
הברון, היחמורים והדרך אל הטבע
סיפור אביבי של שמירת טבע

יתכן שאם נספר לכם על הברון פון אופל, ישמע לכם השם מוכר. קוראנו הוותיקים יקשרו אולי את סיפורו 
של הברון עם סיפורם הייחודי של היחמורים הפרסיים, שהגיעו לארץ מאיראן בשנות ה-80. 

היחמורים נכחדו מהארץ בתחילת המאה ה-20, כתוצאה מצייד והרס בתי גידול. הברון גאורג פון אופל 
מן  הייתה שנעלמו  פרסיים, לאחר שהסברה  יחמורים  כדי למצוא שם  לאיראן  זה ששלח משלחת  היה 
1957 הובאו כמה פרטים לאחוזתו של הברון בעיר  העולם כליל. היחמורים אכן נמצאו באיראן ובשנת 
דאז,  והגנים  בין רשות הטבע  לגן החיות של תל-אביב. במקביל, החלו מגעים  ומשם  גרמניה  קרונברג, 
להבאת יחמורים לישראל כדי להשיב אותם ואת צאצאיהם אל הטבע בישראל. ערב נפילתו של השאח 
הפרסי, במסגרת יחסי הידידות בין ישראל לאיראן, הועברו כמה יחמורים לישראל. קבוצה זו, ששוכנה בחי 
בר כרמל, היא הגרעין המייסד של עדר היחמורים הנמצא היום בחי בר כרמל ובגן החיות התנ"כי. את המשך הסיפור אתם בוודאי מכירים – העדר 

גדל ומתרבה ועשרות רבות של יחמורים, צאצאי השושלת, שוחררו אל הטבע לנחל כזיב בצפון ולנחל שורק שבהרי ירושלים.
והברון? הברון אוהב הטבע, המשיך לגדל ולהרבות את היחמורים בגן החיות שהקים באחוזתו בשנת 1956. הקשרים בין גן החיות הירושלמי והגרמני 
המשיכו במסגרת הארגון האירופאי של גני החיות. בימים אלה, נשלחו אל הארץ מגן החיות אופל (OPEL ZOO) בעיר קרונברג, 2 יחמורים צעירים, 
מתוכנית  כחלק  הנסיעה,  את  שליווה  גרמני  טלוויזיה  ובצוות  מקומי  צוות  באיש  לוו  הם  אותה.  ולרענן  בקבוצה  הגנטי  המגוון  את  להגדיל  כדי 
דוקומנטרית על גן החיות. השניים נחתו בגן בשעת לילה מאוחרת ומצאו משכן זמני באחת מהבקתות הסמוכות לארץ חיות התנ"ך. הם בוודאי הריחו 
ושמעו את היחמורים שרעו להם בצוותא ממש מעבר לגדר. אחרי הגעת היחמורים, הגיעה בביקור מתואם גם משפחתו של הברון גרגור פון אופל, 
בנו של "מגלה היחמורים". המשפחה המכובדת הוסיפה צבע ועניין רב לאירוע. הברון ומשפחתו הגיעו אל הגן ושמחו לראות שהיחמורים הצעירים 
הגיעו לארץ בשלום. במקביל, הם עקבו אחר שחרורם של שני זכרים צעירים, ילידי גן החיות, במכלאת האקלום בנחל שורק, שהיה עטוף בעשב ירוק 

ורענן  ובפרחים, כצפוי בעונה זו של השנה.
בתום הביקור, כתב הברון הנרגש מילים חמות: "אנחנו נרגשים להיות חלק מפרויקט שימור טבע בישראל הייחודית. תמיד ידענו שהמיזם של 
שימור היחמור הפרסי בגן החיות שלנו הוא חשוב ביותר, אך היינו המומים לגלות את החשיבות של משפחת פון אופל בסיפור השימור של 

היחמור הפרסי בישראל. לכן היינו גאים במיוחד לראות כיצד אנו סוגרים מעגל בשחרור לטבע 
של יחמורים ומגשימים כך את המטרה לה כל גן חיות שואף. התרשמנו מאוד מקבלת הפנים 

החמה ומהכבוד שזכינו לו מכל אדם שפגשנו. ישראל היא מקום מדהים!
אנחנו מודים במיוחד למנכ"ל גן החיות ולצוותו המחויב לנושא, על שיתוף הפעולה. כל שיתוף 
היחמורים  שהעברת  ספק  אין  אך  וחשובה,  רצויה  מטרה  הוא  הטבע  למען  עולמי  פעולה 

לישראל היא המיזם שאבי היה גאה בו מאוד, אם היה עימנו."
הגרמניים  היחמורים  שוחררו  וברשמים,  בחוויות  עמוס  הקודש,  ארץ  את  עזב  שהברון  אחרי 
הצעירים ופגשו את קרוביהם הצברים. המפגש היה רגוע ונינוח ונראה כאילו תוך שבועות ספורים 

לא נוכל להבחין ביניהם כלל.
באביב הבא נקווה למצוא כבר עופרים שיהיה להם אבא – יחמור גרמני ואימא – יחמורה ישראלית, 

ולכולם שורשים באיראן. העולם קטן כשמדובר בשמירת טבע....
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Purim is all about the miraculous escape from the death sentence imposed upon 
them by the Persian King and his evil advisors, Pesach is all about the miraculous 
escape from slavery in Egypt and the journey to Israel. Persia to life, Egypt to 
Israel: it is only fitting that this season's Propil is about the miraculous recovery 
from extinction of the Persian Fallow Deer to once again inhabit the forests of 
Israel.  An animal once endemic to our hills and valleys was completely wiped out 
by overhunting and habitat destruction in the early part of the century with only 
a few individuals spotted rarely and then not at all. The beginning of this amazing 
story has been told many times but for those of you who aren’t familiar with it 
here it is in short: Persian Fallow Deer (Dama mesopotamica) disappeared from 
our country at the beginning of the twentieth century, and many thought extinct 

from the world. However, in 1956, about two dozen individuals were found in southwest Iran (Persia of old). This discovery shocked the 
world, nature conservation officials mobilized to save the Persian Fallow Deer. Three pair of deer trapped in Iran were transferred to 
Germany and this was the first reproductive core element of Persian Fallow Deer in captivity. In 1978 the Israel Nature and Parks Authority 
joined the international effort and a breeding nucleus was established in the Hai-Bar Carmel 
nature reserve. Two males came from Germany and four females arrived on the last plane out to 
Israel from Iran during the Islamic revolution. Carmel breeding increased and is now the world's 
largest herd of Fallow Deer in captivity. 
The Jerusalem Biblical Zoo joined the Israel Nature and Parks Authority in 1996 by forming a 
second breeding core in the Bible Land Wildlife Preserve. The core breeding group at the Biblical 
Zoo has grown steadily since 1996 reaching its highest number of 98 animals in 2013. Today there 
are around 50 Fallow Deer in the Israel Bible Lands Wildlife Exhibit the rest having been released 
to the wild or other Zoos. Thanks to hundreds of hours of dedication by staff and volunteers 
Fallow Deer started being released back to the wild from this group beginning in 2003; First to Kziv in the Western Galilee and in 2005 to 
Nahal Sorek in the Jerusalem Hills. From 2005 to 2015, 144 Fallow Deer were released into Nahal Sorek, 98 from the Biblical Zoo and 51 
from the Carmel Group. What does it look like when the Fallow Deer are released? They aren’t just thrown into the wild with a good luck 
pat on the back. The release is called a “soft release”. Young Fallow Deer between the ages of 1 ½ - 2 years old are not released directly 
into open areas, but spend a period of three weeks in a 15 hectare fenced area to get used to the natural area and help them gradual 
transition from the food they are accustomed to in the 
zoo to eating natural food based on local flora. Some 
Deer have been lost to predation by wild dogs and some 
have been hit by the train that runs through the valley. 
Deer are tracked by use of radio collars and tracking 
devices read at regular intervals to assess movement. 
New births and youngsters are reported joyously by 
hikers and picknickers. Estimates are that about 50 to 60 
deer survive in the wild all released by the Biblical Zoo in 
the last decade.
To celebrate the 60th anniversary of the original Zoo in 
Germany, the Opel Zoo has brought two more young 
males which will strengthen and widen the gene pool. 
This is not the first time the zoo in Jerusalem has 
received a gift from the zoo in Germany; 14 years ago 
two other males were transferred increasing the local 
deer’s genetic variation. This years generous gift of two 
young males are resting comfortably in separate housing 
within the exhibit and will join the herd after quarantine. 
And when they grow their offspring will help populate 
the hills and valleys of Israel.

Here’s to freedom.
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The Persian fallow deer reintroduction project is continuing. There are 
currently around 50 deer living in the wild in the Jerusalem hills – some 
were born in the Zoo and released and others were born in the wild. Look 
out for them next time you are hiking in the area!

מיזם ההשבה לטבע של היחמורים נמשך. כיום, חיים בטבע בהרי ירושלים כ-50 
יחמורים. חלקם ילידי גן החיות ששוחררו אל הטבע וחלקם נולדו בטבע. יתכן 

שגם אתם תצליחו לצפות ביחמורים בזמן טיולכם בטבע!

By: Dr. Elizabeth Kaufman

zoo tails 101
freedom for fallow deer

Photos: Yaara (forest) Tamari



צוללים קדימה – עכשיו תחת מעקב!
עשרות צוללי ביצות צעירים שוחררו כבר אל הטבע, במסגרת מיזם השימור והריבוי של הברווזים הנדירים. 
גיבתון שבמרכז  עינות  ובשמורת הטבע הנקראת  צוללים במאגר צרעה, בשמורת החולה  בעבר, שחררנו 
הארץ. כזכור, הברווזים מסומנים בתגי מקור ורודים, שעליהם נמצאים פרטים חיוניים על הברווז. השחרור 
עבר בשלום ובהצלחה, אך עד כה התקבל מעט מידע על הצלחת הפרטים ששוחררו בטבע. הברווזים עפים 
ונעלמים ואנחנו נותרים בחוסר ידיעה על הצלחתו של הפרויקט. לאחרונה פותח משדר GPS המותקן על 
גופו של הברווז בעזרת רתמה מיוחדת, המאפשרת לו לצלול, לעוף ולהמשיך בחייו כרגיל. משקל המשדר 
והריתמה צריך להיות עד 5% ממשקלו של גוף הברווז. צוללי ביצות שוחררו לטבע כשהם נושאים משדרים, 
מגן החיות בקלן בגרמניה והשחרור עבר בהצלחה. לכן, החליט אוהד הצופה, אקולוג העופות של רשות הטבע והגנים לנסות את המשדרים גם בארץ.

בסוף פברואר שוחררו באגם גן החיות 4 ברווזים עם רתמות ומשדרי דמה, כדי לראות כיצד מגיבים הצוללים הישראליים לחידושים מסוג כזה. 
כך,  כל  התלהב  אפילו  מהם  אחד  גדולה.  בהתלהבות  לאגם  לשחרור  הגיבו  הקלעים  מאחורי  וגדלו  הביצה  בצפריית  שבקעו  הצעירים,  הברווזים 
שהתעופף ונדד עד לתצוגת האריות... מאז עקבותיו לא נודעו. לאחר שהתקבל הרושם שהברווזים מגיבים היטב להתקנת הרתמה עם המשדר על 
גופם, תואם מועד השחרור של 11 ברווזים בשמורת החולה. בתיאום עם אנשי רשות הטבע והגנים, נסע הצוות הנרגש יחד עם הברווזים לשמורה. 

מתוך ה-11 הורכבו הרתמות והמשדרים היקרים על שני ברווזים בלבד.
השחרור עבר בהתלהבות ובהצלחה בנופים היפים של שמורת החולה. כמו תמיד מרגש 
לראות איך הצוללים יוצאים מהארגזים, מהססים לרגע ואז פורשים כנפיהם ונעלמים 
בקיעתם  מיום  ממש  אותם  שגידלו  המטפלים  עבור  מרגש  רגע  תמיד  זהו  במהירות. 

ואפילו עוד לפני הבקיעה עסקו בהדגרת הביצים.
הלילה הראשון עבר תוך השמעת אותות חיים משמחים משני המשדרים. הצוות, שחזר 
בינתיים לירושלים, המשיך במעקב בדאגה רבה. למחרת נטרף אחד מהברווזים, והמשדר 
נמצא מוטל במקום. הפרט השני הצליח להשתחרר מהרתמה ופרח לו למרחבים. שני 
צוות  ממשיך  במקביל,  הבא.  השחרור  עם  לפעילות,  שוב  ויוחזרו  נמצאו  המשדרים 

השמורה לעקוב אחר הברווזים, במשקפות משוכללות וכרגע הם נראים מצוין בשטח.
שיבקעו  אפרוחים  בדמות  בשטח,  הצלחות  לראות  ונקווה  לצוללים  אצבעות  נחזיק 

צילום: ניקול וקסלרבטבע. אנחנו ממשיכים לחלום.

צילום: יערה (FOREST) תמרי



האקווריום של לונדון
את ביקורי בלונדון חתמתי עם ביקור באקווריום "Sea Life London", הממוקם בצמוד לגלגל 
נהר  גדות  על  יחסית,  ישן  במבנה  נמצא  האקווריום   ."London Eye" ה-  המפורסם,  הענק 

התמזה.  האקווריום של לונדון שייך לרשת של אקווריומים הנמצאים 
 1997 נפתח לקהל בשנת  בלונדון  וברחבי העולם. המבנה  באנגליה 

ומאז הוא מושך יותר ממיליון מבקרים בשנה. האקווריום מחולק 
למספר אזורים, המאפשרים למבקר להכיר מגוון רחב מאוד של 

מקומיים  דגים  למצוא  ניתן  המסלול  בתחילת  החיים.  בעלי 
מקורה,  יחסית, שאינה  נמוכה  בריכה  ומהים.  מנהרות  בריטיים 

של  משפחה  (קרובי  בטאים  של  מגוון  לראות  לקהל  מאפשרת 
בבטאים,  ההסתכלות  נקודת  וכו').  מנטות  טריגונים,  כגון  הכרישים 

ישירות לתוך המים, מאפשרת התרשמות מצבעי ההסוואה שלהם ומתנועתם הייחודית.
בתצוגת המים הפתוחים יש ספינות טרופות ושלד גדול של לוויתן. שם ניתן להתרשם ממגוון הדגים באוקיינוס. להקות של דגים במגוון גדלים שוחות 
במיכל גדול, המואר בצורה יוצאת מן הכלל והצפייה בהן נעשית מחלונות ענקיים, או ממנהרה מיוחדת בה הדגים שוחים ממש מעל לראשך. בבריכת 
הכרישים ניתן לצפות משלוש נקודות תצפית – אחת קרובה לקרקע ואחרת בקומה העליונה, עם תצפית רחבה על המיכל. בבריכה פסלי ענק הדומים 

לפסלי ה"מואי" שבאיי הפסחא. בעמדת הדרכה מיוחדת הסבירה מדריכה על ביצי כרישים בצורות מיוחדות ומוזרות למראה ולמגע.
באקווריום אזור שלם המוקדש לדגים טרופיים, ובה דגי ענק, פיראנות ותנינים קובניים הנמצאים בסכנת הכחדה. האקווריום הלונדוני משתתף 

נוספת  תצוגה  הקובאניים.  התנינים  של  הרבייה  בתכנית 
התצוגה  עזים.  ובצבעים  בגדלים  למדוזות  כולה  מוקדשת 
היתה מרשימה והיא גורמת לי לחכות בקוצר רוח לתצוגת 

המדוזות שאמורה להיות חלק מהאקווריום שלנו.
סוסוני  אבובונים,  של  מרשים  אוסף  בלונדון  לאקווריום 
האצה וסוסוני ים שונים. חלקם נראים כצינורות צבעוניים 
אשר  ראשם  על  קרניים  דמויות  בליטות  לחלקם  ואילו 
מרתקים  המינים  לאיילים.  הדומה  מראה  להם  נותנות 
אליהם ילדים ומבוגרים כאחד המבקשים להתקרב לחלון 

ולהתבונן ביצורים המיוחדים. 
הפינגווין  ממין  פינגווינים  ובו  מיוחד  חדר  יש  באקווריום 
מוחזקים  הפינגווינים   .GENTOO PENGUINS  - האוזן  לבן 
מין המגיע מאנטארקטיקה  זהו  ומושלג, שכן  קר  במתחם 
מותאם  במתחם  התאורה  משטר  קרה.  לסביבה  וזקוק 
לבית  בהתאם  לפינגווינים,  הנחוצים  התאורה  לתנאי 

גידולם הטבעי הסמוך לקוטב.

בתמונה שנבחרה לתמונת החודש צילם רושדי עליאן, 
לאחר  מיד  הקטן  הטפיר  את  העשב,  אוכלי  מחלקת  מטפל 
ההמלטה. הטפיר עטוף בבד מכיוון שנלקח לשקילה (8.6 ק"ג...) 
ו"ג'וק". למרות שזו לא  (!!!) של "באבט"  זהו הצאצא התשיעי 
הפעם הראשונה שהצוות מקבל לידיו טפיר צעיר, זהו רגע מרגש 
עבור כל מטפל וכל אוהב בעלי חיים. עד שיגיע העיתון לידיכם, 
המשפחה  בני  עם  יחד  בחצר,  הקטן  הטפיר  את  לראות  תוכלו 
האחרים, בחצר הדרום אמריקאית. כשהגור יגדל ויתחזק הצוות 

יחליט על שם מתאים עבורו.

yael@jerusalemzoo.org.il

תודה רבה לרושדי על התמונה החמודה.
המשיכו ושלחו לנו תמונות יפות ומיוחדות שצולמו בגן החיות.

  

צילומים: שי בן-עמי תצוגה מעורבת של דגים ובטאים

צלופח המורנה



בין פסח לפורים

רבים שלחו לנו פתרונות לחידון הקודם. בין הפותרים, עלו בהגרלה וזכו בפרס משפחת עמיחי מגוש עציון והדר פנמה מצור הדסה.
yael@jerusalemzoo.org.il  

כתזכורות לימי פורים העליזים הכנו לכם חידון העוסק בפרוות, בקשקשים ונוצות של בעלי החיים.
רישמו מתחת לכל תמונה לאיזה בעל-חיים היא שייכת.

הרפתקאה תיאטרלית במרחבי הגן, להצלת ביצי העזנייה הנדירה.
במהלך המשחק תפגשו בגן החיות שחקנים ודמויות הקשורות

לשימור הדורסים בארץ, ותנסו בעצמכם לגלגל את גלגלי הזמן לאחור 
ולהציל את העזנייה מהכחדה.

הפעילות תתקיים בימים ד‘, ה‘ בתאריכים 5, 6 באפריל
בין השעות: 10:00 - 15:00

דג
פיל

טיגריס
טווס
טפיר
נמר
תנין

נחש צפע

* הפעילות מותנית במזג האויר *



פעילויות מיוחדות בחופשת הפסח 18-2 באפריל 2017

פסח, אביב
ובעלי חיים בגן החיות התנ"כי בירושלים

פסח, אביב
ובעלי חיים בגן החיות התנ"כי בירושלים

* בכל ימי החופשה יתקיים רצף האכלות מודרכות, אימוני פילים והדרכות שונות *
* כל האירועים מותנים במזג האוויר * בימי חוה"מ פסח לא תפעל רכבת גן החיות * 

מ פסח צפויים עומסי תנועה באזור גן החיות *
,,
* בחוה

יום ג' 4 באפריל
בשעות 14:00, 14:45

באמפיתאטרון של גן הפסלים

מופע מדהים
של להטוטים ואקרובטיקה

ימים ה', א‘
 6, 9 באפריל 
בשעה 17:00

הזדמנות אחרונה
להאכיל את הפילים בלחם

סדנה לכל המשפחה
על נפלאות הים

והיצורים החיים בו

ימים ד', ה' 5, 6 באפריל
בשעות 10:00 - 15:00

הרפתקה תיאטרלית,
חידה בלשית ומסע להצלת

ביצי העופות הדורסים

Y
FK

ם: 
לו

צי

הקרקס
המעופף

יורדים לים

ביצי העזנייה

האבודות
תעלומת

ביעור חמץעם הפילים

יום ד‘, ה‘, ג' 12, 13, 18 באפריל
בשעה 16:00

באמפיתאטרון של גן הפסלים


