תמונות מהטבע

צילום :דורון הורוביץ

חוות החיות
שמורת טבע חי בר כרמל היא בית לחיות בר רבות בדרכן
להשבה לטבע לאחר שנכחדו בישראל .היום חיים בה
יחמורים ,איילי כרמל ועזי בר ,לצד מיני דורסים הנמצאים
בשלבי הכחדה בארץ ,במאמץ להרבותם בגרעיני רבייה
ולהשיבם לטבע .הצצה לחיים בחי בר כרמל
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 .1שני יחמורים זכרים בוגרים בהתגופפות בוקר
 .2יעקוב מקלדה ,המטפל המסור ,בהאכלת בוקר של היחמורים
 .3יחמור פרסי .מהיפות בחיות הכרמל שהובאו במבצע נועז מאירן
 .4גוזל נשר בן כמה ימים שבקע מביצה שהודגרה בחי בר
 .5חבורת זכרים בוגרים של כבש הבר
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 .6כבש הבר  -נקבה עם צאצאים
 .7הווטרינר רוני קינד ואקולוג הכרמל בן רוזנברג ממתינים
להתאוששות יחמור מחומר ההרדמה
 .8צוות החי בר מעביר יחמור שהורדם למכלאה גדולה
יותר שבה יוכל לתפקד כזכר עצמאי
 .9יחמור צעיר בבדיקה לפני מעבר למכלאה חדשה לזכרים
 .10עז הבר בשעת ארוחת הבוקר
 .11נשר שגדל בטבע הגיע לבקר את חבריו בכלובי האקלום

אילו יכולנו להשיב את
מחוגי הזמן לאחור
היינו מגלים בכרמל
עולם חי שונה מזה של
היום :נמרים ,איילים,
מושבות קינון של
נשרים ,רחמים ,בזים
ודורסי לילה רבים .כל
אלה נכחדו מהכרמל
עקב ציד ,הרעלות,
שרפות ובירוא יערות.
בשנות ה– 60חברו אורי
צאן ואברהם יפה למיזם
שמטרתו הייתה להשיב
לטבע בעלי חיים
שנכחדו או התמעטו
כתוצאה מכל אלה.
כך קם חי בר כרמל
ב– ,1973כחמש שנים
אחרי הקמת מקבילו
ביטבתה.
העיקרון המנחה היה
שבעלי חיים שנעלמו
אחרונים יושבו
ראשונים ,מתוך הנחה
שמרכיביו של בית
הגידול עדיין מתאימים
לבעל החיים ושבית
הגידול זקוק להם
לצורך המשך קיום
המערכת הטבעית.
תהליך ההשבה לטבע
הוא ארוך ומורכב
ויכול להתמשך על פני
עשרות שנים.
היום משתרעת שמורת
חי בר כרמל על שטח
של כ– 6,000דונם וחיים
בה נשרים ,יחמורים,
איילי כרמל ,צביים
ארצישראליים ,עזי בר
וכבשי בר.
שעות פתיחה:
 16:00-8:00בשבתות
ובחגים בלבד.
סיורים מודרכים:
מדי שבת ,בשעות:
 12:00,10:00ו–14:00
מחיר 35 :שקל
לרכב פרטי
טלפון04-8320648 :
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