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 מאת חדיד רשי
צילומים: רמי שלוש

שידוך בין שלושת קופות הברזה ממוצא 
אנגלי, שהגיעו לפני כשלושה שבועות  

מאנגליה - לבין קוף ברזה ממוצא ספרדי, 
שהגיע בשבוע שעבר מספרד - יבטיח אם 
ירצה השם את המשך השושלת של קופי 

הברזה בגן החיות הלימודי על הכרמל .
משלוח שלושת הקופים המצויים בסכנת 

הכחדה בטבע למפגש עם הקופות הבריטיות, 
הוא הליך מקובל בין גני החיות בעולם. 

כך הגיעו שלוש הנקבות, אייזיס, אקילה 
וקאריבה  מאנגליה ועם עלייתם לארץ 

ישראל נוצר הצורך לגייס זכר להרבעה. 
גן החיות בחיפה פנה הפעם לשלטונות 

ספרד וביקש לשגר קוף ברזה זכר, שישביח 
את השושלת הבריטית בגנים ספרדים 

משובחים. שלטונות ספרד נענו לאתגר 

ושגרו למשימה זכר העונה לשם מאניי, 
שנערך בימים אלה למילוי משימתו.   

 לד"ר אתי אררט, מנהלת גן החיות 
הלימודי על הכרמל, ניסיון עשיר בגיוס 

חיות מגנים ברחבי עולם, בכנסים של מנהלי 
גני חיות בהם היא משתתפת ומרצה, עושה 
ד"ר אררט למען עלייתם של זנים מיוחדים 

שחסרים לנו בנוף החיפאי והישראלי בכלל. 
כך למשל בכנס שנערך באירופה פנתה ד"ר 

אררט למנהל גן החיות במוסקבה וביקשה 
להשאיל לילדי העיר טיגריס בנגלי לבן. 

התשובה לא איחרה לבוא, וולדמיר פוטין, 
שבקשתה של ד”ר אררט הובאה לידיעתו, 
הורה להעביר שני טיגריסים בנגליים לגן 

החיות החיפאי. בהודעה של שלטונות רוסיה 
נאמר כי שני הטיגריסים הם מתנת העם 

הרוסי לילדי חיפה.
בגן החיות ממתינים לתגובות הקופים, 

ואם בכלל יעמידו דור המשך. המטפל הראשי 
של החיות בגן, דניאל אבוחיר, דיווח כי גן 

החיות מעמיד לרווחת הפמליה של הקופים 
תנאי אירוח של חמשה כוכבים, הם מקבלים 

מנות מועשרות של מזון תנאי התייחדות 
סבירים וככל הנראה הנקבות הבריטיות 

מגלות עניין במאצ’ו הספרדי. 

מלחמות השליטה 
של הבבונים 

15 בבונים חיים בגן החיות בשתי קבוצות 
שליטה. במהלך החודשים האחרונים 

התנהלה מלחמת שליטה בשתי הלהקות. 
שני מורדים ניהלו מאבק במקביל.  בלהקה 

אותה הוביל הבבון נתן, חיה אכזרית במיוחד 

שאינה בוחל במעשי אלימות מחרידים, העיז 
למרוד הבבון העולה ניצן - זכר שאפתן 

שהתנגד לשלטון האכזרי של נתן. באחת 
ההתקפות האכזריות, חשד נתן שאחת 
הנקבות שלו בוגדת בו עם אורן, מנהיג 

הלהקה השנייה השליט בלהקה המקבילה. 
כשזו ילדה את בנה אחרי הריון ארוך, התקרב 

נתן לרך הנולד, הריח אותו וקרע אותו 
לגזרים. המטפלים של להקה מסבירים, כי 

ככל הנראה גילה נתן באמצעות הריח שהרך 
הנולד אינו בנו. הם הטריה, לעומת זאת, 

קיבלה מכות קשות.
לאחרונה נאלץ נתן לפנות את מקומו 

במנהיגות השבט לטובת ניצן. אבל גם 
בלהקה השנייה חלו שינויים, אורן הודח  

ממרות השבט  בהפיכה שקטה יחסית 
ובמקומו עלה לשלטון נירי. שני המודחים 

נוהגים בכניעה בימים אלה מפני השליטים 
החדשים ונראה שבין שתי הלהקות שוררים  
יחסים של כבוד והכרה . נקבות לא עוברות 
משליט אחד לשליט אחר - נאמנות שהפכה 

לקוד האתי של שבט הבבונים.

הדובים התעוררו 
משנת החורף   

שלושת הדובים בגן החיות התעוררו 
בשעה טובה משנת החורף שנמשכה כשלושה 
חודשים ויצאו לחצר להתחמם. שתי הדובות, 

בובה ופרי, גילו עם יציאתם לחצר מנת דגי 
הסלמון שהוגשה להם לארוחת בוקר מפנקת,  

בעוד בני הזכר ממאן להצטרף לנקבות 
ומעמיד פני תשוש המעדיף להמשיך בשינה. 

שלושת הדובים, ממוצא סורי, עלו לחיפה 

והתמקמו בגן החיות על הכרמל בסוף המאה 
הקודמת. 

גן החיות הוא ביתם של למעלה מ-100 
סוגים של בעלי חיים. בנוסף לחיות המוכרות 

כדובים, זאבים, צבועים וקופים, מצטרפות 
גם חיות נדירות יותר. הגן הפך לחבר בארגון 

הבינלאומי של גני החיות EAZA, חברות 
זו צפויה להוביל להגעתם של חיות נדירות 

נוספות, ובעיקר זנים הנמצאים בסכנת 
הכחדה.

בנוסף לפינות ליטוף מפעיל גן החיות 
סיורים מודרכים בשעות הלילה, המכונים 

“ספארי לילה”. במסגרת הסיורים הליליים 
נהנים המבקרים מחוויה מיוחדת על 

המתרחש בכלובי החיות לאחר רדת החשכה.

בגן החיות במרכז הכרמל מקווים שעם בוא האביב, שלוש קופות שהגיעו מאנגליה וקוף זכר 
מספרד יעמידו את הדורות הבאים של קופי הברזה בגן החיות החיפאי. הדובים שהתעוררו משנת 

החורף פונקו לארוחת בוקר ראשונה במנת דג סלמון משובחת 

מרד הקופים הצליח

קוף קפוצ'ין
דוב מתעורר. סלמון לארוחת בוקר

בגן החיות מקווים שהשידוך יצליח


