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מדור איכותי על הסביבה
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בזים לנו 
למרות קריאותיה הנרגשות של עורכת העלון שעלו מבחוץ, לא נחפזתי לצאת אל המרפסת; כותבי המדורים הקבועים כבר מורגלים בהטרדות שכאלה כל אימת שתאריך סגירת העלון מתקרב. 
אולם, עד מהרה הסתבר כי לא מדובר במקרה רגיל, הנ"ל הצביעה חסרת נשימה אל עבר יצור אפור וחסר אונים שתפס מחסה בין קיר הבית לבין האופניים השעונים עליו – גוזל של בז. הגוזל נלכד והושם בקופסת נעליים של אילת ניצני (נצקַה), והחבורה הנרגשת נפנתה להתייעצות: ראשית נקבע שמו 'נַצְקֶה' על שם המצילה שלו, שנית נקבע כי יש לדאוג לו למזון. גוזלים של בז יסתפקו בבשר עוף או בקר טוב, אולם היות ואין זה מזונם הטבעי, הם מפתחים מחלת עצמות הנקראת "רכּכת", ונגרמת עקב חוסר בסידן. את הסידן מקבלים הבזים מאכילת עצמותיהם של עכברים, לטאות וכיו"ב (בזים אף ניזונים ממיני רמשים דוגמת ערצבים, חיפושיות, מרבי רגליים ועוד). בעזרתו האדיבה של חגי אילן מדגניה א', זכה הבז הצעיר לארוחה מלאה של גוזל מבותר. הבז לא בוחל בשום איבר של הטרף, ומסוגל לבלוע גם עצמות בלי בעיה. מרשים ביותר. את המקור של אמא-בזה החליפה פינצטה.
כמה שעות מאוחר יותר, הייתי אני זה שקריאותיו פילחו את הלילה השקט. נמצא גוזל בז נוסף, אח לנצקה (אותה אמא, ביצה אחרת). הוא הסתתר מאחורי משטח ברזל שעון על קיר ליד הבית של גל והלה, מרחק כ - 15 מטרים ממקום היצמאו של אחיו. העורכת לא התמהמהה והנה התייצבה עם קופסת נעליים נוספת. הגוזל הצטרף אחר כבוד לאחיו (ראו תמונה מצורפת) וניתן לו שמו 'שוקי אבטליון'. 
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שוקי אבטליון







קופסת נעליים
אלו הם בניהם של זוג בזים שחי בכנרת לא מכבר. בעונה הנכונה, הזוג המאוהב נוהג להזדווג בשכונה בשעה חמש בבוקר תוך צרחות אלוהים, כשהנקבה שוכבת על הגב בכנפיים פרושות והזכר רוכן מעליה, גם הוא פורש כנפיים לתפארת. 
השנה בחרו לקנן בראש עץ תמר (בזים לא ממש בונים קן אלא מוצאים מקום נח להטלה), רק שעבודת אנשי התמרים הביאה אותם לנטוש, והגוזלים צנחו מטה, זה לצד אחד, והשני לצד שני. גוזלי בז שנפלו לא יוכלו לשוב להוריהם, כיוון שהם ידחו אותם. חיות בר נטושות או פגועות מתקבלות לגן הלאומי תל אפק ליד ראש העין, שם מטפלים בהן במסירות ודואגים להשיבם לטבע. לשם הם נשלחו יומיים לאחר המצאם.
בקבוצה ובסביבתה חיות בר רבות: קיפודים, גיריות, נמיות, חולדים וכו', וכמו כן זוג תנשמות. שימור הטבע באזורי התיישבות הוא סוגיה סבוכה, הדורשת הירתמות של התושבים. לדוגמא, מסתבר שריסוס נגד חרקים, ופיזור רעלים, פוגע במקורות המזון של טורפים וגם בבז, ואף כמעט והביאו להיכחדותו בארץ בשנות החמישים. 
נשאלת השאלה מה לעשות להבא בעניין הבזים? נראה כי הדרך הטובה ביותר היא לאתר מראש את אתרי הקינון של הבזים על עצי התמר, לסמן את העצים ולדאוג כי על אלה יעבדו במשנה זהירות, וחוץ מזה לקוות כי זוג הבזים יבחר לקנן שוב בתחומי כנרת.                                              חגי ויסברוד
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גוזל קטן אומר שלום לזוג הוריו 
פורש כנף ומתעופף לו מן הקן 
כמו כל גוזל, שהחיים עוד לפניו 
גם הוא חושב שלעולם לא יזדקן 







במלוא גרונו הוא מצייץ ציוץ של מרד 
כך מצייצים הגוזלים כולם
אך הוא חושב שהוא נולד לשיר אחרת 
ובשירתו הוא ישבה את העולם... 
                                    (שמעון ישראלי)


