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 חדשות הגן הזואולוגי

 

Sex on the grass! 

של הגן  בחלק המרכזיכל העופות 

נמצאים כעת בעיצומה של עונת 

על הדשא אפשר לראות  הרבייה.

 במרץ. זוגות של שחפים מזדווגים

אנפיות הבקר מקננות על העצים 

בהמוניהן )הרבה יותר מבשנים 

קודמות(, וסביר להניח שעוד 

גם  על העצים מעט יתחילו לקנן

הלבניות, אנפות הלילה 

והמגלנים. זוג אווזים ראשון 

בסבך  –התחיל גם הוא לקנן 

 השיחים שליד הבריכה. 

לא רק העופות בדשא מתרבים. 

השבוע נולד גם עופר צבאים, 

המסתתר בין העצים שבשולי 

קשה לגלות אותו, כי אימו  הדשא.

המסורה מעבירה אותו מקום מדי 

יש עוד נקבות צבאים הרות  יום. 

בעדר, ואנו מצפים לעופרים 

 הבאים. 
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 איך נולדת אגדה?

כל זוגות הננה דוגרים בימים גם הננה עסוקים ברבייה. 

אלה, רובם במחזור שני של הטלה, וחלקם אפילו 

במחזור שלישי. הקינון נעשה בקן מתחת לצמחייה, 

הדוגרים מהשביל בסבך, כך שקשה לראות את 

לפני כעשרה ימים החל אחד הזוגות  ההיקפי של הגן.

הזוג הספיק להטיל . להטיל ביצים בקן הקבוע שלו

כדי אז התחיל מזג האוויר הסוער. ארבע ביצים, אך 

לוודא שהביצים לא תינזקנה מפגעי מזג האוויר, 

טור. ימים ספורים לאחר מכן הביצים הוכנסו לאינקוב

מי שגילו את הביצה הבודדת בקן היו הננה ביצה נוספת בקן, ואז נטשו אותו סופית. הטילו 

נמשכות לביצים גדולות. מאוד והן  ביחד, בקן משותף,להטיל  נוהגותתרנגולות התרנגולות. 

 תמסביב לביצאת הביצים שלהן יותר טוב! לכן, התרנגולות החלו להטיל  –כמה שיותר גדול 

 . אפרוח התרנגולת המכוער.. –חדשה  כמעט נולדה אצלנו אגדת ילדים כך. הגדולה הננה

יום( ארוך מזמן הדגירה של התרנגולות  30-מ אבל, מכיוון שזמן הדגירה של הננה )למעלה 

, והיא הוכנסה בקן עם ביצי התרנגולותיום(, לא היה טעם להשאיר את ביצת הננה  21)

       ביצי הננה האחרות.  לאינקובטור, יחד עם 

 

 שיעורי תזונה לאפרוח הננה

אפרוחי הננה שלנו סובלים מבעיות ברגליים, כנראה עקב 

וחים ניזונים בדרך כלל מתערובת בעיות תזונה. האפר

אפרוחים בתוספת חסה, אך כעת מסתמן שהבעיה היא 

לכן, אנו מנסים לגדל  הזו עשירה מדי בשבילם.תזונה שה

את אפרוח הננה היחיד ששרד ממחזור ההטלה הקודם על 

נזרעו  האפרוח שבה נמצאתזונה צמחונית בלבד. במכלאה 

, מהם הוא יכול לאכול כאוות נפשו קטניות ודגנים שונים

ובנוסף הוא יוצא לרעות בדשא בהשגחה. מכיוון שהאפרוח 

אינו גדל עם הוריו, אין לו ממי ללמוד אילו צמחים טובים 

ידי על ידי הדגמה. למאכל. אז איך מלמדים אפרוח? 

האצבעות, המוחזקות באופן  :המטפל משמשות מודל

ועדפים. האפרוח את הצמחים המ מלקטות , המדמה מקור

 , לומד ומחקה. על המודל מסתכל
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 דרמות ביחמורים 

לפני כחודש החלו היחמורים להשיר את קרניהם. 

הראשון שהשיר את קרניו היה היחמור הבוגר. נראה 

ששני היחמורים הצעירים יותר, שגם להם כבר 

קרניים, רק חיכו להזדמנות... שניהם יחד תקפו את 

לו לפציעות קשות, כולל היחמור הבוגר, וגרמו 

פגיעות חודרניות, שנגרמו מהקרניים הקטנות 

היחמור הבוגר  טופל והחדות של היחמור הצעיר. 

)באמצעות הזרקת חץ  באופן מסיבי באנטיביוטיקה

וכיום הוא מחלים לאטו.   עם אנטיביוטיקה מדי יום(,

בתמונה: היחמור העבריין, עם דם על הקרניים, 

 לועס בתמימות ובשלווה. 

 

 עזניות הנגב עזבו את הגן

 80-עזניית הנגב הוא מין בסכנת הכחדה, ומשנות ה

לא נצפות עזניות נגב בבר  20-של המאה ה

כבר חי זוג עזניות נגב שאינו מתרבה  בגן. בישראל

שנים רבות. לפני שנים מספר הטילה הנקבה ביצה 

פורייה, אולם הגוזל לא שרד. במסגרת שיתוף 

פעולה עם רשות הטבע והגנים, הוחלט לצרף את 

שתי עזניות הנגב המבוגרות שלנו לעזניות הנגב 

המוחזקות על ידי הרשות, בתקווה שהעזניות יתרבו 

ואת הגוזלים שיבקעו ויגדלו אפשר יהיה לשחרר 

 בע. לט

 

 לכבוד הקיץ שהגיע... 

עם תום החורף, הזוחלים מתחילים לקבל מזון 

בשלב הראשון רק אוכל קל לעיכול  - בהדרגה

יחסית. הראשונות שמתחילות לאכול בתום החורף 

בתקופה זו מצרצרים ורימות. הניזונות הן הלטאות, 

דגים, שהם קלים אוכלים בתקופה זו התנינים 

 לעוף על עצמותיו. יחסית לעיכול בהשוואה 
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 חדשות הגן הבוטני

 

 

 אירוסי ההיכל פורחים

בימים אלה פורחים בגן אירוסי ההיכל. לקבוצה זו שייכים מינים 

 Iris(, אירוס הנגב )Iris atropurpureaכגון אירוס הארגמן )

mariae( והאירוס ההדור )Iris lortetii )–  אירוסים בעלי

פרח אחד בלבד נישא בראש כל גבעול  כאשרפרחים גדולים, 

פריחה. לרבים מהאירוסים גוונים כהים, גוונים שאינם שגרתיים 

בקרב פרחי ארצנו. תופעה זו משכה את תשומת לב החוקרים, 

בניסיון להבין את המנגנונים האבולוציוניים הקובעים את צבע 

הפרחים. ד"ר יובל ספיר הראה בעבודת הדוקטורט שלו 

לא צוף ולא  –ציעים למאביקיהם גמול לא שגרתי שהאירוסים מ

מינים מאבקה, כי אם התחממות הפרח. זכרים של דבורי בר 

מגיעים אל הפרחים לעת ערב וישנים בהם. התחממות שונים 

לדבורים הזכרים הפרחים הכהים השכם בבוקר מאפשרת 

זכרים הלנים בסדקי ל בהשוואהלהתחיל את יומם מוקדם יותר 

ת אחרים, מה שמקנה להם יתרון תחרותי. כיום סלעים ובמחסו

מתבצע בגן הבוטני מחקר העוסק במגוון הגנטי של מיני 

האירוסים השונים, וניסיון לאפיין ולכמת את הפיגמנטים 

לעתים ניתן לראות בגן  ולכןהיוצרים את הצבעים השונים, 

  .דופן אירוסים בצבעים "מעניינים" ויוצאי
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 פריחת מיני אלוי

( פורחים כעת בגן הבוטני, בגווני spp. Aloeאלוי שונים )מיני 

צהוב, כתום ואדום. אלה מיני צמחים בשרניים )סוקולנטים( 

ם, רבים מהם מדרום אפריקה. המוכר ביניהם הוא יאפריקאי

ורה, שמעליו מפיקים את ג'ל ה"אלוורה" בעל השימושים  האלוי

הרפואיים, המשמש בעיקר לטיפול בכוויות ובפגעי עור שונים. 

צופיות  על ידימואבקים בבית גידולם הטבעי ו הפרחים צינוריים

וחרקים. צמחים אלה נמצאים בשימוש נרחב בגינון בארץ, בין 

במים ופורחים  חסכניים ,יובש ר משום שהם עמידים לתנאישאה

. מיני האלוי )חורף ותחילת האביב( בעונה שבה הפריחה מועטה

, מבית להרחבת תפוצת הצופיות בישראלתרמו, ככל הנראה, 

ישבות יהטבעי באזור הערבה וים המלח לכיוון ההת ןגידול

 . 30-ה בשנות החל ,צפונהבומרכז הארץ ב

 

 

 ישראלית-דונגית ארץ

( היא צמח מיוחד Cerinthe palaestinaישראלית )-דונגית ארץ

הפורח כעת בגן, באזור הבתה ובערוגות הסמוכות לבניין 

המשרדים. הדונגית היא מין אנדמי )ייחודי( לישראל, ומכאן שם 

משפחת הזיפניים, שכן  –המין. הדונגית יוצאת דופן במשפחתה 

עליה חלקים וקרחים ולא זיפניים, אם כי מבט מקרוב על העלים 

ד. לעלה כתמים לבנבנים, והוא ויגלה זיפים זעירים מעטים מא

כחלחלה, דמוית דונג, שנתנה -מצופה בשכבה שעוותית ירקרקה

לסוג זה את שמו. לדונגית פרחים גדולים ושופעי צוף, 

בר גדולות המצליחות להגיע אל  דבוריידי  המואבקים בעיקר על

הצוף החבוי בעומק צינור הפרח. הדונגית פורחת בטבע 

במקומות מעטים, אך לעתים יוצרת כתמי פריחה גדולים 

בגולן, באזור הירדן ההררי, ברמות מנשה  –באתרים אלה 

 . ובכרמל
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 פטראה משתרגת

 ,( היא מטפס מעוצהPetrea volubilisפטראה משתרגת )

הפורח כעת בחממה הטרופית בפריחה סגולה שופעת 

הוא מרכז  של צמח זהומרשימה. אזור התפוצה הטבעי 

הפטראה אמריקה הטרופית ודרומה. בטבע מטפסת 

אל האור  מצליחה להגיעעל גזעי עצים, וכך המשתרגת 

אצלנו היא מטפסת על אחד מעמודי  .יער הגשםשבהמועט 

 . התמך של החממה

וכך  ,ד ומזכירים נייר זכוכיתוספסים מאמחו עלי הפטראה

לילך, -שפות. צבע עלי הגביע הוא סגול בכמההצמח נקרא 

סגול. עלי הגביע -כחול , בצבעואילו כותרת הפרח כהה יותר

הצבעוניים נותרים על הצמח זמן רב לאחר נשירת עלי 

 הכותרת, ויוצרים אשליה שהצמח ממשיך ופורח.

 


