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הכת� החליטה� �1982 שנת� בתחילת�
הצבאית�ששלטה�בארגנטינה�להשיב�
ההיסטורית� השליטה� את� לעצמה�
ג'ורג'יה� האי� ועל� פולקלנד� איי� על�
מהמאה� שהחל� לאחר� הדרומית,�
למעשה� בהם� ששלט� מי� ה-19�
שלחה� ארגנטינה� בריטניה.� הייתה�
כוח�משימה�אל�האי�שמרבית�תושביו�
סטנלי.� הבירה� את� וכבשה� בריטים,�
עבורה� משמשים� שהאיים� בריטניה,�
המקיפים� הימיים� בנתיבים� מאחז�
דרום�אמריקה,�ראתה�בפלישה� את�
הצבאית,� ביוקרתה� ופגיעה� התגרות�
והעבירה�לארגנטינים�אזהרה�לפנות�

את�האיים.�

1. בית הממשל בסטנלי. הפריחה הצבעונית של 
התורמוסים ושרביטי הפריחה בכתום צהוב של 

צמחי הקניפהופיה הגיעה לשיאה בקיı )דצמבר-
ינואר(.

2. אמנם חיילים בריטים וארגנטינים שילמו על כך 
בחייהם, אך חדירתם של איי פולקלנד לתודעה 

העולמית עשתה להם בסופו של דבר טוב. חובבי 
טבע מכל העולם הכניסו את האיים למפת 

הטיולים שלהם כמקום שניתן לצפות בו בטבע 
בלתי מופר ממרחק אפס. כאן, מושבת הקינון של 

האלבטרוס שחור-גבה ופינגווין הסלעים. השלום 
עם בני האדם החיים במקום וחוקי השימור 
המוקפדים הביאו לכך שהעופות פשוט לא 

מתייחסים למבקרים ולתקתוקי המצלמות כאל 
הפרעה, ומתעלמים מהם לחלוטין. 
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הברזל  כאשת  שיוקרתה  תאצ'ר,  מרגרט 
הסכימה  לא  המאזניים,  כף  על  עמדה 
באפריל  וב-2  בשטח,  העובדות  לקביעת 
נושאות  כולל  ימית,  ארמדה  1982 שלחה 
על האיים. ספינת  סגר  והטילה  מטוסים, 
בלגרנו"  "גנרל  הארגנטינית  המלחמה 
ההסגר,  רצינות  את  לבדוק  שנשלחה 
וטובעה.  ההסגר  לתחום  התקרבה 
על  מטוסים  בתקיפת  הגיבו  הארגנטינים 
הארמדה הבריטית, והטביעו שש ספינות 

בריטיות. 

בתקיפת  הגיבו  הבריטיים  הכוחות 
מטרות בארגנטינה עצמה. חטיבת קומנדו 
שוגרה לאיים כדי להחזיר לבריטניה את 

של  בפיקודו  החטיבה,  עליהם.  השליטה 
בסאן  נחתה  תומפסון,  ג'וליאן  בריגדיר 
קרבות,  לאחר  המזרחי.  שבאי  קרלוס 
איי  נכבשו  ביוני,  ב-14  שהסתיימו 

פולקלנד מחדש. 

בריטים,  חיילים   258 נהרגו  בקרבות 
הוטבעו  בשבי,  נלקחו   106 נפצעו,   777
ומרגרט  34 מטוסים,  הופלו  ספינות,  שש 
כאשת  מעמדה  את  מאוד  חיזקה  תאצ'ר 
ההרפתקה  עלתה  לארגנטינים  הברזל. 
פצועים  מ-1,000  יותר  הרוגים,  ב-649 
מטוסים  וב-60  שבויים,  ו-11,000 
בארגנטינה  הצבאית  הכת  שהופלו. 
והחיים בפולקלנד  הפסידה את השלטון, 

סטנלי
ג‘יפסי 

קוב

סן קרלוס

אי הציפורים 
הקטנות

חזרו למסלולם, פרט לכך שאיי פולקלנד, 
שעד אז מעט מאוד אנשים בעולם שמעו 
ההתעניינות  במרכז  נמצאו  שמם,  את 
העולמית, וכמו שנהוג לומר – אין רע בלי 

טוב, גם אם המחיר היה כבד...

 776 הכולל  ארכיפלג  הם  פולקלנד  איי 
האטלנטי,  האוקיינוס  בדרום  איים 
שני  קמ"ר.  כ-12,173  הכולל  ושטחם 
האיים המרכזיים הם האי המזרחי ששטחו 
6,680 קמ"ר והאי המערבי ששטחו 5,280 
ים.  מצר  מפריד  האיים  שני  בין  קמ"ר. 
של  שטח  על  המשתרעים  האיים,  בשני 
חיה  ישראל,  של  ממחצית שטחה  למעלה 
תושבים,  כ-3,000  המונה  אוכלוסייה 

שמתוכם כ-2,000 חיים בעיר הבירה.

מהחוף  ק"מ  כ-480  נמצאים  האיים 
ג'ורג'יה  מאיי  ק"מ  ו-1,080  הארגנטיני, 
הרחוק  הגאולוגי  בעבר  הדרומית. 
גונדוואנה,  מיבשת-העל  חלק  היו  האיים 
התפרקותה.  עם  ממנה  התנתקו  והם 
האטלנטי  האוקיינוס  היווצרות  עם 
והתרחבותו, שנמשכת גם עתה, הם נדדו 

כ-6,000 ק"מ עד למיקומם הנוכחי.

תחת  עצמי,  בפולקלנד  השלטון  כיום 
העיר  היא  הבירה  בריטניה.  של  חסותה 
סטנלי המתהדרת בקתדרלה האנגליקנית 

הדרומית ביותר בעולם )1892(.

1. המפרצים החוליים והבתוליים "כמו קמח" 
בג'יפסי קוב, עם חגורות צמחי חוף ים שהעמידים 

בהם יורדים ממש לקרבת קו החוף. ניתן גם 
לראות קבוצה של פינגוויני מגלן שמשתכשכים 

בין קו המים לחוף.
2. אתר הקינון של אלבטרוס שחור-גבה ופינגווין 
הסלעים ב-West Point Island שבמערב האיים. 
אחד האלבטרוסים מגונן על גוזלו היחיד שעדיין 

קטן אך תובעני מאוד, ולצדו ההורה השני המנסה 
לשכנע בקידות ובקולות מיוחדים לפנות לו את 

המקום כדי שגם הוא יוכל להאכיל.
3. אותו הגוזל, חודשיים וחצי מאוחר יותר, כבר 

שולט בקן הבוı שצורתו חרוט קטום, ולא משאיר 
מקום להוריו, רק מחכה שהם יגיעו כדי להשביע 
את רעבונו האין סופי. ההורים מקיאים מקיבתם 

מזון מעוכל למחצה.
4. יסעור ענק )Giant Petral( סועד את ליבו בגור 

של דוב ים צעיר שגסס. יסעורי הענק, החמסנים 
והשחפים משמשים כסניטרים "במשרה מלאה" 

של הטבע.
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לקצה  הגענו   2011 בדצמבר   30 בבוקר 
המערבי,  פולקלנד  האי  של  הצפון-מערבי 
צעדנו   .West Point Island-ב ונחתנו 
והגענו  במקום  ועגנו  מקומית  חווה  דרך 
קינון  מושבת  מצויה  שם  החוף,  לקרבת 
ופינגווין  שחור-גבה  אלבטרוס  של  גדולה 
הסלעים, שחיים בינות לגושי עשב הטוסק 
 .)Tussac grass - Parodiochloa flabellata(
המינים  בשני  עמוס  היה  הדגירה  מדרון 
בתביעתם  אוזניים  שהחרישו  ובגוזליהם, 

למזון.

הנראה  מבוץ  קן  בונים  האלבטרוסים 
ביצה  הנקבה מטילה  חרוט קטום.  כחצי 
אחת. שני בני הזוג לוקחים חלק בדגירה 
ובגידול גוזל אחד. טקס החלפת השמירה 
בקריאות  מלווה  שבקן  הצעיר  הגוזל  על 

ובקידות של שני בני הזוג. 

לפינגווין הסלעים ציצית צהובה המזדקרת 
בצדי הראש, ומקור ועיניים בצבע אדום. 
יודעים  האפרוחים  איך  לראות  מעניין 
לזהות את הוריהם שחוזרים מהחוף עם 
סרטני קריל בפיהם, מבין ההורים הרבים 
ההורים  כאשר  בשטח.  שמסתובבים 
והשמיעו  האפרוחים  קפצו  התקרבו, 
ההורים  בעוד  למזון,  תחנונים  קולות 
אליהם  מהים  הסלעים  בין  מקפצים 
יש  לאלה  גם  מקום,  בכל  וכמו  ובחזרה. 
את הטורפים שלהם. בצד מושבת הקינון 
קרקאקרה  מסוג  דורסים  זוג  התפרנס 

מצעירי האלבטרוסים והפינגווינים. 
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חצי יום חלף מבלי להרגיש, כשהמצלמות 
מילאו את כרסן בכל המצבים האפשריים. 
בשעות אחר הצהריים המשכנו מעט צפונה 
ונחתנו ב-Carcass Island, שזכה לכינוי "אי 
האי  את  הממלאות  הקטנות",  הציפורים 
כיוון שאין להן שם אויבים מהסוג שהאדם 
מביא אתו כמעט לכל מקום, כמו באיים 
על  שיחקה  מגלן  פינגווין  קבוצת  אחרים. 

החוף, ולעתים השתכשכה במים, וזוג של 
שלצדף שחור עם מקור אדום לוהט ועיגול 
בגוזלו  טיפל  לעין  מסביב  בולט  אדום 
שהסוואתו הייתה מושלמת על רקע סלעי 
הרכס  על  טיפסו  מאתנו  אחדים  החוף. 
ראינו  בדרך  יפה.  לתצפית  וזכו  שממול 
– נשר שחור עם ראש   Indian Vulture גם 
אדום - ממיני הנשרים של העולם החדש. 

1. פינגווין הסלעים בהופעה שמזכירה מאוד 
את המראה של ילדינו המתבגרים - עם הג'ל 

שמעמיד את שערותיהם והגוונים הצהובים. כאן 
הפינגווינים היו אף יותר מקוריים בהופעתם הבן 

גוריונית, עם גבותיהם הצהובות.
2. קשה להשאר אדיש למראה הזוגות של פנגווין 

הסלעים בעמדות חיזור בה הזכר מזדקר עם 
צוואר מעלה ונוער בקולות הדומים לנעירת חמור.

3. קינון צמוד, כמו גם האכלתה וטיפול בגוזלים 
של שני המינים, של האלבטרוס שחור-הגבה 

ופינגווין הסלעים, שממש מעורבים אלה באלה, 
והכול נעשה שם בו זמנית.

4. פינגוויני מגלן שעלו מהים באי קראקס בדרכם 
למאורה החפורה שאליה הם שבים מדי שנה, כדי 

להטיל ביצים ולגדל שם את גוזליהם. 
5. האי קראקס הוא נטול טורפים ופולשים 

למיניהם, אשר האדם הביא עימו לאיים האחרים 
של פולקלנד, לכן אוכלוסיית ציפורי השיר 

משגשגת שם, ובשל אופיין הסקרני ניתן לצלמן 
בקלות.

6. דורס מסוג קרקרה יושב בפתח ה"המזווה" 
וממתין למזון שיצא.
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מהפינגווינים  להבדיל  מגלן,  פינגווין 
קינון  מאורות  בתוך  כאן  מקנן  האחרים, 

המרוחקות לעתים מהחוף. 

למחרת שטנו לאי פולקלנד המזרחי ונחתנו 
היחידה  העיר  בעצם  שהיא  סטנלי,  בבירה 
גרים  התושבים  ומרבית  פולקלנד,  באיי 
יהיה  מוזר  קצת  כי  עיר,  נקראת  היא  בה. 
עיירה, אבל בעצם היא  לקרוא לעיר בירה 
כמו שכונה של בתים צמודי קרקע  נראית 
אזור  קטן,  נמל  עם  החוף,  לאורך  שפרוסה 
כ-400  חיים  שבו  ומחנה  קטן,  מסחרי 
בעיקר  שתפקידם  הבריטים,  המצב  חיילי 
להפגין נוכחות צבאית בריטית במקום. יש 
בה מרכז קניות, מרכז ספורט, בית חולים 
שולטים  הבריטים  שבו  מקום  בכל  )כמו 
בוא  עם  מיד  שנבנתה  או שלטו(, קתדרלה 
המתיישבים הראשונים, כדי להבטיח שגם 
יהיה  אלוהים  שומקום  באמצע  הם  אם 
את  המספר  קטן  מוזאון  אליהם,  קרוב 
ההיסטוריה והטבע של האיים, נמל תעופה 
)שנחנך רק בשנת 1979, ועד אז הגיעו למקום 
ניצבות  שלאורכה  וטיילת  הים(,  דרך  רק 
במלחמת  שנהרגו  החיילים  לזכר  אנדרטות 

העולם ובמלחמת פולקלנד ב-1982. 

ב-1843,  החלה  בסטנלי  ההתיישבות 
רשמית  בריטית  לקולוניה  הפכה  והיא 
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נקראה  גם  אז  מכן,  לאחר  שנתיים 
לורד סטנלי, מי שהיה  על שמו  העיירה 
על הקולוניות החיצוניות  השר הממונה 
של  השתלטותה  בריטניה.  בממשלת 
הטריגר  הייתה  העיירה  על  ארגנטינה 

נראה  פולקלנד.  למלחמת  שהביא 
שתושבי המקום, שרובם ככולם בריטים, 
לא בדיוק מבינים מה גרם לארגנטינים 
כל  כוח  מול  למלחמה  להיכנס  להחליט 
החשיבות  את  ידעו  כשהם  עדיף,  כך 

הדרומי  כנמל  האיים  של  האסטרטגית 
ואחרי  הבריטית,  האימפריה  של  ביותר 
בריטית  כך הרבה שנים של שליטה  כל 
החונטה  של  ממגלומניות  חוץ   - באיים 

ששלטה אז בארגנטינה. 

14

1. זוג של שלצדף שחור באי קראקס עם אפרוח 
צעיר שמוסווה בצורה כמעט מושלמת, עד 

שקשה להבחין בו. רק לאחר הצילום וההתבוננות 
בתמונה הבחנו בו...

2. אוכלוסייה של פינגווין מלכותי עם גוזלים 
מתבגרים ומאחוריהם אוכלוסייה של פנגווין לבן-

.)Gentoo( אוזן
3. אחרי המלחמה עלתה הפטריוטיות הבריטית 

בקרב התושבים, ובמקומות רבים מונף הדגל 
הבריטי. אחרים אף בחרו לצבוע את גג הבית 

בצבעי הדגל.
4. מכיוון הים סטנלי נראית כמו עוד שכונה של 

המעמד הבינוני, והיא לבטח לא דומה לעיר בירה; 
גם כשהיא מרכזת את מרבית תושבי האיים, עדיין 

יש מספיק מקום לכולם בבניינים צמודי קרקע, 
בלי צורך להתרומם כלפי מעלה. הצבעוניות 

משלימה את תחושת הרוגע והשקט של המקום.
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1. קצת פחות משליש מתושבי האיים אינם חיים 
בעיר הבירה, אלא בבתי חווה. כאן, בית חווה באי 

קראקס, שנמצא ממערב לשני האיים הגדולים 
והעיקריים של פולקלנד. בעליה של החווה מגדל 

כבשים, שאירח אותנו בביתו לתה אנגלי ודברי 
מתיקה - נתן לנו הרגשה כאילו אנחנו נמצאים 
באנגליה. כאשר מקבלים את הכיבוד המוצע על 

ידיו - הביטחון בכך מתחזק.
2. ארבע הקורות הלבנות המוצבות בפתח 

הכנסייה ומחוברות בקדקודן הן עצמות לסת של 
לווייתן כחול )הקורות נבנו בשנת 1933(.

3. הטיילת לאורך החוף של סטנלי נמשכת לאורה 
של כל העיר.

2

3

1

המלחמה,  סימני  בעיר  ניכרים  לא  כיום 
והשקט ששרר באי מאז ומעולם חזר אליו.
נמצאת שמורת הטבע  לא רחוק מסטנלי 
חול  לשון   ,)Gypsy Cove( קוב  ג'יפסי 
שחודרת לים בתוך מפרץ מצוקי יפהפה, 
מגלנים.  פינגווינים  של  מושבה  בה  שיש 
הפינגווינים המגלנים דוגרים לאורך החוף 
אווזי  מתרוצצים  כשביניהם  במחילות, 
הקיטור.  וברווזי  אפלאנד  אווזי  קאלפ, 
ברווזי הקיטור איבדו את כושר התעופה 

שלהם, והם אנדמיים לאיים. 

של  לכיוונה  בדרך  תחנה  היא  פולקלנד 
ג'ורג'יה הדרומית. 8

*הטיול יצא מטעם חברת "אקספלור" 
בהדרכת פרופ' משה אגמי.
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