
חיות וחדשות בגן   גיליון דיגיטלי מס' 1

 אנו שמחים לבשר על השקתו של ה- 
 המידעון הדיגיטלי של גן החיות התנ"כי בירושלים. 

 במידעון נחלוק עמכם חדשות ומידע מגן החיות. 
נשמח לקבל תגובות.. קריאה מהנה!

בגן וחדשות  חיות 
גן החיות התנ”כי בירושלים
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חדש בגן החיות

אילה גמדית מסוג מונטיאק סיני הגיעה  «
לגן החיות והצטרפה לאייל הזכר. האיילים 

העדינים נמצאים בתצוגה הסמוכה לטיגריסים.

שבבים אלקטרוניים הוכנסו לכל החולדים  «
העירומים בתצוגת ה"עולם התחתון". השבבים 
יסייעו לזיהוי הפרטים והמעקב אחר הדינמיקה 

הקבוצתית בתצוגה.

2 צבי יבשה מדבריים בקעו בביתן חיות קטנות,  «
כחלק מגרעין הרבייה הנדיר שהצוות מטפח 

בביתן חיות קטנות. במסגרת הניסיון להעניק 
לצבים את המזון הקרוב ביותר למזונם בטבע, 

הצוות החל לגדל בשטח הגן את הצמח 
חומעה הוורודה - צמח מדברי אותו אוהבים 

הצבים לאכול.

2 אורנג אוטנים זכרים הגיעו מגן החיות של  «
קרית מוצקין. הם מסתגלים בהדרגה למתחם 

המרשים של תצוגת קופי האורנג אוטן והלנגור 
שעתידה להיפתח בשבועות הקרובים.

6 תנשמות לבנות בקעו בתצוגת הלילה "לילה  «
לבן". הפירחונים הצעירים הועברו לחי בר 

כרמל, שם שוחררו אל הטבע. 

החלה עונת הרבייה של העופות הדורסים.  «
בצפריית הדורסים הוטלה ביצה ראשונה 

 לנקבת הנשר המכונה "נגה", ולשני זכרים )!!(
המקננים יחד אתה. זהותו של האב אינה 

ודאית... נקבת הנשר "נגה" היא אחת 
מהפרטים שהובאו מארמניה ע"י רשות הטבע 
והגנים, כדי לחזק את האוכלוסייה המקומית 

הנמצאת במגמת ירידה מתמדת. הביצה 
הועברה למרכז הישראלי להדגרת דורסי הארץ 

הנמצא בגן החיות. 3 ביצים נוספות הגיעו 
למרכז ההדגרה מחי בר יטבתה, חי בר כרמל 
ורמת הנדיב. המרכז והצוות בגן מוכן לקלוט 
ולטפל בביצי נשרים ודורסים אחרים שיגיעו 

מכל הארץ. רוב הפרטים שיבקעו במרכז 
מיועדים לשחרור אל הטבע.
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הג'ירפה הוותיקה "אקיאה"  «
)24( המליטה גורה 

מקסימה. זוהי ההמלטה 
ה-8 של "אקיאה". האם 
והגורה הנמצאות כרגע 

בבית הג'ירפות, ייצאו 
לחצר בעוד כמה שבועות 
ויחברו לכלל בעלי החיים 

בארץ חיות התנ"ך.

עונת הקינון באזור האגם החלה כבר  «
באמצע החורף. 2 זוגות ברבורים שחורים 

מגדלים 3 אפרוחים יפים.

עפרה נולדה לקבוצת הצבאים בארץ חיות  «
התנ"ך. אנו מקווים שזו המלטה ראשונה 

שתפתח עונת המלטות ברוכה, לאחר 
שנים רבות בהן לא היה ריבוי בקבוצת 

הצבאים המונה 7 פרטים בוגרים. 
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 לצפייה בכתבה על גורת הג'ירפה «

 ששודרה ב"כאן 11", הקליקו כאן

https://www.kan.org.il/item?itemId=47580
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יום החי הבינלאומי שיצוין 
 ב-3.3.2019 מתמקד השנה 

 במינים ימיים 
 "חיים מתחת למים – 

עבור האדם וכדור הארץ"

 במסגרת היום הזה 
 אקווריום ישראל 

מציע שני סיורים מודרכים 
 מיוחדים באקווריום הכוללים: 

 ביקור במרכז האקלום, 
 המחקר והרבייה 

והרצאה על צבי הים בישראל.

 הסיורים יתקיימו 
 ביום ראשון 3.3 

בשעה 17:00 ובשעה 18:00

 התשלום לסיור כלול 
 בכרטיס הכניסה. 

 הרכישה באתר האינטרנט של 
אקווריום ישראל

 ההרצאה מתאימה 
מגיל 12 ומעלה

יום חיות הבר הבינלאומי 
 באקווריום ישראל ירושלים 2019 

בצל הכחדת מינים ימיים

יום חיות הבר הבינלאומי 
 באקווריום ישראל ירושלים 2019 

בצל הכחדת מינים ימיים

The Gottesman Family

Israel Aquarium
Jerusalem

אקווריום ישראל
ירושלים

ע"ש משפחת גוטסמן

الحوض المائي االسرائيلي
اورشليم القدس

على اسم عائلة غوتسمان


