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   קמפוס טבע
 

  

  חדשות הגן הזואולוגי

  

  בשטח הפתוח

בעוד שאפרוחי תרנגולת לא מתחילים , אפרוחי טווס מסוגלים לעוף כבר מגיל שבוע? הידעתם

ואפשר , שלושה האחרונים בקעו אפרוחי הטווסים- בשבועיים . לעוף לפני גיל ארבעה שבועות

  . הצמודים בינתיים לאמם, לראות משוטטים ברחבי הגן

  

 12- בגן משוטטת להקה של כ

שהגיעו אלינו מאזור גני , יאוריות

אנחנו מונעים מהיאוריות . יהושע

מכיוון שלמדנו , להתרבות בגן

שכאשר היאוריות מקננות , מהניסיון

או מטפלות באפרוחים הן מאוד 

ינים הן תוקפות עופות ממ: תוקפניות

כשיש . שונים ואף שוברות את רגליהן

הן תוקפות גם בני , להן אפרוחים

, לכן. הן לא נותנות לאף עוף אחר להיכנס למים –אם מאפשרים להן לקנן בקרבת המים  . אדם

  . לקנן ןהמטפלים מפריעים לה, בכל פעם שנצפה ניסיון לקינון

  

  

  



             8.9.14, חדשות הגנים                         אוניברסיטת תל אביב

   קמפוס טבע
 

  

  פעילות היקרוניות

מול חדרי המוזיאון  יש עץ מת שעל גזעו אפשר 

לראות היטב את פעולת הכרסום של זחלי 

אם מסתכלים מקרוב אפשר לראות . היקרוניות

בתחילה השביל הוא : את השביל שהזחל יוצר

, )החץ הכתום מצביע על תחילת השביל(מאוד צר 

עם גדילת , אבל הוא הולך  ומתרחב בהדרגה

בעתיד הקרוב את העץ  הכוונה היא לכרות. הזחל

כך שאפשר יהיה , ולהשאיר את הגדם על האדמה

  . לעקוב אחר התפרקותו עם הזמן

  

  

  אחד משני הקרקלים שלנו מת

לפני מותו של הקרקל הופיע שיתוק בחלק 

בעוד החלק הקדמי , האחורי של הגוף

תופעה זו . המשיך להיות פעיל כרגיל

על קריש דם שמגיע , בדרך כלל, מעידה

מאזור הלב ומתמקם בפיצול העורקים 

הטיפול התרופתי הוא מאוד . לרגליים

ובדרך כלל הבעיה חוזרת , מורכב ובעייתי

בירור עם מנהל בנק לאחר . בתוך זמן קצר

הדם של הכלבים בארץ התברר שהטיפול 

המומלץ במקרים כאלה הוא הצמדת 

אך , העלוקות הוזמנו והגיעו לגן. עלוקות

  . הקרקל לא שרד עד בואן –מאוחר מדי 

בניתוח שלאחר המוות התגלה גם 

ולכן הקרקל , שהקרקל היה שמן מאוד

  . השני עובר כעת דיאטה
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אט צמחים -ובגן הבוטני מופיעים אט

החצב , צמחי חצב מצוי זקופים ובולטים פורחים בכל רחבי הגן

ל עיקול השביל מעל חלקת עין 

וכעת גבעולי הפריחה של צמחי חבצלת קטנת פרחים מצפים את רצפת החורש בחלקת 

ניתן להבחין בהם בקלות ממזרח לשביל האספלט 

). יעקב גליל' ממש ליד האנדרטה לזכרו של פרופ

בית  יש, בצמוד לתצפית החורש

, ארי גדול-לוע, מציץ סורי: 

חדשות הגנים                         אוניברסיטת תל אביב

  

  חדשות הגן הבוטני

  הסתיו הגיע לגן הבוטני

ובגן הבוטני מופיעים אט, בימים האחרונים חלה התקררות קלה במזג האוויר

צמחי חצב מצוי זקופים ובולטים פורחים בכל רחבי הגן. המבשרים את בוא הסתיו

ל עיקול השביל מעל חלקת עין הוא גדל בחלקת המדבר ע(הגלוני הספיק כבר לפרוח וקמל 

וכעת גבעולי הפריחה של צמחי חבצלת קטנת פרחים מצפים את רצפת החורש בחלקת 

ניתן להבחין בהם בקלות ממזרח לשביל האספלט (יער הפארק הקרובה לבניין המשרדים 

ממש ליד האנדרטה לזכרו של פרופ, בדרך משער הכניסה לבניין המשרדים

  . הפרחים יפרחו בימים הקרובים

 ?  

בצמוד לתצפית החורש, שער הכניסה לבניין המשרדיםמעל שביל האספלט שמוביל 

: צומח כתלים גידול קטן וייחודי שכולל קיר אבנים ועליו תצוגה של

  ... צלף קוצני ועוד, אזובית המדבר

אוניברסיטת תל אביב
   קמפוס טבע

 

  

  

הסתיו הגיע לגן הבוטני

בימים האחרונים חלה התקררות קלה במזג האוויר

המבשרים את בוא הסתיו

הגלוני הספיק כבר לפרוח וקמל 

וכעת גבעולי הפריחה של צמחי חבצלת קטנת פרחים מצפים את רצפת החורש בחלקת , )גדי

יער הפארק הקרובה לבניין המשרדים 

בדרך משער הכניסה לבניין המשרדים

הפרחים יפרחו בימים הקרובים

  

? האם שמתם לב

על שביל האספלט שמוביל 

גידול קטן וייחודי שכולל קיר אבנים ועליו תצוגה של

אזובית המדבר, זוטה לבנה
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  אירועים קרובים

  

  ליל מדענים

יתקיימו סיורים מודרכים , 18.9.14-במסגרת ליל המדענים שייערך באוניברסיטת תל אביב ב

, מנהל הגן הבוטני, ר יובל ספיר"תתקיים הרצאתו של ד, כמו כן. בגן הזואולוגי ובגן הבוטני

  . בנושא השפעות שינויי אקלים על צמחים

  

  קורס תלמוד הצמחים בגן הבוטני

גן הבוטני בסוף חודש אוקטובר יפתח ב

שיעסוק , הקורס תלמוד הצמחים

ברפואת צמחים יהודית ויועבר על ידי 

פרטים . חוקר הצמחים אברהם דהן

  . נוספים באתר הגן הבוטני

  

  בגן הבוטני סיורי סוף החודש

גם השנה יקיים , בדומה לשנים קודמות

הגן הבוטני סיורים מודרכים לקהל 

הסיורים יתקיימו . במחיר סמלי, הרחב

פרטים נוספים . אחת לחודש, בימי שישי

  . באתר הגן הבוטני


