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הקיפודים

חדש להצלת
קיפודים בכפר הירוק :תלמידים
לחפש
קיפודים הסובלים ממחלות עור שעלולות לגרום
בהם על ידי
מטפלים
ומשחררים אל
מיוחד
חומר
הטבע
יוצאים

מודד
לאחרונה הבחינו צוות המורים והתלמידים בכפר
$DN2$להתמודד $DN2$עם המזיקים .לאחר מכן ,הוא משוחרר ומוחזרלביתו
שבטבע .כעבור  30יום ,שוב
הירוק בריבוי של קיפודים בשטחי הכפר .צורתם
מחפשים אותוהתלמידים וחו־
$TS1$וחוזרים$TS1$
$DN2$וחוזרים $DN2$עלהטיפול.
זרים
של קיפודים רבים הייתה משונה ,בשל מחלות עור
קי־
$TS1$קיצוניים$TS1$
הובילו לנשירת חלק מהקוצים ובמקרים
שככל הנראה
״ניסיתי למצואטיפולמבליללכוד אותו ,כלומר לטפל בו
צוניים
מסתבר שהחיה הזו סובלת מטפילים שגו־
$TS1$שגורמים$TS1$
$DN2$קיצוניים$DN2$למותם.
בשטח,להזריקלו חומר ולשחרר אותו וכךלהגדיל אתיכולת
רמים
ההישרדותשלו .מצאתי חומר שהוכח מחקרית נגד פרזיטים
$DN2$שגורמים $DN2$לה למחלות עור קשות כמו סקביאם ,קרחות בעור,

ובטפטוף על

גירודיםועוד.

בכפר הירוקהחליטו השנהליזום
נחשי
באכילת
החשובה
תרומתם
הקיפודים,ולו משום
הצפע
בשטח .בעבר אף נהגו להשתמש בהםבלולים כדילהגן על
פרויקט ייחודי

ri

Y-

להצלת

פי

משקליכול
לעזור״,

אישור רשות הטבע והגנים

הוסיף

ויצא לדרך עם

״הקיפודים יוצאים עכשיו

שושן ,שקיבל

את

הפרויקט.

מתרדמת החורף .הם סיימו את

עונת החיזור ואנחנו מתקרביםלעונת ההמלטות שלהם״,
העופות מפני נחשים.
הוא אומר ,״אני מאמין שעד החופשהגדול נגיע ל 50 -קיפו־
$TS1$קיפודים$TS1$
דים
החולות ,שנמצא כיום בסכנת הכחדה
עוד מסתבר שקיפוד
$DN2$קיפודים $DN2$מסומנים .קיפוד זו חיהשיכולהלחיות שנים רבות״.
והקיפוד המצוי ,נמצאים בהמוניהם בשטחי השרון .״נטפל
גםהתלמידים מתחבריםלפרויקט ומרגישים הלכהלמעשה
אליהם קרציון שחופר בעור והם אינםמצליחיםלנקות את
לאוכלוסיית הקיפודים .״בהתחלה זה היה מוזר.
את תרומתם
עצמם״ ,מסביר מנהל אגף
אקולוגיה בכפר ,רוני שושן .״זה
זה אתגר לא קללמצוא אותם,וזו גם פעם ראשונה שמסמנים
גורם

להם
לגירודים

והמון

קיפודים

מתים מזה .אני רואה

קיפודים.זוחוויה ,יש בזה הרבה ריגוש

וכשאתה מוצא קיפוד,

קיפודים זרוקים ,גוססיםולבסוף מתים וזה נורא .שאלתי
את עצמי איר אנחנו,תלמידי הכפר הירוקיכוליםלעזור
לחיההזו״.
משתמשים בכפפות ובתאורתלילה .בשניות הראשונות של
שושן ערך מחקר מקיף על מחלות עור בקיפודים והכין
התפיסה הם מפחדים ,אבל הם מיד מתמסריםולא מנסיםלב־
$TS1$לברוח$TS1$,
תוכנית
רוח,
במסגרתה יוצאים צוותים של תלמידי הכפר ומ־
$TS1$ומחפשים$TS1$
$DN2$לברוח$DN2$,כאילו הם מרגישים שבאנולהציל אותם״.
חפשים
בכפר הירוק רוציםלהגיע למצב
שנתפס קיפוד הוא
שאוכלוסיית הקיפודים
$DN2$ומחפשים $DN2$קיפודים בשעות הערב .ברגע
מגיע לעמדתטיפול ניידת ,שם מסמנים אותו ,אומרים את
תתחזק .״לא אכפתלנו שיהיולנו כאן מאות קיפודים״ ,הם
מצבו
ומטפטפים על גופו חומר
טיפולי ,שמסייע לו להת־
$TS1$להתמודד$TS1$
מצהירים ״אנחנו נוסיףונםייע להם ככלשנוכל״.
אומר תלמיד י״ב בפנימיית

כולםמתלהבים״.
״אנחנומתחלקיםלצוותים

CD

קטנים

הכפר הירוק.

ומתפרשים ברחבי הכפר,

