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 חדשות הגן הזואולוגי

 

 חדשות מהמרפאה! 

מטפלי הגן הזואולוגי מטפלים  ,בימים אלה

נקר במסירות בשלושה גוזלים צעירים מאוד של 

 על ידי באזור הגלבוע , שנמצאו בקן נטושסורי

הגוזלים מואכלים  .פקח של רשות הטבע והגנים

באינקובטור בטמפרטורה  ומוחזקיםבהאכלת יד 

הטמפרטורה ההתחלתית שבה . 30oCשל 

, ובכל שבוע מורידים 34oCהוחזקו הגוזלים היא 

את הטמפרטורה במעלה אחת. הכוונון העדין 

לפי התנהגות  נעשה יותר של הטמפרטורה

זה  מצטופפים ונצמדים הגוזליםהגוזלים: כאשר 

 צילום: דרור בן דוד                             את הטמפרטורה; כאשר לים מעט מע – לזה

פשוטי איברים  ושרועיםהם מתרחקים זה מזה 

 . רטורהמורידים את הטמפ –

שועל במרפאה שוהים כיום גם ארבעה גורי 

, כבני חודש. אימם המליטה אותם מתחת מצוי

לבית בגליל המערבי ונטשה אותם. גם הם 

הגיעו אלינו, בהיותם בני עשרה ימים 

וכשעיניהם עדיין עצומות, באדיבותו של פקח 

של רשות הטבע והגנים. למרות שהם עדיין 

מאוד צעירים, יחסי הדומיננטיות ביניהם כבר 

 ברורים לעין. 

 רור בן דודצילום: ד           
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 חדשות הדשא

וביצי  מקננים על הדשאשחפים צהובי הרגל ה

, כפי שאפשר השחפים המנומרות מוסוות היטב

. בחלק מהקינים התחילה כבר לראות בתמונה

על הבקיעה, שבוע מוקדם יותר מבשנה שעברה. 

השחפים מתקיים כבר כמה שנים מחקר 

מתמשך, שבמסגרתו מטובעים השחפים 

בטבעות רגל כתומות גדולות, הבוקעים בגן 

מאפשר לראות  הנראות למרחוק. צילום במצלמה

את המספר על הטבעת. כך התגלה בשבוע שעבר על החוף המערבי של קפריסין, שחף שבקע 

 . 2013-אצלנו בגן ב

לבניות לוכדים, הורגים ואוכלים בתקופה זו, תקופת הקינון, השחפים תוקפניים מאוד, והם 

זו הסיבה לחלק מהפגרים הרבים הנמצאים על הדשא מדי רות ואפילו יונים. ואנפיות בקר בוג

מתקיימים קרבות בין  לבניותובאנפיות בקר יום. אולם זו לא הסיבה היחידה: מסתבר שב

האחים בקן, ושני הגוזלים הגדולים יותר מעיפים החוצה מתוך הקן את הגוזלים הצעירים 

 והקטנים מהם. 

נראה מקנן בדשא )אם כי בימים האחרונים סיקסק בדשא. גם זוג הלא רק השחפים מקננים 

נעלם אחד ההורים והאפרוח היחיד שנצפה. ייתכן שגם אותם השחפים הרגו...( וגם האווזים 

בדשא, התגלתה ביצה זרה )מסומנת בחץ אווזים האפורים באחד מקני המקננים בדשא. 

 ל טווסה. בתמונה השמאלית התחתונה(, לא ברור של מי, אולי ש

, בהתחשב במיקום הקינים. מרובה כיסוח הדשא בזהירות עקב ריבוי הקינים בדשא נעשה

, שהוא סולנום הזיתניולמה בכלל לכסח את הדשא בתקופה זו? כדי למנוע את התפשטות ה

 על הדשא.  צמח פולש,
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 על עורבים וצבאים

ליד כלי האוכל שבהם מוגשת תערובת עופות לשוכני הדשא, , הבריכהמזרחית של -בפינה הצפון

המגיעים תחרות על מזון בין צבאים לעורבים.  הצבאים,  –אפשר לצפות בהתנהגות מרתקת 

עד שהעורבים אינם לנשנש מתערובת העופות, מותקפים על ידי העורבים.  לכלי האוכל כדי

אפשר לראות  ,אם מתבוננים היטב מסיימים לאכול, הם אינם מאפשרים לצבאים לאכול בשקט.

 עורב אחר אוכל מהמזון. בעוד עורב אחד מרחיק את הצבאים בין העורבים מתקיימת "תורנות": ש

 

 

 הקרן המעוותת של היחמור הבוגר

מי שהתבונן בתקופה האחרונה ביחמורים 

בוודאי שם לב שאחת מקרני היחמור 

הבוגר ביותר גדלה כלפי מטה ובצורה 

את הסיבה מעוותת. אין אנו יודעים 

)אולי בגלל כלפי מטה הקרן  לגדילת

הטראומה של הפציעה בסוף עונת 

כתוצאה מכך קרו הרבייה הקודמת(, אבל 

שני דברים. האחד ברור למדי והוא קשור 

למחזור הדם: בקרן רגילה, לחץ הדם 

העורקי הגבוה דוחף את הדם במעלה 

עם כוח הכובד. אולם, בקרן שגדלה כלפי מטה,  –הקרן, וההחזר הוורידי פשוט יורד במורד הקרן 

ש דמי סביב החלק הגרמי ההחזר הוורידי מתקשה לדחוף את הדם כלפי מעלה, מה שגורם לגוד

שהקרן אינה יוצרת צורה מסועפת אלא גדלה כגוש הוא  ,יותר, והמעניין הדבר השנישל הקרן. 

חסר הסתעפויות. ייתכן שדבר זה מתרחש עקב בעיית "התמצאות" של התאים במרחב. מנגנון 

 הניווט של התאים נפגע, והקרן גדלה כגוש חסר צורה. 
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 נינו כעת: שלוש אפשרויות עומדות בפ

להסיר את הקרן בניתוח. רקמת הקרן היא הרקמה עם קצב הגדילה המהיר ביותר בעולם  .1

בעיות  , ביניהןמסיבות רבות, וניתוח להסרת הקרן יכול להסתבך החי ויש בה כלי דם גדולים

 בהרדמה, זיהום ואיבוד דם בצורה בלתי נשלטת. 

בשיא נשירתה. באופן טבעי,  ץ אתולהאיגדילת הקרן  כדי להפסיק אתהזרקת טסטוסטרון  .2

בשלב זה מתחילה  .גדילת הקרן נעצרת ואז הפרשת הטסטוסטרון לשיאהעונת הרבייה מגיעה 

 להתקלף, ולאחר תקופה קצרה הקרניים נושרות. ( velvet) את הקרןעוטפת חיצונית ההרקמה ה

רמלית של נו-לחכות ולראות מה קורה... בינתיים לא נראה שהיחמור סובל מהגדילה הלא .3

והתופעה היא מאוד  –הקרן: הוא אוכל בצורה מסודרת ומתנהג כרגיל, ומכיוון שאנו מוסד מחקר 

בסופו של  ,יש היגיון בלחכות, להתבונן ולעקוב אחר התפתחות הקרן. כשתנשור הקרן –מעניינת 

 דבר, היא תועבר למוזיאון. 

אחר גדילת קרני היחמורים מעניין גם יהיה לראות כיצד תגדל הקרן בשנה הבאה. ממעקב 

בשנים קודמות, נראה שקרניהם של פרטים שהיו חולים במהלך גדילת הקרניים היו פחות 

מפותחות בהשוואה לקרניים של פרטים בריאים. לכן נראה שהקרניים לא מעידות רק על גיל 

בעליהן, אלא גם על מצב בריאותו בתקופת גדילת הקרניים. השפעת בריאות היחמור על 

 פתחות הקרניים גורמת לכך שהקרניים הם סמן תקשורתי אמין על טיב היחמור הנושא אותן.הת

 

 קורמורנים חדשים בגן

ארבעה קורמורנים גדולים הגיעו 

אלינו ממכללת אורנים, והם 

 הצטרפו לכלוב הקורמורנים

שלנו. הדיירים החדשים אוהבים 

מאוד את הבריכה שבכלובם 

ואפשר לצפות בהם שוחים בה 

להנאתם. בתקופה זו הם מראים 

, כפי התנהגויות של חיזור וקינון

 . שאפשר לראות בתמונה
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 שיפור במצב רגלי אפרוחי הננה

מי שעוקב אחרי חדשות הגנים, זוכר 

בוודאי שאפרוחי הננה שלנו סובלים 

. את רגלייםה מהתפתחות לא תקינה של

הבעיה ניסינו לפתור בהתחלה באמצעות 

העשרת התזונה: העברנו אותם מתערובת 

מטילות לתערובת אפרוחים, אך הדבר 

גרם דווקא להחמרת הבעיה. המסקנה 

מכך הייתה שההתפתחות הלא תקינה 

 –נובעת כנראה דווקא מעודף תזונתי 

י. לכן, עודף שגורם לקצב גדילה מהיר מד

הוחלט להפחית באופן דרסטי את אחוז 

ולהעלות את אחוז  נםהחלבונים במזו

. זאת עשינו על ידי מעבר למזון הסיבים

המיובאות צמחי: זריעת "שדות מרעה" של חומוס ודוחן בכלוביהם והאכלתם בכופתיות מיוחדות 

. לתזונה זו הוספנו קצת תערובת, כדי שלא להפחית מדי מאיטליה, המכילות חמישה מיני צמחים

את כמות החלבון. התוצאה היא שלושה אפרוחי ננה )מתוך שלושה(, לשלושה זוגות הורים 

 שונים, המתפתחים ללא בעיות ברגליים. נראה שמצאנו את הפתרון... 

 

 חדשות הגן בקטנה 

אביב הגיע והחוברה הזכר שלנו חזר  

לא איבד תקווה ועדיין לחזר במרץ... הוא 

 מקווה לפגוש בת זוג מתאימה...

 

השקנאי שהוחזר לכלוב לתקופת  

שיקום )לאחר קרב איתנים עם הברבור(, 

יישאר בכלוב במעצר הגנתי, לאחר 

שהתברר שגם בניסיון שחרור קודם שלו 

 הוא נפצע בקרב עם ברבור. 

 

ירושלים. להפתעתנו, לפני כחודש עברו שתיים מהצביות שלנו לפארק עמק הצבאים ב 

כל אחת  –השתיים לא הצטרפו בינתיים לעדר הצבאים החי במקום, אלא מסתובבות בשטח 

 לבדה. מאז השחרור המליטה אחת הצביות, ואנחנו מקווים לעדכונים נוספים.
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 חדשות הגן הבוטני

 

 

 מיני בוצין פורחים

בארמית, כמה מיני בוצין. הבוטני בימים אלה פורחים בגן 

הצהובים  ושפרחימשמעות המילה בוצין היא נר, וזאת על שום 

נישאים על עמודי פריחה גבוהים, המזכירים של הבוצין הנאים ו

ונושרים זמן  בלבדהפרחים פתוחים יום אחד לרוב, פמוטי נרות. 

מואבקים  פרחי הבוציןקצר לאחר ההאבקה )או לאחר מגע יד(. 

 ושערותיהםד, וירים מאדבורים. מרבית מיני הבוצין שע על ידי

שמו של  , ואולי משום כךעלולות לגרום לגירוי בעיניים ובעור

אחר של מין  .וורוןיהגורם לע –הבוצין בערבית הוא "ָעווארוואר" 

שכן נערות קוויקריות,  ,קרים"יבוצין כונה בארה"ב "סומק הקווי

בו כדי ליצור גירוי עורי  נהגו להשתמששנאסר עליהן להתאפר, 

 . דמוי סומקבלחייהן  אדמדם

לפני כחודש  לפרוחאצלנו בגן החל  מיני בוצין. 16 צומחיםבארץ 

מין על סף איום,  –( Verbascum levanticumבוצין אופקי )

מין זה גדל גם בקפריסין, ומעיד, יחד הגדל בארץ בכרמל בלבד. 

עם מספר מינים נוספים בעלי דגם תפוצה דומה, על קשר 

 מין זה עוקצי הפרחים של. בין שני האתרים הללו ביוגיאוגרפי

. בעת , ומכאן שמוונוטים בזווית ישרה לעמוד התפרחת אופקיים

 כי בניגוד למתואר לגבי מיני בוצין  ,התברר לנו שניסינו לצלמו
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הם שם  –אחרים, פרחיו נפתחים דווקא לעת ערב, ולכן הפרחים מקומטים ו"עייפים" בתמונה 

  –( Verbascum berytheumכבר מאתמול... כמה ימים אחריו החל לפרוח הבוצין הבירותי )

מין אדום האנדמי לקרקעות חמרה במישור החוף בישראל ובלבנון, וסובל מאובדן מתמיד של בתי 

 . )ובתמונה בעמוד הקודם( לראותו בחלקת צמחי החמרה אפשרות ובינוי. בגן גידול בשל חקלא

הפתעה נעימה היא פריחתו, לראשונה 

 Verbascumאצלנו, של בוצין הגליל )

galilaeum )–  אף הוא מין אדום הגדל

באדמות כבדות, בשולי מקווי מים. בגן 

הוא גדל בשולי הבריכה הגדולה שבחלקת 

 5ענקיים )מגיעים לקוטר של המים. פרחיו 

בהמשך  .ס"מ( ופריחתו מרשימה ביותר

הבוצין המפורץ בכל רחבי הגן צפוי לפרוח 

(Verbascum sinuatum זהו מין נפוץ .)

הגדל בכל רחבי הארץ, וגדל בר גם אצלנו 

 בגן. הוא פורח במהלך הקיץ ופריחתו נמשכת אף בסתיו.

 

 חוחובהשיחי  –חדש בגן 

בחלקת צמחי המרפא שני שיחים קטנים לאחרונה נשתלו 

ו של . מקור(Simmondsia chinensisשל חוחובה סינית )

במדבריות סונורה ומוהבי )דרום מערב ארה"ב  צמח זה

לשם . הסיבה ווצפון מערב מקסיקו(, ולא בסין, על אף שמ

שתואר על ידי היא כנראה טעות בזיהוי מקור הצמח בעת 

מזרעי החוחובה פה. מדענים כשהגיע לראשונה לאירו

מופקת שעווה נוזלית איכותית המכונה "שמן חוחובה". 

שעווה זו משמשת לתעשיית הקוסמטיקה, וקרובה 

בהרכבה לשומן הטבעי של עורנו. ישראל היא מהיצואניות 

הגדולות בעולם של שמן החוחובה. רוב הזנים המסחריים 

טופחו במטעי  ,ואף מיוצאים לעולם ,הגדלים היום בארץ

 של אוניברסיטת בןשימושי" השנים האחרונות, בעזרת "המכון למחקר  30יבוץ חצרים במהלך ק

 גוריון. את הפרטים שנשתלו אצלנו קיבלנו בתודה ממגדלי החוחובה בקיבוץ חצרים.
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 צמח הווניל פורח

ניל ובחממה הטרופית פורח בימים אלה הו

(, מין Vanilla planifoliaהעלים )-שטוח

העיקרי שמתרמיליו מופק תבלין הסחלב 

הזרעים שבתוך התרמיל משמשים ניל. והו

לצורך לתיבול גלידות, מאפים וממתקים. 

ניל, וייצור התבלין מותסס הפרי, תרמיל הו

ניל וובלחות גבוהים לקבלת ריח הו בחום

המוכר והאהוב, ואז מיובש לצורך שיווקו. 

ניל צבע ולאחר ההתססה מקבל תרמיל הו

כיום עיקר הייצור העולמי הוא דווקא  , אךמין זה גדל בר באזורים טרופיים במקסיקוחום כהה. 

במדגסקר ובאינדונזיה. הפרח גדול ומרשים אך פורח למשך יום אחד בלבד. בגידול החקלאי 

נוכל לראות בחממה שבאופן ידני, וכך אנו מנסים לעשות גם אצלנו, בתקווה הווניל מואבק 

 ניל הירוקים בעוד כמה חודשים.והטרופית את תרמילי הו

 


