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  חדשות הגן הזואולוגי

  

  רגל הגיעה לגן-להקת שחפים צהובי

לפני . הגיעה השבוע, הרגל הדוגרת בשטח הפתוח של הגן מדי שנה- להקת השחפים צהובי

כעת יש לנו בגן . אבל השבוע הגיעה שאר הלהקה, שבועיים התחילו להגיע לגן שחפים בודדים

בדרך כלל השחפים תוקפים ... השחפים הספיקו כבר להרוג יונה. רגל-שחפים צהובי 30-כ

אבל כנראה שנקרתה לפניהם הזדמנות , כאשר יש להם צאצאיםוהורגים עופות אחרים רק 

  . מפתה

  

  "היפראקטיבי"עופר 

ללהקת הצבאים המשוטטת 

. בגן נולד עופר לפני שבוע

, עד גיל שבועיים, בדרך כלל

העופרים מסתתרים וקשה 

אולם , מאוד להבחין בהם

שלנו מסתמן החדש העופר 

שעות ספורות . טיביקכהיפרא

לאחר ההמלטה הוא כבר 

הוצמדה לו שמירה של אחד , מכיוון שהיה חשש שהוא ייפול למים. הסתובב לאורך הבריכה

סביר להניח , בטבע. יומיים לאחר ההמלטה הוא כבר התחיל לרוץ ולבעוט באוויר. המטפלים

  . החושפת אותו לטורפים, שהוא לא היה שורד עקב התנהגותו החריגה

  .העופר הצעיר לא בתמונה. שלושה מצבאי הלהקה :מונהבת
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  קצת על יחסים בין אלונים לבעלי חיים 

האלון המת שהיה מול צריף המוזיאון נכרת והגזעים 

כדי שאפשר יהיה , הכרותים הושארו בכוונה על האדמה

על הגדם ועל . לעקוב אחרי תהליכי הריקבון והפירוק

הגזעים הכרותים אפשר לראות היטב את סימני פעילות 

שנוברים מתחת לקליפה ובתוך הגזע , זחלי היקרוניות

עקוב אחר התקדמות הזחל אפשר ל. ויוצרים מחילות

הולכת וגדלה ככל היא ו, בתחילה המחילה צרה: בגזע

מאחר שאין לזחל מקום להפריש את תוכן . שהזחל גדל

מופרשת בתוך , שהיא מעין נסורת, ההפרשה, המעי

מלאות  המחילות ,לכן. מצדו האחורי של הזחל, המחילה

  . בנסורת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. מערבי של השטח הפתוח צומחים מספר אלוני תבור-באזור הצפון

מכיוון , התחיל לאכול את הבלוטים) ?חולדות אולי(נראה שמישהו 

  . שאפשר למצוא על הקרקע בלוטים מכורסמים חלקית
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  אוזן-בקיעה של צבגון אדום

בבריכות המים שליד מעבדת העטלפים 

ם מקור הצבגוני. אוזן-חיים צבגונים אדומי

אשר מביאים לגן , הוא מאנשים מבחוץ

כדי . צבגונים שגידלו ורוצים להיפטר מהם

שלא ישליכו אותם לירקון ויגרמו נזק רב 

  . אנחנו מקבלים אותם אלינו, יותר

במהלך עבודות גינון ליד מעבדת , השבוע

-העטלפים נחשפו ארבעה צבגונים אדומי

. מיד לאחר הבקיעה, אוזן צעירים מאוד

  . לו ארבעה נוספיםלמחרת התג

  . אחד הצבגונים הצעירים :בתמונה

  ).  מסומנת בחץ(שימו לב לשן הביצה 

  

  היררכיה ברורה ביחמורים

לאחר שנפרדנו בסוף יולי מנקבות 

נמצאים הזכרים כל היחמורים , היחמורים

יש ביניהם . במכלאה הגדולה, כעת ביחד

. היררכיה ברורה ואין הפגנת תוקפנות

ואפשר , בינתיים ההיררכיה היא לפי גיל

להבחין בגילאים השונים לפי גודל 

ההיררכיה מתגלה לעין בבירור . הקרניים

בלוטים , כאשר נותנים להם מזון מועדף

אם ניתן בלוט לזכר במעמד . לדוגמה

מוזמנים לאסוף מעט בלוטים  המדריכים. יגיע הזכר הדומיננטי ממנו ויבריח אותו, נמוך

  . על מנת להדגים היררכיה למבקרים, לתת אותם ליחמוריםמהרצפה ו

ארבעה בלוטים - אין לתת יותר משלושה; רק המדריך רשאי לתת בלוטים ליחמורים: שימו לב

   ! והיזהרו על האצבעות; ליחמור

  

  בקטנה הגן חדשות 

 . יש גור בן חודש, בכלוב הפינתי, לפנקים 

  . מתחילים להתחלק לזוגות ולהפגין תוקפנות אווזי הננה 
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. במשתלה של הגן הבוטני ועד היום לא הוצגו במסגרת מוסדרת לציבור

דוגמת חלמונית 

זהו מיזם חדש ולכן נמצא עדיין 

. בתנאים מבוקרים

בסמוך לחלקת צמחי 

מקורם 

הם הועתקו לגן 

חדשות הגנים                           אוניברסיטת תל אביב
"ד, דפנה לב                

  חדשות הגן הבוטני

  תצוגת צמחים חדשה

בסמוך לבניין המשרדים של הגן הבוטני הוקמה תצוגה חדשה של 

אלו הם מיני צמחים קטנים אשר גדלים . צמחים קטנים ומיוחדים

במשתלה של הגן הבוטני ועד היום לא הוצגו במסגרת מוסדרת לציבור

דוגמת חלמונית , התצוגה מאפשרת התבוננות על מינים מיוחדים אלה

זהו מיזם חדש ולכן נמצא עדיין . וע אירופיחצב סתווני ואצב

  צמחים חדשים ברחבי הגן

בתנאים מבוקרים, מיני צמחים מסוימים גדלים בגן בעציצים במשתלה

בשבועות האחרונים מתקיים מאמץ לשלב מינים אלה בתצוגות 

בסמוך לחלקת צמחי , לדוגמה. שאליהן נחשפים המבקרים

מקורם . ו דליים עם פרטים של רומוליאה זעירה שגודלו בגן

הם הועתקו לגן . של צמחים אלה מאוכלוסייה שהתגלתה באזור חדרה

הבוטני עקב עבודות תשתית המתבצעות באזור זה לקראת הקמת 

דוגמאות נוספות הן צמחי חלמונית גדולה בחלקת 

שני , לצערנו. המדבר תלקהקרקעות הכבדות וסתוונית והקליפות בח

  ...המינים האחרונים סיימו כבר לפרוח

אוניברסיטת תל אביב
     קמפוס טבע

 

  

  

  

תצוגת צמחים חדשה –קטני ארץ 

בסמוך לבניין המשרדים של הגן הבוטני הוקמה תצוגה חדשה של 

צמחים קטנים ומיוחדים

במשתלה של הגן הבוטני ועד היום לא הוצגו במסגרת מוסדרת לציבור

התצוגה מאפשרת התבוננות על מינים מיוחדים אלה

חצב סתווני ואצב- בן, זעירה

  . בשלבי הקמה

  

  

צמחים חדשים ברחבי הגן

מיני צמחים מסוימים גדלים בגן בעציצים במשתלה

בשבועות האחרונים מתקיים מאמץ לשלב מינים אלה בתצוגות 

שאליהן נחשפים המבקרים, הקיימות

ו דליים עם פרטים של רומוליאה זעירה שגודלו בגןהמים הוצב

של צמחים אלה מאוכלוסייה שהתגלתה באזור חדרה

הבוטני עקב עבודות תשתית המתבצעות באזור זה לקראת הקמת 

דוגמאות נוספות הן צמחי חלמונית גדולה בחלקת . שכונת מגורים

הקרקעות הכבדות וסתוונית והקליפות בח

המינים האחרונים סיימו כבר לפרוח
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  טיבוע ציפורים

בשבוע שעבר התקיים בגן 

, הבוטני טיבוע ציפורים

ביום שלישי בשעות אחר 

וביום רביעי , הצהריים

רשתות . השכם בבוקר

ערפל ללכידת ציפורים 

נפרשו בחלקת המים 

ובחלקת החורש הים 

הציפורים שנלכדו . תיכוני

לרגלן , נמדדו ונשקלו

טבעת הוצמדה בעדינות 

 ולאחר מכן הן,  לצורך זיהוי

מלבדו טובעו כמה ). בתמונה(הציפור הראשונה שנלכדה הייתה בולבול צעיר . לעופף בגןשוחררו 

ולא , נראה שהעופות החורפים כבר כאן. ראש-אדום חזה וסבכי שחור, פרטים של עלווית חורף

יתבצעו בגן טיבועים , החל מפברואר, בענות הנדידה הבאה. נצפו עופות החולפים כאן בנדידה

  . אתר עופות חולפיםנוספים בניסיון ל

  

  שישי בוקר בגן הבוטני

סיור מודרך בן שעה , יתקיים הסיור הפותח של העונה 28.11-ב. סיורי סוף החודש מתחדשים

 . http://botanic.tau.ac.il: פרטים נוספים באתר הגן הבוטני. וחצי המיועד לכל המשפחה

  

  

  

  

  

  


