
חיי בר במדבר
ראמים לבנים, פראים, חתולי בר וזוחלים שונים הם רק חלק מחיות הבר שתוכלו 

לפגוש בחי בר יטבתה. תמונות מהחיים בשמורת הטבע המדברית

צילומים: שי קבסה

á כמה שאני יפה ורגוע. הפנק

ã ביקשתי שקט בין שתיים לארבע.
הנמר בעצבים גבוהים

fl מי זה בא? חרדון צב בשטח הספארי  
â על החול החם. מטבעון המדבר
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á פותח עיניים. האוח

à משולש אהבה. שלושה 

ראמים זכרים נלחמים על לבה 

של הראמה נחמה

æ אין כמו אמא. דישונה ובנה

â שששש... ראם לבן דקות 
ספורות לאחר המלטה. אמא 

עדיין לא ניקתה אותו

לצורך ש נוסדה  יטבתה  בר  חי  טבע  מורת 
חיים  בעלי  של  רבייה  גרעיני  הקמת 
הארץ,  מנופי  ונכחדו  במקרא  שנזכרו 
הנמצאים  אחרים  מדבריים  חיים  בעלי  על  ושמירה 
בסכנת הכחדה. את רעיון השבת חיות התנ"ך לארץ 
השמורה,  של  להקמתה  בהמשך  שהביא  ישראל, 
הגה אורי צאן, הממונה הארצי על חיות הבר ברשות 
שמורות  רשות  מנהל  נרתם  ואליו  הטבע,  שמורות 
את  ב–1964  הקימו  יחד  יפה.  אברהם  דאז,  הטבע 
אגודת חי בר. ב–1968 גידרה האגודה כ–12 אלף 
שהפך יטבתה,  במליחת  השיטים  בחורש   דונם 

ב–1970 לחלק משמורת יטבתה. 

אוכלי עשב, טורפים ומכרסמים פעילי לילה
השמורה מחולקת היום לשלושה חלקים עיקריים: 
שטח פתוח של כ–2,000 קמ"ר, שבו חיים עדרים של 
 אוכלי עשב מדבריים בתנאים הדומים לתנאים בטבע;

טורפים  מוצגים  שבהן  מכלאות  ובו  טורפים  מרכז 
גדולים, זוחלים ובעלי חיים קטנים של המדבר; וחדר 
חושך שבו שוררים תנאים של לילה, המאפשרים 
בעלי  בפעילות  לצפות  בשמורה  ביום  למבקרים 

החיים הליליים.
הלבן,  הראם  הם  בשמורה  העיקריים  החיים  בעלי 
שהוא גם סמלו של חי בר יטבתה, ובשמורה עוסקים 
בהשבתו לטבע; ראם סהרה, שאותו מגדלים כחלק 
ממאמץ בינלאומי להצלת המין מכליה; הפרא, חמור 
בר אסייתי שאינו ניתן לאילוף ומצטיין בכושר גופני 
שהתפתח  רבייה  )מגרעין  אדיר  סבל  ובכוח  גבוה 
כי  ונראה  בנגב  פראים  שוחררו  יטבתה  בר  בחי 
הם מתאקלמים היטב(; הערוד - אבי חמור הבית; 

דישונים, יענים ועוד.
שועל  זאב,  לפגוש  אפשר  הטורפים  במכלאות 
בר,  חתול  קרקל,  נמר,  פנק,  צוקים,  שועל  חולות, 
חתול חולות וצבוע מפוספס. בחדר החושך מוצגים 
בעיקר מכרסמים פעילי לילה כמו גרביל דרומי, גרביל 
סלעים ומריון המדבר, וגם שני מכרסמים יוצאי דופן 
לראות  ופסמון. אפשר  זהוב  קוצן   - ביום  הפעילים 
גם בעלי חיים ליליים כמו עטלפי הפירות ואף דורסי 

לילה קטנים כמו תנשמת וכוס.
הסיורים בשמורה נערכים באופן עצמאי. כדי לצפות 

בהאכלת טורפים יש לתאם ביקור מראש.
שעות פתיחה: א׳-ה׳ ושבת, 16:00-8:30 )בשעון 

קיץ עד 17:00(, שישי עד 15:00 )בקיץ עד 16:00(.
כרטיס כניסה: 21 שקלים לילד, 40 שקלים למבוגר.

טלפון: 08-6376018.
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á נחבאת אל הכלים. קטה הודית

ã משכימים קום. צפי וישראל הזאבים בשוקת מים

fl מה אתה אומר? הצבועים בשיחה צפופה
å ילדים להירגע. אמא קרקלית מרגיעה את הגורים

â חוקר את העולם. גור קרקל כמה ימים לאחר המלטה 
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ä עוף גוזל. שרקרק במעוף

á רגע, ספירה 5,4,3,2,1... משפחת יענים יוצאת לטיול

שיקום  לתקופת  בדרך  נחשים  חיוואי  אקלום.  בכלוב   ã

ולשחרור לטבע

à מצאתי את הציץ. פרא צעיר יונק מאמו 

 æ רגע רגע, עוד קצת ואני בחוץ. יען ברגע הבקיעה

å שימו לב. תורית זנבנית בשטח 
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