
כתבו: אסנת ומשה אגמי, אביב פישביין ונדב לוי
צילמו: אביב פישביין ומשה אגמי

פנינת הטבע
של יפן

האי הוקאידו

בקניון דאקיגארי )Dakigaeri Gorge( שבחבל טהוקו, בחלק הצפוני 

זורם נהר  שצבע מימיו כחול-טורקיז. הנהר מפלס  של האי הונשו, 

דרכו ביער ראשוני מעורב וצפוף של עצים רחבי עלים ועצים מחטניים, 

שבעת השלכת הצבעונית בסתיו יוצרים נופך מיוחד של מסתוריות 

ויופי. משני עברי הקניון התלול שוצפים מפלי מים שופעים.

צילם: משה אגמי
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השלכת  בעונת  באגם  שיט  אקאן.  שמורת  אגמי  בחמשת  הגדול  אקאן  אגם 

הססגונית, מותיר את המבקרים פעורי פה. צילם: משה אגמי
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חגורת  לאורכ  נמתח  ק“מ,  ל-3,000  קרוב  שאורכו  יפנ,  איי  ארכיפלג 
האיימ  לאורכ  לה  וצפונה  השקט; מיפנ  האוקיינו6  את  המקיפה  האש 
לה  ודרומה  ועוד,  האלאוטיימ  האיימ  קמצ‘טקה,  האי  חצי  הקוריליימ, 
זהו  ועוד.  החדשה  גינאה  פפואה  האי  אינדונזיה,  הפיליפינימ,  לאורכ 
המוכה  הארצ -  כדור  פני  על  גיאולוגית  מבחינה  ביותר  הפעיל  האזור 
ברעידות אדמה והתפרצויות געשיות רבות. כדור הארצ מורכב מלוחות 
מחוברימ  היו  לוחות אלו  הזמנ.  כל  שונימ  בכיוונימ  בתנועה  הנמצאימ 
לפני יותר מ-220 מיליונ שנה ללוח יבשתי אחד שנקרא פנגיאה. אט אט 
החלה פנגיאה להיפרד לשתי יבשות-על: לאורא6יה בצפונ וגונדוואנה 
בדרומ, כשימ תטי6 הולכ ומפריד ביניהנ. כל אחת מהנ החלה להתפצל 
פני  על  כיומ  לנו  המוכרימ  והימימ  היבשות  לתצורת  עד  שנעו  ללוחות 
או  לוח יבשתי  ימי,  מלוח  מורכב  להיות  יכול  כזה  לוח  כל  הארצ.  כדור 
שילוב של שניהמ. לכנ היומ מדברימ על נדידת הלוחות ולא היבשות. 
היומ  של  שהיבשות  משערימ  והגיאולוגימ  בהתמדה,  נמשכ  זה  תהליכ 

נעות בתהליכ שב6ופו יתחברו מחדש ליבשת-על אחת. 

היבשת  מרכז  6ביב  אז  ישררו  קיצוניימ  תנאימ  אילו  לדמיינ  קשה  לא 
הזאת, במרחק אלפי קילומטרימ מהימ, שכידוע מהווה גורמ ממתנ של 
האקלימ ואחראי גמ להורדת משקעימ. אולי יהיו אלה תנאימ קיצוניימ 

כמו אלו השוררימ היומ בחלקימ של כוכב הלכת נוגה.

חגורת ”טבעת האש“ מתחילה ברכ6 האנדימ בדרומ אמריקה, שאורכו 
כ-8,000 ק“מ, דרכ הרי ה6יירה באמריקה התיכונה בואכה הרי הרוקי 
קמצ‘טקה,  האלאוטיימ,  האיימ  דרכ  לאל6קה  ומשמ  האמרי-קנדיימ, 
האיימ הקוריליימ ודרומה לעבר יפנ. ברור אמ כנ שכל הפעילות הגעשית 

ביפנ קשורה במיקומה על טבעת האש.

הביולוגי בו דומה הרבה יותר ל6יביר מאשר להונשו. הוקאידו, ששוכנ 
כאמור בלב חגורת האש, התעצב על ידי נופ וולקני עמ הרי געש פעילימ 

המתנשאימ לרומ של עד  כ- 2300 מ‘ מעל פני הימ.

האי  כל  בעולמ.  בגודלו  וה-21  ביפנ  בגודלו  השני  האי  הוא  הוקאידו 
והגדול  המרכזי  המחוז  שהוא  יחיד,  מחוז  ובו  אחד  ארצ  חבל  מהווה 
כמה  במשכ  שקופא  אוחוצק  בימ  מצפונ  מוקפ  הוא  יפנ.  של  ביותר 
יפנ.  בימ  ובמערב  השקט  באוקיינו6  במזרח  החורפ,  בעונת  חודשימ 
למצרימ  מתחת  הונשו.  הגדול  האי  לבינ  בינו  מפרידימ  צוגרו  מצרי 
עוברת מנהרת 6ייקנ, שאורכה 53.85 ק“מ והיא מנהרת הרכבת השנייה 

באורכה בעולמ, לאחר מנהרת ב6י6 הגוטהארד. 

מעלות  לכ-30  בהוקאידו  הטמפרטורות  יורדות  בחורפ  ב6יביר,  כמו 
כחמישה  במשכ  וקפוא.  מאוד  שמ  ומושלג  לאפ6,  מתחת  צל6יו6 
חודשימ בשנה, החל מראשית נובמבר, שולט הצבע הלבנ באי. השפעת 
האזורימ  שאר  לעומת  גדולה  לאנדמיות  הובילה  הוקאידו  על  6יביר 
נדבכ  יפנ  של  והנופי  הביולוגי  למגוונ  הו6יפה  ובככ  יפנ,  של  והאיימ 

ייחודי - 6וב-ארקטי. 
ביפנ תיירות הפנימ היא מהמפותחות בעולמ. בקיצ בהוקאידו האקלימ 
יבש, נעימ וקריר יותר מאשר באי הונשו שבו שורר קיצ חמ וגשומ. לכנ, 

מיליוני יפנימ מגיעימ לטייל שמ בחודשי הקיצ. 

ארכיפלג האיימ המרכיבימ את יפנ נמצא בקצה המזרחי של א6יה. זוהי 
שרשרת איימ געשיימ המוקפימ מימ מכל עבריהמ. האי הוקאידו הוא 

הצפוני שבאיי יפנ. 

אינ עוד ארצ כמו יפנ בעולמ. יש אומרימ כי אפשר לחלק את הישראלימ 
לאלה שכבר היו ביפנ ואלה שחולמימ להיות בה. רבימ מהמבקרימ בה 
והאי  מבחינות רבות,  ומרתקת  מגוונת  יפנ  ושוב.  שוב  אפ שבימ אליה 
הוקאידו עמ פלאי הטבע שבו הוא היהלומ שבכתר, ואפ הוכרזו בו כמה 

.(World Heritage Sites) אתרי שימור עולמיימ
 

מחובר  היה  לא  הוא  הגיאולוגי  בככ שבעברו  הוקאידו  האי  של  ייחודו 
לאי הונשו אלא רק בתקופות הקרח שבהנ מפל6 הימימ היה נמוכ יותר 
בכ-150 מ‘ מאשר כיומ, והיה רצפ יבשתי בינ האיימ. רק ב6ופ תקופת 
עלה  הימימ  ומפל6  להפשיר  החל  הקרח  שנה,  כ-12,000  לפני  הקרח, 
לנו  שמוכר  האיימ  ארכיפלג  את  ביפנ  ויצר  הנוכחי,  לגובהו  עד  ועלה 
כיומ. מ6תבר שהאי הוקאידו קרוב ודומה בתנאיו ל6יביר, ולכנ המגוונ 

יפן, תעודת זהות
ארכיפלג איי יפן: כ-3,000 איים, מהם ארבעה איים גדולים ומרכזיים 

- הונשו, הוקאידו, שיקוקו וקיושו.
שטח: כ-377,915 קמ”ר, מהם כ-374,834 קמ”ר יבשה ו-3,091 קמ”ר 

שטח גופי המים.
אוכלוסייה: כ-126 מיליון בני אדם בשישה מחוזות.

יפן והמטרופולין המאוכלס ביותר בעולם.  טוקיו, בירת  עיר הבירה: 
יפן )בין השנים -794 עד לפני כ-150 שנה הייתה קיוטו בירתה של 

.)1868
ובקיץ,  באביב  ופורחת  מיוערת  הררית,  ארץ  ותכסית:  טופוגרפיה 

מושלגת בחורף.
אקלים: ממוזג משתנה בכל האיים. בקיץ חם ולח יותר באי הונשו, 

נעים יותר בהוקאידו. 
גיאולוגיה: התפרצויות געשיות ופעילות סיסמית גבוהה.

תיירות: המובילה בעולם מבחינת תיירות הפנים. 

חגורת האש העולמית
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בניין הלבנים האדומות של משרדי הממשל בסאפורו, בירת האי הוקאידו.   1
המבנה משנת 1890 נחשב לנכס תרבות לאומי. הבנייה באי הוקאידו אינה 

בנייה יפנית טיפוסית מסורתית, ואין כמעט מקדשים באי.

צילם: משה אגמי  

האי משתרע על פני 83,454 קמ“ר, והוא מהווה כחמישית משטח יפנ 
שמורות  תושביה.  מכלל  בלבד  אחוזימ  כחמישה  בו  שוכנימ  אכ  כולה, 
מכו6ה  משטחו  אחוז  ו-70  משטחו,  אחוזימ  עשרה  תופ6ות  הטבע 
יערות שמהווימ 22 אחוז מכלל היערות שיש ביפנ. כ-43 ק“מ מצפונ לו 

שוכנ האי 6חלינ, (Sakhalin) המשתייכ לרו6יה והוא הגדול שבאייה.

הוקאידו
עיר הבירה: 6אפורו (Sapporo), שהיא גמ הגדולה בערי האי.

כ-5.5  המהווימ   ,(2019 (מאי  בהוקאידו: 5.281 מיליונ  אוכלו6ייה 
אחוזימ מכלל אוכלו6יית יפנ.

מכללות ואוניבר6יטאות: אוניבר6יטת הוקאידו 

אטרקציות תיירותיות ושמורות טבע
בהוקאידו נמצאת שמורת הטבע הגדולה ביותר ביפנ - דאי6צוזנ, אשר 
שבה.  ביותר  הגבוהימ  ההרימ  בשל  העולמ“  ”גג  אותה  מכנימ  היפנימ 
הר געש פעיל, א6אהי-דאקה (בשפת האיינו - משכנ האלימ), מתנשא 
גמ  בשמורה  מ‘).   2,290) הוקאידו  בהרי  הגבוה  והוא  השמורה,  במרכז 

מ6לולי הליכה יפימ, מפלימ ויערות עבותימ.

קושירו  הלאומי  הפארק  נרחבימ:  ביצות  שטחי  יש  הוקאידו  במזרח 
מכ6ה שטח של 260 קמ“ר. הפארק ידוע בעולמ כאקו6י6טמה חשובה 

במזרח  קבע  תושב  שהוא  היפני  העגור  כולל  בטבע,  חיימ  בעלי  של 
הוקאידו לאורכ כל השנה. (טבע הדברימ 300)

ושטחו  ק“מ,  כ-25  ורוחבו  ק“מ  כ-70  שאורכו  שירטוקו,  האי  חצי 
ביותר  והפראי  הנידח  לאזור  ונחשב  אוחוצק  לימ  בולט  קמ“ר  כ-450 
לאיימ  נושק  הוא  העולמ.  קצה   - האיינו  בשפת  השמ  משמעות  ביפנ. 
הקוריליימ שנמתחימ עד לחצי האי קמצ‘טקה. השמורה הוכרזה בשנת 
מיני  לכ-600  בית  והיא  אונ6ק“ו,  של  עולמי  לשימור  כאתר   2005
ביער  מטיולנו  באחד  יבשתיימ.  יונקימ  מיני   28 מתוכמ  חיימ  בעלי 
לצפות  אגמי)  ומשה  (א6נת  זכינו  אפ  שירטוקו  של  הבראשיתי 
בקטופה (Blakiston’s fish owl), דור6 לילה ענק ומרשימ ביותר שהיה 
גמ בארצ אכ נכחד. כמו כנ פגשנו צמחימ כמו מיני רודודנדרונ, חמשנ, 
בכור-אביב, פרגימ, אירי6ימ וכנ צמחימ נו6פימ שמוצאמ מקמצ‘טקה.

לצפייה  ביותר  הטובימ  המקומות  אחד  גמ  הוא  שירטוקו  האי  חצי 
משמשימ  הימ  אל  ממנו  שיורדימ  שהנהרות  כיוונ  חומימ,  בדובימ 
בקיצ את מיני ה6למונימ לשוב ולהטיל את ביציהמ במעלה הנהרות, 
הדובימ  החורפ.  תרדמת  לקראת  בתאוותנות  מהמ  ניזונימ  והדובימ 
כ-35  של  רבה  בצפיפות  שירטוקו  האי  חצי  את  מאכל6ימ  החומימ 

דובימ לכל 100 קמ“ר.

בחמשת  הגדול  הוא   (Akan) אקאנ  אגמ   - הוותיקה  אקאנ  שמורת 
ניתנ  חמימ.  ומעיינות  פעילימ  געש  הרי  גמ  ובתחומה  השמורה,  אגמי 
את  מותיר  הצבעונית  השלכת  שבעונת  באגמ,  מרהיב  שיט  לערוכ 
שמגיעות  הכדוריות  המרימו  אצות  גדלות  באגמ  פה.  פעורי  המבקרימ 
מ‘.                                  שניימ-שלושה  של  בעומק  במימיו  וגדלות  6“מ  כ-30  של  לקוטר 
באגמ קושירו יש אי קטנ ה6מוכ לחופ ובו מ6לול הליכה שב6ופו ניתנ 

1
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לטבול במי מעיינ חמימימ. אגמ מאשו הצלול והעמוק נחשב לאגמ עמ 
המימ הצלולימ ביותר בעולמ, עד כדי ראות לעומק של כ-40 מ‘.

הקרביימ  בתוכ  הליכה  מ6לולי   - הגיהינומ“  ”עמק   - נובוריבצו  בעמק 
של קלדרה פעילה עתירת גזימ ואדימ הנפלטימ מבטנ האדמה, וגייזרימ 

מרשימימ.

מפלי אושין קושין  )Oshinkoshin no Taki( הנמצאים בכניסה לעיר אוטורו,   1
בחופו המערבי של חצי האי שירטוקו. משמעות השם היא: “מפלי התאומים 

הנפלאים” - כיוון שזרם המים של המפלים מסוג מניפה מתפצל לשני מפלים 

ידי סלעים המכוסים צמחייה. מי המפל נשפכים בהמשך לים אוחוצק  על 

הסמוך. צילם: משה אגמי

חודש  מסוף  החל  בהוקאידו  המתרחשת  סאקורה,  בפריחתו,  דובדבן  עץ   2
הדובדבן  עצי  להוקאידו.  הדרומיים  באיים  כבר  שהסתיימה  לאחר  אפריל, 

שרואים ביפן הם זנים מיוחדים שפותחו וניטעו במיוחד למטרת נוי ולא למטרת 

פרי, ולשם כך נבררו זנים עם פרחים גדולים ומרשימים ובצבעים שונים. 

טבע  לאוצר  ביפן  נחשבות  הנדירות  הכדוריות   )Marimo( המרימו  אצות   3
לאומי. גדלות בקרקעית האגם בעומק 2-3 מ’ ומגיעות  לקוטר של עד כ-30 

ס”מ. אצות ייחודיות אלו מקודשות לילידים המקומיים בני האיינו הנוהגים בכל 

חודש אוקטובר לערוך פסטיבל מיוחד לכבודן. צילם משה אגמי.  

בת   - בתמונה   .Upopo הנקראת  מסורתית  פולקלור  שירת  האיינו  לבני   4
איינו שרה  Ifunke, שיר ערש לבנה הקט. השירה מלווה בדרך כלל בנגינת 

מוקורי – כלי נגינה מסורתי המוגדר כנבל פה. צילם: משה אגמי, במוזיאון 

הפתוח לתולדות האיינו

זקן עבות.  לגדל  והחלו  בגיל מסוים  בני האיינו הפסיקו להתגלח  גברים   5
שערם היה ארוך כשל נשים ונאסף מאחור בחצי עיגול. בטקסים חשובים 

צילם: משה  עץ.  סיבי  כתר העשוי  לראשם  הגברים  כמו בתמונה חבשו 

אגמי, במוזיאון הפתוח לתולדות האיינו

2

1

3
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קמצ‘טקה,  הקוריליימ,  מהאיימ  בחלק  ב6חלינ,  שחיו   - האיינו  בני 
הוקאידו וטהוקו (החלק הצפוני של האי הגדול הונשו), הגיעו אל האי 
מלוכ6ני  אינמ  המ  האחרונ.  הקרח  עידנ  ב6ופ  מ6חלינ  הנראה  ככל 
ובלבושמ  במראמ  דומימ  המ  מהיפנימ.  יותר  שעירימ  והמ  עיניימ, 
לילידימ שהגיעו לאמריקה הצפונית. בגשר היבשתי האדיר שרוחבו היה 
כ-2,000 ק“מ והוא נמתח בינ א6יה לאמריקה הצפונית. כיומ הרו6ימ 
הארצות  מגלה  ע“ש  ’ברינגיה‘  בשמ  חדש  פארק  הקימו  והאמריקאימ 
יבשתי.  גשר  אותו  של  העצומ  השטח  את  התוחמ  ברינג  ויטו6  הנודע 
במראמ  דומימ  המ  יותר,  שעירימ  והמ  עיניימ  מלוכ6ני  אינמ  האיינו 
ואולי גמ בלבושמ לילידימ שהגיעו לאמריקה הצפונית, ואפ האמונות 
והפולחנ שלהמ דומימ כמו האנימיזמ, הטוטמימ ועוד. (טבע הדברימ 

.(252

שמותיו האחרימ של הוקאידו המ Ezo, Yezo, Yeso או Yesso. היפנימ 
של  ”ארצמ  ימימ  באותמ  כונה  הוקאידו  ב-1868.  אליו  להגר  החלו 

האיינו“, שהיו דייגימ, ציידימ ואנימי6טימ.

הקוריליימ,  באיימ  באי הוקאידו,  שמקורה  ילידית  קבוצה  המ  הַאְיינּו 
שונימ  המ  האי קמצ'טקה.  של חצי  הדרומי  מ6חלינ ובשליש  בחלקימ 
מהיפנימ במראמ ובתרבותמ, וגמ מתושביה המקוריימ של א6יה. איש 
לראשונה  בהמ  פגש  ב-1787  להוקאידו.  הגיעו  בדיוק  מתי  יודע  אינו 
חוקר הארצות ההולנדי הנודע La Peruz, שהיה מחלוצי הזרימ שפגשו 
נקרא  6חלינ  לאי  הוקאידו  שבינ  המצר  בהוקאידו.  שהתגוררו  באיינו 
על שמו. ב-1805 פגשה אותמ לראשונה משלחת רו6ית והחלה לתעד 
האיינו,  בני  עמ  ו6חרו  לאי  היפנימ  הגיעו  וה-15  ה-14  במאות  אותמ. 
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בעיקר באורז. בתקופה הזאת נעשו בני האיינו תלויימ מאוד במ6חר עמ 
היפנימ. הרחבת המ6חר עמ היפנימ הגדילה את ההבנה ההדדית, אכ גמ 
את החיכוכימ והמרידות מצד האיינו. ב6ופ המאה ה-19, עמ פתיחתה 
של יפנ למערב, אולצו בני האיינו להיטמע בתרבות היפנית, ואפ שפתמ 

ומנהגיהמ המ6ורתיימ נא6רו.

כיומ מדווחימ היפנימ על כ-25,000 בני איינו ביפנ, אכ המ6פר המדויק 
אינו ידוע כיוונ שרבימ מביניהמ מ6תירימ את מוצאמ או אינמ יודעימ 

מהו לאחר שהו6תר מהמ כדי להגנ עליהמ מפני אפליה על ב6י6 גזעי.
 Former) לשעבר  כילידימ  באיינו  היפני  הממשל  הכיר  ב-1899 
Aborigines), המ קיבלו אזרחות יפנית ונשללו מהמ הטבות שמוענקות 
לקבוצות ילידימ. בשנת 1997 שונה החוק לאחר כמעט 100 שנה, והמ 
באיינו  היפני  הפרלמנט  הכיר  ב-2008  ילידי.  אתני  כמיעוט  הוכרו 
לאחרונה  לשימור.  וראויות  ייחודיות  ודתה  ששפתה  ילידית  כתרבות 
הייחודיימ.  ומנהגיהמ  שפתמ  המ6ורתית,  תרבותמ  את  לשמר  מנ6ימ 
מענינ לציינ שהשנה היפנימ אפ חנכו מוזיאונ חדש המנציח ומשמר את 

תרבותמ.

משאב הקרקע באיי יפנ מצומצמ כי מרבית שטחה הוא הררי ואינו ניתנ 
לעיבוד, ולכנ לאורכ מישורי החופ, במיוחד בצד המזרחי שבו האקלימ 
נוח, מצטופפת האוכלו6ייה בריכוזימ עירוניימ גדולימ. בתומ מלחמת 
העולמ השנייה, לאחר תבו6תה והחזרת שטחימ ש6יפחה, נזקקה יפנ 
לשטחי חקלאות שי6פקו את תצרוכתה למזונ. השטח היחיד שלא היה 
מנוצל והתאימ לצורכ זה היה האי הוקאידו, שהפכ לאזור של חקלאות 
מלונימ  תיר6,  בצל,  אדמה,  תפוחי  חיטה,  בו  מגדלימ  כיומ  מודרנית. 
ועוד. כמו כנ, האי מכיל שטחי מרעה נרחבימ המהווימ ב6י6 לתעשיית 

2

יופיים של ברבורים נודדים לבנים מאפיל על האגדה המיתית הקדומה   2 1
החוזה כי  הברבור יפרוץ בשיר יפהפה ממש לפני מותו. מכאן הביטוי 

השגור בפינו “שירת הברבור”. צילומים: אביב פישביין

בעוד  מרשימים.  פריהיסטוריים  דורסים  כעופות  עיטי-ים  הם  עיטמים   4 3
עיטמי סטלר )צילום 3( הם גדולי העיטים במוטת הכנפיים ומשקלם, 

 )4 )צילום  לבני-זנב  עיטמים  השחור-לבן,  צבעו  וניגודי  הענק  מקורם 

הידועים אצלנו הם מעין דורסים מהשורה בהשוואה אליהם. צילומים: 

אביב פישביין
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מוצרי חלב משגשגת. כל זאת על רקע שדות פרחימ נרחבימ המלבלבימ 
מ6ופ האביב עד 6ופ ה6תיו. האי הוקאידו ידוע באיכות הדגימ ומאכלי 
הימ והאצות במי הימ שמ6ביבו הודות לקרח הימי העשיר מאד במינרלי 

מזונ שנ6חפ ונמ6 שמ. 

ואזורימ  געש  הרי  מושלגימ,  הרימ  לראות  ניתנ  הוקאידו  של  בנופיה 
מרשימה  ועננות  אגמימ  מימ,  פלגי  מפלימ,  בראשית,  יערות  וולקניימ, 
ו6וער.  הפכפכ  האוויר  ומזג  לרוב,  קפוא  בהוקאידו  החורפ  ו6וערת. 
בנופימ עוצרי הנשימה חיימ בעלי חיימ במגוונ יוצא דופנ, כמו העגור 

היפני, עיטמ 6טלר וברבור מזמר, במלוא הדרמ ותפארתמ. 

קרח  שלג,  לערבות  והאגמימ  6ופיימ  האינ  המרחבימ  הופכימ  בחורפ 
המ  ה6לעימ.  מבינ  הפורצ  גופרית  בריח  מהולימ  געשית  פעילות  וענני 
מהווימ נמל מבטחימ לבעלי החיימ הרבימ באי, שכדי לראותמ מקרוב 

ולצלממ יש להתקרב ב6ירות דייגימ בימ קרח. 

עורכימ  אוקטובר  חודש  ומדי  האיינו,  לבני  מקודשות  המרימו  אצות 
לכבודנ טק6ימ מ6ורתיימ. האצות הכדוריות האלה, שקוטרנ מגיע עד 

שמאפשר  עומק  מטרימ,  שניימ-שלושה  בעומק  נמצאות  6“מ,  כ-30 
להנ לבצע הטמעה. הנ התגלו באגמ אקאנ בשנת 1897 ושמנ ניתנ להנ 
הנ  חמורה.  הכחדה  בדרגת  תויגו  הנ  ב-1997  הכדורית.  צורתנ  בגלל 
בהונשו  אגמימ  ב-10  צפוניימ  רוחב  בקווי  הממוקמימ  באגמימ  גדלות 
האקולוגיימ  התנאימ  מתקיימימ  אקאנ  באגמ  רק  זאת  עמ  ובהוקאידו. 
המיטביימ שבהמ הנ גדלות כמושבות צפופות ומגיעות לגודלנ הכדורי 

הענק.

היפנימ  יוצאימ  שנה  מדי  בעולמ.  מהנרחבות  היא  ביפנ  הפנימ  תיירות 
לטרקימ המכונימ Sakura Jensen, כדי ליהנות מגלי פריחה מא6יביימ 
באוקינאווה  לפרוח  מתחילימ  ביפנ  הדובדבנ  עצי  יפנ.  בצפונ-מערב 
במר6-אפריל,  וטוקיו  לקיוטו  מתקדמימ  בפברואר,  כבר   (Okinawa)
והפריחה מגיעה להוקאידו בשלהי אפריל-ראשית מאי. פריחת הדובדבנ 

ביפנ, 6אקורה בשפתמ, היא חג של ממש. 

ובצפונ  בנורווגיה  השלכת  עונת  את  מזכירה  בהוקאידו  ב6תיו  השלכת 
עצימ  מיני  של  ממגוונ  מורכב  ביפנ  שהיער  כיוונ  זאת,  עמ  אמריקה. 
הירוק  ובגוני  העלימ  בנשירי  השלכת  צבעי  מנעד  וירוקי-עד,  נשירימ 
שבירוקי-העד ביפנ אפ גדול ומרשימ יותר. השלכת מתחילה בהוקאידו 
הדובדבנ.  לפריחת  הפוכ  בכיוונ  דרומה,  ומתפשטת  אוקטובר  בראשית 
לפיככ, אפשר לתכננ את הטיול ככ שאפשר בטווח זמנימ גדול לעקוב 
בפריחת   - צפונה  אביב  ובטיול  השלכת,  אחר   - דרומה  6תיו  בטיול 

הדובדבנ. 

הוא  ומשקלו.  כנפיו  במוטת  העיטימ  כגדול  6טלר  עיטמ  נחשב  בעולמ 
גמ מרשימ בשל ניגודי צבעי הלבנ והשחור, ומקורו הענק, עיניו ורגליו 
וזנבו  חומימ  שצבעיו  לנו,  המוכר  לבנ-הזנב  העיטמ  לעומת  הצהובימ, 
לבנ. חלק מהאוכלו6ייה שלהמ מבלה את החורפ בהוקאידו, ולא פעמ 
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על  במאות  מתלהקימ  לבני-זנב  ועיטמימ  6טלר  עיטמי  לראות  ניתנ 
הקרח הימי ה6מוכ ובתחנות ההאכלה, לאחר שנדדו להוקאידו בחורפ 

מ6יביר ומקמצ‘טקה.
העופות הדור6ימ העצומימ מגיעימ לחפש מזונ וטרפ קל. המ מלווימ 
קפואימ  דיג  במ6עות  ימ,  ללב  שיוצאימ  היפנימ  הדייגימ  את  מלמעלה 
ובהמתנה לדגימ שיפלו או ייזרקו מהרשת. המ שורדימ במאבק לחיימ 

ולמוות על כל דג. החזק מנצח.

הלבנ,  הקרח  בימ  דייגימ  ב6ירות  שטנו  ולתעדמ  מקרוב  לראותמ  כדי 
כאשר מעלינו מט6ימ בלתי פו6קימ וצלילות קמיקזה שלא היו מביישות 
טיי6ימ יפנימ מנו6ימ. במחשבה שנייה, אולי ההיפכ הוא הנכונ, ועיטימ 

אלו היוו מודל לטיי6ימ היפנימ במלחמת העולמ השנייה.

למיתו6ימ  דעתו  את  נתנ  לא  שאיש  נדמה  והאגמ,  הימ  יצורי  בינ 
מ-45  למעלה  לפני  נודדימ לבנימ.  ברבורימ  של  יופיימ  את  המדגישימ 

הברבורימ  של  המרשימה  בנדידתמ  לראשונה  לוי)  (נדב  צפיתי  שנה 
המזמרימ הנודדימ בהמוניהמ בפאל6טברו (Falstebro) שבדרומה של 
שוודיה. כעבור כמה שנימ עיינתי במקרה בשבועונ הגרמני "שטרנ", שבו 
הראו את הברבורימ האלה מכו6ימ שלג. האגדה המיתית הקדומה חוזה 
כי הברבור יפרוצ בשיר יפהפה ממש לפני מותו. זהו מקור הביטוי הידוע 
אמנ,  של  האחרונה  ליצירתו  לרוב  מתייח6  זה  ביטוי  הברבור".  "שירת 
המיתו6  מאחורי  כנראה  שעומדת  העובדה  מיתו6.  רק  שזהו  ברור  אכ 
הארוכ  הנשימה  בקנה  העובר  שהאוויר  קורה  ברבור  של  היא שבמותו 
והמיוחד של הברבור, הנושמ את נשימותיו האחרונות, משמיע קולות 

שכנראה נשמעימ כאנחות. 

על  רישוממ  את  הותירו  המ  אינטליגנטימ.  בהיותמ  ידועימ  הברבורימ 
שונימ,  וזואולוגימ  פוליטיקאימ  גמ  כמו  ומשוררימ,  6ופרימ  אמנימ, 
בריקוד  במוזיקה,  הפולקלורי6טית,  ב6פרות  מיוחד  מקומ  להמ  ויש 
האהוב  הקלא6י  הבלט  כי  המשוכנעימ  ישנמ  אחרות.  ובאמנויות 
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שקיבל  צ'ייקוב6קי,  של  הברבורימ"  "אגמ  אלא  אינו  בעולמ  ביותר 
6מל  הוא  הברבור  באירופה,  הברבור.  מנ  ויופיו  חינו  השראתו,  את 
במיוחד.  תוקפנית  טריטוריאלית  ולהתנהגות  שנימ  ארוכת  למונוגמיה 
שנראו  אדמ  בני  ותקפו  קינמ  על  הגנו  ברבורימ  מקרימ שבהמ  ידועימ 
אמריקה,  בצפונ  גמ  פעמ  נפוצימ  היו  ברבורימ  מאיימימ.  כפולשימ 
נטבח  המחצצר  הברבור  עוד.  שמ  לאתרמ  וקשה  בה  התמעטו  המ  אכ 
לייצור  והעורות  כובעימ  לקישוט  שימשו  הנוצות  ועורו.  נוצותיו  בגינ 
פודריות. לאחרונה נפגע שמ הברבור המחצצר מרעלימ. חוקרימ שבדקו 
כדורי  אכילת  בגינ  לאט  הורעלו  שהמ  מצאו  מחצצרימ  ברבורימ  פגרי 
דומות  מגמות  נחלימ.  בקרקעית  אחריהמ  הותירו  שציידימ  עופרת 
התאוששו  המחצצרימ  הברבורימ  אולמ,  אחרימ.  עופות  בקרב  ידועות 
שימור  במאמצי  מותנית  זמנ  לאורכ  שהישרדותמ  אפ  מרשימ,  באופנ 
גדולימ. שימור מדוקדק של מקומות משכנמ המלכותיימ עשוי להבטיח 

כי נמשיכ ונשמע את "שירת הברבור" של מינימ מרהיבימ אלה.

אפריל.  עד  ביפנ  המתקרר  בצפונ  ומזדמנ  חורפ  השר (המזמר)  הברבור 
של  הנגדי  בצידו  וולקניימ חמימ  למעיינות  מ6ביב  מתקבצות  הלהקות 
אגמ קושארו (Kussharo)  - באגמ  מאשו (Mashu) - קלדרה גדולה 
שנותרה מהר געש שקר6 ולועו התמלא מימ צלולימ ביותר עמ ראות 
בעולמ, והיפנימ  זה מוכר כאגמ השקופ ביותר  מ‘. אגמ  של 40  לעומק 
בבוקר  מוקדמ  להגיע  יש  לתעדמ  כדי  לראותו.  כדי  מגדרמ  יוצאימ 
של  הכנפיימ  משק  להישמע  עשוי  לפתע  ארוכות.  להמתינ  ולעיתימ 
הברבורימ הצחורימ ולהקות להקות נוחתות בפרישת כנפ מרהיבה, והמ 
ההשקעה  רועשימ.  ברכה  וקולות  צוואר  בהרכנות  זה  את  זה  מברכימ 
העופות  של  מרגש  בתיעוד  מתחלפת  הממושכת  בהמתנה  הכרוכה 
קושארו  אגמ  בשולי  נוחתות  יומ,  אחר  יומ  בוקר,  לפנות  הכנפ.  צחורי 
הקפוא להקות גדולות של ברבורימ המנצלימ מימ חמימ שמגיחימ מנ 
של  התיעוד  בבוקר  לעופות.  ומאכל  רחצה  חיימ,  מקור  ומהווימ  הקרח 

הברבורימ המוצגימ בכתבה, התעכב דווקא מעופמ המרהיב והצלמימ 
התכ6ו מרגע לרגע בפלומה לבנה עקב 6ופת שלג קשה ומקפיאה אשר 

חדרה מבעד לשכבות הבגדימ הרבות (אביב פישביינ).

הבריטימ המ שהחדירו ליפנ את איילי ה6יקה ב-1860, אמ כי בהוקאידו 
נדמה שהמ חיימ שמ מאז ומעולמ. איילי ה6יקה קרובימ לאייל האציל 
נקבות  של  נפרדימ  עדרימ  יפנ.  רחבי  בכל  מיוחדימ  לנופימ  וקשורימ 
מזונ  לבקש  מה66ימ  שאינמ  אלה  ביניהמ  באביב,  נורמה  המ  וזכרימ 
בהוקאידו  הטבע  מתעדי  הצלמימ  רוב  הונשו.  שבאי   Nara במקדש 
עו6קימ שעות רבות בחיפוש עדרי איילימ, מאורות דובימ, דור6י לילה 
ע6וקימ  ככולמ  שרובמ  כנפ  בעלי  ושאר  רחבימ  עצימ  בגזעי  החבויימ 
בהישרדות יומיומית, בשיחור מזונ ובהמתנה לתחילת האביב בגנ עדנ 

ארקטי.

קל לזהות שועלימ בהוקאידו, שמ שוכנימ אלה הנמנימ עמ תת-המינ 
המ  השלג.  מפני  להגנה  ועבה  6מיכה  חורפ  בפרוות  המצויד  המקומי 
עברו בהוקאידו לפעילות יומ ומצטיינימ ב6קרנותמ ובהיותמ מוחצנימ, 
ואפ הפכו ליעד ציד מבוקש לצורכ אכילה כמעדנ מזינ בימ קפוא. השועל 
האדומ מיומנ ביותר כצייד מנו6ה בערבות הקרח, בעת חיפוש קדחתני 
תנועה  ומזהה  משהו,  מריח  לפתע  כשהוא  ומכר6מימ.  פגרימ  אחר 
הכבידה  חוקי  כנגד  באוויר  ומזנק  נמתח  הוא  השלג,  לשכבת  מתחת 
שאינמ חלימ עליו כמנהגי שועלי הקוטב או השונר, צולל אנכית, שוקע 

רובו בשלג הרטוב ושולפ את ארוחתו.

המקוקימ היפניימ 6מוקי הלחיימ הנחשבימ אנדמיימ ליפנ חיימ באזורימ 
הקרימ ביותר שפרימטימ יכולימ לככ, כמו למשל ב-Yudanaka שבאי 
יחד  החמימ  במעיינות  לרחוצ  למדו  המ  שמ   ,(Honshu) הונשו  הגדול 
אטרקציה  המ  היפניימ  המקוקימ  מהמ.  חוששימ  ואינמ  אדמ  בני  עמ 
האלפימ  שבהרי   (Jigokudani) בג'יגוקודאני  לתעדמ  אפשר  לתיירימ. 
והשלווה  העצומות  העיניימ   .(Nagano) נאגאנו  בהר  וב6יור  היפניימ, 
העולמ.  בכל  לפר6ומ  זכו  זו  ברחצה  אותמ  המאפיינימ  העילאית 
ועו6קימ  זוגות  מצטופפימ  לעיתימ  בפינתו,  מתבודד  קופ  כל  לעיתימ 
זה  על  זה  משליכימ  הגורימ,  משתעשעימ  להמ  מ6ביב   .grooming-ב
כדורי שלג, מתגוששימ, צווחימ ומתקוטטימ עד שהקור מכריע אותמ. 
המ מזנקימ למימ החמימ ומצטרפימ להוריהמ המנומנמימ במימ שבלב 

היער המושלג עדיינ, אכ תחת כיפת שמיימ זרועי כוכבימ. {

אחד מחלומות הילדות של כולנו הוא להצליח לראות את התנהגות   5 - 1
מאף  חושש  שלא  ומוחצן  סקרן  אדום  שועל  של  האופיינית  הציד 

אחד וגם לא מהצלם. צילומים: אביב פישביין

עימות לכאורה על המקום בין עיטמי סטלר בהחלט מהווה הזדמנות   6
הפראי  בטבע  המתמקדת  הכתבה  בשלהי  שוב  להביאם  מרהיבה 

בהוקאידו. צילום: אביב פישביין
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