
תמונות מהטבע

קוראים לי פליפר
כ–50 מיני דולפינים חיים בעולם, רובם באוקיינוסים ומעטים במים מתוקים.

כ–350 דולפינים נעים לאורך חוף ישראל בים התיכון, ובסקרים נצפה
מין אחד - הדולפינן המצוי. תראו מי בא לבקר

צילם: ד"ר אביעד שיינין, יו"ר מחמל"י

אורך הדולפינן 300-250 ס"מ, משקלו כ–250 ק"ג. דולפינן חי 50-40 שנה 
)נקבות חיות יותר מזכרים(. הסנפיר הגבי משמש כאמצעי זיהוי, ממש כמו 
טביעת אצבע. הדולפינן יכול לעצור את הנשימה עד כ–10 דקות

אפשר לנשום לרווחה. מבלים בסוף השבוע בגן לאומי פלמחים
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וסיוע  מידע  חקר  )מרכז  מחמל"י  חוקרי 
שבועיים  סקרים  מקיימים  ימיים(  ליונקים 
הים  היבשת  במדף  הימיים  היונקים  לחקר 
מבוצעת  זו  פעילות  ישראל.  של  תיכוני 
והגנים,  הטבע  רשות  עם  פעולה  בשיתוף 
יאכטות  ובעלי  שיא–גל  היאכטות  מועדון 
- אחד  מין  נצפה  הסקרים  ברוב   פרטיות. 

הדולפינן המצוי - "פליפר" המיתולוגי.
את  הראשונה  בפעם  משרטט  המחקר 
אוכלוסיית  מהים.  שכנינו  של  המאפיינים 
נתון  רגע  בכל  ומונה  קבועה  יציבה,   הדולפינן 
כ–350 דולפינים, שנעים לכל אורך חוף ישראל 
בים התיכון. מתוכם, אנחנו מכירים באופן אישי 
170 דולפינים, וזאת על פי סנפיר הגב, שהוא 
כמו טביעת האצבע שלהם עבורנו. 170 אלה 
ואנו  המקומית  מהאוכלוסייה  חלק  רק  הם 
ממשיכים לגלות דולפינים חדשים ולא מוכרים. 
ושוב  שוב  נצפים  מתוכם  כ–50  להיום  נכון 
והם אלה שגרים דרך קבע מול חופינו. להקת 
בממוצע  מונה  ישראל  חוף  לאורך   הדולפינים 
חמישה שישה דולפינים, הדולפינות ממליטות 

גורים בחודשי האביב והקיץ.
שיתוף הפעולה עם רשות הטבע והגנים החל 
תדיר  באופן  מאז  ומבוצע   2007 שנת  בסוף 
בשמורת ראש הנקרה בצפון ובשמורת אבטח 
סקרים  מ–40  יותר  בוצעו  היום  עד  בדרום. 
מערבית  שתועדה  להקה  יש  משותפים. 
היו  המצולמים  הדולפינים  אבטח.  לשמורת 
 40.5 בעומק  לאשקלון  מערבית  מייל   5.5
מטר. להקה של כשמונה דולפינים, ובהם גור 
ועוד צעיר שנולד, כנראה,  קטן שנולד השנה 
ספינת  בקרבת  התגלו  הדולפינים  שנה.  לפני 
מכמורת אבל מהר מאוד עזבו את המכמורתן, 
קפיצות  עם  חברתית  בהתנהגות  והמשיכו 
דולפינים  כמה  היו  מנוחה.  ובעיקר  מרשימות 
גור קטן.  ומיקי עם  אנני  כמו סטמפי,  מוכרים, 
להמשיך  החלטנו  כשעה  של  תצפית  לאחר 
לחפש ואז הגיעו עוד ארבעה דולפינים שחברו 
ללהקה הראשונה. עכשיו יש כבר אישור מדעי 
חלק  הוא  המצוי  שהדולפינן  לעובדה  רשמי 

מהחי הטבעי של מדינת ישראל. 

מאת ד"ר אביעד שיינין, יו"ר מחמל"י 
ואחראי סקרים, אוניברסיטת חיפה

סקר הדולפינים בארץ

הדולפינות ממליטות גורים בחודשי 
האביב והקיץ. משך ההיריון של 

הדולפינה שנה ולאחריו נולד ולד 
אחד בלבד. דולפינים מוכרים כבעלי 
חיים חכמים וחברותיים מאוד, רובם 

חיים בלהקות והם מתקשרים בעזרת 
מחוות גוף וצלילים 
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