
       

, בוקר טוב
 וואלט

פרדי, היי  

יש לי מכתב  
, לאנטוני השכווי

האם ראית אותו  
 ?היום
 

אבל אני  . עדיין לא, לא
יכול לעזור לך למצוא 

בוא . אותו אם תרצה
נתחיל בעץ שלו ונבדוק  

.אם הוא נמצא שם  

 

זהו עוד יום רגיל ביער  
פרנדיננד הדוור  . השחור
אשר בדרך כלל נע  , הקטן

רוצה  , בקצב איטי של חילזון
להעביר מכתב לאנטון  

אבל הוא איננו  , השכווי
מצליח למצוא אותו בשום  

הוא מבקש את עזרתו  . מקום
.של חברו הֶאְלף וואלט  

 המכתב

השכווי הענק, אנטוני  
 מ "ס 80  : גובה

 ג"ק 4-6  :  משקל

 שנים 12-18    :  גיל

 מטר 1-מעל ל : מוטת כנפיים

 גוף בצבע ירוק שחור  :צבע

 כנפיים בצבע חום  
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האם אתה 
 ?רואה אותו

אני  ! לא
לא רואה 

 ?ואתה

הנה  , פרדי, ראה
העץ שבו אנטוני ישן  

 בדרך כלל.

האמת שכבר  
אולי הוא , מאוחר

בוא נלך  . היה רעב
האוכמניות "לפאב 

אולי " המתוקות
 .נמצא אותו שם

רעיון  
 !מצוין
 

אנטוני  , למען האמת
ווואלט היו צריכים לדעת  

שבשעה זו של היום אנטוני  
בדרך כלל מטייל לו ברחבי  

.היער  
 

 הבית הנטוש

 .  השכווים בדרך כלל ישנים בישיבה על ענפי העצים
לעיתים הם משתמשים בעצים למשך זמן ממושך  
ולכן ניתן למצוא בקרקע שמתחת לעצים אלו לא  

 .  מעט הפרשות של לשלשת ונוצות על הקרקע

 מקום הלינה של השכווי
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האם ראית את אנטוני  
האם הוא ? השכווי

 ?כבר הגיע לאכול

אבל ראיתי  . לצערי לא, לא
אותו עף צפונה לפני חצי שעה  
לכיוון בית המרקחת של עולם  

 ?אולי הוא נמצא שם. האגדות

!  ראו מי זה שם
ברוכים הבאים שוכני  

מה מביא , היערות
 אתכם אלי היום?

, בוא ניגש לבדוק
 תודה רוקי.

רוקי הוא המוזג בפאב  
״האוכמניות המתוקות״  

. שנה 230כבר   
הוא מפורסם בעולם  

בזכות עוגת  , האגדות
פירות היער ופירורי  

.האוכמניות שלו  

 ארוחת בוקר 
 שנייה

בשבועות הראשונים לחייהם אפרוחי השכווי אוכלים חרקים מכיוון שהם זקוקים לחלבון  
בקיץ מזונו מורכב בעיקר מעלים מכל  . בהמשך חייו השכווי הופך לרוב לצמחוני. שבהם

השכווי חייב  . הסוגים ובסתיו הוא ממלא את בטנו בפירות יער ובמיוחד באוכמניות
בדגש על צבירת שכבת שומן כדי לעבור את  , להעלות במשקל בצורה משמעותית

מכיוון שבתקופת החורף המזון היחיד שהוא מוצא הם מחטי אורן  , החורף הקר המתקרב
 .וניצנים ולכן הוא נאלץ להיות בדיאטה בתקופה זו

?מה אוכלים השכווים  
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, בוקר טוב
 !וודי

בוקר טוב 
 חברים.

האם תוכל לעשות לנו  
אנחנו צריכים  ? טובה

את עזרתך כדי לשלוח  
, לאנטוני קוד מורס

אנחנו רוצים להודיע לו 
שאנחנו מחפשים  

 .אחריו

אני אשמח  , בשמחה
אך אני לא , לנסות

יכול להבטיח שהוא  
אכן יקבל את  

 .ההודעה

בעבר  . וודי הנקר בעל שלוש האצבעות מגיע משוויץ
נקר מסוג זה היה די נפוץ ברחבי היער השחור אך  

למעשה רק החל  . נכחד מהיער לתקופה ממושכת הוא
,  החל הנקר לחזור לאיזור היער השחור 1991משנת 

הנקר אוהב את . אם כי עדיין די נדיר לראות אותו
איזור היער וחזרתו ליער התאפשרה בעקבות הנחייה  
של נציב היערות שלא לכרות יותר עצים מתים אשר  
.מהווים כמקור העיקרי בו הנקר יכול למצוא את מזונו  

וודי הנקר בעל שלוש האצבעות   

 ההודעה שאותה יש לשלוח

 (קצר ולאחר מכן ארוך)   -.א     
 (ארוך ולאחר מכן קצר) .  -נ      
 (ארוך)   -ט     
 (ארוך, ארוך, ארוך)   ---ו     
 (ארוך ולאחר מכן קצר) .  -ן     

Goblackforest.co.il 

https://goblackforest.co.il/


,  אני שומע צלילים
ציפורים שונות אבל 
אני לא מצליח לשמוע  
 !את השירה של אנטון

גם אני   -אבל אתה צודק 
.  לא מצליח לשמוע אותו

בוא נמשיך בדרכינו לבית 
 .המרקחת של עולם הפיות

נסה להקשיב טוב 
יותר במקום לפטפט 

ברור שככה  ! כל הזמן
 !לא תשמע כלום

כשחיפשתי את  
אנטוני בפעם  

שמעתי  , האחרונה
את שירתו במקום 

 .  הזה

שאנחנו לא ! כל כך חבל
יכולים לשמוע את הצלילים  

של אנטון השכווי אבל  
אנחנו יכולים לשמוע הרבה  

צלילים אחרים של היער  
השתמשו במתקן  . )השחור

העזר הסמוך לשמיעת  
(הצלילים  

?אתה שומע אותו  

 צלילי היער

את הציפורים שבמקום ניתן  . מספר גדול  של בעלי חיים מתגוררים ביער השחור
לאחר עונת הרבייה ובקיעת הביצים אשר  . לשמוע בעיקר בחודשים מרץ עד יולי

היער הופך אט אט ליותר ויותר שקט עד שבסוף  , מתרחשת בתחילת הקיץ
היער די דומם וקולות הציפורים הבודדות שניתן לשמוע הן צווחות  , הקיץ

 .העורבים המקומיים
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האמת שהוא לא היה פה  
, לא היום וגם לא אתמול
אבל אולי כדאי לכם  
לשאול את ויולט פיית 

היא מאוד , היער היפה
מוכשרת ויודעת המון  

אולי היא תדע  , דברים
 .איפה אנטוני נמצא

האם  , בוקר טוב נולן
אנטוני כבר היה פה  

 ?הבוקר

רעיון  , נכון מאוד
אנחנו ניגש  , מצוין

המון תודה  . אליה מיד
 .נולן היקר

אנטוני בדרך כלל מבקר  
את נולן בבית המרקחת  

שמתחת לשורשי עץ  
שם הוא  , האשוח שקרס

אוסף אבני עיכול קטנות  
שעוזרות לו להתגבר על  

.כאבי הבטן  

 כאב בטן

 אבני עיכול

זו הסיבה לכך שהאוכל שהוא אוכל צריך להחתך בתוך  . לשכווי אין שיניים כלל
כדי לעשות זאת השכווי בולע אבנים קטנות אשר נקראות אבני  . הבטן שלו

ברגע שהאבנים נמצאות בתוך בטנו  שרירי הבטן מסייעים להניע את  . עיכול
האבנים כך שיוכלו למעוך ולכתוש את האוכל ובעיקר את העלים ומחטי האורן  

 .הקשים לעיכול
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אבל , לצערי לא
האם ניסיתם  
לשאול את  
 ?אישתו אנטוניה

מה , בוקר טוב ויולט 
האם את יודעת  ? שלומך

 ?היכן אנטוני מסתתר

האם את  
יודעת איפה 

 ?היא

היא אמורה להיות  
עם גוזליה שם  
 .בהמשך הדרך

פיות היער הן יצורים  
נראה שהם  . סקרניים

. יודעים המון דברים  

!עזרי לנו, ויולט  

הם מוסווים  . מטרים מסתתרים להם אנטוניה והאפרוחים 150-בעוד כ
,  את עצמם היטב כך שייתכן שיהיה לכם קצת קשה לראות אותם

 .חפשו אותם היטב
 
 

 חפשו את התרנגולת ואפרוחיה
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תודה לאל שאלו רק אתם  
כבר חשבתי  , פרדיננד ווואלט
ק  לָּ (  סוג של סמור)שזהו הד ָּ

אני ממש , שמסתובב באזור
 .מודאגת

ממש לא אבל אני  , בחיי
יודעת בוודאות שהוא 

הוא אף  ! כרגיל לא פה
פעם לא נמצא פה כדי  
לעזור לי עם הגוזלים  

הוא תמיד . הקטנים
משאיר לי את כל  

 !  העבודה
 

הוא בטח שוב הלך  
 .לנוח בסלע של רובר

תודה אנטוניה  

!ובהצלחה  

האם את יודעת  
איפה אנטוני  

 ?מסתובב

אנטוניה מרימה את ראשה  
באי נוחות מעל שיח  

.האוכמניות תוך דאגה רבה  

 הקן

לוחמים גדולים –אפרוחים קטנים   

.  השכווי משאיר את עבודת גידול האפרוחים לטיפולה הבלעדי של הנקבה
דבר אשר מקל על  , באזור חודש יוני, האפרוחים בוקעים לרוב על אדמת היער

  3-גרם ל37-אפרוחי השכווי עולים במשקלם מ. טורפי היער המחפשים את מזונם
סופר  "העלייה המהירה במשקל מתאפשרת בעזרת ! חודשים בלבד 4ג בתוך "ק

 .שמופק מפרוטאין של בעלי חיים דוגמת זחלי נמלים" מזון
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זה  . כן גם לי 
האזור שבו נטרף  
בזמנו אוגוסטוס 

 .על ידי הנץ

אם אנחנו  : יש לי רעין
בוא נלך לכפר , כבר פה

,  פלזנדובל שבקצה היער
אני זוכר שפעם פגשתי  

 .שם את אנטון

אבל יש  , רעיון טוב
,  רק בעיה אחת
אנחנו חייבים  

לעבור דרך פרדי  
 !השועל

יש לי תחושה לא 
 ממש טובה

שלא נדבר על חזירי  
הם ממש גורמים  , הבר

 סיפור אימה .לי לרגליים קרות

,  כאן מכל המקומות ביער
נמצא העץ  , בסלע של רובר

,  המועדף ביותר על אנטוני
מכאן יש לו תצפית  

מושלמת על כל מה שקורה  
מסביב מה שמסייע לו  

אבל כמובן  . להגנה מרבית
עם כל הניסיון  , שלאנטוני

.אין ממש ממי לפחד, הרב  

  אויבים

ישנם טורפים שונים כדוגמת  , בלילות. לשכווים יש לא מעט אויבים
דלקים וחזירי בר ובמהלך היום עליהם להתגונן מפני עיטים  , שועלים

על מנת לסייע להם . וציפורים טורפות נוספות אשר מסכנות את השכווים
 .חובה עלינו לשמור על בית הגידול שלהם, להתרבות ולהגן על עצמם

Goblackforest.co.il 

https://goblackforest.co.il/


 

 
 
 
 
 
 
    

 

 
 

 

 

 

 
        
 
         

 

 
 

 

 
 
       

הנץ הגדול הוא טורף אשר מהווה  
סכנה רבה יותר עבור נקבת השכווי  

הסיבה  . והאפרוחים ופחות עבור הזכר
לכך היא שכאשר הזכר מרגיש  

הוא משמיע קולות חזקים  , מאוים
ופורש את נוצות זנבו בדומה לטווס  

ובכך מציג חזות דומיננטית אשר  
.לרוב מרתיעה את הנץ  

 ספורט חורף חזיר בר נץ גדול

חזירי בר הם אוכלי כל ויש להם חוש  
כאשר הם נוברים  . ריח מאוד מפותח

באדמת היער בעזרת החוטם הם  
נתקלים לא פעם בקני השכווי אשר  

זו הסיבה לכך  . ממוקמים על הקרקע
שלא מעט ביצים ואפרוחים נטרפים  

.על ידיהם  

גולשים ומטיילים רבים אשר  
מגיעים לאזור בעונת החורף  

מלחיצים לא פעם את השכווי  
דבר זה גורם להם לא  . הביישן

פעם לפרוש כנף מבהלה ובעונת  
החורף כאשר המזון כל כך  

הוצאת האנרגיה הזו  , דליל
יכולה לגרום למוות של השכווי  
מכיוון שאין לו אנרגיה מיותרת  

.לכך  
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תמיד שרר שלום בין  
האלפים לשועלים כאן  

למרות זאת  . באיזור היער
כבר קרו מקרים שבהם  

שועל תקף בעבר אלף כך  
.שתמיד כדאי להיזהר  

    

 
 

.פפפ...רררר...חח
.. 

.פפפ...רררר...חח
.. 
   
   

אני  , בוא מהר
,  שומע אותו נוחר
 .הוא לא יפריע לנו

זהו ביתו  ! זהירות
 של פרדי השועל  

אבל אנחנו חיים  
,  איתם בשלום
 ?אתה מפחד

האם לא  . קצת
שמעת על  
המקרה של  

 ?וויליאם

בוא נלך  , מעולה
מהר מהאזור 

 .הזה

 פרדי השועל

?האם שועלים יכולים לסכן את השכווי  
ידוע בוודאות ששועלים יכולים להכניע את  , למעשה
אבל  . במיוחד אם מדובר על שכווי צעיר או זקן, השכווי

לרוב השועל לא ממש מהווה סכנה לשכווי בריא וחזק  
 .כיוון שהוא יודע כיצד להתגונן מפניו
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אני שומע  ! הקשב
מוזיקה מהכיוון  

 .הזה
זה הצליל  ! זה אנטוני

אמרתי לך  , שלו
 .שנמצא אותו בכפר

פתאום נשמע רעש מוזר  
זהו קולו של השכווי  

הרעש לא  . הנשמע בבירור
נשמע כל כך אטרקטיבי  

לאוזניים אנושיות אך הוא 
מצליח להמיס את ליבה  

.של נקבת השכווי  

אנטוני ממש  
 קרוב

 השכווי הוא ייצור שקט

אך כאשר מפחידים אותו מפיק קולות חזקים המלווים בנפנוף כנפיים  . לרוב השכווי הוא יצור די שקט
את שירתו של השכווי ניתן לשמוע מוקדם בבוקר  , בנוסף השכווי גם יודע להשמיע שירה. מאסיביות

אולי מכיוון  , מדוע השכווי שר עדיין נחשב לתעלומה. בזמן עונת האביב שהיא גם עונת ההזדווגות שלו
 .  או ייתכן שכך הוא מרשים את הנקבה, שכך הוא מסמן טריטוריה
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כל  ! שלום אנטוני
כך טוב לראות 

 אותך סוף סוף!

יש לי מכתב  
 .עבורך

 בשמחה

המכתב הגיע  
האם  , מאמא שלך

תרצה שאקרא 
 ?אותו עבורך

עכשיו אחרי שמסרנו את  
מה , המכתב סוף סוף

אולי נשב  , אתה אומר
יחד לכוס תה בטעם  

 ?אוכמניות

לזה אי אפשר  , טוב
 .לסרב

 ,אנטוני היקר
אני נמצאת בחופשה  , דרישת שלום חמה משוודיה

 .  עם דודה אגתה
רבים מבני  ! שוודיה היא גן עדן לשכווים כמונו

וכמעט אף אחד כאן לא מאמין ! דודינו גרים כאן
שאנחנו ממש קרובים להכחדה באזור היער  

 .השחור
בצבע   הבית שלנו כאן ממוקם מאחורי צריף ישן

 בצריף ישנו אדם עם זקן ארוך  . אדום
 .שכל הזמן חובש כובע גדול

 ,  החתול שלו מעצבן אותנו כל הזמן
 הוא רודף אחרינו ואחרי עופות  

 .הבר האחרים
 ,  האלפים באזור הזה נקראים טרולים

 כמעט ארוך  , הם שעירים עם אף ארוך
 .כמו הזקן של פרדיננד

 .מסור דרישת שלום לדוד אלברט
 .אוהבות אמא ודודה אגתה

האם זהו סופו של  
?הסיפור  

היערנים ושומרי הטבע  
משתפים פעולה יחד כדי  
לעמוד במשימה החשובה  

של שמירה על השכווי  
הענק מהכחדה באזור  

 .  היער השחור
שיתוף הפעולה מתבקש  
על מנת לשמור על בית  
הגידול של השכווי הענק  

.. 

Goblackforest.co.il 

https://goblackforest.co.il/


 

 

 
 

לידיעתכם התרומה 
שלכם מועברת ישירות 
לתחזוקה ופיתוח של  
 מסלול אנטוני התרנגול

אנו מודים לכם מקרב לב על  
.התמיכה  

?יש לכם שאלות נוספות על השכווי  

אתם מוזמנים לבקר אותנו  
בבית הטבע הסמוך ונשמח  

 .לענות לשאלותיכם
 

במקום תוכלו לרכוש את עלון  
 .אירו 2.3השביל בעלות של 

 
,  בנוסף תוכלו למצוא במקום

דמויות ומשחקים  , קומיקס
 .שונים הקשורים לשכווי

 
 

הפורטל  חוברת זאת תורגמה באדיבות 
 המלא לאזור היער השחור

://goblackforest.co.ilhttps 
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