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מרתפים

טחובים,

מצחינים מנפטלין,
צפופים

רות
$DN2$עשרות$DN2$

^^^^^_

באולמות
בהדרים

מוחזקים כבר עש־
$TS1$עשרות$TS1$

שנים

אוצרות

ישראל .בעל־

הטבע של
שפעם

ח״ם

המצויים

שמו

את

הגדולים

\בע

החיות

\ה

הישראלית

nu1;Q

אלו למוזיאוני
מצולם

לנשיא

שנתנה

למצוא

כולם תוכלו
בימים

חרק

ממתקים,
וציפור

\ורף ,צ׳י

כאן

בסכנתהיעלמות

כאלהשנעלמו

והוחזרו עם קצת עזרה מאחיהם שמעברלים.
בנוסף לאולמות התצוגה הגדולים בשלוש
000,7
קומותיו של המבנההגדול ,שישתרע על
מ״ר ,יהיו במקום מעבדותוחללים שיוקדשו למ־
$TS1$למהקר$TS1$

$DN2$למהקר$DN2$ולהמשך
הקר
התרוצצו כאן ,ציפורים שחגו
ועלולים היו להביא להשמדת
הם אסון
זוחלים ,דגים ,חרקים ,רכיכות ואפי־
$TS1$ואפילו$TS1$
בשמיים,

רבים
$DN2$ומקורבים$DN2$

זכולהציץ בהם .כל

כשיוקם

בשנים

הטבע״ ,הוא

זה

עומדלהשתנות

הקרובות בעזרת

״משכן אוספי

המוזיאון לטבע בארץישראל.

גית
$DNהאקולוגית$DN2$

שבנויה

כמארג״,

מסבירה פרופ׳

תמר דיין

לזואולוגיה,
מהמחלקה
להקמת משכן אוספי הטבע .״כשמין
הללו ,חי וצומח
נהיה עני יותר .ערכם של המינים
מהתת־
$TS1$מהתתפות$TS1$
העולמי 75 .אחוז
גם יחד,גדול מהתל״ג
שמרכזת

אתהפעילות
נכחד,העולם

התחזוקה הנוכחיים
האוספים

האלה״,
יאפשרו להמשיך לחקור ולשמר
ייעלמו ,יישאר לנו שריר .יש מינים
שגם אם
כמו צפרדע ממיןעגול לשון
שחיו בישראל
שלא נותר מהם שרידוזכר״.
ושחור גחון
אומרת דיין .״הדוגמאות

שנשמרו

את

המוזיאון יוקם

״הקיום שלנובעולםתלוי במערכתהאקולו־
$TS1$האקולוגית$TS1$

בעולם.
ונכחדו

וגם

התפוצות,

על

שאותו

לאוניברסיטה,

וכך

שטח

כאן

המינים כך

החניון שמול

בית

העניקה עיריית תל־אביב
מתאפשר חיבורו לגן
גם

הזואולוגי
ולגניםהבוטניים.

שיתוףפעולה

עם

משרדי הגנת הסביבה ,החקלאות,
המדע והאוצר ,האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים והוועדהלתכנון ולתקצוב של המועצה
להשכלה גבוההבישראל ,יחד עם תרומה נדיבה
$DN2$מהתתפות $DN2$נוגדות הסרטן שפותחובעולם ב־  25השנים
פות
שטיינהרדט וקרןפילנתרופית נוספת
שלמייקל
האחרונות ,וכשליש מהתרופות שפותחו אי פעם,
יאפשרו להקים את המוזיאון הזה בתקציב של
מבוססות בצורה כזו או אחרת על טבע.לכן כל מין
יותר מ־ 60מיליוןשקלים.
שנכחד,מגדול עד קטן,עלוללהקטין את הסיכוי
כדילהבין את התהליכים שעברו על החיות
למצוא את התרופה הבאה ,ואנחנו בתהליך של
בכתבים של חוקרים שחיו
נעזרים החוקרים גם
הידרדרות מתמדת״.
כאן במאה הקודמת .בין אלה מצויים החוקר יש־
$TS1$ישראל$TS1$
 57.1מיליון מיני חי
בעולם מוכרים כיום כ־
שנחשב
$DN2$ישראל $DN2$אהרונ־ מתחילת המאה הקודמת ,מי
ראל
שהם חלק קטן מ־ 30 10מיליון המינים
וצומח,
לזואולוג העברי הראשון ,וכתביו של הכומר הק־
$TS1$הקתולי$TS1$
בעולם ,לפי ההערכות .לאורך הש־
$TS1$השנים$TS1$
שהיו קיימים
$DN2$הקתולי $DN2$הגרמני ארנסט שמיץ ,שאסף חיותופוחלצים
תולי
על ידי חוקרים ואספנים פרטיים
$DN2$השנים $DN2$נאספו
נים
בארץ במאה ה־ 19ר״ר יוסי לשם אורניתולוג
מיליון פריטים המתעדים את ההיס־
$TS1$ההיסטוריה$TS1$
כארבעה
מאוניברסיטתתל־אביב והחברה
(חוקר ציפורים)
$DN2$ההיסטוריה $DN2$של הטבע בישראל ובאזור במאה השנים
טוריה

לציבור
האחרונות .המוזיאון החדש יאפשר
פוחלצים ,עורות,שלדים
הצצה אל מה שנאסף:
הרחב

ועדויות

אחרות

ממה

שהיה

כאןונעלם,

מינים

התיירות,

להגנת הטבע הוא זה שאסף את כתביו לספר
להתפרסם.לפניכם כמה מהחיותשנעלמו
שעתיד
מהנוףהישראלי ויוצגו לצד

את
המוקמת

שחר

השימור .״תנאי

$ואפילו $DN2$עדויות להתפתחות האדם .כולם נאספו לאט
לו
ובקפדנות על ירי חוקרי אוניברסיטתתל־אביב,
מעטים ומקו־
$TS1$ומקורבים$TS1$
אבל בניגודלמקובל בעולם רק

שמתחרה

אחרות במוזיאון.

ריצה

תחרות

משאית

נגד

ברדלס(*נ'יטה
₪₪

הברדלס

$DN2$שבערבה $DN2$.החיה
ערבה.

האחרון

ראו בישראל

מצפוןלקיבוץ יטבתה שב־
$TS1$שבערבה$TS1$.

ב־ 1959

המדהימה והמהירה הזו ,שמגיעה למהירות ריצה של 80

קמ״ש ולפרקי זמן קצרים אף ליותר מ־  110קמ׳׳ש
nnrrin
משאית שנסעה בכביש הערבה.באנציקלופדיה לחיולצומח של
ישראל מסופר ש״הוא רץ במשך דקות אחדותלפני משאית שנסעה
במהירות  80קמ״ש .בסיבוב הכביש המשיך הברדלס לרוץ ישר ,קדימה ,אחר כך עצר
במשאית שעוברת עלפניו״ .יש גם מי שטוען שבשבועיים לאחר מכן הבחינו
והתבונן
בו שוב באותו אזור ,כשהוא מתחרהבג׳יפ ,אבל מאז אותו חודש דצמבר ,קצתלפני
איש לא זכהלראות צ׳יטותבישראל.
שהחלו שנות ה־ 60

התחרתה עם
ארץ

להבחין בעיקרעל
לבין קרוביהם הנמרים אפשר
הברדלסים ,שבינם
והכתמים ,שוטטו בעבר הרחוק לא רק בנגב ובערבה ,אלא גםבגליל

פי מבנה הגוף

ובבקעת הירדן.

מכתביו של החוקר הנודע

״הברדלס

נדיר,

טריסטרם,

אחרים עדיין חיים

שכיחיותר״ .ואכן,

סיפורימטיילים

כשטיילולאורך
מהם

ששוטט
בסביבות
מאותה

בארץ
התבור

במאה

ה־ 19עולה

ובגבעותהגליל.בגלעד

הוא

תקופה מלמדים שברדלסיםהטילו

את

בשנות ה־  30של המאה ה־  20עוד קבע

חיתתם על כמה
הזואולוג ישראל
הוא בהחלט מצוי במישורי הדרום״.
כמו טורפיםגדולים אחרים ,גם הם הוכחדו בעקביות בשל
פראיולכידת גוריהם בידי חוקרים ואספניםנלהבים .באוסף האב
ששמיץ עצמו צד בירדן בשנת 1910
$DN2$במודאון $DN2$החדש ישנו פוחלץ
דאון
אהרוני,

ש״הברדלס

הירדן.

שכבר אז היה

נעשה נדיר ביותר

בארץישראל .אף על

פי כן

המחסור במזון ,ציד
שמיץ שיוצג במו־
$TS1$במודאון$TS1$

uJFna
בחום

איך זה
אחד

בלבנון
<3<!t?.

שדג

לבד
החו

קטנה כמושלנו .שגו־
$TS1$שגובלת$TS1$

מרינה

$TS1$למצוא$TS1$
למ־
$DN2$שגובלת $DN2$בכמה ארצות ,קשה
בלת
הרבה מיני בעלי חיים
צוא
$DN2$למצוא$DN2$
שי־חודיים רקלנו .לכן
MHHB$1ST$עיה $1ST$היע־

:-

MHHעיה $2ND$למותו שללבנון החולה
MHHB
שהיה קיים רק בימת החולה שאותה ייבשו
היא לא רק אסון מקומי ,אלא
החלוצים
טרגדיה לקיומו של המיןכולו.
לבנון החולה היה דג לא קטן ,בזה שכל
דייג היה שמחלדוג .בניגוד לדגים אחרים
דג

ממשפחתו ,שניזונים בעיקר מאצות ומסרט־
$TS1$ומסרטנים$TS1$

טנים $DN2$קטנים ,הוא פיתח גם תאווה רבהלפיצוח
נים
וחלזונות.בתהליך
צדפות
האבולציוני שעבר
התחלפו שיניו החדותבלוע למשטחים קשי־
$TS1$קשיחים$TS1$,
יחים $DN2$,שבאמצעותו היה נובר באדמת החולה
חים,
(שברובה לא הייתה באמת ביצה) ומפצח לו
ארוחה.

הזואולוג הימי ד״ר

מנחם גורן,

הראשון שזיהה אותו כמין

שהיה

חדשלמרע,

מספר

הלבנונים לשרוד
שכשיובשההחולההצליחו
וליהנות ממימי
שנותרה במקום.
השמורה
שרדה
אוכלוסייה קטנה בש־
$TS1$בשמורה$TS1$,

״אחרי הייבוש

מורה,
שמורה $DN2$,עד שמצבה התדרדר.הבעיה העיקרית
הייתה השאיבה של מעיינות נחלעינן ,שהיו
מקור

המים

התייבש,

של

המרכזי

הגיעו לשמורה

בחומרי דשן .איכות
חשפה גם את

המים

משטחי

השמורה.
רק

כשהנחל

מים עתירים

שירדה

אחת

בבת

וללבנונים לא
האבן,

היה איפה להטיל
אחת״ ,אומר ר״ר גורן .ההכחדה של הלב־
$TS1$הלבנונים$TS1$,
נונים $DN2$,יחד עם מינים אחרים שהיובחולה,
נונים,
ממחישה את ההשפעה ההרסנית שיכולה
להיות לאדם עלעולם החי.
ביצים.

ד״ר גורן היה זה

הםנעלמו

בבת

הפרטים האח־
$TS1$האחרונים$TS1$
שאסף את

משמורתהחולה" .כשאס־
"$TS1$כשאספתי$TS1$

חרונים $DN2$שלהלבנון
רונים
ספתי $DN2$אותם ,לא
פתי
בזמן שהוא חי,להקותיו מנו מאותואפילו
אלפי דגים,ולא היה קשהללכוד כמהלצורכי
ידעתי שאלה יהיו האחרונים.

דגימה.

כשהוא נכחד ,הוא

פשוטנעלם

במכה

אחת ,אבל ישלנו כמה פרטים באוסף״.
היום,
בוחנים
שהיו בה

כשמצב

השמורה

שוב

אפשרותלהחזיראליה
ושרדו

לבנוןהחולה

כבר

במקומות

לא

ניתן

טוב יותר,

כמה

מהמינים

אחרים ,אבל
יהיהלהשיב.

את

הטל צל

ענק
הנגב

hu

עזנ״ה ,הדורס הגדול
בארץ,

שח־

אפר־קאי

ה־א עוף
במקור,

דורס
שמקורו

r$1ST$ח$1ST$ח־
הסהרה .בישראל

בדתם

r$2Nח1a $2ND$

ב־ותר

שלאורך

תת־מץ

רבות

שנ־ם

היו כולם משוכנעים שהוא ייחוד־ לישראל,
תנא־ המ־
$TS1$המחה$TS1$
פרטים נוספים.
עד שהתגלו
הסוואנה
 $DN2שלהם זקוקות העוגיות ונופי
ח־ה

המועדפיםעליהן

הפכו

הערבה לגבול

את

התפוצה הצפוני של
בארץ,
וכשהחלו להבחין בה
של המאה הקודמת ,התברר
המין

המשפחה

מקרובי

והתפתח כאן

הזה

שבסהרה

בבלהעולם,
ה־ 40

בשנות

,: .;--־׳-־•■-

הגדולים הייתה הי־
$TS1$היררכיה$TS1$,
הדורסים

קרעה

היא

הבשר.

את

או הגיעו הנשר ,הרחם והפרס ,שכל אחד לקח
את חלקו בשלל בהתאםלמבנהשלו״.

העזנ־יה ,מלשון עוז ,זכתה לשמה בגלל
המקור המאסיב־ שלה,ולמרות שאהבה לנ־
$TS1$לנבור$TS1$
 $DN2בפגר־ם ,לא בחלה גםבבעל־ חיים קט־
$TS1$קטנים$TS1$
בור
 $DN2אחרים כשהייתה רעבה .עם זאת,גודלה
נים
איפשר לה להתגבר על מתחרים ,כך ש־כלה
מפוקפקים
וממקומות
להתנזר ממזבלות
אחרים

בחיפושיה אחרי מזון.

הנגב

הראשונהלה־מצאותה של עזנ״ת

בארץ ה־א מ־  1938אז ניצודה עזנ״ת

נגב צעירה

נתפסה

במדבר יהודה .ב־ 1946

עזנ״ה נוספת ,ואזהחלולהתייחס אליה כאל
מין מקומי .לשם ,שהחל את הדוקטורט שלו

בעיסוקבעזנ־ות,

 $2Nהיו
20

אומר

20$1ST$ה$1ST$ה־
שבראשית המאה

כמויותגדולות

בארץ

בעיקרלאורך

שלעזניות שחיו

ובנו

שפירית לש־
$TS1$לשפרית$TS1$
בלל לא נבחין בין

פ־רית
$DN2$לשפרית$DN2$

ורוב

הסיכויים

נתענג לרגע על

בראשה״ ,מסביר ד״ר

יוסילשם .״עם המקור החזק שלה
את העור שלבעלי החייםואכלה

העדות

בביריות

שהמרחקהגדול
עשה את שלו

תת־מץ שונה במעט.

״בין העופות
ה$DN2$,
ררכיה ,והעזנ״ה עמדה

כל

הביצים

פגפת
$DN2$מנפגפת$DN2$

שכשנראה

בטל
באגם

החו

החרקים ד״ר אמנון

רחשה
$DN2$התרחשה$DN2$
אחת,

הדרך שבה היא מנ־
$TS1$מנפגפת$TS1$

אחד

כנראה

שעליהם

הן

פר־דברג" .הבחדתן בארץ הת־
$TS1$התרחשה$TS1$

מפגיעה

הסתמכו.

זה

במקורות
קרה

המים

הטבעיים

כשהחו־
$TS1$כשהחולה$TS1$
בשנות ה־ 50

לה
בכנפיה ולא נ־־חס לה הש־בות
$DN2$כשהחולה $DN2$נפגעה ,לאחר שבישראלהחלו ללכודמע־־נות.

שפי־־יות מטילות ביצים במים אולידם .ללא
ולווייתן
רבה .אבל כמו הנמר בסוואנה
הזחלים שבוקעים מהביצים לאיכולים להתפתח
טורף־העל של ההרק־ם.
האורקה בים ,השפיר־ת ה־א
ולעבור לשלב היבשת" /אומר פרידברג.
תשאלו את הדבורים ,הזבוביםואפילו הדג־גונ־ם
השפיר־ות מתחילות את חייהן במיםכזחל טורף,
שהיא מחסלת.
וזו כנראה גס הסיבה שידוע על לפחות שנ־ מינים
ב־שראל ח־־ם כ־  50מינים של שפיר־ות ,והיא
של שפיריות שנכחדו מארצנו עם ־־בוש ־מת החו־
$TS1$החולה$TS1$,
נחשבת לאחד היצורים הקדומים ביותר שחיוועדיין
לה,
ח־־ם
$DN2$החולה $DN2$,כמו מינים אחרים שלבעל־ ח־־ם .לא הרבה ־רוע
בעולם .חוקר־ם מצאו מאובנים שמעירים על
כך שאבותיהן הקדמונים חיולפני מאותאלפ־ שנ־ם.
על המ־ניםהאלה ,והםאפילו לא זכו לשם עברי.
מים,

שמוטת
אז הסתובבובעולם חרקים
לכ־  60ס״מ ,כמו שניסרגל־ חשבון
רגילים.למעשה,

כנפיהם הגיעה

זחלי

השפיריות הם ש״המצ־או"

את

מנועהסילון

~־

RhyothemisSemihyalinaSynaca
הייתה

שפירית

שאורכה

הגיע לשלושה

ס״מ והיא

מהתיאורים

המועטים

נראתה לאחרונה
שנותרו לגביה ידוע

ב־ 1950

שהיה לה כתם שחור גדול
עליו :כד־לנוע במים הם
שהאדם חשב
הרבהלפני
שהשתרע על כשליש מהכ־
$TS1$מהכנף$TS1$.
בבסיס הכנף האחורית,
שואבים מים לתוך המעיופולטים אותם חזרה בסי־
$TS1$בסילון$TS1$
נף.
$DN2$בסילון $DN2$מהיר שדוחף אותם קדימה.
לון
$DN2$מהכנף $DN2$.החוקריםהתפעלו מכך וגם מדרכהלחולל במעין
ריקוד ,בדומה למה שעושים פרפרים במהלך החיזור.
״השפיריות לאמועילות או מויקות במיוחד
Urothemis
Hdvvardsi Hulacn
לאדם ,אבל במו טורפים אחרים בטבע ,יש להן
ryz nn
 5.4ס״מ.
גדולה יותר ואורכה הגיע לכ־
חשיבותגדולה ב־צ־רת האיזוןבטבע" ,מסביר חוקר

הערבה ובאזור הר הנגב.

"המשבר הראשון היה אחרי מלחמת
$TS1$העולם$TS1$
העו־

 $DNהראשונה.לאזור נכנסו כלי
לם
והחבר׳ה המקומיים היו ־ור־ם ללא
ראמים
הם חיסלואיילים,
ויעלים,ולעו־
$TS1$ולעופות$TS1$
 $DN2הדורסים היה פחות ופחות מהלאכול.
פות
בהמשך היו גםחיילי הסיור הברואים ,שהיו
נשק

רבים

הבחנה.

שוכב־ם על

הגב

ווח
 $DN2חי" .יחד עם

ומתאמנים בירי ,מעץ מט־
$TS1$מטווח$TS1$
המחסור במזון ,קוו־

החשמל

המטוסים שנעשו

שכ־חות,

הגבוה־ם וטיסות

החלו העזנ־ותלהיכחד.
אם

בשנות ה־  50העריךפרופ' היינריך מנ־
$TS1$מנדלסון$TS1$

אוכלוסייה של
 $DN2$שבנגב ובערבה קיימת
דלסון
 30 25זוגות ,כשלשם התחיל את הדוקטורט
שלו ב־  1979כבר נשארו חמישה ווגותבלבד.
״נאלצתילהחליף נושא כ־ הן נכחדו לי מתחת
ידיים .וה ה־ה דורס ענק־ .כשהוא עבר מע־
$TS1$מעלך$TS1$
שאי־אפשר
 $DNהוא עשה צל רחב ־ד־ים ,מחזה
ל־ך
במ־ל־ם .שנה אחר כך כבר ה־ה רק זוג
לתאר
נעלם" ,אומר לשם.
אחד ואחר־ וה גם הוא
1989$1ST$ב$1ST$ב־
עזנ״ת הנגב האחרונה נראתה ב־שראל
ב $2ND$ומאז נכחד המץ הזהלחלוט־ןמישראל.
1989
"לפני  20שנהגילו ואד־ בערב הסעוד־ת ש־ש
בו ב־  20זוגות של אותו תת״מין בד־וק .במשר
מהעולם ,אבל
שנ־ם פחדנו שהמץ הזהנעלם
מתברי־ שעוד ישכאלה.אול־ כש־ה־ה שלים
אפשר ־ה־ה להשיב אותו גםלארץ״.
באוסף ־שפוחלץ שלעזנ־־ה מאוסף האב
משנת  1911ה־א נלכדה סמוךלנב־־
$TS1$לנבמוסא$TS1$
שמיץ

א $DN2$על ־ד־ בדוא־ם
מוסא
במיוחד ,שבו הנ־חו

ליה
$DN

כשבאה
לסעוד.

שהסתתרו

בבור

לאחוז

שחפרו

ביג־
$TS1$ביגליה$TS1$
פגר ,ומיהרו

המפלצת מנחל
תנין
v/>-

 :mrשבועות

האחרונים התגלו באזור צא־
$TS1$צאלים$TS1$

זרקה

היאור
מכתביו של
לא פעם בתנ־נים ,אכלו

שמ־ץ עולה

כ־

תושב־ האזור ־רו

$DN2$צאלים$DN2$ונחל
לים
מאום אל־פאחם בד־
$TS1$בדרומו$TS1$
ב־צ־הם" .באותה עת בא א־ש
מחוות גידול בדרום ,אבל במוזיאון
תנינים ,אף הן
כמה ביצי
והביא
רומו
ניתן יהיה לראות את הפוהלץ של
■■:
$DN2$בדרומו $DN2$שלהכרמל.
מנחל זרקה .הן לא היו
 y/n HHflHהאחרון שח־ כאן בטבע" .זה
הלקות .אלא נראו כמו אב־
$TS1$אבנים$TS1$,
נים,
נשמע לא ־־אמן ש־שבפלסטינה אזור,־יכל של נהל
$DN2$אבנים$DN2$,והכילו הומר צהוב,דביק" ,סיפרה אחת מעדות
הראייהלשמ־ץ.
ע״ב> בין ־פולח־פה ,שבו ה״ם
זרקה(נהל תנ־נ־ם
תנ־נ־ם,
התנינים ששהו בנחל תנ־נ־ם הם תנ־נ־ יאיר ,היה
שבמצרים כבר נכחדו ,ושישלעלות עד
מרשימה ועוצמת־ת שאורכה־כוללהג־ע להמ־שה
הנילוס כד־לראותם בטבע;״ כתב ארנסט
למקורות
מטרים (נצפו גם כאלה שהגיעו לשבעה מטר־ם)ול־
$TS1$ולמשקל$TS1$
שמיץ בתדהמה ב־ 1921
הטרף הזו,
$DN2$ולמשקל $DN2$של טונה עד טונה וחצ־ .מזונם הורכב מכל
משקל
לתקופת
שנראית כמו שריד
חיית
מה שיכלו למצוא במ־ם :דגים ,סרטנים ,רכיכות,
הדינוזאורים ,נפלה אף היא קורבן לאופנת הציד
שהייתה כהפופולריתומקובלת אז .כמובעל־ חי־ם
וגם מ־ונקים קטניםוגדולים שהגיעו לנחל בזמן
האחרון
שבאוסף הוא מ־  1910והוא
הלאנכון .התנין
אחרים שמוצגים כיום רקכפוהלצים ,גם התנ־נ־ם
היו טרף לפחד מפני תקיפה
שניצודבנחל תנינים.
להוכיחגבורה.
ולרצון
הבשור

כמה תנינים

שברחו

את

בשרם ־אף

חמסו

את

שהגיעה

החיה

דוב

לקינוח

סורי

כשהחרמוןהגדול עוטה את
■■ בעיקר בחורף,
$DN2$התעשת $DN2$וקם .בינתיים הגיע גם צ״ד ערבי שירה עוד
עשת
שלוש יריות והשלל הנכסף נפל ארצה .הייתה זו
מעיל השלג הרחבשלו .נצפה הדוב כמעט
שהר־ אז מתבלטת בבירור פר־
$TS1$פרוותו$TS1$

וי מדי שנה,

החומה־שחורה על

וותו
$DN2$פרוותו$DN2$

רובה מגודלת

בצבע חום

שמידתה מחוט־
$TS1$מחוטמה$TS1$
כהה,

04.1
הקצר

של

$DN2$מחוטמה $DN2$ועד קצה זנבה
מה
הרקעהלבן .צייר

גרמני תושב טבריה עקב כאן
שעבר אחרי דוב אחרוהרגו״ כותב שמיץ ב־ 1912

בספטמבר

מי .זהו

הדוב החום הסורי ...גם אם הדובה
בדיוק

האחרונה

תת־מ־ן

שניצודה איננה

מסוגהבגבולה הצפוני של
$TS1$פלסטינה$TS1$,
פלס־

"בן ארצנוהעפיל אל החרמון הגדול
$DN2$פלסטינה $DN2$,יש בכל
טינה,
מהבניאס עם
מפרכת הגיעו לכפר הקי־
$TS1$הקיצוני$TS1$
מדריך ערבי .לאחר דרך
להיכחדלגמרי בזמן
$DN2$ההולכים $DN2$ונעשים תכופים
כים
הגדלים שם
וני $DN2$הגבוה במתלול החרמון ...האגסים
צוני
אלו״.
הרים
יקרים במיוחד,והרוב ,שידוע כחובב דברי מתי־
$TS1$מתיקה$TS1$,
קה,
בארץ היו הדובים נפוצים באזורים רבים בצפון,
יקה $DN2$,עורך כאן מפעם לפעם ביקורים לא קרואים
מפגשים עם דובים באזור הכנ־
$TS1$הכנרת$TS1$,
לקינוח סעודה .לפתע פתאום ,במקום בלתי צפוי
וישנן עדויות על
$DN2$הכנרת $DN2$,בחורש ים תיכוניבגליל ואף בבקעת הירדן.
רת,
לעיני הציידים דוב
לחלוטין ,בטווח ירייה ,נתגלה
זאת

זקן

נהדרולידו

פרט צעיריותר...

"(כשפגשו בהם שוב
רגע כיוונו את הרובה.

כריתת

ע״ב) לא

התמהמהו .תוך

נשמעה ירייה והחיה אכן

התמוטטה .עוד לא
והנה התרומם הרוב והחל
ירייה ,והדוב נפגעונופל

צעד בן

ארצנו
מתרחק

כמה צעדים,
במהירות .עוד

שוב ,אך גם הפעם הת־
$TS1$התעשת$TS1$

החורש

מקום לחשוש
קצר ,בגלל הביקורים ההול־
$TS1$ההולכים$TS1$
גם בפינה הנידחת ביותר של
שמין

וספורט הציד

וצימצמו את תפוצתו,

זה עלול

דחקו את הרוב החום

עד להכחדתו המוחלטת

ב״

שראל.
 1917בכפרמג׳דל־שמס
גולגולות הדובים של אהרוני ,ויש בו גם שלד של
דוב סורי שמת בספארילפני כ־  15שנים.
הדוב החום האחרוןשעליו ידוע נורה

בשנת

שבחרמון .באוסף מצויות

המחמד
הנשיא

חיית

של
הציפור

הדורסת

שנות ה־ 40

crcm

של

הבריטי ,יצאה

נמר

סכינים

קרב
הג^יל

ףי

ונמר

המדבר

המאה

פרס

הקודמת ,ב־מ־

המנדט

משלחת ביטחונית ״לרגל

את

הארץ״.למשלחת,
שבראשה עמד שמעון
פרסקי ,צורף גם חוקר הטבע היינריך מנ־
$TS1$מנוון$TS1$

מטרתה
$DN2$מנוון$DN2$דלסון כדי להסוות את
וון
באותו סיור ,סיפר אחר כךפרופ׳מנדלסוןלמכריו,
מרשים ושאל אתמנדלסון במה
לפתע פרסקי בעוף דורס
מדובר .״זה פרס״ ,השיב לומנדלסון ,וכך נבחר לנשיא
הנוכחישלנו שמו המעוברת.
והמרשימים שהיו
הפרס הוא אחד הדורסיםהגדולים
בישראל .הוא אמנם נמנה עםאוכלי הפגרים ,אך אין הוא
בוחל גם במי שעדיין חי .חוקרים הבחינו בו כשהוא מכה
בכנפיו ציפורים קטנות כמויונים ,לוכד בטפר־ו ארנבות,
בשנות ה־  70הבחינו חוקרים
שפניםואפילו גדי צעיר.
בפרס שמטיל אל הארץ מגובה רב צב ,שאותו תפס פעם
האמיתית.
הבחין

נמר

אמנם

מארצנו,

נכחד לגמרי

עוד לא

$TS1$משו■$TS1$
משו־
בנגב ובערבה עוד

$DN2משו■ $DN2$טטים
להכחדה
שבארץ חיו פרטים
מעטיםיודעים
רבים של שני תתי־מין של הנמר :נמר הגליל שחי
נמרים בודדים,
נראית

בצפון ונכחד
לחלוטין,
מור,
מור $DN2$,על סף הכחדה.

נמרי הגליל
מחזירי בר,

ונמר

אבל

כמעט

דרכם

ודאית.

המצוי,
המדבר
$TS1$כאמור$TS1$,
כא־

התקיימו לפי ההערכות בעיקר

נפל
אבל גםמבעלי חיים קטנים יותר,
$DN2$והתנפל $DN2$על

היורה,

שבפחד רב רץ לקראתאביו ...אז

התנפל הנמר לכל
והאחרון שבהם נורהבנחל בצת ב־  965בנחל היו
את פרצופו של המסכן ,קורע את השפה התחתונה
אז מים רבים ,וכיוון שהיה מקום טוב לנמר לחפש
לשלוש רצועות מצלצלות וחושף לו את כל הל־
$TS1$הלחיים$TS1$
אחר מזון ,היה גם מי שארב לו והרג אותו .נמרי
$DN2$הלחיים $DN2$וקורע ונושך לחתיכות את ידיו ובעיקר את
חיים
המדבר ,שלפני כ־  30שנה עוד חיו כמה עשרות
$TS1$ושפנים $TS1$רגליו .זעקות הכאב של האב גורמותלבן לשכוח
מהם בארץ ,התענגולאורך שנים עליעלים וש־
את כל הסכנות ועם אקדח התופי הוא מתקדם אל
פנים $DN2$במדבר יהודה .עם השנים החלו לגלות גם
פנים
החיה המשתוללת ויורה בה שלוש פעמים מקרוב,
את חיות המשק בקיבוצים,ולאורך השנים תועדו
שולף את סכינו ודוחף אותה אל תוךהלוע של
מפגשים רבים עם נמרים
ובשדה־בוקר
בעין־גדי
הנמר שנפגעלמוות ,אך עריץ שואג בקול רם
בריאים יותר ופחות.
לגמרי" ,סיפר האב
ומבתק לו אתלועו לצד אחר
האב שמיץ יודע לספר גם על נמר שהתנפל
אליו.
שמצא את דרכו
שמיץ על עור הנמר
בתחילת המאה ה־  20על רועהפלסטיני ,שניסה
לפרסוםגדול זכו הנמרים במדבר יהודה בזכות
להרוג אותו כדי להגן על כבשיו .״זה היה בס־
$TS1$בסביבות$TS1$
הפרויקט (שנחשב כיום שנוי במחלוקת) שהוביל
ביבות $DN2$עשר בבוקר ,כאשר הוא ראה חיית טרף
ביבות
הזואולוג גיוראאילני ,למשדורם ולמעקב אח־
$TS1$אחריהם$TS1$.
מתגנבת על גבעה ביןסלעים וסבך שיחים .הוא
$DN2$אחריהם $DN2$.במוזיאון יוצגו עורות של כמה מנמרי הג־
$TS1$הגליל$TS1$
ריהם.
התקרבה החיה יותר
חשב שזה צבוע ,אבל כאשר
הרובה וירה...
$DN2$הגליל $DN2$והמדבר שניצודולאורך השנים,ופוחלץ של
ליל
כאשר
לעדר ,הוא טען את
ויותר
אורכו על האב...

ירה פעם שנייה ,הקים הנמר זעקה מחרידה והת־
$TS1$והתנפל$TS1$

נמר שניצוד באזורבית־חורון ב־ 1910

מתקיף

הנמר

אחר

פעם ער

ששריונו נבקע.

״הפרס אוהב את העצמות עצמן .עיקר התזונה שלו
היא ממוח העצם״ ,מסביר ד״ר לשם .״כרילהגיע לאותו
מעדן ,הוא

מחכה עד

ששאר העופות

הדורסים יסיימו את

הארוחה ,ואזלוקח
יכוללדאות צמוד
הקרקע .הוא
למצוקים כר־ לאתר עצ־
$TS1$עצמות$TS1$
מות
$DN2$עצמות$DN2$ולעלותלגובה עצום במהירות ,ממשלזנקלשמיים
על זרמי האוויר החמיםכאילו ה־ה אף־ ."15
את

העצמות

ומנפץ אותן

מהגובה

על

הפרסים קיננו כאן כנראהאלפי
$DN2$הפרסים $DN2$במדבר יהודה נמצאה עדות מרשימהלקנאים
רסים
באזור והתבצרו בו בימי המרד ברומאים .מכתביו של טרי־
$TS1$טריסטרם$TS1$,
שנים ,ובאחר מקני הפ־
$TS1$הפרסים$TS1$
שחיו

$DN2$טריסטרם $DN2$,חוקר
סטרם,

ארצות שנודע

כשתר את האזור

במאה ה־ 19

עולה שבתקופתו ניתן ה־הלפגוש
ההררייםבישראל,מהגליל ,דרך מדבר יהודה והנגב ועד
לאילת .כשנות ה־  70של המאה הקודמת כבר נפגעה קשות
האוכלוסייה כתוצאה מצמצום אזורי המחיה ,ציד
והרעלות.
הפרס האחרון קינן באזור נחלצאל־ם בשנות ה־  80ונראה
פוחלצים של פרסים.
לאחרונה ב־  1982באוסף יש כמה
בפרסים

במרבית האזורים

amirb@yedioth.co.il

