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!Sex on the grass
כל העופות בחלק המרכזי של הגן
נמצאים כעת בעיצומה של עונת
הרבייה .על הדשא אפשר לראות
זוגות של שחפים מזדווגים במרץ.
אנפיות הבקר מקננות על העצים
בהמוניהן (הרבה יותר מבשנים
קודמות) ,וסביר להניח שעוד
מעט יתחילו לקנן על העצים גם
הלבניות ,אנפות הלילה
והמגלנים .זוג אווזים ראשון
התחיל גם הוא לקנן – בסבך
השיחים שליד הבריכה.
לא רק העופות בדשא מתרבים.
השבוע נולד גם עופר צבאים,
המסתתר בין העצים שבשולי
הדשא .קשה לגלות אותו ,כי אימו
המסורה מעבירה אותו מקום מדי
יום .יש עוד נקבות צבאים הרות
בעדר ,ואנו מצפים לעופרים
הבאים.
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איך נולדת אגדה?
גם הננה עסוקים ברבייה .כל זוגות הננה דוגרים בימים
אלה ,רובם במחזור שני של הטלה ,וחלקם אפילו
במחזור שלישי .הקינון נעשה בקן מתחת לצמחייה,
בסבך ,כך שקשה לראות את הדוגרים מהשביל
ההיקפי של הגן .לפני כעשרה ימים החל אחד הזוגות
להטיל ביצים בקן הקבוע שלו .הזוג הספיק להטיל
ארבע ביצים ,אך אז התחיל מזג האוויר הסוער .כדי
לוודא שהביצים לא תינזקנה מפגעי מזג האוויר,
הביצים הוכנסו לאינקובטור .ימים ספורים לאחר מכן
הטילו הננה ביצה נוספת בקן ,ואז נטשו אותו סופית .מי שגילו את הביצה הבודדת בקן היו
התרנגולות .תרנגולות נוהגות להטיל ביחד ,בקן משותף ,והן מאוד נמשכות לביצים גדולות.
כמה שיותר גדול – יותר טוב! לכן ,התרנגולות החלו להטיל את הביצים שלהן מסביב לביצת
הננה הגדולה .כך כמעט נולדה אצלנו אגדת ילדים חדשה – אפרוח התרנגולת המכוער...
אבל ,מכיוון שזמן הדגירה של הננה (למעלה מ 30-יום) ארוך מזמן הדגירה של התרנגולות
( 21יום) ,לא היה טעם להשאיר את ביצת הננה בקן עם ביצי התרנגולות ,והיא הוכנסה
לאינקובטור ,יחד עם ביצי הננה האחרות.
שיעורי תזונה לאפרוח הננה
אפרוחי הננה שלנו סובלים מבעיות ברגליים ,כנראה עקב
בעיות תזונה .האפרוחים ניזונים בדרך כלל מתערובת
אפרוחים בתוספת חסה ,אך כעת מסתמן שהבעיה היא
שהתזונה הזו עשירה מדי בשבילם .לכן ,אנו מנסים לגדל
את אפרוח הננה היחיד ששרד ממחזור ההטלה הקודם על
תזונה צמחונית בלבד .במכלאה שבה נמצא האפרוח נזרעו
קטניות ודגנים שונים מהם הוא יכול לאכול כאוות נפשו,
ובנוסף הוא יוצא לרעות בדשא בהשגחה .מכיוון שהאפרוח
אינו גדל עם הוריו ,אין לו ממי ללמוד אילו צמחים טובים
למאכל .אז איך מלמדים אפרוח? על ידי הדגמה .ידי
המטפל משמשות מודל :האצבעות ,המוחזקות באופן
המדמה מקור ,מלקטות את הצמחים המועדפים .האפרוח
מסתכל על המודל ,לומד ומחקה.
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דרמות ביחמורים
לפני כחודש החלו היחמורים להשיר את קרניהם.
הראשון שהשיר את קרניו היה היחמור הבוגר .נראה
ששני היחמורים הצעירים יותר ,שגם להם כבר
קרניים ,רק חיכו להזדמנות ...שניהם יחד תקפו את
היחמור הבוגר ,וגרמו לו לפציעות קשות ,כולל
פגיעות חודרניות ,שנגרמו מהקרניים הקטנות
והחדות של היחמור הצעיר .היחמור הבוגר טופל
באופן מסיבי באנטיביוטיקה (באמצעות הזרקת חץ
עם אנטיביוטיקה מדי יום) ,וכיום הוא מחלים לאטו.
בתמונה :היחמור העבריין ,עם דם על הקרניים,
לועס בתמימות ובשלווה.
עזניות הנגב עזבו את הגן
עזניית הנגב הוא מין בסכנת הכחדה ,ומשנות ה80-
של המאה ה 20-לא נצפות עזניות נגב בבר
בישראל .בגן חי זוג עזניות נגב שאינו מתרבה כבר
שנים רבות .לפני שנים מספר הטילה הנקבה ביצה
פורייה ,אולם הגוזל לא שרד .במסגרת שיתוף
פעולה עם רשות הטבע והגנים ,הוחלט לצרף את
שתי עזניות הנגב המבוגרות שלנו לעזניות הנגב
המוחזקות על ידי הרשות ,בתקווה שהעזניות יתרבו
ואת הגוזלים שיבקעו ויגדלו אפשר יהיה לשחרר
לטבע.
לכבוד הקיץ שהגיע...
עם תום החורף ,הזוחלים מתחילים לקבל מזון
בהדרגה  -בשלב הראשון רק אוכל קל לעיכול
יחסית .הראשונות שמתחילות לאכול בתום החורף
הן הלטאות ,הניזונות בתקופה זו מצרצרים ורימות.
התנינים אוכלים בתקופה זו דגים ,שהם קלים
יחסית לעיכול בהשוואה לעוף על עצמותיו.
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