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 הלאומית של ישראלהציפור  –הדוכיפת 

 

 ישראל. -בארץ החיההציפור היחידה ממשפחת הדוכיפתיים  הדוכיפת היא

 

 פרטים מזהים

 22-03 משקלה .סנטימטר 26-22 כנפיה מוטת, סנטימטר 62-03-כשל הדוכיפת  אורכה

 מתנשאת ראשה ועל, לבן שחור בצבעי מפוספסים וזנבה כנפיה. צהבהב-חום גופה צבע. גרם

ומשמשות לתקשורת בין  מעופה בזמן המזדקרות ,ארוכותכתומות ו נוצות של ציצית

, הוא ועל אף עדינותו ,ומחודד דק, ארוך מקורה. גדולות וכנפיה קצרות רגליה. הציפורים

  .מנקרת בו בעוצמה בקרקע ומעלה באמצעותו את מזונה היא :כלי חפירהמשמש כ

 על טרפה את אוכלת היא ,מנוונת לשונהשמאחר . ותולעים זחלים, מחרקים ניזונה דוכיפתה

 .פיה תוך אל נופל שהוא בעת ובליעתו לאוויר זריקתו ידי

 יהמחסביבת 

שדות, גינות  מישורים, בכרי מרעה, כגון: בשטחים פתוחיםהוא  דוכיפתה אזור המחיה של

 נוי, מטעים ויערות פארק.

 בעקבות וגדלה מתפשטת תפוצתה אך, החוף במישור בעיקר ניתן למצוא אותהבישראל 

. היא אינה בזוגות אוחיה ביחידות היא לרוב . במדינה והמדשאות המעובדים השדות ריבוי

 )למעט לצורך הטלת ביצים( .אינה בונה קןף ומגביהה לעו

 גוזלי הדוכיפת

בנקיקי סלעים, בקירות, בעצים חלולים וגם בשקעים וגומחות את ביציה הדוכיפת מטילה 

 .בגגות של בתים

הנקבה  אם מאיימת סכנה .הקן בנוי מגיבוב של חומרי קינון כגון נוצות, עשבים וכדומה

הגוזלים בוקעים  ., להגן על דור ההמשךמפריחה נוזל מסריח מבלוטות הקרובות לזנבה

  יום. 62-66 בקןשוהים הם  .עוטי פלומה אפרפרה על חלק גופם העליוןו ()עיווריםסומים 

 מקור השם

הציצית הכפולה שלה   -כיפה שבראשה -הדוניתן לה על שם של הדוכיפת מניחים ששמה 

על שם אותה  –ניקל שפירושו מקור כפול -בצללית. בשפה הכורדית נקראת הדוכיפת דו

פת -בר. דיכצללית. אחד השמות הקדומים של הדוכיפת הוא תרנגולא ברא כלומר תרנגול 

 .מהשפות ההודיות פרושו תרנגול בר באחת
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  ספרות עבריתב

אותה בצורה בחר להציג אחד מהם  שני משוררים מוערכים כללו בשירם את הדוכיפת, אך כל

 שונה.

"בין נהר פרת לנהל חידקל" מופיעה הדוכיפת כציפור פלאית ק יחיים נחמן ביאל ו שלבשיר

 לחפש את האהוב: היוצאת

 חידקל ונהר פרת נהר בין"

 דקל מיתמר ההר-על

 עפאיו בין ובדקל

 זהב דוכיפת לה-תשכן

 חוגי, עופי! זהב ציפור

 ".זוגי בן לי ובקשי צאי

 

המשורר ע. הלל כתב שיר על הדוכיפת ומתאר אותה כציפור שאכפת לה רק מעצמה  ואילו

 ולא מהסביבה שלה:

 "ואם העולם יתהפך, שמים יפלו למטה, והארץ על הגג?

 אמרה הדוכיפת.-לא אכפת לי

 אז מה בסופו של דבר אכפת לך ואכפת?

 -אני לעצמי

 אני הדוכיפת

 מאוד

 מאוד

 אכפת!

 אמרה הדוכיפת".

 

 


