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ארכיאו־זואולוגיהשלהעשירבתחוםהראשונים

חייםבעלישרידישלארכיאולוגימחקר

אר־אתריםבשללנחשפומאזעתיקים.

כיאולוגיים

$TS1$ארכיאולוגיים$TS1$

$DN2$ארכיאולוגיים$DN2$אח־חיותמיניעשרותשלשרידים

רות

$TS1$אחרות$TS1$

$DN2$אחרות$DN2$שנים,מיליוניבמשךכאןשהתקיימו

הממצאיםלאדמה.מתחתקבורותנותרוומקצתן

העשירהחיעולםאתלשחזרמאפשריםהאלה

קדומות.בתקופותבארץשהתקיים
המשימהאתעצמםעלנטלוחוקריםשני

לנו־המוקדשספראלובימיםומפרסמיםהזאת,

שא

$TS1$לנושא$TS1$

$DN2$לנושא$DN2$שלבעברההחיעולםותמורות:"הכחדות

יום־טוביורםפרופ׳הזואולוגישראל".ארץ

פרופ׳והארכיאו־זואולוגאביבתלמאוניברסיטת

בספרמספקיםחיפהמאוניברסיטתבר־עוזגיא

פי־כאןהסתובבושבהםאחרים,לזמניםהצצה

לים

$TS1$פילים$TS1$

$DN2$פילים$DN2$.החיעולמותאתמיפוהםבספרוקרנפים

בחפירותשנאסףהמידעכללבסיסעלשנעלמו

בכליםשימושותוךשנה,ממאהיותרבמשך
קדו־אקליםתנאיושיחזורתיארוךשלחדשניים
מים.

$TS1$.קדומים$TS1$
$DN2$.קדומים$DN2$להכחידהחלשהאדםמצאוהםהשאר,בין

פרה־היסטו־בזמניםכברמקומיותברחיותמיני

ריים.

$TS1$.פרההיסטוריים$TS1$

$DN2$.פרההיסטוריים$DN2$,חמורהאזהרהבספרכולליםהםבנוסף

עלוליםאנחנוקצרהתקופהבתוךשלנו:לדור
יותרכאןלשרודשהצליחומיניםלהכחיד

שנה.ממיליון

ישראלשלהטבעיהחישעולםסודזהאין

כמעטהלוטרותנכחדו,הנמריםבסכנה.מצוי

בכבישיםנדרסיםהמפוספסיםוהצבועיםנעלמו,

מתאמ־בישראלהטבעשמירתאנשיהמהירים.

צים

$TS1$מתאמצים$TS1$

$DN2$מתאמצים$DN2$בארץשהתקיימוהחייםבעלימיניעללהגן
שהת־החיותגםאבלידוע.זהכללפנינו.הרבה

קיימו

$TS1$שהתקיימו$TS1$

$DN2$שהתקיימו$DN2$תנופתלפנירגעשנה,מאהלפניבארץ

למגווןשרידרקהןהציונית,ההתיישבות
בעיד־כאןשהתקייםיותרהרבהעשירזואולוגי

נים

$TS1$בעידנים$TS1$

$DN2$בעידנים$DN2$.קדומים
גדולות,ברחיותשלשמגווןיודעיםרביםלא

האח־הזמןעדממשבארץשרדוטורפים,וביניהן

רון.

$TS1$.האחרון$TS1$

$DN2$.האחרון$DN2$ובנגביהודהבמדברנצפוהאחרוניםהנמרים

נמרותשלשמותה-08בשנותכעשור.לפניעד

עלדיווחוהחדשותומהדורותבעיתונים,כיכבו
ושלומציון.חומבבהבתא,הנמרותשלמעלליהן
ברדלסיםעדייןהיוה-05,בשנותיותר,מוקדם

חיהעלמשאיתנהגדיווח1959בדצמברבערבה.

ליטב־מצפוןהערבה,בכבישלפניושצצהמוזרה

תה.

$TS1$.ליטבתה$TS1$

$DN2$.ליטבתה$DN2$זהשהיהעולהאחריםומדיווחיםהתצפיתמן

זה.למועדבסמוךנכחדהשהחיהונראהברדלס

תק־הצלבניםתקופתעדבארץשיגשגואריות

נון

$TS1$תקנון$TS1$

$DN2$תקנון$DN2$צריךש"אריותקבעאפילוהטמפלריהמסדר
עודשרדואחדיםשפרטיםנראהלהרוג".תמיד

מגידולידניצודהאחרוןוהפרטיותר,מאוחר

עדמעמדהחזיקוסורייםדוביםה-61.המאהבסוף

אחרוניישראלהזואולוגשעברה:המאהתחילת

ב-6191.בחרמוןדוביםארבעהשלבצידהשתתף

דו־בצפוןהציוניתההתיישבותשבתחילתמכאן

בים

$TS1$דובים$TS1$

$DN2$דובים$DN2$באזור.מוכרתחיהעדייןהיו

בעלימגליםאחורה,יותררחוקהולכיםאם
אפ־ככלל,יותר.הרבהואקזוטייםגדוליםחיים

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$קצתנעלמובאמתהמסעירותשהחיותלומר
עדהאנושיות.הציביליזציותשלהופעתןלפני

ענקעצלניבאמריקההיושנהכ-000,01לפני

היובאוסטרליההממותה;קרוביומסטודונים,

שעירים.קרנפיםובאירופהענקייםקנגורואים

בסוףברובםנכחדוהאלההגדוליםהעשבאוכלי

המהפכהשלבראשיתההאחרונה,הקרחתקופת

ארכיאולוגיותחפירותשנותממאהבממצאיםנעזרובר־עוז.גיאופרופי)מימין(יום־טוביורםפר1פ'
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שדרותלידהיפופוטמיםשלממצאי?"ישבר־עוז:גיאפרופ׳

עכו.עדהגיעוה?אביב.ברמתוגםהיום,שלאביבבתלנורדאו

עצמותמוצאאתההיפופוטמיםאכלוהכנעניתבתקופה

חיתוך"סימניעליהןוישצעירי?פרטי?של

הציביליזציההתפתחהשבוהעולםהחקלאית.

הגדו־והחיותמדולל,עולםהיהכברהאנושית

לות

$TS1$הגדולות$TS1$

$DN2$הגדולות$DN2$אותםהממותותבאפריקה.בעיקרשרדו

הצפוןארצותשלאימתנייםשעיריםפילים

4,000לפניעדוחיויותר,קצתמעמדהחזיקו
האזורועמיהקדמוניםהמצריםתיאורטית,שנה.

צרי־היוהםזהבשבילאךממותה,לפגושיכלו

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$שרדושםרוסיה,בצפוןלארכנגלסקלהגיע

האחרונות.הממותותכנראה

לפניוהממותותהפיליםנעלמושלנומהאזור

הופעתהתחילתלפניהרבהשנים,אלפימאות

ההיפופו־אבלמפותחת.אנושיתציביליזציהשל

טמים,

$TS1$,ההיפופוטמים$TS1$

$DN2$,ההיפופוטמים$DN2$ממשבארץחיומאפריקה,לכאןשהגיעו

נדמהשנה.3,000לפניעדכנראהמזמןלאעד

"בהמות".השםתחתבתנ"ך,אפילומוזכריםשהם

נורדאושדלידהיפופוטמיםשלממצאים"יש

"היובר־עוז.אומראביב",ברמתגםהיום,של

הגיעושהםצפוןהכיובשרון.בירקוןהיפופוטמים

היפופוטמים,היועודהכנעניתבתקופהעכו.זה

פרטיםשלעצמותמוצאאתהאותםאכלווגם

חיתוך".סימניעליהןוישצעירים

***

מת־בעולםאחרותובארצותבסיןבארה"ב,

גאים

$TS1$מתגאים$TS1$

$DN2$מתגאים$DN2$במוזיאוניםשמוצגיםדינוזאוריםבשרידי

התברכהלאדווקאישראלהזהבתחוםלטבע.

רובשבמשךהיאלכךהעיקריתהסיבהבמיוחד.

היתההזאתהאדמהפיסתהדינוזאוריםעידן



גדולים"חלקיםהקדום.תטיסיםתחתשקועה

"לאבר־עוז.מסבירלמים",מתחתהיומהארץ

לרובאזתמצאואםדינוזאורים,פהתמצא

שלהם".הימיהטיפוסאת

הארכיאו־הממצאיםרובבר־עוז,לדברי

עלשניצודוחיותהםבארץשהתגלוזואולוגיים

פישלמגולגולותהחלקדומיםאדםבניידי

שנאחזיריםועדהומינידים,ידיעלשנופצולים

לזירתנכנס"אתההפלישתים.ידיעלכלו

אזעדהאדם.היותמרגערקהארכיאו־זואולוגיה

הכיסיםאתלךאיןמצומצמים.מאודהממצאים

השאירהאדםיוצר.שהאדםהמאובניםשלהאלה

בשפעםבמערה,פעםעצמותשלערימותלנו

כתוצאהנאספובארץהממצאיםרובפתוח.טח

בעצמםהםאםביןחיותטרפואדםשבנימכך

אחרים".מטורפיםגנבושהםאואותן,הרגו

עשירלהיותמתחילהחיעולםעלהמידע

תקופההפליסטוקןלתקופתכשמגיעיםיותר

והס־שנה,מיליון5.2לפנישהחלהגיאולוגית

העי־התקופהגםזושנה.אלף11לפניתיימה

נכחדוכברהדינוזאוריםהספר.עוסקשבהקרית

לאורךהיונקים.תפסושלהםהנישהואתמזמן,

האבוההתפתחותרובגםהתרחשההפליסטוקן

המכונהתקופהגםזוהאדם.שללוציונית

התקולאורךלמעשה,הקרח"."תקופתלפעמים

ותקוקרותקרחתקופותלסירוגיןהיוהזאתפה

יותר.חמותבין־קרחוניותפות

הקגםשהיתההאחרונה,הקרחתקופתבשיא

קרח.מכוסההיההארץמכדורכרבעביותר,רה

כתואבללאזורנו,הגיעולאאמנםהקרחכיפות

נמוךהיההיםפניגובההקרח,מהצטברותצאה

היההתיכוןהיםחוףבימינו.מהמפלסמטרב–021

במהנוכחי.למיקומוממערבקילומטריםעשרות

ביןגשריםיצרההיםנסיגתבעולםשוניםקומות

למקום.ממקוםלנדודלחיותשאיפשרויבשות,

היתהזונסוג.היםשנהמיליוןכ–04לפני

אפריקאי.היהבארץהאקליםשבהתקופה

חלקהיינוהתטיס,מיםהגיחהישראל"כשארץ

האזורכלהזה"בזמןבר־עוז.אומרמאפריקה",

בגרמוקופיםביווןג'ירפותישאפריקאי.היה

נהרותעםסוואנות,בעיקרהואכאןהנוףניה.

שלמיןמוצאאתהצפוף.יותרצומחיששלידם

הירבעמקאפריקאימקקוקוףמאתיופיה,בבון

הסאתמקבלואתהוג'ירףפיללזהתוסיףדן.

חיעולםבאותוישאבלהכנרת.לידפארי

ודובאיילכמואירופיות,נגיעותגםייחודי

בהמויתערבבילךהזההפיוז'ןאירופי.שמוצאם

עולםאתותיצורשתמשיךהמוצאנקודתזושך.

הארץ".שלהייחודיהחי

אומרלפה",אפריקהממזרחעברו"החיות

פיל"היוםיום־טוב.פרופ'בר־עוז,שלעמיתו

לואיןכילאילת,יגיעלאמאתיופיהשיצא

ככה.היהלאזהבעבראבלבדרך.יעראוסוואנה

מאותבמשךגשמים,שלתקופותהיופעםמדי

שיגדלכדימספקתתקופהזושנים.אלפיאו

הסורי־השברלאורךינדודחיותשלוגליער,

צפונה".אפריקאי

חלקהיינועוד"כלהפילים.לכאןהגיעוכך

יום־אומרהזמן",כלפיליםהיומאפריקה

המדשבהןהתייבשות,שלבתקופות"אבלטוב,

האקולוגיהמסדרוןאתוסגרהתפשטבר

מאפרישהיגרואלהרקכאןנשארולאפריקה,

גשמים".עתירותבתקופותקה

ישראלבארץשייחודי"מהטוב,יוםלדברי

מגווןישולכןיבשות,ביןמעבראזורשהיאזה

ישראלארץהיוםגםוצומח.חישלכךכלגדול

לגמרי.שוניםממוצאיםחיותשלתערובתהיא

ממוצאכ–%02אבלצפוני,ממוצאכיוםרובן

הקצהעלגםאנחנוסלע.שפנילמשלטרופי,

בקצוותאפריקה.שלהקצהעלוגםאירופהשל

המעניינים".הדבריםמתרחשים

עדןלגןישראלאתהופכיםהאלההתנאים

בשוםלודומהאיןשכמעטארכיאו־זואולוגי

שביהעובדהמצטרפתלכךבעולם.אחרמקום

כלרבותארכיאולוגיותחפירותנערכושראל

כזה?"ספרלכתוביכוליםהיינועוד"איפהכך.

מתאים,הכיהאזורהיא"ישראלבר־עוז.תוהה

צפי־שנה.051כברפהחופריםארכיאולוגיםכי

בעולם".הגבוהותביןהיאפההאתריםפות

בשההתעניינותרבותשניםבמשךזאת,עם

מצומצמת.היתהבחפירותשנמצאוהחיותרידי

הופנתההארכיאולוגשל"הסקרנותלדבריו,

עלספריםהמוןהתפרסמולחרסים.בעיקר

הראהספרזהאבלישראל,שלהארכיאולוגיה

הארהמבטבנקודתשמתמקדבעבריתשון

החי".שלכיאולוגית

ישראלשללחשיבותנוספתסיבהישאבל

אסטרטגיצומתהיהשלנוהאזורהזה:בתחום

"כאןהאנושי.המיןשלהמוקדמתבהיסטוריה

בר־מזכירמאפריקה",יצאכשהואעברהאדם

המהפכהקרתהגםכאןמאוחר,יותר"הרבהעוז.

החקלאית".

כ–5.1בניאנושית,לפעילותמוקדמיםשרידים

הירדן,בעמקעובדייהבאתרהתגלושנה,מיליון

התגשבהםביותרהקדומיםהאתריםאחדשהוא

"היציאהלאפריקה.מחוץאנושייםשרידיםלו

בר־עוז.אומרגלים",בכמההתרחשהמאפריקה

ארקטוס,הומוהואמאפריקהשיצא"הראשון

שלושרידיםמוצאיםמקוםלכלמגיעוהוא

לשיודעשכבראדםמיןזהספרד.ועדמהקווקז

ציד".יכולותלווישבקבוצה,לעבודבאש,לוט

אוכליאתבמיוחדחיבבוהקדמוניםהציידים

בנותגשרהארכיאולוגיבאתרהגדולים.העשב

פילשלגולגולתהתגלתהלכנרת,מצפוןיעקב,

שנה.אלףכ–087לפניאדםבניידיעלשנופצה

מהעומזמןשנכחדמיןישר־חטפילזההיה

שהתגלוהקדומותהחיותממינירביםכמולם,

כנראההיוהזאתלהכחדהשאחראיםומיבארץ.

הקדומים.אבותינו

הגדולות",החיותאתחיבבארקטוס"הומו

הפרטיםאתללכודידעגם"הואבר־עוז.אומר

עלמעידזהלתפיסה.ביותרוהקשיםהבריאים

גבוהים".צידכישורי

פיל?צדיםאיך

לתוךהפילאתשהבריחו"כנראהבר־עוז:

חלש".נעשהשהואעדאותו,התישוביצה,

במזון?משמעותימרכיבהיהזה

חושבאנימזדמן.משהוהיה"זהיום־טוב:

זמןבכלפיליםמאותמכמהיותרכאןהיושלא

הפישלהאוכלוסייהשגודלחושבלאאנינתון.

עליהם".רקלהתקייםאיפשרבארץלים

חיים?בעלילהכחידהתחילואדםבנימתי

החיעולםעלהאנושית"ההשפעהיום־טוב:

וחציכמיליוןכאןהיואדםבניבהדרגה.התגברה

צידגורםהיוהםהקדומותבתקופותאבלשנה.

ההשפעהולכןמאוד,מעטיםהיוהםמינורי.מאוד

שמתככלגדולה.היתהלאהחיעולםעלשלהם

וגדלה".הולכתהאדםהשפעתבזמן,קדמים

במהלךניכרתהאדםשל"ההשפעהבר־עוז:

משתכ־הצידשיטותהאחרונות.השניםאלף05

וקשתחץבאמצעותלצידבחניתותמצידללות

לראותמתחיליםשנהאלף21לפניוכידונים.

הציד".יעילותאתמאודמשפרזהצים.ראשי

בעימשמעותיתנהיתה"ההשפעהיום־טוב:

שפעישאזמינים.לבייתשהתחילומרגעקר

האדםרבייתוכךמשאבים,ויותרקלוריות,של

גדלה".

חייםסגנוןיצרהחייםבעלי"ביותבר־עוז:

חברותשלהתזונתיהביטחוןאתשהגבירחדש

הואהצידהצפיפות.גדלההשפעעםיחדהאדם.

נעשההואאזדווקאאבלקיומי,צורךלאכבר

גדול".ובהיקףמבוקר,בלתי

מספרהזמןשלאורךבבירורלראותאפשר

וקטן.הולךהגדוליםהמינים

מתמדתירידהישנההעשב"באוכלייום־טוב:

היתההזאתהאוכלוסייהמראשהמינים.במספר

שהיגרהשולייםקבוצתהיתהזוכידלילה,

נסגרהמקורמאזורשהמעברברגעאבללכאן,

להשנתונהומבודדת,קטנהאוכלוסייהנשארת

נכחדת".והיאסביבתיים.גורמיםשלשפעה

שללהכחדתםשהביאהגורםשניםבמשך

שנויהיההפליסטוקןעידןשלהגדוליםהיונקים

אפלבאוםתומרצילום:
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הערבה

ברדלס
ה-02המאהאמצעעד

ביצות?
סוואנה!
ישראל?בארץוג'ירפות?פיליםקופים,

ליםהירדןשביןמגלהחלוצימחקר

ממששלספאריחייפעםשקקו

אילניעפרי

הירדןעמק

ממותה
שנהמיליוןכ-4.1לפניעד

הירדןעמק

חרבישןטיגריס
שנהמיליוןכ-4.1לפניעד

הירדןעמק

בבון
שנהמיליוןכ-4.1לפניעד

הירדןעמק

ג'ירפה
שנהמיליוןכ-4.1לפניעד

יהודהומדברהנגב

נמר
אחדותשניםלפניעד

anitsirhCamid, repihs:צילום

dettoD,iteY 1caV, anopak,iL,

/kcotsrettuhSacnaiBahtoB



החולהעמק

פיל
שנהמיליוןכרבעלפניעד

החרמון

סורידב
ה-02המאהתחילתעד

הכרמל

קרנף
שנהאלףכ-05לפניעד

החוףמישור

היפופוטם
שנהכ-000,3לפניעד

יזרעאלעמק

אריה
ה-61המאהעד

הקודש?בארץארכיאולוגיםמחפשים

מחפשיםהםהמקרים,שלמוחלטברוב

בארץשהתקיימולתרבויותשרידיםכאן

בר־ארכיאולוגואחריה.לפניההתנ"ך,בתקופת

כתובתהמלך,שלמהמימיארמוןיחשוףמזל

במקריםאךממלוכי.אוצראושניביתמתקופת

מסוגממצאיםמגליםארכיאולוגיםמסוימים,

בחפירהשהתגלהמהזהפילים.למשלאחר:

גרדאלינורהבריטיותהארכיאולוגיותשביצעו

ב–4391.לחםביתלידבבורבייטודורותיאהנר

שרידיםבמערההצטברוארוכהתקופהלאורך

מיםבריכתלתוךכנראהשנפלוחיים,בעלישל

שרידיהרחוק.בעברשםשהתקיימהעתיקה

שהעדשם,ונקברוהקרקעיתעלנערמוהחיות

שנה.מיליוןכשלושהלפניחיוהםתגלו.

חתיכהשםמצאוהבריטיותהארכיאולוגיות

סנטימטרים.שמונהבאורךפיל,חטשלמאובנת

למגווןשרידיםגילוהןלחפורכשהמשיכואבל

מיןג'ירפה,קרנפים,חיים:בעלישלמדהים

נכשכברקדוםנמרומיןברשורסוס,שלקדום

ורבותהאלההחיותכלאבללהאמין,קשהחד.

לים.הירדןביןכאן,ממשהסתובבואחרות

שנהראשוןהפילהתגלהלחםבביתבמערה

הגילוייםאחדהיהזהבפלסטינה.מצא



לשינויההכחדהאתייחסומדעניםבמחלוקת.

כיוםאבלאחרים.סביבתייםלגורמיםאואקלים,

להכחדתהעיקרישהגורםהקונסנזוסמתחזק

שפורסםמחקרהאדם.היההגדוליםהיונקים

אחריםוחוקריםדמביצריעקבידיעלהשנה

המיניםשבאזורנו,טועןאביבתלמאוניברסיטת

עלהכחדהשלעקביתלמגמהנתוניםהגדולים

תוהאחרונותהשניםוחציבמיליוןהאדםידי

בשלבenitnaveL.llikrevoמכניםשהםפעה

המאסהבעלותהחיותאתהאדםהכחידהראשון

לחיותעדולהכחידלצודוהמשיךביותר,הגדולה

"ככליום־טוב,לדברייותר.והקטנותהבינוניות

ולכןקטנה,יותרהאוכלוסייהגדוליותרשהמין

איןואםולציד.אקליםלשינוירגישיםיותרהם

נכחדים".הםהאוכלוסייהלחידושמקורלהם

הטורנכחדוהגדוליםהעשבאוכליעםיחד

שן־חרבי.נמרלמשלאותם.שאכלופים

שן־נמרשלמיניםכמהבארץ"היויום־טוב:

גרוטממשבאופןענקיים,ניביםלהםהיוחרבי.

ופיליםקרנפיםלטרוףלהםאיפשרזהסקי.

ברגעאבלהצוואר.חוליותביתוקידיעלצעירים

נכחדו".הםגםהגדולות,החיותשנכחדו

מכחידיצורהואשהאדםלומראפשראז

הארץ?בכדורמופיעשהואמרגעכמעט

ביןוגוברתשהולכת"התחרותיום־טוב:

אדםשבנילכךשגורמתהיאהברלחיותהאדם

אדםבנייותרשישככלהחיות.אתמשמידים

אותםשולליםולכןמשאביםיותרצריכיםהם

לירותאפילוצריכיםהיולאהםאחרות.מחיות

המאתמכליםאומשתלטיםשהםמספיקבהן.

ניזונות".האחרותהחיותשמהםשאבים

שהםלכךמודעיםהיוהקדומיםהאדםבני

להכחדה?גורמים

להםאכפתשהיהחושבלא"אנייום־טוב:

טבעשמירתשלשההכרהחושבלאאניבמיוחד.

לתופעותהערצהבתנ"ךישהרחוק.בעברשררה

שאנחנואזחשבשמישהוחושבלאאניאבלטבע,

במרשאתההיתההתחושההטבע.אתמשמידים

גםסופי.שזהמביניםאנחנוהיוםרקאינסופי.חב

אחחיותאושימפנזים,היוםצדיםכשאפריקאים

יודעיםלאהםלהם.שאכפתחושבלאאנירות,

שלהאחרוניםהפרטיםבפניעכשיועומדיםשהם

אמרישלהיאהזאתהמודעותאריות.אונמרים

לאכול".מהלהםשישאנשיםאירופאיםקאים,

***

בהכחדהעוסקהספרשלהאחרוןהחלק

שמיום־טוב,בעיקראחראיהזהלפרקשבהווה.

עשרותזהבישראלהטבעשמירתאתלווה

אחריגםנוקבת:אזהרהמשמיעהואכעתשנים.

נשארבישראלהכחדה,שלשניםאלפימאות

הןאבלבר.חיותמינישללהפליאעשירמגוון

להשאיןשיא,במהירותאלהבימיםנכחדות

בהיסטוריה.תקופהבשוםתקדים

טבעי,תהליךהיאמיניםשלהכחדה

הואכיוםאבלהאבולוציה.אורךלכלשהתרחש

"בתחילתיום־טוב,לדברירצחני.בקצבמתרחש

וע־עשבאוכלישלמינים02היוהפליסטוקן

שהמספרעדשנהמיליוןשניכמעטולקחלים,

שמוקרןסרטכמוזהעכשיואבללעשרה.ירד

בא־הוכחדוהאחרונותהשנים051במהירות.

051בתוךיונקים.שלמיניםעשרהבערךרץ

מואץ".הקצבמהמינים.רבעבערךהוכחדושנה

שמתק"ככלבר־עוז,אומרברור",מאוד"זה

וגדהולכתהתהליכיםשלהתכיפותבזמןדמים

אחרמידהבקנההםהתהליכיםהיקפילה.

ומתגבר".הולךוזהלגמרי,

בתורשלנוהתקופהאתשהגדירומיהיו

להכחלמשלשמקבילההשישית","ההכחדה

שנה.מיליון56לפניהדינוזאוריםשלדה

הזאת?ההגדרהאתמקבליםאתם

לצהשישית.ההכחדהבתוך"אנחנובר־עוז:

בשיאהאנחנואםלקבועיכוליםלאאנחנוערי

לפנינו".עודשהשיאאו

חרשלאפילוהמוניתהכחדה"ישיום־טוב:

הבואםהמזון,שרשרתבבסיסהםחרקיםקים.

המיניםשגםברוראזקיים,לאהזהסיס

נכחדים".המזוןשרשרתשבמעלה

אחדלשרוד.שמצליחיםמיניםישזאת,ובכל

היההואבעברהארץ־ישראלי.הצביהואמהם

אוכלוישכיוםאבלהתיכון,המזרחבכלנפוץ

כאןחיים"צבאיםבישראל.רקמשמעותיתסייה

מין"אותויום־טוב,אומרשנה",מיליוןכשני

האזור,בכלהיוהםהזה.הזמןכללאורךשרד

ישראליים,צבאים000,5רקנותרוהיוםאבל

אתמבטליםהיואםבטורקיה.מאותכמהועוד

כאןנשארהיהלאבארץ,הטבעשמירתחוקי

כפינכחד,היההואשנה.02בתוךבודדצבי

בסעודיה".בסוריה,בירדן,שקרה

ביהברחיותשלשמירתטועניםאתםלכן

במיוחד.גדולהחשיבותיששראל

מאודתפקידישישראל"למדינתטוב:יום

רקלאאפילוהעולמית,הטבעבשמירתחשוב

אחדמקוםאיןלהודומאוריטניהביןהמקומית.

שלי,המורהבארץ.כמוטבעשמירתבושיש

להביאהצליחמנדלסון,היינריךפרופ'הזואולוג

בשוםכמוהושאיןברחיותלהגנתחוקלהעברת

המיניםשכלשאומרחוקזהבעולם.אחרמקום

שלמיניםשניכמומזיקים,ממיניםחוץיישמרו,

צריכיםהשארכלעכבר.שלאחדומיןחולדות

אתמסיררקאתהאבלעצום,דברזהלהישמר.

מכיותרייקחולאהפקחיםאתמסלקהרסן,

ישמהגליל.ייעלמושהצבאיםעדשבועותמה

בל־מאותועודמורשיםציידים000,3בארץ

כלום".יישארלאפיקוחבליתי־חוקיים.

כתישראלמדינתהקמתאתמציגאתה

גםהזאתבמדינהאבללטבע.חיוביתרומה

מקוםבשוםשאיןברמהופיתוחצפיפותיש

באזור.אחר

האוכלוסייהגידולקצב"נכון,יום־טוב:

ובנגביהודהבמדברשנצפוהנמרים,שלזההואהמוכרהמקרה

עודה–02במאהלבד:כאןהיולאממשהםאךכעשור.לפניעד

עםהתמודדוהצלבניםואילווברדלסים,דוביםכאןהסתובבו

להרוג"תמידצריך"אריותכיקבעאףהטמפלריהמסדראריות.
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הכיהואנורמלי.לאהואבישראלהאנושית

האלההאנשיםוכל,oecd^ארצותמכלגבוה

מכוניות,להםשיהיובדירות,לגוררוצים
דורשיםהאלההדבריםוכלביוב.להםשיוציאו

ופוח־הולכיםהטבעייםהשטחיםשנהוכלשטח,

תים.

$TS1$.ופוחתים$TS1$

$DN2$.ופוחתים$DN2$מהטבע".נשלליםקמ"רכ-05שנהכל

המדינה.שלמהאידיאולוגיהחלקזהאבל

להפסיקצריכההמדינה"לדעתייום־טוב:
לאהיאהכוונההאוכלוסייה.שלגידוללעודד

יותרשמגדלממיסבסודלמנועמספיקלסירוס

שניםשלוששבתוךלךמבטיחאניילדים.משני

עלשמעתאתהמחצי.לפחותתרדבארץהילודה
עודללדת,40גילמעלנשיםשמעודדתמדינה

למרותהמדינה,חשבוןעלהפריהועודהפריה

וישליהודים,אתוסישאבללבריאותן?מזיקשזה

אתגםמוות.עלוגםלידהעלגםפסיכוזהלהם

הזיכרון".אתבארץ,מטפחיםהמוות
יישו־שלמההתפשטותשנהנותחיותיש

בים,

$TS1$,יישובים$TS1$

$DN2$,יישובים$DN2$למשללהתרבות.דווקאלהןגורםוזה

והחזירים.התנים

המערכתשליציאהעלמעיד"זהבר־עוז:

גדלההאוכלוסייהטבעיים,טורפיםאיןמאיזון.

תוצאות".לזהויש

איןלכאורהמתפרצות.חיות"אלהיום־טוב:

שמישהובעיתוןקוראשאתהעדבעיה.זהעם

חזיר.אותוותקףהוריואתלבקרהלךמחיפה

והח־הארץ,עלשוכבעצמואתצילםהזההאיש

זיר

$TS1$והחזיר$TS1$

$DN2$והחזיר$DN2$הייתאםהרגל.אתלווקרעניבלוהכניס

יהיהוזהכך.כלרגועהייתלאהזההאישבמקום

חזירים".יותרשיהיוככלויותריותרתכוף

אותם?לצודלעשות?מציעאתהמה

מישכלהיאהפשוטההדרך"לא.יום־טוב:

יקבלשלובביתשלאחתולאוחזירשמאכיל
אוכלוסייתאתיקטיןזהשקל.2,000שלקנס

בודדים".שבועותבתוךהחזירים

מזיק?גורםהםהחתוליםמאכילי
מחקריםעשוהמערביהעולםבכל"בוודאי.

טורפיםחתוליםלטבע.גורמיםחתוליםנזקאיזה

עשרותעלמדבריםואנחנושבעים,כשהםאפילו

שרוצהמיומכרסמים.ציפוריםשלמיליונים

שישאיראבליהיה,ברוךחתולאוכלבלגדל

ברחוב".חתוליםיאכילולאבבית,אותו

פעםהתראייןמנדלסוןפרופ׳שלךהמורה

החתוליםאתלהשמידוקראהארץלמוסף
לחתולים"."מוותהיתההכותרתהמשוטטים.

לי.הוריששהואמהבדיוק"זהיום־טוב:
טור־הםמשוטטים.חתוליםבטבעשיהיואסור

פים

$TS1$טורפים$TS1$

$DN2$טורפים$DN2$רבות".ברחיות

חיים?בעליצערעםומה

אבלחיים,בעלילהרוגששלא"אנייום־טוב:

צמחוני".לאגםאני

הברשחיותסיכוישישחושביםאתם

ישרדו?

עושה,שהואבמהיתמידהאדם"אםיום־טוב:
והאבולוציהייכחדהאדםטוב.יהיההברלחיות

מיליוניעשרותכמהייקחזהחדש.עולםתיצור

שנים".

קצתאניאופטימי.ממשלא"יורםבר־עוז:
מש־שלבעיצומושאנחנוספקאיןפסימי.פחות

בר,

$TS1$,משבר$TS1$

$DN2$,משבר$DN2$שא־גםזואבללתמיד.וזהכואב,זהוהכחדה

לה
$TS1$שאלה$TS1$

$DN2$שאלה$DN2$,ואילוהאנושיתלחברהיקרהמהפתוחה

פתרונות.מייצרתהטכנולוגיהיתרחשו.שינויים

ממציאיםאנחנוהחי.מןבשרפחותנאכלאנחנו

הזדמנויות".יוצרוהמשברפטנטים,לעצמנו


