנראה באזור הפליארקטי, אם 
הטוענים  כאלה  ויש  באוסטרליה,  עורב  הסוג  של  שמקורו  הטוענים 
דנ"א  רצפי  על  שהתבסס  מפורט  מחקר  פי  על  באמריקה.  שדווקא 
יצר את המינים של העולם  מיטוכונדרי, הפיצול הראשון שהתרחש 
התפתח  אצלנו  שחי  אפור  עורב  המין  והחדש.  האוריינטלי  הישן, 
ורק  שלו,  לתת-מין  נחשב  ובעבר   ,)C. corone( האירופי  מהעורב 

בשנת 2012 הופרד כמין עצמאי.

תיאור
בראשו,  מצוי  השחור  הצבע  ואפור.  מבריק  בשחור  דו-גוני,  לבושו 
מהזכר.  במקצת  גדולה  הנקבה  ובזנבו.  שלו  התעופה  באברות  בחזהו, 
מיני  שאר  אצל  כמו  בקצהו,  מעט  וכפוף  חד  ומגושם,  חזק  המקור 
העורבים. בכנפיו הרחבות הוא מתמרן היטב באוויר וגם דואה בגבהים 

נמוכים, אך לרוב הוא עף בתעופת חתירה אטית ורדודה. הווריאציות 
הצורניות של העורב האפור בנורבגיה נבדקו מתוך 734 פרטים שנאספו 
במשך שש שנים. נבדקו פרמטרים שונים )צבע לוע, צבע פלומה, אורך 
ורוחב הנוצות( ההבדל המדויק בין זכר לנקבה הכמעט זהים הוא באורך 
המקור ועוביו. התברר באותו מחקר כי אורך המקור משתנה בהתאם 
ואילו  יותר  כך, בקו רוחב צפוני המקור של הנקבה ארוך  לקו הרוחב. 
הזנב קצר יותר, ולעומת זאת אורך הכנף דומה בזוויגים. אורכו הממוצע 
51-44, מוטות כנפיו 100-84 ס"מ, ואילו משקלו כ-510 גרם בממוצע.

תפוצה
במרבית  נפוץ  ומקנן  יציב  והוא  הפליארקטי,  במערב  קינונו  תפוצת 
וצפון  התיכון  המזרח  אסיה,  מערב  ספרד(,  )למעט  אירופה  ארצות 
והולכות בערים  גדלות  )לרבות אזור הנילוס(. אוכלוסיותיו  אפריקה 

בארצות רבות באירופה, ואף אצלנו בישראל.

העורבים  של  וההולכת  הגדלה  לאורבניזציה  שונות  סיבות  יש 
האפורים, ובראש וראשונה בשל התרבות האתרים המתאימים לקינון 

ובגלל שפע מזון זמין וקבוע.

בצפון  כולל  הארץ,  אזורי  במרבית  ביותר  ונפוץ  יציב  האפור  העורב 
היה  הזה  העורב  לפי טריסטרם,  בעבר,  הירדן.  ובעמק  בנגב  ובמרכז, 
נפוץ מאוד במרכז הארץ ובדרומה, אך לא היה מצוי בעמק הירדן, ורק 
לעתים רחוקות נצפה בצפון הארץ. אין ספק שהתפתחות היישובית 

1

2

3

1. עורב אפור בשלולית. 
עורבים נוהגים תכופות 

להתקלח ולשתות מים בכול 

הזדמנות אפשרית וגם נוהגים 

לעיתים לשטוף פריטי מזון 

מסוימים כל אימת שיש 

צורך.  השתקפותם במים לא 

מבלבלת אותם והם מזהים 

עצמם היטב ובקלות וצולחם 

היטב את "מבחן המראה". 

צילם: חיים מויאל

2. עורב אפור צעיר. צילם: 
חיים מויאל

3. עורב אפור בחיפוש מזון 
בעשב. מין זה סתגלתן ומנצל 

כול פריט מזון שנזרק על 

ידי האדם, תוך כדי תצפית 

ומעקב "מקוון" אחר בני-אדם 

. צילם: חיים מויאל
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זמן  שבפרק  )אף  להתפשטותו  סייעה  המדינה  קום  מאז  והחקלאית 
קצר, אולי עשור לאחר מכן, נפגעה אוכלוסייתו מאוד מהרעלת תנים 

אינטנסיבית, אך התאוששה והשתקמה היטב(.

העורב האפור מוגדר כאוכל כול, טורף-על וסתגלן מרשים. הוא ניזון 
ממגוון רב של מזון, לרבות חרקים, מכרסמים, רכיכות, צבים וזוחלים 
קטנים, דגים ואפילו נבלות. מין זה נחשב לטורף של ביצים ואפרוחים 
של ציפורים רבות )בעיקר של עופות מים וציד, כמו אגמיות, ברווזים, 
לאחד  נחשב  הוא  מחקרים  פי  ועל  ושחפים(,  ים  תוכיי  קורמורנים, 
לוכד  נצפה  אף  הוא  שלהן.  הקינון  לכישלון  העיקריים  הגורמים 
חסרי  מבין  קטנים.  להקתיים  ועופות  זרזירים  כמו  באוויר,  ציפורים 
מסרטנים,  וכן  מרכיכות  בעיקר  ניזון  הוא  הלחים  באזורים  חוליות 

חרקים ועכבישים. 

אפורים  עורבים  של  בהצלחה  וגם  בניסיונות  שונות  פעמים  צפיתי 
בתעוזה  עליהן  להגן  שניסו  סיקסקים,  של  ביצים  אפילו  לחמוס 

ובחירוף נפש אל מול העורבים החמסנים.   

נבדקו בשנת 2003  וורטה שבמערב פולין  נחל  בפארק לאומי בשפך 
כ-82 דגימות מזון בעונת הקינון. נתגלה כי 79 אחוז מפריטי המזון 

כללו חלזונות ורכיכות שבהם הואכלו הגוזלים. 

במרזבי  באדמה,  מזון  להחביא  נוהג  משפחתו,  בני  כשאר  העורב, 
גגות ובעצים, לרבות אגוזים ובשר, ולנצלם בשעת הצורך. בהקשר זה 
תועלתו רבה כשאר העורבים והעורבני, בשל היותם מפיצי זרעים של 
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עצים שונים, כל אימת שלא יגלו את שהחביאו והתנאים יהיו טובים 
לנביטה.  

בהיעדרו של הנשר, העורבים הם הסניטרים העיקריים של הטבע. הם 
באכילת  תפוצתם,  אזורי  בכל  ולאדם  לסביבה  רבה  תועלת  מביאים 
פגרי חיות. למי שמתבונן נדמה כאילו העורבים מחלקים בינם לבין 
עצמם קטעי כביש שבהם כל אחד מהם אחראי על פינוי הפגרים. הם 
עושים זאת במיומנות ובזהירות רבה מפני פגיעת כלי רכב, ומונעים 
שהיו  תנים  או  שועלים  כצבועים,  אחרים,  טורפים  של  דריסה  בכך 

עטים על הפגרים אלמלא הם. 

במקרים שונים תועדו עורבים טורפים יונה או צוצלת בבית גידולן, 
העורב.  ידי  על  מועד  מבעוד  שזוהו  חלשים  פרטים  אלו  היו  לרוב 
בפינלנד צולם סרט שהועלה ליוטיוב, שבו מתועדים עורבים הגונבים 

12

3

4

3. עורבני ניזון מחלזונות. מין זה נוהג כמו העורב האפור להיזון מחלזונות 
קולות  של  מרשים  חיקוי  בכושר  ניחן  החד.   במקורו  היטב  בהם  ולטפל 

)אפילו בקולות של חתול או כלב במקרה של העורב האפור(. בניגוד לבני 

משפחתו הוא צבעוני. צילם: חיים מויאל

ומיודענו  זה  מין  לרבות  למיניהם,  עורבים  מפקאן.  ניזון  אפור  עורב   .4
מהם  כשחלק  בעונה,  שונים  ואגוזים  בפקאנים  תכופות  ניזונים  העורבני 

מטילים לקרקע וחלקם האחר נוהגים לקבור. צילם: חיים מויאל

1. עורב שחור. הגדול בעורבים ובציפורי-השיר בעולם וגם הנפוץ בהם, אם 
כי בארצנו נחשב מקנן נדיר )במיוחד במצוקי מדבר יהודה והנגב(.  נבחרה 

לציפור הלאומית של בהוטאן )ממלכה בין הודו לסין(.

Michał Włodarczyk :צילם

לא  לעיתים  כאוכלי פרחים  גם  ידועים  עורבים  קוטף פרח.  עורב אפור   .2
קרובות ונצפו גם גורמים לנזקים מסוימים לחלקות לגידול פרחי נוי. 

צילם: חיים מויאל
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דגים מחכות שהוצבו בבורות בשלג. בדומה לשאר העורבים, הוא ידוע 
כקלפטופרזיט, והוא נוהג לשדוד מזון כמו אגוזים למיניהם מבני מינו 

ועורבים אחרים כמו עקעק.

ביכולת  מאופיין  והוא  מאוד,  אינטליגנטי  חיים  בעל  הוא  העורב 
או  לדולפינים  )בדומה  אופרציות  קדימה  ולתכנן  בעיות  לפתור 
או  בענפים  להשתמש  יכולת  להם  יש  למשל  כך  שש(,  בני  ילדים 
בעורב  שבוצעו  בניסויים  )כמו  מזון  לשלוף  כדי  מתאימים  בזרדים 
הניו-קלדוני(, להשיט פיסת מזון כדי ללכוד את המתפתה, להשקיע 
אבנים כדי להעלות את מפלס המים בכוס צרה, ולהציף את המזון 
אף  ביוטיוב  )פורסמו  מתועדות  תצפיות  יש  המים.  פני  על  שצף 
עורבים אגוזי פקאן על מעבר חצייה, ממתינים  הן( שבהן מניחים 
למעבר  יורדים  אדום  באור  ואז  אותם,  ויפצחו  ידרסו  שמכוניות 

החצייה ואוכלים בין בני האדם שחוצים שם.  

רדיו  באמצעות  אפורים  עורבים   34 על  בטבע  שבוצעו  במחקרים 
טלמטריה ותצפיות עקביות, התברר כי עורבים לומדים על הימצאות 
מזון מעורבים אחרים שמגיעים אתם למקום שנת הלילה. העורבים 
ופעמים רבות הם  וגם בלילה,  ביום  גם  לבין עצמם  בינם  מתקשרים 

נצפו עפים ישירות למקומות שאליהם הופנו כנראה על ידי חבריהם.

קיים תיעוד על היתלות הפוכה של שני פרטים בדומה לעורב שחור, 
למטרת אכילת זרעים ומשחק, מה שמעיד על גמישות מרבית ושימוש 

בטכניקה מיוחדת זו להשגת מזון קשה להשגה.

נתגלה כי לעורב זה ואחרים שמיעה טובה יותר בתדרים נמוכים משל 
ציפורי שיר אחרות, ודומה לשל האדם )מתחת לחמישה-שישה קילו-

הרץ(, מה שמאפשר ודאי תקשורת מפותחת יותר בשעת הצורך.

קינון
כמונוגמי  האפור  העורב  מוגדר  האחרים  העורבים  מיני  כמו 
וטריטוריאלי, והקשר בין בני הזוג נמשך כל החיים. הבגרות המינית 
מתרחשת בגיל שנתיים, אך לרוב הוא מקנן מגיל שלוש. בעונת הקינון 
העורב דווקא סוליטרי, אך הוא חברותי בקבוצות קטנות של רווקים 

)לעתים עם מיני עורבים אחרים ומאינות, קואליציה של ממש(.

העורב האפור ידוע גם כמקנן במושבות דלילות לעתים נדירות )שלא 
כמו עורב המזרע המקנן כרגיל במושבות גדולות על העצים(, שבהן 
מתרחשים מאבקים טריטוריאליים מול קבוצות רווקים, אשר עלולים 
להסתיים בקניבליזם של הגוזלים. נאמנותם לאתר הקינון שנה אחר 
שנה ידועה היטב בספרות. מעניין לציין כי בשטחי הצפה של נחלים 
בתטולות  מאופיין  אך  יחסית,  גדול  הקנים  ריכוז   - תפוצת  באזורי 

קטנות. 

העורבים משתפים פעולה בסילוק אויבים מושבעים שלהם כמו דורסי 
יתר,  בתוקפנות  להתגודד  נוהגים  הממשית  הסכנה  ומול  ולילה,  יום 

ביום כמובן.

על פי פרופ' יורם יום-טוב, שחקר את המין הזה בסקוטלנד בשנות 
ה-70, לא נמצא קשר מובהק בין צפיפות הקינון ובחירת אתרי הקינון 
לזמינות המזון. ייתכן שהיא נגזרת של אתרים מתאימים, כמו עצים 

ראויים ואתרי תצפית מעולים. 

לא  צפיתי  גן  ברמת  הלאומי  בפארק  המקננים  בעורבים  בתצפיותיי 
מעט עם תלמידים בקנים סמוכים על ראשי עצי השדרה, כשהזכרים 
שומרים ומשגיחים בסמוך, וגם צפיתי במאבקים עיקשים, לעתים אל 

מול עורבים שכנים אחרים.  
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בבריכות  גם  פעילים  עורבים  מדג.  ניזון  אפור  עורב   .1
ימיים  וניזונים גם מיצורים  ים  ואפילו בחופי  דגים, במאגרים 

שנסחפים לחוף ומפגרי דגים. צילם: מיקי ללום

הצעירים  ההורים.  אחד  עם  בתקשורת  צעיר  עורב   .2-3
במסירות  מהקן  פריחתם  לאחר  מספר  שבועות  מטופלים 

ובתבונה רבה. המגע בין הפרטים, לרבות סירוק נוצות הדדי 

הוא שכיח . צילם: חיים מויאל



טבע הדברים | 1011 | טבע הדברים

העליון  בשליש  נבנה  הקן  בתחילה  יום.  כ-75  נמשכת  הקינון  עונת 
מוגנים  הם  כנראה  כך  הדרום-מערבי,  בצד  לרוב  העץ,  צמרת  של 
מפני הרוחות המערביות ועם זאת נהנים מהשמש הדרומית. ממוצע 
פחות  ובאזורים  מ',  כשישה  שונים,  במחקרים  שנבדק  כפי  הגובה, 
מופרעים אפילו שלושה מ'. במקרים נדירים נראה עורב אפור מקנן על 
הקרקע, ולאחרונה הם נצפים מקננים על עמודי חשמל מתאימים, כמו 
בסקוטלנד, שם הם גורמים לנזק של כ-250,000 לירות סטרלינג מדי 
שנה. בישראל הם מעדיפים את עצי האיקליפטוס, אך גם לא בוחלים 

באורן ובעצי פרי שונים. 

לחים  ענפים  כולל  החיצוני  הצד  עיקריות.  שכבות  שתי  בנוי  הקן 
בשילוב  יבש,  ועשב  יבשה  עצים  קליפת  הפנימי  והצד  ויבשים, 
משתנה של פרוות בעלי חיים, נוצות, פלומה וחומרים מעשי אדם, 
כחוטים )העלולים להיות מסוכנים לגוזלים(, נייר ופלסטיק. גובהו 
קני  )אגב,  ס"מ  ל-60  להגיע  עשוי  וקוטרו  ס"מ,  כ-20  הקן  של 
ונצים(.  עצים  ינשופי  ידי  על  באהבה  מאומצים  נטושים  עורבים 
מתוך 107 קנים שנבדקו במחקר שכלל כמה מדינות באירופה, גודל 
התטולה הממוצע היה 4.4 ביצים, מספר שמשתנה מאוד בין השנים 
ותלוי בגורמים שונים וגם באזור ובשפע המזון. כך למשל נתגלה 
באותו מחקר כי הממוצע הנמוך ביותר הוא בשווייץ ובסקוטלנד, 
הגדול  הממוצע  היה  למשל  אירופה  ובמרכז  בסקנדינביה  ואילו 
ביותר )שש(. גודלן של הביצים )שצבען, אגב, ירקרק עטור כתמים 
כן את העדפתם הברורה לתטולות  ועל  כהים( קובע את איכותן, 

קטנות יותר. 

עם  קורלציה  ללא  יום,   19-18 הוא  לבקיעה  עד  הדגירה  זמן  ממוצע 
גודל התטולה וממוצע מספר הגוזלים ב-108 קנים שנבדקו עמד על 
שלושה. ייתכן שההפרש בין מספר הביצים לגוזלים הוא אסטרטגיה 

לפיצוי אפשרי לאבדן או עקרות ביצים. 

ידוע כי העורבים דוגרים לפני השלמת התטולה, ולכן נוצר מצב שבו 
האגרסיביות  אך  יותר,  וחזקים  בוגרים  יש  הבוקעים  הגוזלים  בין 
שנתגלתה במקרים מסוימים הייתה חלשה ובוודאי לא נגועה בקייניזם 

השכיח דווקא בקרב עופות דורסים מסוימים. 

שיעור שרידות הביצים עמד באזורים שונים על כמעט 90 אחוז, ואילו 
הצלחת תהליך הקינון כולו )מינימום גידול בהצלחה של צאצא אחד 
שבין  הפרשים  כדי  עד  שונים,  באזורים  מאוד  שונה  הייתה  לפחות( 
88-23 אחוז. גורמים שונים, כמו מזג אוויר, מבנה קן רשלני, וטריפה, 
פגעו בהצלחת הקינון, ואפילו הביאו לנטישת הקן. הגוזלים בוקעים 
סומים ולועם כתום עז. לאחר כשלושה שבועות הם מתחילים בתרגילי 
עליהם  מגנים  אז  לקרקע,  לפעמים  נופלים  מהם  אחדים  תעופה, 
הוריהם מפני אויבים בסיוע שכניהם. יש להיזהר כי הם עשויים לזכור 
למשך תקופות ארוכות פרצופים שפגעו בגוזלים, אם כי לעתים הם 
טועים, כפי שקרה למכרה שלי, שהותקפה על ידי כמה עורבים בסגנון 
התקיפה של "הציפורים" של היצ'קוק, על לא עוול בכפה, עת נשאה 

סל קניות בדרכה לביתה בעיר רחובות.

הוא  באירופה  הקינון  בעונת  העורבים  של  המרכזיים  האויבים  אחד 
הדלק )Martes sp.(. בנוסף יש לציין אויבים מושבעים כמו החורפן, 
חתול הבית, נץ גדול, אנפה אפורה ועקב חורף.   על פי תצפיות שונות 
דווחו גם אויבים נוספים באזורים מסוימים, כמו קורמורנים גדולים 

המשתלטים על הקנים של העורבים. 

בית גידול
יערות  שטחי  ומגוונים:  רבים  חיות  במקומות  מצוי  האפור  העורב 
פתוחים, ביצות ומאגרי מים, שטחים חקלאיים, שטחי הצפה בנהרות 
התפשטותו  כי  נראה  בחופים.  ואפילו  ופארקים,  בערים  ונחלים, 
ההולכת וגדלה במרבית אזורי תפוצתו בערים, לרבות פארקים, היא 
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1. קן עורב על עץ. הקן הוא מסיבי וממוקם בין מזלג ענפים גדולים בגובה לרוב 
בקיני  נוהגים להשתמש  עצים  וינשופי  עצים  בזי  )נצים,  של שני-שליש מצמרתו 

Eran Finkle :עורבים( . בישראל עץ האיקליפטוס הוא העדיף לקינון במין זה. צילם

2. הורים בקן עורבים בפארק הלאומי ברמת גן. זוגות רבים מקנן על עצי השדרה 
שם וניזון ממזון זמין בפארק. צילם: חיים מויאל

3. גוזלים בקן של עץ מחטני. לרוב מוטלים 4-6 ביצים, אך לרוב שורדים 1-2 גוזלים 
Åsa Berndtsson :בממוצע. צילם

4. עורבים בהתלהקות ללינה משותפת על גג מבנה. העורבים נוהגים ללון בחבורה 
המונה עשרות פרטים בממוצע. זהו בוודאי תחנת מרכז מידע ותקשורת ובניסויים 

שונים הוכח מעל לכול ספק כי פרטים שמצאו מקור מזון מעולה מדווחים לפרטים 

Comrade King :אחרים הלנים איתם. צילם

במגמת  ולהקתיים  קטנים  עורבים  הם  קאקים  וועידה".  ב"שיחת  קאקים   .5
והחקלאיים  הכפריים  באזורים  לרוב  בארץ,  רבים  באזורים  מסיבית  התפשטות 

)בעבר שכנו בעיקר באזור בית גוברין והרי שכם(.  צילם: חיים מויאל
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פועל יוצא של תנאים משופרים באתרי הקינון, לרבות עצים גבוהים 
קן  לבניית  המתאימים  בודדים(  עצים  פארקים,  חורשות,  )בשדרה, 
מאסיבי. באירופה תועדפו המחטניים, אלונים גבוהים, איקליפטוסים, 

צפצפה, אדר, מיש וערבה. גורם נוסף הוא גיזום עודף. 

נזק ותועלת, האשמות וסטראוטיפים
ידי  על  מואשם  ואחרים,  מסוימים  עורבים  מיני  כמו  האפור,  העורב 
רבים מספור ומזה עידן ועידנים )אולי כבר מימי נוח והתיבה(, ולא 
תמיד בצדק, כפוגע בציפורי בר, בטלאים, בחיות מחמד וחיות משק 
קטנות, ביבול )באבטיחים, במלונים, ובפירות נוספים כמו פקאנים( 
כן סטטוס המין  על  וזוהמה.  ומשכניו, ברעש, הפצת מחלות  ובאדם 
מזיק,  למין  מוגן  והגנים מ-2006 ממין  ידי רשות הטבע  על  השתנה 
וככזה הוא מותר בפגיעה, הן בקנים והן באמצעות מלכודות ופגיעה 

ברבייה על ידי פיתיונות המכילים רעל )ניקרבזין(. 

העורבים אמנם עלולים להיות תוקפניים כלפי אויבים, כמו חתולים 
ודורסים, אך תקיפות ממשיות כלפי בני אדם נדירות במיוחד. על פי 
מחלה  לגורמי  וקטורים  אמנם  נושא  האפור  העורב  שונים,  חוקרים 
ויש  ראש,  וקוצניות  עלוקות,  טפיליות,  כתולעים  ופרזיטים  שונים 
להניח כי זאת בשל פעילותו במזבלות ובאתרי אשפה, והיותם אוכלי 

נבלות ידועים. 

אל מול אלו ראוי לציין את תועלתם הסניטרית של העורבים, כמדללי 
חיות חולות ופצועות, מחסלי מזיקים, כמו מכרסמים וחרקים, וזאת 

בנוסף להיותם מפיצי עצי פרי שונים.  

ד"ר חיים מויאל הוא מרצה לזואולוגיה במכללת לוינסקי בת"א.
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2 יודע  פרט  וכול  נקירה  סדר  יש  לרוב  פרטים.  שני  בין  מזון  על  תחרות   .1
פרטים  בין  מחלוקות  מתגלעים  לעיתים  במדרג.  מיקומו  על  במוקדם 

במעמד דומה באורח אגרסיבי. צילם: רועי אברהם 

כמו  מנוצל  אפור  עורב  מצויצת.  קוקייה  של  צעיר  מאכיל  עורב   .2
העקעק כפונדקאי מועדף לקוקייה המצויצת האם ההורים הפונדקאים 

והאינטלגנטים מודעים לרמייה המוצלחת? ייתכן ורק בשלבים מאוחרים, 

לאחר שההורים אולי כבר נקשרים לגוזל המפונק )שהעיף מבעוד מועד 

זהבי  פרופ'  כפי שהציע  אימה  במאזן  מדובר  ואולי  החורגים(  אחיו  את 

המנוח, כך שיתאפשר לעורבים בהמשך עונת הקינון לקיים אולי מחזור 

נוסף ללא הפרעה. צילם: שלומי בכר

3. עורב מזרע. מין זה נחשב למין נודד בלהקות גדולות, בניגוד למרבית 
בני משפחתו היציבים.  בישראל חורף בלהקותיו בעיקר בשדות חקלאים. 

מתברר כי נחשב לאחד ממיני העורבים האינטליגנטיים ביותר המשתמש 

בכלים בדומה לעורב הניו-קלדוני ושימפנזה.   צילם: שלומי לוי

של  קניבליות  של  מקרים  נצפו  פרטים.  שני  בין  ועיקש  נוסף  קרב   .4
על  בדגירה  מרותקת  נצפתה  בקן  שהנקבה  ובמקרים  לקנים  פולשים 

אף ניסיונות התקיפות ובלבד שהגוזלים יהיו מוגנים עד לבואו של הזכר. 

צילם: מורדי חוטובלי

 )Mobbing( התגודדות  עורבים.  ידי  על  אוח  של  פוחלץ  תקיפת   .5
העורבים.   אצל  ידועה  ביום  בדורסי-לילה  ממש  של   ותקיפה 

צילם: חיים מויאל

גם  הם  עורבים  בפארק.  באשפה  עצמות  משיירי  ניזון  אפור  עורב   .6
ובמקום שיש שקיות זבל עם פריטי  מוגדרים כאוכלי נבלות ואשפתות 

מזון מפתים הם מנקרים לשליפתם.   צילם: חיים מויאל
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