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כתבה: שגית הורוביץ

לא מעט שקנאים הגיעו בשנים האחרונות 
לבית החולים לחיות בר. לפעמים היו 

מאושפזים אצלנו עשרות שקנאים במקביל, 
אולם שקנאי כזה לא ראינו מעולם. השקנאי 
נמצא בעמק עכו והועבר על ידי פקח רשות 
הטבע והגנים גיא זהרוני לשמורת עין אפק. 

משם הוא הובהל על ידי נהג החי־בולנס שלנו 
לבית החולים. מיד כשהגיע הבחינו המטפלים 

כי הוא סובל מדימומים קשים בחלקי גוף 
שונים. הפגיעות כללו סדק בכנף ופגיעה 

ישירה בעין שגרמה לו לאבד את הראייה.
היה ברור שמדובר בפגיעות ירי אולם רק 
כאשר פוענחו תצלומי הרנטגן שלו, הבינו 

המטפלים את גודל הזוועה. בתוך גופו של 
השקנאי נספרו 110 כדוריות עופרת - מספר 

בלתי נתפס. כמות העופרת האדירה, גרמה 
לפציעות הרבות ולהרעלת עופרת קשה.

למה זה קורה? בגלל הקונפליקט הידוע 
והמוכר בין החקלאים, בעלי בריכות הדגים, 

לבין השקנאים אוכלי הדגים. במהלך 
נדידתם, לאחר שעזבו את מקורות המזון 

ונדדו מבלי לאכול במשך ימים רבים, מגיעים 
השקנאים לישראל מורעבים. מרבית מקווי 

המים הטבעיים בארץ יובשו או שהדגה בהם 
הידלדלה, ולכן השקנאים נמשכים לבריכות 

הדגים המסחריות.
חלק ניכר מהחקלאים מבינים ומודעים למצב 
ומשתפים פעולה עם רשות הטבע והגנים כדי 

לנסות למזער את התופעה על ידי האכלת 
השקנאים בדגים חסרי ערך מסחרי. אנשי 

הרשות והחקלאים דואגים לספק מלאי דגים 
בשמורת החולה ובכמה מאגרי מים, ובכך 

מקטינים את הצורך של השקנאים להגיע 
לבריכות הגידול המסחריות.

אך גם לאחר אספקת הדגים, עדיין הדייגים 
חייבים לשמור על בריכות הדגים מפני 

השקנאים מכיוון שהן תמיד יהיו עשירות 
יותר בכמויות הדגים שבהן. ולכן, לצערנו, לא 
פעם קורה שחקלאי פועל בדרך אלימה לסלק 
את השקנאים על ידי ירי כדורי עופרת – כמו 

אלו שפגעו בשקנאי שלנו. כדורי העופרת 
מתפזרים בגופם לעשרות כדוריות קטנטנות 
וגורמים לא פעם למותם של שקנאים רבים.
השקנאי הירוי מטופל כעת בתרופה נוגדת 
עופרת כדי לנטרל את ההרעלה, ובמקביל, 

יעבור ניתוח לאיחוי הסדק בכנף. כאשר 
יחלים מההרעלה וכשהכנף תתאחה, הוא 

יוכל לשוב אל הטבע בתקווה שלא ייתקל 
ביורים נוספים.

הכותבת היא דוברת הספארי ברמת גן

השקנאי מתאושש מהפציעה הקשה צילום: טיבור יגר 

 שקנאי אחד,   
110 כדורים

לא פחות מ־110 כדוריות עופרת נמצאו בתוך 
גופו של שקנאי שהגיע לבית החולים לחיות 

בר. בזכות הטיפול המהיר והמסור הוא מחלים 
כעת, והתקווה היא כי ישוב לטבע במהרה


