 051צבי יבשה ניצלו בזכות תלמידי הכפר
הירוק
בילי בסרגליק 26.03.2015
תלמידי הכפר הירוק ,אספו מבתים פרטיים במבצע ההצלה 051
צבים ששוקמו במרכז להצלת הצבים שהקימו בחצר בית הספר
וכעת הם מוכנים לצאת לטבע
שיתוף פעולה בפרויקט אקולוגי ראשון מסוגו בין תלמידי הכפר הירוק
המגמה להנהגה סביבתית ירוקה ותלמידי נתניה ,הביא לשחרור
עשרות צבי יבשה משוקמים בפארק אגם החורף ,שמורת האירוסים
וחורשת הסרג'נטים .הפרויקט בשיתוף ראשות הטבע והגנים ובית
החולים של הספארי 051 .צבי יבשה שוקמו על ידי מרכז ההצלה
הארצי בכפר הירוק ,בשיתוף רשות הטבע והגנים ובית החולים לחיות
בר בספארי ,מוכנים לצאת לדרך חדשה האקולוגית העירונית .פרויקט
צבי היבשה נבחר על ידי רשות הטבע והגנים בכדי להחזיר צבי יבשה
המוחזקים בבתים פרטיים לסביבתם הטבעית.
צב יבשה מצוי היה נפוץ בעבר בכל הארץ ,אבל בעשור האחרון הוא
הולך ונעלם בגלל אובדן בתי גידול טבעיים והתרבות של כלבים
משוטטים ועורבים אשר טורפים את הצבים הצעירים עם בקיעתם,
בעיקר על ידי חובבים שאוספים אותם לביתם .כך נפגעת המערכת
האקולוגית של הטבע .צב שמוחזר אחר כך לטבע ,אינו מסוגל להזין
את עצמו אחרי שהתרגל למלפפונים וחסה ,שאינם מצויים בשדה.
הוא עלול למות ברעב .ד"ר יריב מליחי אקולוג רשות הטבע והגנים:
"יש חשיבות לשיתוף פעולה עם תלמידים היות והוא כולל בתוכו
מרכיבים ביולוגיים התנהגותיים ,שימור חיות בר ,והעיקר חינוך
לקיימות ושמירה על הטבע הארצישראלי".
תלמידי "הכפר הירוק" ,בליווי מנהל הפרויקט ,רוני שושן ובליווי רפואי
וטרינרי של הפרופסור עדו צור ,מומחה בינ"ל לזוחלים וצבי יבשה,
אספו מבתים פרטיים במבצע ההצלה  051צבים ששוקמו במרכז
להצלת הצבים שהקימו בחצר בית הספר .התלמידים בתום תקופת
האקלום הם מוכנים לשוב למקומם הטבעי בטבע .עם בוא האביב
הצבים יוצאים הצבים לחפש בני זוג ,הם הופכים פעילים מאוד וניתן

לראותם מטיילים בשמורות ומנשנשים בקיה וחלמית .עם בוא הקיץ,
נכנסים הצבים לתרדמת (המקבילה לתרדמת חורף באזורים חמים)
מתחת לשיחם עבותים או סלעים גדולים ונראים פחות על פני השטח.
מרכז ההצלה לצב היבשה הארצישראלי
בכפר הנוער "הכפר הירוק" ,המפוקח על ידי המינהל לחינוך
התיישבותי ופנימייתי במשרד החינוך ,הוקם מרכז ההצלה לצב
היבשה הארצישראלי .בצד החממות ,בשטח המהווה מקום
אופטימאלי לשיקום הצבים בתנאים הדומים לבתי הגידול הטבעיים
שלהם בשדות הבר.
עדו בן ארי מכיתה י' בכפר הירוק אומר "האדם הוא הסכנה הכי
גדולה לצבים .אנשים לוקחים הביתה צב כחיית מחמד ,מאכילים אותו
באוכל לא מתאים ומגדלים אותו ב"פינוק" .אחר כך ,כשהם נוטשים
אותו הצב יכול למות כי הוא לא יודע איך להסתדר בטבע ,איך למצוא
אוכל בעצמו ולהיזהר מטורפים" .בן דבש המורה האחראי:
"התלמידים מעורבים בכל שלבי ההקמה החל מבניית התאים
וריפודם בצמחיה טבעית וכלה בהאכלה ,טיפול ומעקב אחר בריאותם
עד שיוכלו להשתחרר חזרה לטבע .הפעילות של התלמידים במרכז
מלווה בלימוד תיאורטי על הפיזיולוגיה והביולוגיה של הצבים כחלק
מלימוד המגמה להנהגה סביבתית ירוקה".
ד"ר קובי נווה ,מנהל הכפר הירוק ,שהנו בית ספר ניסויי למנהיגות
סביבתית אומר כי "הצלת הצבים מצטרפת למגוון רחב של פרויקטים
סביבתיים שהתלמידים מובילים בשיתוף הקהילה ,כגון הצלת צמחי
בר ,פרויקט בשיתוף אוניברסיטת תל אביב ורשות הטבע והגנים"

