
 "קליאופטרה" 
נקבת הקלאו המוכתר 

בצפרייה הטרופית
ראו כתבה בעמוד 7

בגן וחדשות  חיות 
גן החיות התנ”כי בירושלים
גיליון מס' 172 | נובמבר 2019
2 מס'   דיגיטלי  גיליון 

» 
רי

נו
ל 

א
רי

או
ם: 

לו
צי



חיות וחדשות בגן   גיליון דיגיטלי מס' 2    2 #

חדש בגן החיות
מחלקת ציפורים «

בתצוגת הפינגווינים ״בייבי בום״ - 8 גוזלי  «
פינגווינים בשלבי התפתחות שונים ועוד 

כמה גוזלים המסתתרים כרגע במחילות. 
מעניין במיוחד לראות את הזוג ״וונדי״ ו-״עדן״ 

המטפלים ביחד בגוזלים תאומים.

למעלה מ- 10 בזים אדומים, 4 נשרים צעירים  «
ו – 3 תנשמות שבקעו בגן החיות הועברו ע״י 

רשות הטבע והגנים לשחרור אל הטבע.

10 נשרים הובאו לישראל מספרד ע״י רשות  «
הטבע והגנים, כדי לתמוך באוכלוסייה 
המקומית. כחלק מקליטתם בארץ, הם 

נמצאים בגן החיות בהסגר.

לצפריית הביצה הובא עגור חן, עוף עדין מראה  «
שקיבל את השם ״בארנס״ בשל דמיון לדמות 

מהסדרה ״משפחת סימפסון״. העגור הובא לגן 
החיות ע״י רשות הטבע והגנים לאחר שהוחרם 

ממגדלים בלתי חוקיים.

מחלקת טורפים «

בשל עומס בתצוגת הדלק צהוב הגרון,  «
 מועברים הגורים שבגרו לגני חיות באירופה  

- גור אחד הועבר לגן חיות בצ׳כיה, אחר 
לגן חיות בצרפת וגור נוסף אמור לעבור לגן 

חיות בגרמניה.

לתצוגת האורנג אוטנים וקופי הלנגור הגיעו  «
״עולים חדשים״ – אורנג אוטנית צעירה 

ויפה בשם ״סוגה״ הגיעה מגן חיות בשבדיה 
ומשפחת לנגורים – ״אונטריו״ האב, ״ליז״ האם 

ו״נייט״ הגור, הגיעו מגן החיות במוסקבה. 
הדיירים החדשים צפויים להכיר בהדרגה את 
האורנג אוטנים והלנגורים שבתצוגה, בתקווה 
שבקרוב נוכל לראותם חולקים את המתחם 

הגדול והירוק.

מחלקת אוכלי עשב «

גור זעיר נולד לזוג המונטיאקים הסיניים –  «
״בתיה״ ו״ראובן״ )ראו כתבה בעמוד 4(.

מחלקת קופים «

״יארו״ )10( המנדריל הצעיר שהגיע מגן החיות  «
באמסטרדם מתאקלם בתצוגה ומתחיל 
בהדרגה לתפוס את מעמדו כזכר שליט, 

דומיננטי ומשמעותי.

בצפריה הטרופית נולדו שני גורים  «
לטמרין המידאס זהוב הידיים. 

המשפחה כולה מטפלת בגורים 

ראמה לבנה נולדה בארץ חיות התנ״ך. «
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תמונת החודש
תמונת החודש צולמה ע"י ארווא סלימן, מדריכה בגן החיות ומטפלת מחלקת הציפורים.  «

בתמונתה קלטה ארווא רגע נדיר שבו פוער השקנאי את פיו כדי לקלוט את הדג שניתן לו בשעת 
ההאכלה. יחד עם הקורמורנים הם מתקהלים סביב המטפל וממתינים לארוחה, אך בשל גודלם הם 
בד"כ זוכים ראשונים לדגים. שקנאי אוכל ביום  3-1 )!!( ק"ג דגים. בעונה זו מגיעים אל הארץ עשרות 

אלפי שקנאים, המספקים חוויה נהדרת לחובבי הטבע ונזק גדול לבריכות הדגים. 

יחד עם הברבורים והקורמורנים ניתן לראות בצילום את הברבורים הלבנים, שהגיעו לגן החיות 
מחרקוב באוקראינה. הברבורים הלבנים עדיין לא קיננו בגן החיות ואנו מקווים שנצליח לראותם 

מקננים ומגדלים אפרוחים השנה. ממש מעבר לגדר, באגם הגדול, ניתן לראות את הברבורים 
השחורים, ותיקים בגן החיות וממשיכים לקנן ולגדל אפרוחים יפים במהלך כל השנה.

תודה רבה לארווא על תמונתה המיוחדת. שילחו לנו תמונות שצילמתם במהלך ביקורכם בגן 
ונשמח לפרסמן.
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 עד כמה קטן יכול להיות?
גור זעיר למונטיאק הסיני

המונטיאק הסיני הוא בעל חיים זעיר עם שם 
גדול ומסתורי. זהו אייל קטן, החי ביערות 

סובטרופיים בסין ובטייוואן, גובהו אינו עולה על 
50 ס״מ ומשקלו עד 18 ק״ג. האיילים הקטנים 
הם בעלי חיים ביישניים ושקטים, המסתתרים 

בסבך וניזונים בעיקר ממזון צמחי כצמחים 
ופירות, אך גם ממזון מהחי כעופות המקננים על 

הקרקע, ביצים ועוד.

בגן החיות שוכן זוג המונטיאקים העדין ״בתיה״ 
ו״ראובן״ בתצוגה קטנה הצמודה לתצוגת 
הטיגריסים. שניהם הגיעו אלינו מצ׳כיה - 

״בתיה״ הגיעה מגן החיות אוסטרבה ו״ראובן״ 
הגיע לירושלים מגן החיות בפראג. מבקרים 

מעטים מבחינים בעת טיולם בגן בשתי זוגות 
העיניים הבוחנות את הקהל מבעד לצמחיה 

הצפופה העוטפת את התצוגה. 

צוות מחלקת אוכלי העשב, המכיר את 
המונטיאקים, הנודעים בהיותם לחוצים וחסרי 
מנוחה, משאיר את הצמחייה במתחם סבוכה 

ככל הניתן, כדי להרגיע מעט את בני הזוג, 
המגיב בנביחה שרקנית ועצבנית על כל הפרעה. 

מדי בוקר נכנס מטפל אל התצוגה ומביא 
למונטיאקים ארוחת בוקר של אספסת וסלט 

ריחני קצוץ דק. הסלט, הכולל חסה, תפוח, 
סלק, סלרי, גזר ובטטה, מוגש בתצוגה או מפוזר 

לעיתים בין העלים המרפדים את התצוגה כדי 
לתת למונטיאקים תעסוקה ועניין.

במהלך אוקטובר, כשנכנס הישאם, מטפל 
המחלקה עם ארוחת הבוקר של ״בתיה״ 

ו״ראובן״, הופתע לגלות גור קטן עומד ויונק... 
שמחתו של הישאם הייתה גדולה, אך הוא 

היה צריך לנהוג באיפוק ובשקט, כי כל תנועה 
מיותרת גורמת למנוסה היסטרית של ההורים. 

הגור נראה מצוין וגדל במהירות, עד כדי כך 
שהצוות שאל את עצמו האם יתכן שנולד זמן 
מה לפני שצפו בו לראשונה, אך הוסתר היטב 

ע״י ההורים. בכל מקרה, כיאות לגור שמינו אינו 
ידוע בשלב זה, נבחר עבורו השם ״בר״ )משמות 

ההורים – ״ב – תיה״ ו - ״ר-אובן״(, שם חינני 
היכול להתאים לגור וגם לגורה...

ככל האיילים הקטנים, ניצוד המונטיאק בבית 
גידולו לצרכי בשר וסחר בבעלי חיים. גם בית 
הגידול של המונטיאקים נמצא באיום מתמיד 

של צמצום וכריתה, עובדה המשפיעה על מינים 
רבים של בעלי חיים. מעניין לגלות, שלפני 

כ-100 שנה, הועברו מונטיאקים סיניים לאנגליה 
וצרפת, שם נמלטו מגנים וגני חיות והפכו לחלק 

מהנוף הטבעי.

במקרה של ״בר״ המונטיאק קשה לומר – ״זה 
הקטן גדול יהיה״... אך בכל זאת, מגיע להורים 

ולצוות מזל טוב גדול ומשמח...
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יומולדת 8 ל״קסאטו״ האורנג אוטן

"איטו" ו"קסאטו" האורנג אוטנים הגיעו לגן 
החיות באביב 2019. במהלך חודשי הקיץ 
התאקלמו האורנג אוטנים בתצוגה רחבת 

הידיים ולמדו להכיר את הצוות ואת הסביבה.

העבודה עם קופי האורנג אוטן מאתגרת 
ומרתקת את הצוות. הקופים החכמים פעילים 

וסקרנים ובכל יום שחולף הצוות מרחיב את 
הידע וההבנה שלו בעבודה עמם, ומשתדל 
לשדרג את האימון, ההעשרה ושגרת יומם 

של הקופים.

ב-31 באוקטובר חל יום ההולדת של "קסאטו" 
– הזכר הצעיר, חגג את יום ההולדת ה-8 שלו 
בחגיגה צבעונית שהכין עבורו צוות המחלקה. 

במשך ימים עמלו המטפלים – אספו קופסאות 
ומיכלים, מילאו אותם בהפתעות ועטפו אותם 

בעטיפות חגיגיות ומעניינות. 

בשעה היעודה, כשמעבר לחלונות המתינו 
צלמים נרגשים, הוכנסו האורנגאוטנים לבית 

כדי שיוכלו להכין עבורם בחצר ערימת מתנות 
ענקית, שבוודאי כל קוראינו היו שמחים לקבל. 
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כשהכל היה מוכן, נפתחו הדלתות ו"איטו" 
ו"קסאטו" יצאו מופתעים אל החצר. הם נגשו 

אל הערימה וכל אחד מהם, התחיל לבחון 
ולפתוח את החבילות. מלווים בהתלהבות 

הצוות, מעבר לחלונות התצוגה, פתחו הקופים 
את כל החבילות, בדרכם האיטית והיסודית. 

היה מעניין לראות כיצד הם משתמשים תחילה 

בחוש הריח כדי לבדוק מה 
חבוי בארגז ורק אז פורמים 

לאט לאט את העטיפות 
והסרטים. בחלק מהקופסאות 

הוטמנו פופ קורן טעים או 
כופתיות קופים ולכן הן זכו 

ל"טיפול יסודי". באחרות 
קיבלו הקופים מתנות אחרות 

ככדורסל )שפוצץ מיד( או 
בדים צבעוניים איתם הם 

נהנים לשחק.

במהלך כל היום המשיכו 
הקופים לשחק ולפרק 

את הקופסאות לגורמים...
הצוות המסור, שהכין את כל 
החגיגה, היה צריך גם לנקות 
את השאריות מהתצוגה שהייתה מכוסה כולה 

בקרעי נייר. 

המתנות היו מיועדות ל"קסאטו", אך כמובן שגם 
"איטו" המתקרב ליום הולדתו ה-13, היה שותף 
לחגיגה... ואולי היה עסוק בתכניות איזה מתנות 

הוא יקבל ביום ההולדת שלו...
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הזוג המושלם – “יוליוס” ו”קליאופטרה”

בביקורכם בצפריה הטרופית חפשו את 
“יוליוס” ו”קליאופטרה” – זוג עופות ענקיים 

ויפהפיים, המתעופפים ברחבי התצוגה 
בתנועות מלכותיות. בני הזוג שייכים למין נדיר 

הקרוי קלאו )הקרוי גם הורנביל – מקור קרן( 
מוכתר. מיני הקלאו השונים ייחודיים בשל 

מקורם המעובה שבראשו מתנוססת מעין קרן 
גדולה וחלולה, המשתנה במינים השונים, 

בצבעיה ובגודלה.

כפי שתראו בתמונת השער, נוצותיו של הקלאו 
המוכתר שחורות, זנבו לבן והקרן על מקורו 

שטוחה ונראית כמעין קסדה מפוספסת. 

צווארו לעומת זאת, בולט ומרהיב ביופיו. 
ל”קליאופטרה” צוואר בצבע כחול- טורקיז 

ול”יוליוס” צוואר בצבעי לבן וצהוב – חלמון. 

הזוג הגיע לגן החיות יחד עם מיני קלאו נוספים, 
מרהיבים גם הם, מהחרמה של רשות הטבע 
והגנים במסגרת הניסיונות לעצור את הסחר 
הבלתי חוקי בחיות מחמד שונות ובמקרה זה 

בעופות נדירים שהסחר בהם איסור. 

הקלאו המוכתר חי בצמרות העצים ביערות 
שבמספר איים באינדונזיה. מצבו פגיע בשל הרס 
בית גידולו, כריתת היערות וכמובן, גם בשל סחר 

בלתי חוקי בעופות שיופים הייחודי בולט לעין.
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הקלאו המוכתר הוא מונוגמי - שומר על זוגיות 
קבועה במהלך חייו. “יוליוס” ו”קליאופטרה” 
נמצאים כמעט כל הזמן יחד, וניתן לראותם 
מלטפים ומסרקים את הנוצות זה לזו. צוות 
הצפרייה מטפל בהם בתשומת לב גדולה – 

הם אמנם עופות גדולים ומרשימים מחד, אך 
גם בעלי מזג עדין וזהיר. התפריט שלהם, כמו 
בטבע, כולל בעיקר פירות. הפירות האהובים 

עליהם במיוחד הם בננות, ענבים ואפרסמונים. 
הם מסוגלים להחזיק במקורם ולאכול בהנאה 

זרעים קטנים כגרגירי רימון או סלט פירות קצוץ, 
ממנו הם טועמים יחד עם עופות הצפרייה 

האחרים. בימי הקיץ החמים פינק הצוות את 
הזוג בהתזת מים מרעננת. כשהגיעו לצפרייה, 
נרתעו “יוליוס” ו”קליאופטרה” מההתרחשות 
התוססת בצפריה והתרחקו משוכני הצפרייה 

האחרים, אך במשך הזמן, למדו “לעמוד על 
שלהם” ונוכחותם מורגשת בכל מקום. 

יחד עם זוג הקלאו המוכתר הגיע אל הגן 
גם זוג ממין הקלאו הפפואני )הנמצא בחצר 

האוסטרלית(, פרט אחד ממין הקלאו הקרנפי 
)העתיד להצטרף לגרעין רבייה באירופה( 

וזוג קלאו חלודי הנמצא גם הוא בצפרייה 
הטרופית. 

הקינון של מיני הקלאו השונים מרתק - בני 
הזוג מרחיבים חללים בגזעי עצים ובונים בהם 

קן. הנקבה, נכנסת לתוך הקן וסותמת את 
הפתח בקיר העשוי מבוץ, מיץ פירות ולשלשת. 

היא משאירה פתח זעיר, דרכו מאכיל הזכר 
אותה ואת הגוזלים, הגדלים בתוך הקן. במשך 

שבועות הוא מביא להם מזון ומסייע בניקוי 
הקן מהפסולת המצטברת. כשהגוזלים גדלים, 

הנקבה פורצת את פתח הקן, בעזרת מקורה 
הגדול והרחב, והגוזלים הסקרנים יוצאים 

לראשונה לאוויר העולם ומתחילים ללמוד לעוף.

הצוות מקווה שיצליח להביא את הקלאו 
לקנן ובזאת לסייע לשימור של המין הנדיר 

והמקסים זה.
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