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ניצנים

גדי יונק מאמו יעל זכר בוגר. סמל לשמירת הטבע בישראל

הטיול שלי עם ארצי

כתבה: רויטל בן–יהודה | צילם: דורון ניסים, ארכיון רשות הטבע והגנים

היא  שהשמורה  בכיתה  “למדתי 
נְוֵה ִמְדָּבר“.

ְמתּוִקים  “מים  ארצי,  אמר  “נכון“, 
נובעים בלב המדבר“.

שנצא  שכדאי  אמרו  ואבא  אמא 
לפני  למקום  שנגיע  כדי  מוקדם 
לטיול.  מדי  חם  יהיה  האוויר  שמזג 
לעבר  בבוקר  ַהְׁשֵּכם  יצאנו  אז 

השמורה.
ארצי הסביר לי שבשמורת עין גדי 
יש שני נֲַחֵלי ֵאיָתן )נחלים שזורמים 
ָּדוִד  נַַחל  השנה(,  כל  מים  בהם 
וְנֹוְבִעים בה ארבעה  ֲערּוגֹות,  וְנַַחל 

ארצי וגבע נוסעים ָּדרֹוָמה ִלנְוֵה ַהִּמְדָּבר ֵעין ּגִֶדי ומגלים שמורת טבע יְֵפהִפּיָה ובה 
נְָחִלים זורמים, ַמְעיָנֹות מתוקים, ִמגְוַן ְצָמִחים וגם - ֵעֶדר יְֵעִלים

אביב הגיע פסח בא“, שמעתי “
“נכון שהזמן  ְמזֵַּמר.  ארצי  את 
האביב?  זה  בשנה  יפה  הכי 
הכול ירוק ופורח, זה ממש עושה 

לי חשק לטייל“.
יפה,  כך  כל  “הכול  אמרתי.  “נכון“, 
לאן  להחליט  זה  קשה  שהכי 

יוצאים לטייל“. 
ארצי,  אמר  בכלל“,  קשה  לא  “זה 
בארץ,  יפה  הכי  למקום  “יוצאים 
נוסעים  אנחנו  בעיניי,  לפחות 

לְׁשמּוַרת ֶטַבע ֵעין ּגִֶדי“.
אמרתי,  מכיר“,  אני  גדי  עין  “את 
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שמורת טבע עין גדי. מים מתוקים נובעים בלב המדבר

ַמְעיָנֹות מתוקים: ֵעין דוד בנחל דוד; 
ַמְעיָן  ערוגות;  בנחל  ערוגות  ֵעין 
ַּבִּמְדרֹונֹות  גדי  עין  ּוַמְעיָן  שולמית 

שבין הנחלים. 
גדי  שעין  שלמרות  סיפר  הוא 
נמצאת במדבר, המו-ו-ו-ו-ן מים 
כשלושה  עד   - במעיינות  זורמים 
מגיעים  המים  בשנה.  מ“ק  מיליון 
יְהּוָדה,  ְּבָהֵרי  שיורדים  ֵמַהּגְָׁשִמים 
זורמים  ַהְּתהֹום,  ְלֵמי  ְמַחְלֲחִלים 
הקרקע  לפני  מתחת  ִמזְָרָחה 
השמורה. ִּבְתחּוֵמי   ּובֹוְקִעים 
ואבא  אמא  לשמורה,  כשהגענו 
כיוון  דוד,  בנחל  שנטייל  אמרו 
לכולם,  ומתאים  נוח  שהמסלול 

אפילו לאחותי הקטנה. 
הרבה  כאן  “יש  אמרתי,  “ארצי“, 

עצים וצמחים“.
כמה  כאן  “יש  ארצי,  אמר  “נכון“, 
קבוצות של עצים וצמחים, שונים 
מדבר  נאות  עצי  גם  ומיוחדים, 
וַתּפּוַח  מֹוִרינְגַה  ָעַרף,  כמו  נדירים 
ִׁשיָטה  כמו  ִמְדָּבר  עצי  גם  ְסדֹום, 
גדות  וצומח  עצים  וגם  וֵׁשיזָף, 
ָקנֶה  ַהְּפָרת,  ַצְפָצַפת  כמו  נְָחִלים 

וְָעב ָקנֶה“.
הוא הסביר שבגלל שבשמורה יש 
ְּתנִָאים מיוחדים, אפשר לראות גם 
בעלי חיים מיוחדים כמו ְׁשַפּנֵי ֶסַלע 
ו.... “ארצי“, צעקתי לו פתאום, “אני 

רואה ְצִבי“.
ארצי צחק. “גם אתה מתבלבל? זה 
מה  כמוני.  ממש  יֵָעל  זהו  צבי  לא 
שאתה רואה כאן זה יֵָעל זָָכַר ּבֹוגֵר, 
ממני.  גדול  יותר  הרבה  הוא  ולכן 
ַהֶּטַבע  ִלְׁשִמיַרת  ֵסֶמל  הוא  היעל 
ְּבַסָּכנַת  היה  כיוון שהוא  ְּביְִׂשָרֵאל 
והגנים  הטבע  ורשות  ַהְכָחָדה 
כמו  היום,  אותו.  לאושש  הצליחה 
שאתה רואה“, אמר ארצי והצביע 
אלינו,  ַהּיְֵעִלים שהתקרב  ֵעֶדר  על 

“יש הרבה יעלים בטבע“. 
המשכנו בטיול וראינו את ַהַּמָּפִלים 
במים  קצת  ִהְתַרֲענַּנּו  וְַהְּבֵרכֹות, 

ְּכִריִכים  לנו  הכינה  אמא  הצוננים, 
לי שמאוד  וארצי הסביר  טעימים, 
של  הניילונים  את  לאסוף  חשוב 
אותם  להשאיר  ולא  הכריכים 
החיים  שבעלי  מכיוון  בשטח, 
את  לאכול  שאפשר  חושבים 

הניילון והם עלולים ְלֵהָחנֵק ממנו.
שלפני  ארצי  הסביר  חזרה  בדרך 
האדם  בני  כאן  ָּבנּו  שנים  הרבה 
השני  ובצד  המים,  ליד  יִּׁשּוִבים 
ובו  ְּכנֶֶסת  ֵּבית  יש  השמורה  של 
ִרְצַּפת ְּפֵסיָפס מיוחדת עם כתובת 

שמספרת על סֹוד שהיה בעיר.

אוהב  “אני  לארצי,  אמרתי  “סוד“, 
מה  לי  ְלגַּלֹות  יכול  אתה  סודות. 

הוא?“.
תקרא  “אם  ארצי.  אמר  “לא“, 
שאסור  תראה  הכתובת  את 
אחד“. לאף  הסוד  את   לספר 

לארצי  אמרתי  הטיול  בסוף 
שהמקום הזה הוא באמת הכי יפה, 
אפילו שאני חושב שאני אומר את 
זה על כל מקום שאנחנו מטיילים בו. 
אבל אני חושב שאני ֶאְרֶצה לחזור 
לכאן שוב ְּכֶׁשֶאגְַּדל קצת, ואז אוכל 

לטייל גם בנחל ערוגות.
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תפזורת
 מצאו את האתרים, בעלי החיים והפרחים 

המוזכרים בגיליון זה. היעזרו במחסן המילים 
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מצאו את ההבדלים
גבע לא מצליח לזהות את ארצי בין כל היעלים

שבעין גדי. מצאו 5 הבדלים בין שני היעלים
ועזרו לו למצוא את חברו ארצי

)מחסן מילים: עין גדי, סחלבים, כוכב הירדן, יעל, לטאה זריזה, 
צפע מצוי, תל ערד, חומט גמדי, דורבן(

את הערב הזה, עינת מטלון מבית 
החולים לחיות בר של הספארי 

ורשות הטבע והגנים לא תשכח 
כנראה לעולם. עופר יעקב, פקח נזקי 

חקלאות של רשות הטבע והגנים, 
 הביא לביתה שני דרבנים קטנים.

ממבט ראשון הבינה מטלון כי מדובר 
 בדרבנים שנולדו שעות ספורות 

קודם לכן.
מתברר שיעקב מצא באותו הלילה 

דרבנית דרוסה על הכביש הסמוך לכפר 
הגלילי פקיעין, ולידה שני גורים רכים 
וקטנטנים שעדיין היו מחוברים לאמם 

בחבל הטבור. הוא הרים אותם והבהיל 
אותם לווטרינר האזורי שניתק אותם 

מחבל הטבור והעניק להם טיפול ראשוני. 
רק לאחר שהתאוששו, הביא אותם לבית 

 החולים לחיות בר.
מטלון מיהרה להכין לשניים חלב חם 
 בבקבוק ואז התפנתה לשקול אותם.

כל אחד מהם שקל 400 גרם, מה שחיזק 
את ההשערה כי התאומים הקטנים היו 
עתידים להיוולד בימים הקרובים באופן 

טבעי אם אימם לא הייתה נדרסת שעות 
 אחדות קודם לכן.

מאז אותו ערב, הם נמצאים אצל מטלון, 
בבקרים היא מביאה אותם לספארי 

 ובלילות מקפידה לקום ולהאכילם.
הדרבן המצוי הוא המכרסם הגדול ביותר 

ביבשת אסיה, והיחיד מבין משפחתו 
המצוי באופן טבעי בישראל. הוא נקרא 
כך בשל הקוצים הארוכים המכסים את 

גופו. אורך גופו של הדרבן כ–70-60 ס״מ, 
 זמן הפעילות העיקרי שלו הוא 

בלילה - בעיקר לחיפוש אחר מזון. 
הדרבן אוכל עשב, צמחים, פקעות 

ושורשים, יש לו חוש ריח מפותח, וכדי 
 למצוא את מזונותיו הוא מרבה 

לחפור באדמה.
נקבת הדרבן ממליטה בין פעם לפעמיים 
בשנה, בדרך כלל באביב ובסתיו. משך 
ההיריון של נקבת הדרבן הוא כשלושה 

חודשים. לרוב נולדים שני גורים בכל 
המלטה. ההמלטות מתבצעות במחילות 
וכל אחד מהגורים תופס צד אחד בגופה 

של הנקבה, ויונק רק ממנו במהלך 
שלושת חודשי היניקה.

הגורים נולדים מפותחים. בתחילה 
שערותיהם רכות, ואחר כך מתקשים 
הקוצים במהירות ומשמשים להגנה. 

בימים הראשונים נותרים הגורים במאורה, 
כאשר הוריהם יוצאים לפנות ערב לאכול. 

בהמשך מצטרפים הגורים להוריהם 
בחיפוש אחר מזון. בין בני הזוג מתקיים 
שוויון מלא בכל הנוגע לטיפול ולהגנה 

על הצאצאים. הזכר שותף פעיל בטיפול 
בצאצאים, והוא נמצא איתם מחצית 

מהזמן - תופעה יוצאת דופן אצל היונקים. 
כשאחד הגורים בוכה, הוא הראשון שירוץ 
אליו להרגיעו. כאשר הנקבה יוצאת ללקט 

מזון - הוא יישאר לשמור עליהם.
בימים הקרובים יתווספו לתפריט של 

הגורים, במקביל לבקבוקי החלב שהם 
מקבלים, גם פירות וירקות, כדי שיתחזקו 

וכדי שאפשר יהיה להעבירם לשיקום 
באזור שבו נמצאו. רק לאחר איקלום 
ממושך בבית גידולם הטבעי יש סיכוי 

שיוכלו לשוב בהצלחה אל הטבע.

שגית הורוביץ, ספארי רמת גן

במזל תאומים
באילו נסיבות נמצאו שני דרבנים קטנים שנולדו בטרם עת וכיצד 

ניצלו חייהם? סיפור עצוב עם סוף טוב

הדרבנים הקטנים שותים חלב חם מבקבוק. 
צילום: עופר מטלון
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ושורשים, יש לו חוש ריח מפותח, וכדי 
למצוא את מזונותיו הוא מרבה 

לחפור באדמה.
נקבת הדרבן ממליטה בין פעם לפעמיים 


