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 צותמסקנות והמל, תקציר
 טוב-יורם יום

 

המשרד לאיכות הסביבה והשרותים , מטרת עבודה זו היא להביא בפני רשות הטבע והגנים

לצורך זה . הוטרינרים מידע על השפעתם של חתולים מבויתים על בעלי חיים החיים בבר

נעשתה סריקת ספרות בה נאסף מידע על השפעתם של חתולים על עולם החי בארצות שונות 

 . באות המלצות על דרכי הטיפול האפשריות בבעיה זוומו, בעולם

 

 שנה לצורך הדברת מכרסמים במשק האדם 4000-חתול הבר בויית ככל הידוע לפני כ

חתול הבית הוא היום חיית . ותכונותיו כטורף השתמרו מבלי שחל בו שינוי ממין המוצא

 -שיעור החתולים בכובארצות המערב מוערך , אף יותר מכלב, המחמד הנפוצה ביותר בעולם

חתולי הבית מסווגים לפי מידת ).  מיליון במערב אירופה43, למשל( ממספר בני האדם 13%

 : הקשר בינם לבין בני אדם לשלש קטגוריות עם מעברים ביניהן

במידה . המתגוררים בבתי בעליהם וכל צרכיהם מסופקים על ידי הבעלים, חתולי מחמד. 1

 .הם השפעה על בעלי חיים אחריםאין ל, ואינם יוצאים מבתיהם

וחלקם משוטטים  הנמצאים בתחומי ערים וישובים ,)חתולים משוטטים(רחוב  חתולי. 2

אך עשויים להסתמך בין היתר גם על משאבים , אינם שייכים לבעלים כלשהם הם .בסמוך

 לחתולים אלה השפעה על בעלי חיים אחרים במקומות ישוב .המסופקים על ידי בני אדם

 .מוך להםובס

אף אחד . פגריםהחיים ומתרבים בטבע ושורדים בעזרת צייד או חיפוש , חתולים שהתפראו. 3

חתולים אלה חיים בטבע ולהם השפעה . מצורכיהם אינו ניתן להם באופן מלא על ידי בני אדם

 .רבה על בעלי חיים אחרים

 

הקבוצות כך שפרט עשוי הגדרות אלו אינן מוחלטות וקיים רצף והמשכיות בין שלוש , במציאות

 לגבי נושא עבודה זו יש להדגיש כי בני הקטגוריה השלישית .מקטגוריה אחת לשניה לעבור

הן עקב שחרור חתולים לטבע והן עקב , זוכים לתגבור מתמיד משתי הקטגוריות הקודמות

 . הגירה של חתולים החיים בישובי אדם לטבע

 

 :ת עקב כמה סיבותוזא, חתולים מהווים סכנה ממשית לחיית הבר

הם . חתולים ממשיכים לטרוף גם כאשר כל מזונם מסופק על ידי בני אדם. טריפה .1

דוחיים , זוחלים, עופות, )המהווים בדרך כלל את רוב הטרף(טורפים יונקים קטנים 
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במחקרים שונים נמצא כי שיעור הטריפה על ידי חתולי בית . וחסרי חוליות שונים

) 70% -כ(רובם ,  פרטי טרף לחתול לשנה160 – 14ע בין החיים באיזורים כפריים נ

בעיקר עופות קרקע (עופות , וחדפים, וכן ארנבות צעירות, יונקים קטנים כמכרסמים

 . וזוחלים) וכן תרנגולאים, זרזירים ושחרורים, כדרורים

 : בארבע דרכים,כולל חתול הבר ממנו מוצאו,  מטורפים טבעייםהחתול הבית שונ

 טריפה  ומגינים עליהם מפניחתולי הבית מפני מחלותחלק מ מחסניםם בני האד. א

אך כמעט ואינם , ת טורפי הברואוכלוסימווסתים במידה רבה את גודל גורמים אלו . ותחרות

 .פוגעים בחתולי הבית

לחתולי בית יש לרוב מקור מזון קבוע ולכן הם אינם מושפעים משינויים בצפיפות . ב

 .אוכלוסיית הנטרפים

אינה מוגבלת על ידי כמעט וצפיפות אוכלוסיית החתולים , בניגוד לטורפים טבעיים. ג

בניגוד לחתול הבר שהוא חיה ,  ולעתים קרובות הם אף חיים בחבורותהתנהגות טריטוריאלית

 .יחידאית

במיוחד בשעות , חתול הבית פעיל גם בשעות היום, בניגוד לטורפים ליליים אחרים. ד

ואת מגוון מיני הטרף  מאפשרת להגדיל את זמן חיפוש המזון אלהבשעות פעילות . הדמדומים

 .ביחס לטורפים אחריםהפוטנציאליים 

 

חתולים שהתפראו מתחרים עם חיות בר על מזונן , בהיותם טורפים. תחרות על מזון .2

מאחר וצפיפות אוכלוסיות החתולים . ומקטינים את מצאי המזון הזמין לטורפים בטבע

תחרות , על זו של חיות בר אחרות באותו גודל) פחות בסדר גודל אחדל(עולה בהרבה 

 .זו עשויה להיות משמעותית ביותר

 

מאחר ואוכלוסיות החתולים צפופות בדרך כלל יותר מאשר אלה של . העברת מחלות.  3

, כלבת: בין מחלות אלה נמנות. הם מהווים מאגר מתמיד של מחלות שונות, חיות בר

  טוקסופלסמה,סלמונלה ,תולעת סרט, עכברת, חתלתלת ,שרטת החתול מחלת

)Toxoplasmosis(,Hystoplasnosis  , ,FIV) Feline Immunodeficiecy Virus 

Tularemia)חלק ממחלות אלה עובר גם לבני אדם .  וכן טפילים חיצוניים ופנימיים

 .במגע עם חתולים או גלליהם

 

סיה של מין המוצא חתולים מבויתים מכליאים באיזורים בהם קימת אוכלו. היברידיזציה.  4

במקומות אחדים נמצא כי מרבית אוכלוסית . בה ומשנים את המבנה הגנטי שלה

 .חתולי הבר מוכלאת עם חתולי בית
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.  רשות שמורות הטבע והגנים אחראית להגן על אוכלוסיות חיות הבר מפני סכנות שונות

ת המצויים בשטחי בר מהווים סכנה ממשית מחקרים בארצות אחרות מוכיחים כי חתולי הבי

אך הערכות שונות נעות בין , אין נתונים מוסמכים על מספר חתולי הבית בישראל. כזו

. מספרים אלה אינם כוללים חתולי רחוב וכאלה החיים בבר.  פרטים200,000 - לכ100,000

נן עדויות ישירות אך יש, בארץ לא ידוע מהו שיעור הטריפה על ידי חתולים אלה על חיות בר

עופות , המצביעות על כך שחתולי בית צדים גם בארץ זוחלים) להבדיל ממחקרים(ועקיפות 

וקימות הערכות שהם גרמו להקטנה נכרת של אוכלוסיות של מיני חיות בר אחדות , ויונקים

כך למשל מוערך כי אוכלוסית הלטאה הירוקה בכרמל ואוכלוסיות החמריה . באיזורים שונים

תביעתן של אגודות להגנה על . ץ פחתו מאד כתוצאה מטריפה על ידי חתולים מבויתיםבאר

אינה מביאה בחשבון את הנזקים , כולל חתולי רחוב, חתולים להגנה גורפת של חתולים

על הרשות לפעול איפוא להקטין ככל האפשר את . החמורים הנגרמים על ידם לחיית הבר

הדרך היעילה . תוחים בכלל ולשמורות טבע בפרטמספר חתולי הבית הנכנסים לשטחים פ

ביותר להשיג מטרה זו היא לירות בחתולי בית שימצאו משוטטים בשמורות טבע ואיזורים 

במידה וימצא לכך תקציב מתאים ניתן יהיה גם ללכוד חתולים . אחרים שאינם שטחי מגורים

ים כדי לאפשר פעולות במידת הצורך יש לפעול בכנסת לשינוי החוק הקי. ולהמיתם בהרדמה

, המשרד לאיכות הסביבה(במקביל ובנוסף על הרשות לפעול בתאום עם גופים אחרים . אלה

) וטרינרים ברשויות מקומיות ואגודות העוסקות ברווחת חתולים, השרותים הוטרינריים

אוכלוסיות המהוות מאגר של חתולים , להקטנת גודל אוכלוסיות חתולי רחוב בישובים

 .שטחים פתוחיםהמהגרים ל
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 31 דברי תודה
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 הקדמה

) אינטרודוקציה (יובאוכתוצאה מכך . ליו הגיע בעלי חיים מבויתיםהאדם הביא עמו לכל מקום א

 בהם הם לא היו לאיזורים, )Felis silvestris catus( חתולמספר מינים מבויתים וביניהם ה

לפני במצרים מלווה את האדם בנדודיו בעולם מאז בוית לראשונה  חתולה. קיימים באופן טבעי

קבות התפשטות האוכלסייה האנושית ומיעוט גורמים  בע.)Serpell, 1988( שנה 4,000 -כ

פרט (כיום למצוא את חתולי הבית בכל היבשות ניתן  םסביבתיים המגבילים את תפוצת

 המשוטטים חתולי ביתהשכיחות הגבוהה של .  רביםאיים אוקינייםבוכן ) לאנטארקטיקה

ת עם טורפים תחרו, מהווה מקור דאגה לשומרי הטבע עקב טריפת חיות ברבטבע חופשי 

 בר חתוליעם ) היברידיזציה(הכלאה , טבעיים על מזון עקב הקטנת אוכלוסיות של מיני טרף

הפוגעת במאגר הגנים הטבעי של מין המוצא וכן יצירת סיכון בריאותי לחיות הבר ולאוכלוסייה 

 . הם נשאים של מספר מחלותחתוליםשכן , האנושית

 

ם בשמירת טבע בארץ מידע על השפעתם של מטרת עבודה זו היא להביא בפני העוסקי

לצורך זה נעשתה סריקת ספרות בה נאסף מידע . חתולים מבויתים על בעלי חיים החיים בבר

ומובאות המלצות על דרכי , על השפעתם של חתולים על עולם החי בארצות שונות בעולם

 .הטיפול האפשריות בבעיה זו

 

 Biodiversity: לפי( לשלוש קבוצות Felis silvestris catus)(ניתן לחלק את חתולי הבית 

Group Environment Australia, 1999 :( 

 .  את רוב צורכיהםלהםמספקים החתולים השייכים לבעליהם : חתולי מחמד

הם . חתולים הנמצאים בתחומי ערים וישובים או בסמוך להם: )חתולים משוטטים( רחוב חתולי

יים להסתמך בין היתר גם על משאבים המסופקים על אך עשו, אינם שייכים לבעלים כלשהם

 .ידי בני אדם

אף . פגריםחתולים החיים ומתרבים בטבע ושורדים בעזרת צייד או חיפוש : חתולים שהתפראו

 .  על ידי בני אדםבלעדיאחד מצורכיהם אינו ניתן להם באופן 

קבוצות כך שפרט עשוי הגדרות אלו אינן מוחלטות וקיים רצף והמשכיות בין שלוש ה, במציאות

 לשתי הקטגוריות  הינם מקור לאספקת חתוליםחתולי מחמד. מקטגוריה אחת לשניה לעבור

האחרות כאשר חתולי המחמד נוטשים את בעליהם או ננטשים כגורים או בוגרים ומצטרפים 

 .או חתולים שהתפראו רחוב ללהקות של חתולי

והוא כולל את כל שלשת ול הבית יעשה שימוש במובן הרחב של המושג  חת,  זהבסקר

 .  שהובאו לעילהקטגוריות

 



 7

 
 

 מוצא החתולים וביותם
נפוץ ברוב חלקי העולם הישן החל ה) Felis silvestris(מוצא חתול הבית הוא מחתול הבר 

 אזורי למעט(חלקים מאסיה וביבשת אפריקה וגמור ב, המזרח התיכון, מצפון מערב אירופה

מקובל כיום לחשוב כי חתול הבית בוית מתת המין האפריקאי ). Garman, 2000) (המדבריות

החתולים בויתו לראשונה במצרים ).  Felis silvestris libyca) Bradshaw, 1992של חתול הבר 

 300חתולי הבית הובאו לראשונה לאנגליה בשנת ). Serpell, 1988(ס " לפנה2000בשנת 

לכל רחבי בעזרת האדם  התפשטו אירופהומלספירה על ידי מתיישבים רומים ואירופאיים 

כיום מגדירים חלק מן החוקרים את חתול הבית כמין ). Coleman et al., 1997(כדור הארץ 

  ). Coleman et al., 1997(בפני עצמו 

 : הבית לסביבה הטבעיתיחתול) אינטרודוקציה (סביבה אליהם יובאוישנם ארבעה טיפוסי 

 .אב הקדמון של חתול הביתשבו נפוץ גם ה" עולם הישן" ל .א

 .מין המוצא של חתול הביתאך לא קיים ,  מיני חתוליים12לעולם החדש שבו קיימים   .ב

אך לפני בוא האדם  טורפים טבעיים מבין יונקי השליה כלל לא היולאוסטרליה שבה   .ג

 Dasyurus מוכודומים לחתול באורחות חייהם טורפים השייכים ליונקי הכיס בה קיימים 

viverrinus . 

איים וניו זילנד כמו , לאיזורים בהם לא היו כלל מיני טורפים גדולים לפני הגיע האדם  .ד

 .אחריםאוקיניים 

 .החתולים על חיית הבר בכל אחד מאיזורים אלה ותהשפעבסקר נעסוק ב

 

 נתונים כמותיים
 בעלי החתולים  איןברוב המדינות. קשה להעריך בוודאות את מספר חתולי הבית בעולם

כך שלא קיימים נתונים , אף אינם נדרשים לחסנוהם רשיון על מנת להחזיק בחתול ולדרשים נ

סקרים מ, ניתן לקבל נתונים חלקיים מיצרני המזון לחתולים. רשמיים לגבי מספר החתולים

או מתצפיות ומחקרים  רחוב השמדת חתולילתוכניות של הרשויות המקומיות מ, טלפוניים

 Turner andלמרות הקושי בהשגת נתונים מעריכים . ים בעולםהנעשים בבתי גידול שונ

Bateson (2000) כי החתול הינו חיית המחמד הנפוצה ביותר כיום וכי מספר חתולי הבית עולה 

נתונים שנאספו על ידי חברות העוסקות . אף על מספר הכלבים המוחזקים כחיות מחמד

במרכז ,  מיליון  חתולים43-ב אירופה כ הוחזקו במער1996בצרכי חיות מחמד העלו כי בשנת 

מנתונים שהובאו על .  מיליון2.65ובאוסטרליה ,  מיליון56בארצות הברית ,  מיליון33-אירופה כ

 והשוואתם למספר התושבים בארצות אלה עולה כי היחס Turner and Bateson (2000)ידי 

חתול אחד לכל , כלומר( בארצות הברית 20.6% -המספרי בין בני אדם לחתולי בית הוא כ
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 - באוסטרליה ו14.3%,  במרכז אירופה13.9%,  במערב אירופה12.4%, )חמישה בני אדם

 .  ביפן5.7%

. באנגליה חתולים הם הטורף הנפוץ ביותר. הערכות נוספות תואמות במידה רבה נתונים אלה

ם לפחות  מבתי האב באנגליה מחזיקי25% -  שבכ1993 -הליגה להגנה על החתול העריכה ב

הצפי היה .  מיליון חתולי בית באנגליה7.6כך שניתן להעריך כי ישנם לפחות , בחתול אחד

:  אצלCat Protection League 1993( אוכלוסייה זו תגדל לכשמונה מיליון 2000שעד שנת 

Woods et al., in press .( 

 

 מיליון 30 -ה מכ אוכלוסיית חתולי הבית בשטחים עירוניים וכפריים בארצות הברית עלת

 מיליון בשנת 60 -לכ) Coleman et al., 1997:  אצלPet Food Institute, 1982 (1970בשנת 

1990) Nassar & Mosier, 1991אצל  :Coleman et al., 1997 .( נתונים אלו מבוססים על נתוני

  ולא חתוליהמתגוררים בבתי בעליהםב וכוללים רק את החתולים "מפקד אוכלוסין בארה

אך , ב מחזיקים בחתול" מבתי האב בארה30% -כ) Coleman et al.) 1997לפי . רחוב

באיזורים כפריים חתולים המצויים .  מבתי האב מחזיקים בחתול60% -באזורים כפריים כ

 - כיש בהש, במדינת וויסקונסין לבדה. בחוות אינם מתגוררים בדרך כלל בבתי החקלאים

לא מדובר על חיות ( החתולים המשוטטים חופשי מספר, ם בתי אב באזורים כפריי550,000

יש ). Coleman et al., 1997:  אצלColeman & Temple, 1993(מוערך בשני מיליון ) מחמד

 בנוסף להם חתולי הבית ו מיליון10-50 מעריכים כי בארצות הברית משוטטים חופשיה

 & Patronek(יליוני חתולים  מ70-110סך הכל ,  מיליוןשישיםמוחזקים כחיות מחמד יותר מ

Rowan, 1995 ; Mahlow & Slaten, 1996.(  

 

 ).  The Cat in Kennels Program( כחמישה מיליון חתולים כחיות מחמד מוחזקיםבקנדה 

 מיליון 1.8 - מיליון חתולי מחמד בכ2.6 -כב 1988 הוערך בשנת באוסטרליהמספר החתולים 

זוהי עליה ניכרת לעומת ). Petnet Statistics, 1998( ) מבתי האב באוסטרליה26%(בתי אב 

 חתולי מחמד הוחזקו בכמיליון 1,397,000 -ראה שכוהובו , 1993-1994סקר שנערך בשנים 

 ).The Metropolitan Domestic Cat, 1994(בתי אב בערי הבירה 

 Statistics New( מיליון בתי אב 1.3מתוך ) Auckland Museum, 2001 (47%, בניו זילנד

Zealand Te Tari Tatau, 2003 (חתולים650,000 -כלומר קיימים שם כ, מחזיקים בחתולים . 

 

ואחוז בתי האב המחזיקים , חתול הבית הוא חיית מחמד נפוצה ביותר בעולם המערבי: לסיכום

 .   בארצות שונות47% - ל5%בחתולים נע בין 
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 התנהגות חברתית ורבייה

במקום החיות עשויה לסייע לוגיה של חתולי הבית והשימוש שלהם  הביולוגיה והאקוהבנת

 אמצעים לבקרה על אוכלוסיות חתולים  ובפיתוח,הברת על חיים  בהשפעתבטיפול יעיל

) סוליטרי(אביו הקדמון של חתול הבית הוא יחידאי . שהתפראו או חתולים משוטטים

 & Macdonald(ן הזמינה בהתאם לכמות המזו משתנה  אוכלוסיתווטריטוריאלי וצפיפות

Barrette, 1993 .(גילו החוקרים כי חתולים , 20 - המאוחרות של המאה ה70 -שנות הב

בדומה לרוב מיני ,  הקודמת כי חתוליםלמחשבהבניגוד , מסוגלים לחיות בקבוצות חברתיות

קבוצות אלה מונות פרטים ). Dards, 1983( הם בעלי חיים יחידאיים ,החתולים האחרים

מחקרים רבים .  ופרטים נוספים יכולים להצטרף ולעזוב את הקבוצה) 4-8בדרך כלל (ים אחד

הראו כי צפיפות האוכלוסיה של חתולים נקבעת בראש Liberg et al,. (2000) שסוכמו על ידי 

, כמו בירושלים(באזורים עירוניים עשירים במזון . ובראשונה על ידי מציאות המזון

Mirmovitch, 1995 ( בשעה שבאיזורים , ר ויותר"עשויה להגיע כדי אלפיים חתולים לקמהיא

בשל ההבדלים . ר"כלומר כפרט אחד לקמ, עניים במזון הצפיפות דומה לזו של חתולי הבר

גבוהה בהרבה מזו בדרך כלל צפיפות החתולים בשטח עירוני בזמינות המזון ומקומות מסתור 

 .שטח כפריבש

 

  Liberg et al., (2000) המחיה נתונים מכשלושים מחקרים שונים והראו כי גודל תחוםסכמו 

שכאמור לעיל נקבע בראש ובראשונה על (מותנה באופן ליניארי בגודל האוכלוסיה של חתולים 

השונות בגודל תחום המחיה בין הפרטים . ונע על פני שלשה סדרי גודל) ידי מציאות מזון

עשה על אוכלוסית חתולים במספנות כך למשל במחקר שנ. באותה אוכלוסיה רבה ביותר

 דונם 42.4  - 0.3התברר כי תחום המחיה האינדבידואלי נע בין , אנגליה, בפורטסמות

)Dards, 1983 .(ואילו תחומי , אצל נקבות גודל תחום המחיה הוא בין דונם לאלפיים דונם

ע פי בממוצ(המחיה של הזכרים נקבעים גם על ידי מציאות נקבות והם גדולים בהרבה 

תחומי המחיה של . תחומים אלה גדולים בעיקר בעונת הרביה. משל אלה של נקבות) שלשה

הנקבות והזכרים אינם אקסקלוסיבים וקימת חפיפה רבה בין תחומי המחיה של הפרטים 

שטחים שיתפסו ו זכרים באזור תחום המחיה הגדול של הזכרים מבטיח שתמיד יהי .השונים

שמדיניות הסירוס אינן צפויות להצליח אלא אם כן המאמץ כך הן מההשלכות . שמתפנים

טוען כי מספר , הוטרינר הראשי של ירושלים, ר טומי שדה"ד ).Dards, 1983(מתרכז בנקבות 

מתוך מכתב ( מוכתב מכמות האשפה ללא קשר לסירוס החתולים מסויםהחתולים באזור 

 ).18.8.1998אהוד אולמרט מיום , לראש עיריית ירושלים

מחזור ייחום עונתי של הנקבות שבמהלכו הנקבה מתייחמת מספר פעמים עד תולי בית לח

 7-12נקבת החתול מגיעה לבגרות מינית בגיל ). Gunther & Terkel, 2002(שהיא מתעברת 

תקופת ההריון ). Ogan & Jurek, 1997( עד חמש פעמים בשנה להתייחםחודשים ויכולה 

). O’Donnell, 2001 (גורים 4-6בממוצע הוא וגודל השגר ) Nowak, 1991( יום 63-65נמשכת 
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ונקבה , עשויים חתולי בית להתרבות במהלך כל השנה, מזוןבתנאים סביבתיים נוחים ושפע 

כלומר בתנאים אופטימליים , )Fitzwater, 1994(בוגרת יכולה להמליט שלושה שגרים בשנה 

 .   גורים בשנה15יכולה כל נקבה לגדל 

 

 & Ogan( לנקבה גורים 1.5 בשנתם הראשונה היתה הגוריםנמצא כי שרידות , ב"הבאילנוי אר

Jurek, 1997( , בשנתם הגורים שיעור הישרדות שם נמצא, באיטליהשיעור דומה לממצא 

גם ביפן נמצא ). Gunther & Terkel, 2002:  אצלNatoli, 1994( בלבד 10% - כשלהראשונה 

בן למעלה (מת זאת שעור ההישרדות של חתול בוגר לעו. גוריםשעור הישרדות דומה של 

 ). Gunther & Terkel, 2002:  אצלIzawa & Ono, 1986 (90% -עמד על כ) משנה

. תמותה ממחלות בגיל צעירהנראה כי צפיפות גבוהה של חתולי רחוב מגבירה את סיכוי 

 גוריםומספר ייכים לקבוצות חברתיות עשויים לשתף פעולה בטיפול בצאצאים תשמחתולים ה

 Gunther:  אצלNatoli, 1994( להעביר מחלות ותוך כדי כךלישון או לאכול יחד , עשויים לשחק

& Terkel, 2002 .( חתולים צעירים מהתפרצויות של סבלו  בעיר פורטסמותבמספנה כך למשל

 ).Dards, 1978(שפעת שהתאפיינה באף לח ועיניים מוגלתיות 

-15לעומתם חתולי הבית יכולים לחיות ו,  שנים4-5 -ערך בכמו רחוב אורך החיים של חתולי

 ). Ogan & Jurek, 1997( שנה 17

 

 חתולי בית כטורפים
רק מאוחר וחולדות ונחשים ,  אוכלוסיית מזיקים כעכבריםלהדבירהחתול בוית בעיקר על מנת 

מים  הביות על האבות הקדובראשיתהלחץ הסלקטיבי שהופעל . הפכו לחיות מחמדיחסית הם 

בחתול מעטים יחסית של החתולים היה קטן ולכן ישנם שינויים התנהגותיים ומורפולוגיים 

 ). Gunther & Terkel, 2002:  אצלBradshaw, 1992 (לעומת מין המוצאהמבוית 

.  מותאמים היטב לצייד של יונקים קטנים וציפורים, בדומה לאבותיהם הקדומים, חתולי הבית

הריח מעולים והם מסוגלים לעקוב אחרי שביל הריח של הטרף על השמיעה ו,  הראייהיחוש

שיניים ב מצוידים בטופרים נשלפים והם. חתולים גם כושר טיפוס מעולהל. מנת למוצאו

 ). Parks & Wildlife, 2002(מסייעים בלכידה וטיפול בטרף ואלה המותאמות לתפישה וקריעה 

נראה כי יש להם השפעה , וסיית חיות הברבכל מקום בו תועדה השפעת חתולי הבית על אוכל

חתולים משוטטים באזורים כפריים נגישות גבוהה לחיות לו, חתולים שהתפראול. רבה ביותר

אך גם חתולי המחמד העירוניים תופשים חיות בר , רבה תם השפע, ככל הנראה,הבר ולכן

ול לצוד אינו הצורך של חת, בניגוד לחלק מן הטורפים. צאת מהביתכאשר מאפשרים להם ל

 יצר הצייד שלו נשאר פעיל ביותר, דרך קבעגם כאשר מאכילים חתול . מעוכב על ידי שפע מזון

)Adamec, 1976 ,Fitzgerald and Turner,2000; .(התברר כישוודיהמחקר שנערך בב  

לחתול גישה חופשית לצייד של חיות בר הוא יעדיף זאת על פני המזון יש במקרים שבהם 

 ). Liberg, 1984(על ידי בעליו הניתן לו 
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 ,.Coleman et al ( בארבע דרכים,כולל מין המוצא, חתולי הבית שונים מטורפים טבעיים

1997:( 

גורמים אלו . טריפה ותחרות, חתולי הבית מפני מחלותחלק גדול מנים על יבני האדם מג .1

 .חתולי הביתאך לא של , ת טורפי הברואוכלוסיקובעים במידה רבה את גודל ם וווסתימ

הם מושפעים משינויים בצפיפות אוכלוסיית אין לחתולי בית יש לרוב מקור מזון קבוע ולכן  .2

 .הנטרפים

אינה מוגבלת על ידי וצפיפות אוכלוסיית החתולים כמעט , בניגוד לטורפים טבעיים .3

בניגוד לחתול הבר שהוא חיה , לעתים קרובות הם חיים בחבורות: התנהגות טריטוריאלית

 .איתיחיד

במיוחד בשעות , חתול הבית פעיל גם בשעות היום, בניגוד לטורפים ליליים אחרים .4

פעילות זו בשעות היום מאפשרת להגדיל את זמן ). Mirmovitch, 1991(הדמדומים 

 . ביחס לטורפים אחריםואת מגוון מיני הטרף הפוטנציאליים חיפוש המזון 

 

והם נחשבים כטורפים ) פורטוניסטיתאו(התנהגות הטריפה של החתולים היא סתגלנית 

 ,Andersson & Erlinge, 1977 ; Barrette(גנרליסטים המנצלים טווח רחב של מיני טרף 

1997b .(וככל הנראה משקף את זמינות , הרכב הדיאטה של החתולים עשוי להשתנות עונתית

שויים לשנות גם חתולי מחמד הנוהגים לשוטט ע ).Barrette, 1997b ; Liberg, 1984(הטרף 

לעבור בין מזון המסופק על ידי בעליהם למזון המבוסס על  צייד שלהם ואת הרכב הדיאטה 

)Andrersson & Erlinge, 1977 .(דיאטה מחתולים שהתפראו וחתולי מחמד ניזונו , בשוודיה

במקרים אלו חתולי המחמד ניזונו . כמעט זהה מלבד תקופות שבהן זמינות הטרף יורדת מאוד

 ).   Liberg, 1984( ממזון המסופק להם על ידי בעליהם בעיקר

 

תולים החשינויים בצפיפות אוכלוסיית הנטרפים כמעט ואינם משפיעים על אוכלוסיית 

ודל אוכלוסייתם יציב ללא קשר  וגמשוטטים שכן יש להם מקורות מזון נוספים וקבועיםה

  על אוכלוסיית הנטרפיםכרתנלהיות השפעה איפוא לחתולים עשויה  . בטבעלזמינות המזון

חתולי בית אשר חודרים לשטחים פתוחים ואזורים כפריים מתחרים בחתול , גם בארץ). בטבע

 את אוכלוסיית חתול הבר יםובכך מסכנ) 1987טוב -מנדלסון ויום(הבר על מזון וטריטוריה 

 .הנמצאת בירידה

 

במיוחד על , פים אחריםהצפיפות הגבוהה של חתולי הבית משפיעה גם על חתולי הבר וטור

, בחלק מהאזורים הכפריים בוויסקונסין.  וזאת כתוצאה מתחרות על מזוןמינים טריטוריאליים

החתולים נפוצים , באזורים אלו. ר" חתולים לקמ46צפיפות חתולי הבית מגיעה לכדי , ב"ארה

) Procyon lotor(דביבונים , פי כמה מכל אוכלוסיות הטורפים הבינוניים יחד כגון שועלים
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טריפה על ידי חתולים מצמצמת את זמינות המזון מיני ). Mephitis mephitis(ובואשים 

  .הטורפים האחרים וכך יכולה להשפיע על גודל אוכלוסיותיהם

Crook & Soule) 1999 (בנחל , דרום קליפורניה ומצאו כי באזור המחקרב איזור החוףעבדו ב 

אזור בגודל זה יכול להכיל . לי בית שנוהגים לצוד חיות בר חתו35 - כהיו, הסמוך לאזור עירוני

 . רק זוג אחד או שניים של טורפים מקומיים כמו שועלים או זאבי ערבות

 
 השפעת חתולי בית על חיות בר ובחירת טרף

 מחקרים מבתי גידול שונים בעולם שעסקו  ישו, הדיאטה של החתול נחקרה בארבע יבשות

נראה כי הטרף המועדף על . ובחנו את הטרף המועדף עליהםבהשפעת חתולים כטורפים 

הרכב הדיאטה של תת המין . ן הקדמוהםאבי, דומה לזה של חתולי הברנותר חתולי הבית 

, ).Mus spp(ני עכברים ימורכב בעיקר ממ) Felis silvestris lybica(האפריקאי של חתול הבר 

ארנבונים , )spp. Lepus(ארנבות ) .Gerbillus spp (גרביליים , ).Rattus spp (חולדות

)Pronolagus spp( ,ציפורים וזוחלים קטנים , חרקים)Garman, 2000.(  הרכב הדיאטה של תת

לל בעיקר מיני יונקים קטנים וכ) Felis silvestris silvestris(המין האירופאי של חתול הבר 

, )Microtus pinetorum (ניםרנב, )Apodemus sylvaticus( ובמיוחד מכרסמים כגון יערון קטן

 ).Garman, 2000( וזוחלים וכן עופות, )Soricidae(וחדפים ) Arvicola terrestris( נברן המים

) Felis silvestris grampia(תת המין הסקוטי של חתול הבר הדיאטה של ,  זאתלעומת

) Oryctolagus cuniculus( על מיני טרף הנפוצים בשטחים פתוחים כגון ארנבונים תססומב

   ).Lepus europaeus (וארנבות

 (2000)  Fitzgerald and Turner  סכמו מחקרים רבים על הרכב הדיאטה של חתולי בית והראו

 מעופות והשאר מבעלי 20% -כ,  ממנה מורכב מיונקים קטנים ובינוניים70%-כי בממוצע כ

לרוב לא יותר (נים אחדים מבין היונקים נטרפים בדרך כלל מי. כולל זוחלים, חיים אחרים

.  ארנבונים וארנבות, עכברים, יערונים, של שוכני קרקע כנברנים) מעשרה באיזור מחקר אחד

כמו דרורי בית  , גם בין העופות נטרפים בעיקר מינים הניזונים על הקרקע או בסמוך לה

(Passer domesticus) , זרזירים(Sturnus vulgaris)צויים עופות ים באיים בהם מ.  ותרנגולאים

כמו , במקומות בהם קיימת זמינות רבה של זוחלים.  של הדיאטה60% -הם מהווים יותר מ

 מיני זוחלים שנטרפו 83 ודווח על 30% -עולה אחוז הזוחלים בדיאטה ליותר מ, באוסטרליה

 .על ידי חתולים

 

 ,Biben(ורף גודל הטרף והמאמץ הנדרש ללכידתו עשויים להשפיע על ניסיונות הצייד של הט

חתולי בית עירוניים נמנעים מלצוד ש זוהי כנראה הסיבה  ).Hall et al., 2000:  אצל1979

באוסטרליה נמצא כי  ).Rattus rattus; R. norvegicus() ( Childs, 1986 (חולדות גדולות
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וטרף זה כולל צעירים של ,  גרם600-חתולים מעדיפים לטרוף פרטי טרף שמשקלם קטן מ

באזורים הצחיחים של דרום אוסטרליה ). Catling, 1988; Dufty, 1991(דולים יותר מינים ג

 2.5 -פחות מ(חתולים קטנים יחסית . נחקרה הדיאטה של חתולים שהתפראו ביחס לגודלם

לעומתם החתולים , פשםשככל הנראה קל יותר לת, נהגו לצוד מיני טרף מקומיים) ג"ק

 & Read(בעיקר ארנבונים , לאזור) אינטרודוקציה(ו כנסהגדולים העדיפו לצוד מיני טרף שהו

Bowen, 2001  .( 

 

ומעט מידע קיים על ,  על חתולי מחמד באזורים עירוניים וכפרייםהתבצעורוב המחקרים 

למרות . ככל הנראה בגלל הקושי בהשגת מידע זה, חתולים שהתפראו או חתולים משוטטים

לעומת חתולי בית , ים כמעט באופן בלעדי מציידזאת סביר להניח שחתולים שהתפראו ניזונ

מצא ) Liberg) 1984. שניזונים גם מפסולת או ממזון המסופק על ידי בני האדם רחוב וחתולי

ת ריכצ ך הכלשחתולי המחמד נהגו לצוד הרכב מינים דומה לזה של חתולים שהתפראו אך ס

 .Short et al. י המחמד של חתולים שהתפראו היתה גדולה פי ארבע מזו של חתולהמזון

  חתוליהיה דומה במרכיביו לזה שלמצאו שהרכב הדיאטה של חתולים שהתפראו  (2002)

ציפורים וזוחלים ואילו האחרונים , אך הראשונים ניזונו יותר ממכרסמים) Semi-feral(רחוב 

 . של האדםניזונו יותר משאריות מזון

 

 באוסטרליה ובניו זילנד, בעולם החדש,  חתולים בעולם הישןעל ידיטריפה 
 ועברו  חתוליים שוניםבנוכחותמיני הטרף השונים התפתחו בעולם הישן ובעולם החדש 

 חתולי הבית בעולם טריפה על ידי תובאנה דוגמאות עלבפרק זה . התאמות לנוכחות טורפיהם

 ביומרחעולם החדש שבלעומת ה, מיני חתוליים נוספיםוכן  חתול הבר ברוב שטחו נפוץהישן ש

 .מתקיימים מיני חתוליים שונים מאלו שבעולם הישן

 

  בריטניה

נמצא כי במהלך שנה הובאו לבתי ,  חתולי בית70במחקר שנעשה בכפר בבריטניה על 

מספר הפרטים שהובא . כמחצית מהם יונקים וכשליש עופות,  פריטי טרף1090המגדלים 

השיעור .  מיני יונקים15 -ופות ו מיני ע22כ נטרפו "סה.  לחתול אחד14בשנה היה בממוצע 

חתולים ששכנו . היחסי של מיני הטרף בדיאטת החתולים השתנה לפי מקום מגוריהם בכפר

 ). Churcher & Lawton, 1987(במרכז הכפר צדו יותר עופות מאשר חתולים שחיו בשוליו 

Woods et al.) in press (ל עיצעו סקר הם ב. חקרו את הרגלי הצייד של חתול הבית בבריטניה

 עבור החברה ליונקים באנגליה 1997כמעט אלף חתולים במהלך האביב והקיץ של שנת 

Mammal Society) .(כתבות בעיתונים,הם פנו לבעלי חתולים דרך רשתות הטלוויזיה )  כמו

BBC Wildlife(למלא שאלון כללי על החתול התבקשכל בעל חתול שהשתתף .  וראיונות רדיו 

וכן לתעד את כל פרטי הטרף ) כמות המזון היומית שהוא מקבל ועוד,  זויג,גיל(שברשותו 
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ראיון המשך עם בעלי ). אוגוסט-אפריל(שהחתול צד והביא הביתה במשך חמישה חודשים 

החתולים סיפק מידע נוסף על החתול וסביבתו כגון האם בעל החתול נוהג להאכיל ציפורים 

והאם לחתול יש פעמון על בבית מהלך הלילה האם סוגרים את החתול ב, ויונקים בחצרו

 פרטי 14,370במהלך המחקר  חתולים שצדו 986החוקרים קיבלו תשובות עבור . הקולר

כלומר פריט אחד כל עשרה ,  טרףפריטי 35-בחישוב שנתי כל חתול מביא בממוצע כ. טרף

באנגליה  מיליון חתולי הבית המספר פרטי הטרף הניצודים על ידי תשע -בהתאם . ימים

הוא כנראה נמוך מן המספר , למרות שמספר זה נראה גבוה.  מיליון בשנה275 -מוערך בכ

פרט  (שהובאו על ידי החתולים לביתםשכן החישוב מסתמך על ממוצע פרטי טרף , האמיתי

העריך ) 1974 (George . לא כל פרטי הטרף מובאים הביתהסביר כי אך) טרף אחד לשבועיים

 מן הטרף אותו 50% -תולים השוהים בחווה כי הם מביאים הביתה רק כעל סמך מחקר על ח

 .הניזונים בעיקר מצייד והסקר לא בחן חתולים שהתפראו, בנוסף. הם צדים

 

את הרכב מיני הטרף שהובאו על ידי גם בחן ) Woods et al.) in pressהסקר שביצעו 

 שני תפסו מקום עופות, )68.6%(יונקים היו קבוצת הנטרפים הגדולה ביותר . החתולים

) 1.2%(חסרי חוליות ) 4.1%(דו חיים : שאר הקבוצות הניצודות היוו, )23.6%(בשכיחותו 

עולם הראו הרכב ה אחרים ברחבימחקרים . השאר לא זוהו. )0.2%(דגים ) 0.9%(זוחלים 

כשהרכב המינים בדיאטה משקף את זמינות המזון בשטח הנבדק , דומה של מיני נטרפים

)Coleman et al., 1997 .( 

 

 Passer(יפה על ידי חתולי בית עשויה לאיים גם על מינים שכיחים כגון דרור הבית טר

domesticus .( במחקרם שלChurcher and Lawton (1987) דרורי הבית  נמצא כיבאנגליה 

 מכלל תמותת הדרורים 30% -ו,  מבין מיני הטרף הניצודים על ידי חתולי בית17%מהווים 

 British Mammal(בסקר של החברה הבריטית ליונקים . גרמה על ידי טריפת חתוליםנ

Society(היו דרורי בית 961,  ציפורים שניצודו3,391 מתוך  נמצא כי )מהציפורים או 28.3% 

חתולים כי  עריךה) Woods et al. in press: אצל) (1982 (Mead).  מסך כל פרטי הטרף6.6%

 של כתשעה מיליון דרורי לקטל ,)אוגוסט-אפריל(לך עונת הרבייה  במה,אחראיים מדי שנה

 מיליון זוגות 2.6-4.6 -זהו לחץ טריפה גבוה המופעל על דרורי הבית שכן רק כ. בית באנגליה

 Woods et al., in: אצל Gibbons et al., 1993 (1988-1991קיננו באנגליה במהלך השנים 

press .( ל את רוב או כל צאצאי העונה חסיכולה לבדה לכלומר טריפה על ידי חתולים)Woods 

et al., in press.( 

 

 רחוב בשטח סגור של כאלף דונם על חתולי) 1975-1979(במהלך ארבע שנות מחקר 

 זה באזור נמצא כי )Dards, 1983( פרטים 300 - המקיים כ,אנגליה, במספנות בפורטסמות

למרות זאת . גוון מיני טרףי מוכןמזבלות , דםאהאכלות יזומות על ידי בני מהיה מזון בשפע 



 15

 Turdus שחרורים, Columba livia יונים (עופות, החתולים נראו כשהם צדים ואוכלים חרקים

merula ,דרורים Passer domesticus , אגמיםשחף Larus ridibundusוזרזירים  Sturnus 

vulgaris( ,עכברים) Mus musculus(וחולדות ) Rattus rattus; R. norvegicus(. במחקר זה  

של מזיקים אלו האוכלוסיה צפיפות  למרות ש החתולים נדיר אצלטרף היועכברים וחולדות 

על כך שקושי הלכידה וגודל הטרף משפיעים אולי דבר שמעיד , בשטח המחקר היתה גבוהה

 של חולדות מציידבדרך כלל מאוד על ניסיונות הצייד של החתולים ושחתולים עירוניים נמנעים 

מצביעות על כך שלחתולים יכולת תוצאות אלו ). Reviewed in Hall et al., 2000(גדולות 

 וכי יצר הצייד שלהם פעיל למרות עודף אוכלוסיית המזיקים באזורים עירונייםאת  לבקר קטנה

 .מזון 

 

 צפון אמריקה

חתול הבית . מריקה באופן טבעי בצפון אמצוי לא ,אביו הקדמון של חתול הבית, חתול הבר

חלק מבין .  גורם לנזקים עצומים לחיות הברכיום ליבשת בזמן ההתיישבות האירופאית ובאהו

עופות אך רבים מבין מיני הטרף הם , חולדות ועוד, מיני הטרף הם מזיקים כגון עכברים

שאוכלוסייתם נמצאת בלאו הכי בסכנה בעקבות גורמים אחרים כמו הרס ,  ויונקיםמקומיים

 . י גידול טבעיים והרעלות מחומרי הדברהבת

 

 מיליון ציפורים 140 - כחמישה מיליון חתולי מחמד קוטלים מדי שנה כ מעריכים כיבקנדה

 ). The Cat in Kennel Campaign(ובעלי חיים קטנים 

 

מעריכים כי חתולי בית קוטלים מדי שנה למעלה , מתוך מחקרים שבוצעו בארצות הברית

 נערך ניהיבוירג). Coleman et al., 1997(מיליוני ציפורים מאות ם קטנים וממיליארד יונקי

בין חתולי מחמד הנוהגים לשוטט חופשי באזורים כפריים את הרכב הצייד השוו מחקר בו 

 פרטי 26 החתולים תפשו בממוצע 1990בין החודשים ינואר לנובמבר בשנת . לעומת עירוניים

 ,Mitchell & Beck( באזורים כפריים 83וניים לעומת טרף ממינים מקומיים באזורים עיר

כלל בראשון לא היתה :  שנתיים בשני פארקיםבמשךהתבצע מחקר , בקליפורניה). 1992

.  חתולים שהואכלו על ידי בני אדם מדי יום20 -ני היו למעלה מאילו שאוכלוסיית חתולים ו

שני מינים של עופות דוגרי . השני מן הפארק מיני עופותבפארק הראשון נצפו כמעט פי שניים 

 Callipepla(ושליו קליפורניה ) California thrashers) Toxostoma redivivum, קרקע

californica( ,בנוסף. נצפו בפארק ללא החתולים אך לא נצפו כלל בפארק עם החתולים ,

- וPeromyscus maniculatus(ים מקומיים מכרסמ מהלכידות של שני מיני 85% -למעלה מ

Reinthrodontomys megalotis (מהלכידות של 79%לעומת זאת . היו בפארק ללא החתולים 

היו ,  לקליפורניה ונחשב כמזיקהוכנס על ידי האדםמין ש, )Mus musculus(עכבר הבית 

ההערכה היא שכאשר החתולים נמצאים בצפיפות גבוהה בזכות . בפארק עם החתולים
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גורמים , )ועופותמכרסמים (וכלוסיית מיני הטרף המקומיים הם מפחיתים את א, אספקת מזון

לשינויים בהרכב מיני הטרף ואף מסייעים בהרחבת התפוצה של עכבר הבית לאזורים חדשים 

). Hawkins, 1998(וזאת כנראה מאחר ומין זה מותאם יותר ללחץ הטריפה של חתול הבית 

צא כי מספר פרטי החולייתנים בעבודה שנעשתה בדרום מדינת אילנוי בארצות הברית נמ

היו יונקים ) 82%(מרבית פרטי הטרף .  בשנה160 -שנטרפו על ידי כל חתול בממוצע היה כ

 ).George, 1974(רובם מקומיים , קטנים

 

Crook & Soule ) 1999 ( בחנו את השפעת הטריפה על מיני טרף מקומיים בחוף הדרומי

ה חלק ניכר מבית הגידול הטבעי המורכב בניה מואצת באזור הרסה וקטע. בקליפורניה

וגרמה להיווצרות בית גידול מקוטע המורכב מאיים טבעיים בין , )בתה(משיחים נמוכים 

ולכל אחד ,  מבתי האב הגובלים בשטח המחקר מחזיקים בחתול32% -כ. שטחים בנויים

מאפשרים ) 77%(רוב בעלי החתולים .  חתולים1.7 -מבעלי החתולים יש בממוצע כ

החוקרים העריכו . הביתהטרף  מחתולים אלו הביאו 84% -לחתוליהם לשוטט חופשי וכ

כשבאופן טבעי שטח כזה יכול לקיים רק ,  חתולים35 -שסביב שטח המחקר הטבעי ישנם כ

או ) Canis latrans(זוג אחד או שניים של טורפים טבעיים בגודל בינוני כמו זאב הערבות 

מתוך דיווחיהם של בעלי החתולים ). Urocyon cinereoargenteus (ים אמריקניםשועל

 840 -החוקרים העריכו כי בשטח המחקר ניצודים על ידי החתולים כ, המשוטטים חופשי

 פריטי טרף לחתול בממוצע 56-שהם כ,  לטאות מדי שנה595 - ציפורים ו525, מכרסמים

לא כפי שצויין לעייל  ,ןמספר זה הוא ככל הנראה הערכה נמוכה מן המספר האמיתי שכ. לשנה

 טרף שהוחזרו הראו שרוב מיני 58 זיהוי של .תמיד החתולים מחזירים הביתה את הטרף

 - הציפורים ו21 מבין 95%,  היונקים26 מבין 67%(המינים הניצודים הם מינים מקומיים 

לחץ טריפה כה גבוה לפגוע באוכלוסיית עשוי  החוקרים הערכתל).  הלטאות11 מבין 100%

כל עליה ו,  פרטיםעשרה עולה על אינו עופות אחדות אוכלוסיות גודלן של שכן , בשטחופותהע

 להביא את האוכלוסיות  העשוי, יחד עם השפעות נוספות של בית גידול מקוטע, בלחץ הטריפה

 . הללו לסף הכחדה

 

Hall et al.) 2000 ( ראו  של חתולים שהתפמקום החיותביצעו מחקר על הרכב הדיאטה וניצול

החתולים בשמורה הראו  . בקליפורניה מופרעתבשמורת טבע ים תיכוניה באיזור האקלימי

 זה מספק ומקום חיותהחוקרים הציעו כי ייתכן . מופרענטייה חזקה להישאר בבית הגידול ה

החתולים ניזונו בעיקר מיונקים . במיוחד ציפורים, לחתולים כיסוי ומגוון רחב של מיני טרף

לפי .  על ידי האדםו לאזורכנס מיני טרף מקומיים על פני מיני טרף שהוקטנים והעדיפו

 ,הסכנה הנובעת מקיומם של החתולים למיני טרף מקומיים וכן לטורפים מקומיים, החוקרים

מתעצמת בבית גידול מקוטע שמאפיין מערכות אקולוגיות ים , הנאלצים להתחרות בחתולים

 .  במערב ארצות הבריתתיכוניות
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  חתולים באוסטרליה וניו זילנדעל ידיה טריפ
 

 אוסטרליה

מיני הצמחים ובעלי החיים המקומיים של אוסטרליה הסתגלו לחיים ביבשת המבודדת במשך 

טורפים יונקי כיס היו נפוצים אך אף טורף יונק שליה לא היה קיים עד  זו ביבשת. מיליוני שנים

 Australian( שנה 4,000 -לפני כ ) Canis lupus familiaris dingo(להחדרת הדינגו 

Conservation Foundation, 1984 .(על ידי האבוריגינים גרמה לתחילת ת הדינגו באה

התישבות הארופאים שהחלה לפני כמאתיים .  מינים אנדמיים רבים לאוסטרליההשמדתם של

של לוותה בהכנסת של מינים זרים רבים , 19 -מאז הרבע הראשון של המאה השנה ובעיקר 

מחסה ובית גידול עם , מינים אוסטרליים מקומיים להתחרות על מזוןל עופות ויונקים וגרמה

טריפה . בנוסף הם נאלצו להתמודד עם מיני טורפים חדשים וביניהם חתול הבית. אלהמינים 

הווצרות תפוצה מקוטעת של הפאונה לעל ידי חתולים עשויים לגרום לשינויים בשכיחות ו

חי המקומיים נאלצו להתמודד עם הפרעה חדשה שהתפשטה תוך פרק זמן מיני ה. המקומית

מאות החתולים התפשטו  1824-1886 בתקופה שבין ).Wilson & Friend, 1999(קצר ביותר 

 50 -כבר בשנות ה). Abbott, 2002( היבשת ממספר מוקדי החדרה חופיים לפניםקילומטרים 

 Biodiversity Group Environment(תפראו  התקיימו להקות של חתולים שה19 -של המאה ה

Australia, 1999 .(שוחררו במכוון חתולים באזורים חצי , 19 - של המאה ה80 -בשנות ה

שאף הם הוכנסו , יבשתיים במסגרת תוכנית שמטרתה היתה לבקר את אוכלוסיית הארנבונים

כבר יתה  כמעט כל היבשת ה1890 -ובערך ב, )Read & Bowen, 2001 (על ידי האדם

התפשטותם המהירה של החתולים ביבשת ). Abbott, 2002(מיושבת בלהקות חתולים 

 . אוסטרליה התאפשרה בזכות העדר מחלות קטלניות או טורפים טבעיים ביבשת

דו חיים וחרקים , זוחלים, יונקים, עופותשל שונים חתולים שהתפראו צדים מינים , באוסטרליה

 - ממיני היונקים שמשקלם קטן מ40% - כ.ים בסכנת הכחדהומהווים איום על מינים הנמצא

 והדבר מיוחס 1860של מערב אוסטרליה לא נצפו אחרי שנת " ברצועת החיטה" גרם 350

העריכו שבדרום ) Short, 1999.( Read & Bowen) 2001(להשמדה על ידי חתולי בית 

 עופות 150,  זוחלים700 - חתולים טורפים בממוצע שנתי כRoxby Downsאוסטרליה באזור 

ישנם מקרים שבהם חתולים איימו באופן ישיר על יכולת . ר" יונקים מקומיים לקמ50 -וכ

 שוחררו 1990-1991במהלך , לדוגמה. ההתאוששות של מינים הנמצאים בסכנת הכחדה

וחלק גדול ) Lagorchestes hirsutus ( וולבי ארנביפרטים רבים של) Tanami(למדבר טאנמי 

יונקים אוסטרליים מהווים טרף קל כל כך עבור החתולים . צוד על ידי חתולים שהתפראומהם ני

) .Petrogale spp( היה אחראי להפחתת אוכלוסייה מבודדת של וולבי בודדעד שחתול 

 ). Biodiversity Group Environment Australia, 1999(בקווינסלנד 
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 על ידי חתולי מחמד משוטטים בקנברה  מבין פרטי הטרף שהובאו הביתה64% ,לעומת זאת

 עופות. במיוחד עכברים וחולדות,  במשך שנה היו יונקים פולשים לאוסטרליהבירת אוסטרליה

זוחלים היוו ). ים לא מזוה3% - וים זרעופות 10%, ים מקומיעופות 14%( מן הטרף 27%היוו 

ההבדל ). Barratt, 1997b( כל אחד 1% -דו חיים ויונקים מקומיים היוו כ,  מן הטרף7% -כ

בהרכב הטרף בין מקומות אלה נובע כנראה מהבדל בהרכב אוכלוסית הנטרפים בין העיר 

 . קנברה לאיזורים פתוחים

 

, )Sturnus vulgaris ( המצויליבשת אוסטרליה כגון הזרזירשהוכנסו על ידי האדם  עופות

החליפו ככל הנראה מינים ) Acridontheres tristis(המיינה זרזיר ו, )Turdus merula(השחרור 

) Psephotus haematonotus, Galahs) Eolophus roseicapillus(קטנים  תוכים שלמקומיים 

אם החתולים היו מסוגלים ). Rosellas) Platycercus eximinius & P. elegansושני מינים של 

אך , להפיק מכך תועלת עשויים  היואזי מינים מקומיים,  פולשיםשל מיניםאוכלוסיות לצמצם 

לאוכלוסיית כי בפועל אוכלוסיית מיני הציפורים הפולשות נמצאת במגמת עליה כך שנראה 

 ). Barratt, 1998(החתולים באזור קנברה אין השפעה עליהם 

 

הראו שהחתולים במערב ודרום ) Short et al., 2002 ; Read & Bowen, 2001(מחקרים 

 נוכחות הארנבונים מאפשרת עלייה במספרי . ארנבוניםאוסטרליה ניזונים בעיקר מצייד

 עשויה להוביל להכחדה של מינים מקומיים שאינם מותאמים ועליה זו ,כולל חתולים, הטורפים

כאשר חלה ירידה בצפיפות ). Courchamp et al., 1999(להתמודדות עם טורפים אלו 

ככל הנראה , )1Read & Bowen, 200(לא נצפתה ירידה דומה בצפיפות החתולים , הארנבונים

במחקר אחר .  בקלות יחסית את הרכב הדיאטה ולצוד מגוון מינים מקומייםשנות ליכוליםהם 

)Short et al., 2002 (ציפורים וזוחלים מופיעים , מינים מקומיים של מכרסמיםנמצא ש

באזורים בהם . בשכיחות גבוהה בהרכב הדיאטה של חתולים שהתפראו במערב אוסטרליה

 ,Paltridge(אין אוכלוסיות מספיקות של יונקים עוברים החתולים לטריפת זוחלים ועופות 

ניסוי הרחקת חתולים משטח טבעי הראתה  גם היא שחתולים מקטינים את ). 2002

 ). Risbey et al., 2002(אוכלוסייתם של מיני חולייתנים קטנים 

 

סבלה מקצב , ונה כחמישים מינים המConilurine -המשבט  םמכרסמי של קבוצה אוסטרלית

עשויה לנבא את בשטח מסויים צפיפות החתולים  והכחדה גבוהה יותר משאר קבוצות היונקים

באזורים בהם צפיפות הטורפים . מבין קבוצה זו) 35g>(מצב אוכלוסיות המכרסמים הקטנים 

בונים ובני עלתה בשיעור חד ונשמרה ברמה גבוהה בזכות קיומם של מינים פולשים כגון ארנ

 Conilurine - המשבטנצפתה הירידה החדה ביותר בצפיפות המכרסמים , משפחת העכבריים

)Smith & Quin, 1996.( 
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 ניו זילנד ואיים אחרים

הפאונה . ת הבר של איים רביםייחאוכלוסיות  בלפגיעות קשותחתולים שהתפראו גרמו 

 של יונקים מציאותםנים ללא והפלורה בארכיפלג של ניו זילנד התפתחו במשך מליוני ש

. מחלקה זובני ולכן לא התפתחו במינים המקומיים מנגנוני הגנה מפני טורפים  ,יבשתיים

ת מינים פולשים כנסכתוצאה מכך הפאונה והפלורה של איי ניו זילנד רגישים באופן מיוחד לה

 רבהשפעה  לחתולים שהתפראו הובידודם גורמים לכך כי איים קוטנם של. ממחלקת היונקים

 . יותר מאשר ביבשת

 

הפאונה המקורית של ניו זילנד סבלה מהכחדות רבות ומירידה חדה במספרים ובצפיפות 

 מספר גבוה במיוחד של מינים וכך גם באיים אוקיניים אחרים בהם מצוי, המינים המקומיים

 היבשה מעופות 40% -מצאו כי למעלה מ) Dowding & Murphy) 2001. בסכנת הכחדה

 היבשה מרבית מיני עופות כי טענה) King) 1985 - וכחדו מאז חדירת האדם לאייםהו

להלן ). 26%(וחתולים ) 54%( על ידי חולדות הושמדו על ידי מינים פולשיםשהוכחדו באיים 

  )Xenicus lyalli(ן  גידרומין . פה על ידי חתוליםימטר שהושפעו של מיניםאחדות דוגמאות 

  בזכות חתול המחמד של שומר המגדלור, אך גם הוכחד, התגלהלנדבניו זיStephan מהאי 

 בניו זילנד השמידו בו Herekopareשהוכנסו לאי חתולים ).  Buller, 1905 (1894 - בבאי זה

 להכחדה של חתולים גרמו Little Barrier באיי .ששה מינים של עופות החיים על הקרקע

להכחדה , )Little Barrier Snipe ) Coenocorypha auklandica barrierensisהחרטומן 

ולירידה ) North Island  Saddleback ) Philesturnus carunculatus rufusaterמקומית של 

 .Pterodroma macroptera, P. cookii, P(חדה במספריהם של שלושה מיני יסעורונים 

parkinsoni( ,ספנדונים לטאות ו)Sphenodon punctatus ()Veitch, 2001 .( חתולים סילוק

 27 -מ(מאי הביאה לגידול של פי שלשה ) Trichosurus vulpecula(שהתפראו ואופוסומים 

 Catham מין יונה -תתאוכלוסיית הבוגרים של  של ) 1994 - פרטים ב81 - ל1990 -פרטים ב

Island Pigeon) Hemiphaga novaeseelandiae novaeseelandiae (האנדמי לאיCatham ו  בני

 Strigops(קאקפו רוב ה, בניו זילנדבדרום באי סטיוארט ש). Grant et al., 1997 (זילנד

habroptilusשנמצאו מתים נקטלו או נאכלו כפגרים על ידי חתולים , ) מין תוכי אנדמי 

 חופמי הערבההסיבה העיקרית לירידה במספריו של ). Powlesland et al., 1995(שהתפראו 

(Charadrius morinellus) באיי סטיוארט מיוחסת לטריפה על ידי חתולים שהתפראו 

)Dowding & Murphy, 1993 .(הניו זילנדיאוכלוסייתו של החופמי  New Zealand Shore 

Plover) Thinornis novaeseelandiae  (ככל הנראה 20 -בניו זילנד ירדה במהלך המאה ה 

 ). Davis, 1994(כתוצאה מטריפה על ידי חתולים שהתפראו וחולדות 
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חתולים שהוכנסו לאיים שונים הביאו להשמדה מלאה או חלקית של אוכלוסיות צפרים 

 גרמו חתולים שהוכנסו להשמדה של חלק Marion, Kerguelen, San Cristovalבאיים . וזוחלים

 ). Courchamp & Sugihara, 1999(גדול של מושבות עופות הים המקננים באיים אלה 

וכמה מיני ) Cyclura carinta( השמידו מין איגואנה Caicosלים שהוכנסו לאי כלבים וחתו

 ).Iverson, 1978(זוחלים נוספים 

 

 -באיים בדרום האוקינוס השקט הושמדו על ידי חתולים שהוכנסו על ידי אדם במהלך המאה ה

 & B. vilophus ()Gibbons -ו Brachylophus fasciatus( אוכלוסיות של שני מיני איגואנות 20

Watkins, 1982 .(חתולים שהתפראו הביאו להכחדה של מספר מינים , גם באיי שלמה

 . )Wilson, 1992  (אנדמיים

 

 על ,וביניהם חתולים, מינים פולשיםמניו זילנד קיימת מודעות גבוהה לאיום בבאוסטרליה ו

ות להעברה של בניו זילנד ישנן תוכני. כדי לשמר את הפאונה המיוחדת .הפאונה המקומית

מחקרים עכשוויים עוסקים בפיתוח . מינים מקומיים לאיים שאין בהם מיני טורפים פולשים

באוסטרליה ). Dowding & Murphy, 2001(פיתיונות ורעלים ספציפיים לחיסול מינים פולשים 

) NFACP – The National Feral Animal Control Program(ישנה תוכנית ממשלתית 

, ת השפעתם של חיות בית שהתפראו על חיות הבר והסביבה הטבעיתשמטרתה הפחת

 Environment(במיוחד באזורים החשובים להתאוששות של מינים הנמצאים בסכנת הכחדה 

Australia, 2001 .( הפרלמנט האוסטרלי חוק להגנת מינים הנמצאים בסכנת יר  העב1992 -ב

ל מינים מקומיים כגון טריפה על ידי החוק מונה מספר תהליכי מפתח המאיימים ע. הכחדה

תחרות והרס הקרקעות בעקבות רעיית עזים , וחתולים שהתפראו) Vulpes vulpes(שועלים 

)Capra hircus (וארנבונים (Oryctolagus cuniculus)החוק גם מאפשר לקהילה.  שהתפראו ,

 – TAP(כים אלו להקים ולהכשיר תוכנית לצמצום הנזק הנגרם על ידי תהלי, יחד עם המדינה

Threat Abatement Plan .( השיזמהאחת מהתוכניות - NFACP מיועדת להפחתת הנזק 

 :מחתולים שהתפראו ומטרותיה

 מינים מקומיים רגישים או מינים מצוייםהשמדת חתולים שהתפראו מאיים שבהם  .א

 . הנמצאים בסכנת איום או הכחדה

שבהם הם עלולים לסכן מינים  מניעת השתלטות חתולים שהתפראו על איים חדשים  .ב

 .מקומיים או חברות אקולוגיות

 סיוע באישוש מינים או חברות אקולוגיות שנמצאות תחת סכנת איום או הכחדה כתוצאה  .ג

 .מטריפה על ידי חתולים

 .שיפור וייעול שיטות הבקרה והפיקוח על אוכלוסיות החתולים .ד

קומיים הנמצאים בסכנת  הרחבת הידע בנושא השפעת חתולים שהתפראו על מינים מ .ה

 .איום או הכחדה והבנת האינטראקציות של חתולים שהתפראו עם מינים מזיקים אחרים
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 לשיפור יעילות הפיתיונות והמלכודות המשמשים ללכידת TAPמתבצע מחקר על ידי , כיום

צמר כותנה ושמן טונה נבחנים כעת , השימוש בפיתיונות שונים כגון נוצות. חתולים שהתפראו

 Biodiversity Group Environment(מאמץ למשוך כמה שיותר חתולים שהתפראו למלכודות ב

Australia, 1999.( 

 
  חתולי ביתעל ידיהטריפה שיעור גורמים נוספים המשפיעים על 

 

 מתקני האכלה לציפורים

 בתים עם מתקני 5,500 בארצות הברית סקר נרחב שכלל התבצע 1989-1990בחורף 

ם על מנת להעריך את ההשפעה של חתולי מחמד על ציפורים בסמוך האכלה לציפורי

קר הראו שחתולי מחמד מהווים גורם הסתוצאות ). Dunn & Tassaglia, 1994 (ם אלהלמתקני

האכלה אך לחץ הטריפה סביב מתקני האכלה היה הטריפה רציני לציפורים המגיעות למתקני 

מיני הציפורים שנטרפו סביב מתקני . כלהזהה ללחץ הטריפה באזורים אחרים ללא מתקני הא

, )Dark Eyed Junco )Junco hyemalis( ,Pine Siskin) Carduelis pinus : האכלה היו

Northern Cardinal) Cardinalis cardinalis (ו- American Goldfinch )Carduelis tristis .(

טרפו עם מתקני האכלה  תיםנמצא כי חתולים החיים בב, בסקר שנערך באנגליה, לעומת זה

האכלת ). Woods et al., in press(ם פחות ציפורים מחתולים החיים בבית שבו אין מתקני

 : ציפורי בר עשויה להפחית את פגיעותן לחתולים במספר דרכים

) vigilance(  במתקני האכלה ישנן לרוב קבוצות ציפורים גדולות יחסית ולכן מידת הערנות .א

 Seigfried & Underhill, 1975 ; Waite, 1987 ; Popp, 1988 ; Woods et al., in(עולה 

press.( 

 מזון שבו הציפורים פגיעות לטריפה על החיפוש אחרעליה בכמות המזון מפחיתה את זמן  .ב

 ).Jansson et al., 1981 ; Woods et al., in press(ידי החתולים 

 ם ניות לסכנות מחתוליציפורים המשתמשות במתקני האכלה עשויות להיות יותר ער .ג

)Woods et al., in press .( 

 

 פעמון אזהרה

יש בעלי חתולים העונדים קולר עם פעמון על צואר החתול במטרה למונעו מטריפת בעלי 

) Barrette) 1998. עדיין לא ברורה היעילות שבענידת פעמון לקולרו של חתול משוטט. חיים

לעומת . ל ידי חתול רגיל או חתול שעונד פעמוןמצא כי אין הבדל בין כמות הטרף הניצוד ע

מראות כי חתולים עם פעמון הביאו פחות ) Ruxton et al.) 2002 של  מחקרםתוצאות, זאת

החתולים הסתובבו ללא פעמון ניסוי זה ב. טרף הביתה מחתולים ללא פעמון) 50% -כ(
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ארבעת השבועות ב.  פרטי טרף5.5 -מהלך ארבעת השבועות הראשונים והביאו בממוצע כב

 .  פרטי טרף2.9העוקבים החתולים נעו עם פעמון והביאו בממוצע 

 

נמצא שחתולים שענדו פעמון צדו ) Woods et al.) in pressבמחקר ארוך יותר שבוצע על ידי 

, על פי החוקרים.  כמות הציפורים שניצודו לא הושפעה מקיומו של הפעמון ואילופחות יונקים

סתמכות בעיקר על אותות ויזואליים לקיומו של טורף או שהן אינן מסוגלות ייתכן כי ציפורים מ

הציעו שציפורים אינן ) Coleman et al.) 1997. לשמוע את הפעמון מסיבות אקוסטיות

מסוגלות לקשר בין צילצול הפעמון לקיומו של טורף וכן שחלק מן החתולים למדו להתגבר על 

 . הפעמון ולנוע בשקט

 

קו סגורים במהלך הלילה צדו פחות פרטי טרף מחתולים שהורשו לשוטט חתולים שהוחז

תנועתם של חתולי מחמד הרחק ). Barrette, 1998 ; Woods et al., in press(חופשי בלילה 

 ,Barrette( גדלה משמעותית במהלך הלילה טבעייםמסביבת המגורים אל בתי הגידול ה

1997a (חשופים לטריפת חתולים, ים קטניםבמיוחד יונק, כך שמינים פעילי לילה . 

 

 
  של טריפה על ידי חתוליםעקיפההשפעה 

 גם השפעה  להעשויה להיות,  שיש לטריפה על הישרדות חיות הברה הישירהמלבד ההשפע

טען ) George) 1974. חתולי בית עשויים להתחרות עם טורפים טבעיים על משאבים. עקיפה

,  על חיות הבר נובעת מתחרות עם טורפים טבעייםשההשפעה הגדולה ביותר של חתולי בית

חתולי הבית אינם , בניגוד לטורפים אחרים .במיוחד עם טורפים המתמחים במכרסמים

שומרים בקנאות על טריטוריות ולכן מסוגלים לחיות בצפיפות גבוהה שעשויה להגיעה 

ש יתרון נוסף לחתולי הבית י). Coleman et al., 1997(למושבות של מספר עשרות פרטים 

כאשר . בתחרות עם טורפים טבעיים שכן הם מקבלים מזון וחיסונים כנגד מחלות מבני אדם

) Lima & Dill, 1990(מיני הטרף עשויים לשנות את התנהגות שיחור המזון , קיים לחץ טריפה

שינויים התנהגותיים במין הטרף ). Korpimaki & Krebs, 1996(או להפחית את קצב הרבייה 

יים להפחית את סיכון הטריפה מטורף אחד אך עשויים להגביר את הפגיעות בהתמודדות עשו

 ).Korpimaki & Krebs, 1996:  אצלChernov et al., 1976(מול טורף אחר 

 

 הכלאות עם חתולי בר

 הגורם העיקרי המאיים על אוכלוסיית חתולי הבר בכל ,ככל הנראה, ןהכלאות עם חתולי בית ה

ניתן לחלק את אוכלוסיית חתול הבר לשלוש ). Garman, 2000(של מין זה אזורי התפוצה 

וחתול הבר ) libica(חתול הבר האפריקאי , )silvestris(חתול הבר האירופי : קבוצות עיקריות
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סכנת האיום הגדולה כמצויה באוכלוסיית חתול הבר האסייתי נחשבת ). ornata(האסייתי 

 ). (Garman, 2000 ביותר

 

 האדם מרחיב את תחומי התיישבותו לאזורים  כךייה האנושית הולכת וגדלה ובעקבותהאוכלוס

רוב אוכלוסיות תתי , כיום. כנת הכחדהמרוחקים יותר הנחשבים כמעוזם האחרון של מינים בס

. של חתול הבר נמצאות קרוב יחסית ליישובי אדם ולכן גם קרוב לאוכלוסיות חתולי הביתן המי

בטווח הרחוק . פורהשלהם בר מזדווגים עם חתולי הבית ובן הכלאיים באזורים אלו חתולי ה

זכרי חתול הבית ). Garman, 2000(ייתכן כי תתי מינים מסוימים ייכחדו כתוצאה מהכלאות אלו 

גדולים מזכרי חתול הבר ולכן מסוגלים להתחרות באחרונים בהצלחה במאבק על נקבות 

 ).1987טוב -מנדלסון ויום(בייחום 

 

כל אוכלוסיות חתול הבר בהתברר כי , )Garman, 2000(ר שנעשה לאחרונה בסקוטלנדבמחק

רק אחד מכל שמונה פרטים נחשב , וחתולים שהתפראו) Felis silvestris grampiaתת המין (

כנתון תת מין זה הוגדר , בעקבות מחקר זה. כחתול בר טהור וכל השאר הם בני כלאיים

 .IUCNבסיכון על ידי 

 

נמצאת בסכנת קיום ) Felis silvestris tristramiתת המין ( אוכלוסיית חתולי הבר ,בישראל

 ). Mendelssohn & Yom-Tov, 1987(בעקבות הכלאות עם חתולי בית 

 

  הציבורשמירת טבע ובריאות
שרטת  מחלתלמשל , חתולי הבית הם נשאים של מספר מחלות הפוגעות בחיות בר ובני אדם

  טוקסופלסמה,סלמונלה ,תולעת סרט, כלבת, עכברת, חתלתלת, החתול

)Toxoplasmosis(,Hystoplasnosis  ,Tularemia וכן טפילים חיצוניים ופנימיים )Fitzwater, 

המקביל , )Feline Immunodeficiecy Virus (FIVחתולי בית הם גם נשאים של ). 1994

 לעבורלו עלולות מחלות א. מחלה המועברת גם לחיות בר,  בבני אדםAIDSהחתולי של 

או חתולים שהתפראו ולסכן  רחוב חתולי, לחיות הבר שבאות במגע עם חתולי מחמד

 . בני האדםלהעביר מחלות וטפילים לחתולי המחמד עשויים גם . אוכלוסיות רגישות

 

 חתולי בית ומחלות הפוגעות בחיות הבר. א

 מיני חתוליים נם מספראך יש, אינן גורמות להכחדהלרוב חתולי בית  מחלות המועברות על ידי

נפגע מלוקמיה שהתפשטה ש) Felis concolor (דוגמה לכך היא הפומה. שנפגעו בדרך זו

) Felis cocolor coryi( בפלורידה הפומהאוכלוסיית ). Jessup et al., 1993(מחתולי הבית 

 - כוכיום האוכלוסייה מונה) Panleukopenia (חתלתלתהצטמצמה מאוד בעקבות הידבקות ב

 היא אחת המחלות העיקריות המאיימות  חתלתלת).Coleman et al., 1997( פרטים בלבד 50
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לחתולי הבר אין עמידות . בישראל) Felis silvestris tristrami (על אוכלוסיית חתולי הבר

כלשהי כנגד המחלה וידוע כי חתולי בר המוחזקים בשביה מתים כמעט תמיד מהמחלה אם 

מפתחים עמידות למחלה בגיל צעיר , חתולי הבית לעומתם.  כנגדהאינם מקבלים חיסון

)Mendelssohn, 1989 .( 

 

כך גדל גם הסיכון של הדבקת חיות הבר , ככל שהמגע בין חתולי הבית לחיות הבר גדל

אוכלוסיות חתולי הבית הופכות להיות מאגר נוח לפתוגנים , עקב צפיפותן הרבה. במחלות

וכל אימת , מתמשכות כיום ונעות באופן מעגלי, נדירות וספורדיותמחלות שהיו בעבר . שונים

הבר יש לעיתים עמידות כנגד פתוגנים חיות לאוכלוסיות . שהתנאים מתאימים הן מתפרצות

לאחר ולכן  תמידאין אפשרות למחלה לה,  חיות בצפיפות פרטים נמוכהשהןאך בגלל , אלו

 ).Pain, 1997(ייבת להגיע מבחוץ והדבקה נוספת ח, הפתוגן נעלם לרוב, ההתפרצות

 

 בריאות הציבור והטרדות. ב

החתולים , בארצות הברית. חתולים הם נשאים של מחלות רבות שחלקן מדבקות לבני האדם

על סמך הנתונים של המרכז לפיקוח . הם נשאי הכלבת הנפוצים ביותר מבין חיות המחמד

,  בחיות מחמד1996התגלו בשנת  מקרי כלבת ש574מתוך , ומניעת מחלות בארצות הברית

 509 מתוך 249 התגלו 2000במהלך שנת ). Krebs et al., 1997( בחתולי בית מהם היו 266

 קרוב לודאי שגם אחד משלשת מקרי ).Krebs et al., 2001(מקרי כלבת בחתולי מחמד 

 9-ב.  נגרם על ידי חתול1996-1997התמותה מכלבת של בני אדם שארעו בארץ בשנים 

 נפטרה בבית החולים סורוקה בבאר שבע בדואית כתוצאה ממחלת הכלבת 2003אי למ

עדות נוספת לכך שחתולים בארץ נושאים כלבת הוא המקרה . שהועברה אליה בנשיכת חתול

 כאשר חתול נגוע בכלבת תקף במהלך יומיים שתי נשים ונער בקיבוץ 1998שקרה באפריל 

 ).1998 אפריל 21, הוטרינרייםעלון השרותים (נחשונים ליד פתח תקווה 

 

.  נפטר כתוצאה מזיהום כללי שגרם לדיכוי המערכת החיסונית18צעיר בן , בגרמניה, 1990 -ב

 ,.Czerny et al(שהועבר לצעיר מחתול שהתפרא ) Orthopox) OPVגורם הזיהום היה הוירוס 

בני אדם מחלה הפוגעת בעיקר בנשים הרות וב, חתולים מעבירים טוקסופלזמה). 1997

 שגורם Helicobacter heilmanniiחתולים הם נשאים גם של . שמערכת החיסון שלהם חלשה

 חיידק שגורם Bartonella henselaeושל ) Meining et al., 1998(לדלקת קיבה בבני אדם 

במחלה זו ).Chomel, 2000(ומועברת בין חתול לחתול בעקיצת פרעוש מחלת שרטת החתול ל

). מידע בעל פה. המכון הוטרינרי, בנעט. ר ג"ד(צית החתולים שנבדקו נגועים קרוב למח

 & Campylobacter spp.) Haldמקבוצת חתולים צעירים עשויים להדביק בני אדם בפתוגן 

Madsen, 1997 .(להפלה אצל נשים בהריון הוא מתשגורטוקסופלסמה הסיכון בהדבקות ב 

לחתולים ). Al-Hamdan & Mahdi, 1997 (גדול פי שלוש אצל נשים המחזיקות בחתול בבית
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ולגרום , במיוחד לילדים,  לבני אדםות להיות מועברותשעשויטפיליות רבים ישנם תולעים 

 ללשכות הבריאות בארץ יש פניות רבות בכל ).Shoonra, 2000(לטווח רחב של מחלות קיבה 

, ת כאלה לחודש פניו200בתל אביב למשל יש . יום של אנשים שבאו במגע עם בעלי חיים

 מהפצעים שנגרמו על ידי נשיכות 50% -מקובל ש.  עקב מגע עם חתולי רחוב35%מהם 

פעולות אלה כרוכות בעליות גבוהות ומיותרות . חתול מזדהמים ונפגעים זקוקים לטיפול

, ראש המרכז הלאומי לבקרת מחלות וסגניתו, ר תמי שוחט"מנפרד גרי וד' מכתב של פרופ(

תלונות על ). 1998 לנובמבר 26, מנהל השרותים הוטרינרים,  ארנון שמשוני'לפרופ, בהתאמה

אך לרוב אינן זוכות לטיפול על ידי הרשויות , הפצת פרעושים על ידי חתולים נפוצות אף הן

במאמר ). 1998נובמבר , מכתב לדוגמה הודפס בירחון השרותים הוטרינרים(המקומיות 

 הוא מביע את חששותיו מכך שילדתו בת השנתיים ,בעיתון הארץ) 2003(שפירסם בן דוד 

" שונרה"באתר האינטרנט הישראלי אירוני ש. משחקת בארגז חול המזוהם בצואת חתולים

מופיעה המלצה לא לתת לילדים לשחק בארגזי חול שחתולים וכלבים עושים בהם את 

המסוכנים , הרשויות המקומיות כמעט ואינן נוקטות פעולה להקטנת מטרדים אלה. צורכיהם

נראה כי הרשויות קשובות יותר לחובבי החתולים מאשר לבני האדם . לבריאות האדם

  . שנפגעים מחתולים

 

 הם .אוכלוסיות חתולים שהתפראו מתבססות סביב מזבלות בתוך או בסמוך למקומות יישוב

קורעים שקיות אשפה המונחות ברחוב ומוצאים מזון בפחי אשפה ומכולות אשפה שאינן 

, בנוסף. פיזור זה של האשפה מגדיל את זמינות המזון גם לחולדות ועכברים. ורות כראויסג

נוכחות , מלבד הסיכון הבריאותי. בני אדם נוהגים להאכיל חתולים שהתפראו באזורי יישוב

רעש יללות ואף חתולים שנכנסים לתוך , החתולים גורמת למטרד ציבורי בצורה של ריחות

 . חפש מזוןחצרות ובתים על מנת ל

 

לרוב מתים בייסורים בגיל צעיר כשהם , בערים נמצאים במצב גופני ירוד הרחוב רוב חתולי

, אכזריות מצד בני האדם, התקפות מבעלי חיים אחרים, טפילים, מחלות, חשופים לחום

 שנים לעומת 4-5 -חתולי רחוב חיים כ, מעריכים כי בממוצע. הרעלות ומלכודות, תאונות

 ). Ogan & Jurek, 1997( שנה 15-17 -שמסוגלים לחיות כחתולי מחמד 

 

 חתולי בית בישראל

וגם אין בנמצא נתונים , בישראל לא בוצעו מחקרים על השפעת חתולים על חיות הבר

קרה ופיקוח על ב על מספרם ותפוצתם של חתולים משוטטים או על תוכניות מהימנים

זה דוגמאות בודדות או דיווחים בעל פה פרק ב מחסור בנתונים אחרים נביא בעק. האוכלוסייה

לאור העדר מחקרים או .  רשות שמורות הטבע והגנים הלאומייםופקחיחוקרים , של וטרינרים
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 נמוכים מן שהם וסביר כי בלבד זה הם הערכה בפרקהמספרים המובאים , נתונים רשמיים

 . המציאות

 

. ל כחיות מחמד הוא דבר נפוץהחזקה של חתו, בדומה לשאר המדינות המערביות, בישראל

 מאכילים דרך קבע ורבים אחרים לפחותחלק נכבד מבתי האב בישראל מחזיק בחתול אחד 

  - היה למעלה מ1987מספר חתולי הבית בישראל בשנת ) 1988(על פי שימשוני . חתולי רחוב

חבי וחתולים שהתפראו היו נפוצים מאוד בכל ר,  לשנה5%ומספרם גדל בשיעור של  50,000

 שמצא כי מספר חתולי הבית בישראל 1987נתון זה נתמך גם על ידי סקר משנת . המדינה

נתונים שנאספו ).  1987, "סופרים חתולים, סופרים כלבים(" אלף חתולים 65 -עמד על כ

 &  Turner (140,000 היו בארץ 1996לצורך שיווק מזון לחיות מחמד העריכו כי בשנת 

Bateson 2000)  .מצוטט סקר שנערך על ידי ) 1999ינואר ( השרותים הוטרינריים בירחון

 ממשקי הבית בישראל 13 %-יוסי טרקל ושני דורון מאוניברסיטת תל אביב לפיו כ' פרופ

הרי  ,  מיליון משקי בית1,6 -מאחר ועל פי השנתון הסטטיסטי יש בישראל כ. מחזיקים חתולים

 מספר חתולי הבית כה אחרת אומדת אתהער. 190,000 -שמספר החתולים בישראל הוא כ

לפי הערכות אלה ). 2002 , נתוני השירותים הוטרינרים (100,000 -למעלה מבבישראל 

נראה כי הערכות אלה נמוכות . 190,00 -100,000מספר חתולי הבית בישראל כיום נע בין 

 .יתמאחר ואינן כוללות חתולים שאינם שייכים למשקי ב, בהרבה מהמספרים האמיתיים

 

 בירושלים.  בחלק מהרשויות המקומיות בארץ קיים חוק העוסק בגידול כלבים וחתוליםכיום

 ניתן לתפוש חתולי' ב11לפי סעיף . כל בעל חתול חייב לחסנו כנגד כלבת מדי שנה, לדוגמא

, אם לא ניתן לתפוש את החתול ובתוך תחומי הרשות העירונית ולהעבירם למכלאותרחוב 

 . מחויבים בעלי החתולים לענוד קולר זיהוי לחתוליהם'  ג11בסעיף . מותר לקטול אותו

ר עודד "ועדה שמונתה על ידי ד. בתל אביב ובחיפה אין חוקי עזר עירוניים הנוגעים לחתולים

הציעה נוהל לטיפול בחתולים משוטטים שאומץ על ידי , מנהל השרותים הוטרינריים, ניר

תוכנית . תוכנית לחיסונים כנגד כלבת וסימון חתולים הוכנה אלהבהתאם להנחיות . השרותים

היא יש לקוות כי זו אושרה על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת ונחתמה על ידי שר החקלאות ו

רישום וחיסון של חתולים המואכלים על ידי בני , הנחיות אלה מחייבות סימון.  תיושם בקרוב

כלומר איסוף והרדמה אם , הנוהג הקייםובבד בבד טיפול בחתולים שאינם מואכלים לפי , אדם

מומלץ גם לצמצם את כמות המזון הזמין לחתולים באשפה ומקומות . לא ימצאו להם מאמצים

 .אחרים וזאת על מנת להקטין את מספר חתולי הרחוב

 

בני אדם ולכן אינם בבעלות מצד אחד הם אינם . מעמדם של החתולים המשוטטים אינו ברור

מצד שני הם אינם נחשבים כחיות בר ולכן אינם מקבלים הגנה מרשות . םזוכים להגנה מצד

,  פיזיים ירודיםםכתוצאה מכך חתולים משוטטים נמצאים בתנאי. הטבע והגנים הלאומיים
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נים יישנם מספר ארגונים ואנשים פרטיים המג. פציעות ועוד, טפילים, מחלות, חשופים לרעב

 . על חתולי רחוב

 

, ם משוטטים הנלכדים על ידי הרשויות המקומיות ומועברים למכלאותבניגוד למצב לגבי כלבי

בעבר נהגו חלק מן הרשויות . חתולים משוטטים אינם נלכדים באופן סדיר על ידי הרשויות

צ של "אך בעיקבות עתירתם לבג, בתחומי השיפוט שלהם רחוב המקומיות לקטול חתולי

. פעולה זוהמשך הגבילה  )6446/96(יק צ בת"פסיקת בג, ארגונים למען זכויות בעלי חיים

 ירחון השרותים הוטרינריים( רחוב רק הוטרינר העירוני מורשה לטפל וללכוד חתולי, כיום

משרד הבריאות פרסם הנחיה כללית שלפיה מותר לרשויות לקטול חתולים . )1998נובמבר 

טרינר העירוני הו, במקרה כזה. רק אם קיימת תלונה של אזרחים לגבי חתול בעייתי מסוים

אחראי לפתור את הבעיה לפי ההנחיות הכלליות לטיפול בחתולי רחוב שפרסמו השירותים 

אין , יחד עם זאת. לכלוא ולקטול את החתול, הוטרינריים ומפרטות את הדרך שבה יש ללכוד

בית הדין הגבוה לצדק שולל את סמכותה של רשות מקומית לדלל אוכלוסיה של חתולי הפקר 

אך בתנאי שתפעל על פי , ת השלטון המקומי לשם מניעת סכנה לבריאות הציבורמכח חקיק

 ).1998מרץ , ירחון השרותים הוטרינריים(כללי מדיניות ברורים 

 

וזאת , אחת הדרכים שהוצעו לצמצום אוכלוסיות חתולי רחוב בערים וישובים אחרים היא עיקור

חוקי העזר העירוניים מעודדים . יהמתוך הערכה שהעדר רביה יגרום להקטנת גודל האוכלוס

עיקור וסירוס של חתולי מחמד ומספר עמותות לזכויות בעלי החיים עוזרות במימון תוכניות 

, ר טומי שדה הוטרינר הראשי של עיריית ירושלים"ד, למרות זאת. רחובלסירוס ועיקור חתולי 

י רחוב בירושלים או בתל חתולים מבין עשרות אלפי חתולאלפיים סירוס ועיקור של כ"טוען כי 

סירוס , היינריך מנדלסון' כפי שאמר פרופ.  ברחובותרחוב חתולי המספראביב לא ישפיעו על 

ולכן שליטה ובקרה על , ועיקור חתולים הוא זניח לעומת קצב הרבייה המרשים שלהם

מתוך מכתב לאהוד " (אוכלוסיית החתולים תלויה בטיפול נכון בפסולת והאשפה בסביבה

במדינות בהן האשפה מטופלת , ר טומי שדה"לפי ד). 1998, ראש עיריית ירושלים, מרטאול

 .מספר החתולים המשוטטים קטן בהרבה מזה בישראל, נכון

 

כדי לברר כיצד מטופלים חתולי רחוב במקומות שונים בעולם פנה מנהל השרותים הוטרינריים 

הנהיגו , ה הישראלית למען החתוללדברי העמות, בארץ למספר ערים גדולות בחוץ לארץ אשר

תשובה טיפוסית . לס וקופנהגן'לוס אנג, לונדון, ברלין: משטר עיקורים של חתולי רחוב

חתולי רחוב מפונים למתקני : "לס'התקבלה מהמחלקה לטיפול בבעלי חיים בעירית לוס אנג

בעה חתולים שנאספו מוחזקים ש. מחסה ומשם הם נמסרים לאימוץ בתנאי שמעקרים אותם

 ). 1998דצמבר , ירחון השרותים הוטרינרים" (ימים ואם לא אומצו מרדימים אותם
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 Gunther and Terkelתוצאותיהם של ניסויי עיקור חתולים במקומות רבים סוכמו על ידי 

מסתבר כי עיקור יכול לגרום להגבלת גודל אוכלוסיה רק אם האוכלוסיה סגורה ואין . (2002)

, של הפרטים) או רוב מוחלט(במקומות כאלה ניתן ללכוד את כל . חריםאליה הגירה מקומות א

לאחר מותם של הפרטים , ואז האוכלוסיה נשארת יציבה בטווח הקצר וקטנה בטוח הארוך

כמו בערים (שהן חלק מאוכלוסיה גדולה יותר , באוכלוסיות רציפות, לעומת זה. הזקנים

 האוכלוסיה עקב הגירה אליה מאיזורים אין העיקור מביא להקטנת גודל) וישובים אחרים

בניסויי עיקור שנעשו בערים בארץ נמצא כי אפילו . סמוכים בהם לא נעשתה פעולת עיקור

 של הפרטים לא מושגת יציבות בגודל האוכלוסיה עקב הגירה 70%באוכלוסיות בהן מעקרים 

א משימה קשה  הי70% -הגדלת שיעור הלכידה מעבר ל). מידע בעל פה, יוסי טרקל' פרופ(

למרות תוצאות חד משמעיות אלה . ביותר מאחר וישנם פרטים הנמנעים מלהכנס למלכודות

 כמדיניות ארוכת טווח לעקר חתולים ובמקביל לדאוג Gunther and Terkel (2002)הציעו 

פעולה זו לא תהיה ברת תועלת אם . לצמצום המזון הזמין להם על ידי מניעת גישה לאשפה

 משפחות 5,000בעיר תל אביב לבדה רשומות בעיריה . זומה על ידי בני אדםתמשך האכלה י

, בכל מקרה). מידע בעל פה, וטרינר ראשי של תל אביב, ר צבי גלין"ד(המאכילות חתולים 

ההגירה מישובים : עיקור אינו עשוי להיות שיטה מעשית להקטנת אוכלוסיה של חתולים בטבע

 300 – 250(והעיקור בתחומי הערים יקר ,  כוח אדםהלכידה עתירת, סמוכים רציפה ורבה

 .  ובטבע יהיה יקר בהרבה) שקל לפרט

 

דיווחים לפי .  גורמים לחיות הבר של ישראלשחתוליםקשה להעריך במדויק את מידת הנזק 

בכל מצויים כמעט חתולים שהתפראו , רשות הטבע והגנים הלאומייםופקחים של  חוקרים של

היינריך מנדלסון טען כי חתולים שהתפראו ' פרופ.  הפתוחים בישראלשמורות הטבע והשטחים

 לקנן בתוך הנוהגת) Cercotrichas galactotes (החמריה קטנה הרבה באוכלוסיותאחראיים לה

מספר .  מחלקת הזוחלים היא הנפגעת העיקרית מחתולים שהתפראו.הצמחיה בסמוך לקרקע

נעלמו מאזורים מסוימים ובמיוחד , )Lacerta trilineata(כגון הלטאה הירוקה , מיני זוחלים

 ).1987, טוב-מנדלסון ויום(מאזור הר הכרמל ככל הנראה בגלל נוכחות חתולים שהתפראו 

מציין כי חתולים משוטטים ) 2001, שחם(סקר שנערך לאחרונה על הלטאה הירוקה בכרמל 

 . בסביבות ישובים מהווים איום משמעותי על הלטאה הירוקה

 

ביקש ו, חוקר ברשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים, אוהד הצופהך עבודה זו פנה לצור

תוך מספר ימים הוא . מצפרים לתעד כל תקרית של טריפת ציפורים על ידי חתולי בית בישראל

 Falco(בז גמדי : לדוגמה. עופותקיבל דיווחים רבים על תצפיות של חתולים שתפשו 

columbarius( ,עלוית חורף) Phylloscopus collybita( , סיבכי שחור כיפה)Sylvia 

atricapilla( , שליו)Coturnix coturnix(  ,מלכישליו) Crex crex( ,כחול חזה) Luscinia 
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svecica .(אגמיות באופן קבוע צדוחתולים , במעגן מיכאל) Fulica atra (סופיותו) Gallinula 

chloropus .( 

 

יורם יום טוב '  על ידי פרופוחצר פרטית ברמת השרון נצפב. חתולים צדים גם בתוך הערים

 Passer(דרורי בית , )Pycnonotus barbatus(חתולי בית שצדו בולבולים )  פ"מידע שבע(

domesticus( ,צוצלות) Streptopelia senegalensis( , שחרורים)Turdus merula( , ירגזי

)Parus major ( וחרדונים)Agama stellio.(ר עוזי פז ברמת " דומה נצפתה על ידי ד תופעה

 15 -תל אביב ישנן כ אוניברסיטת בקמפוס). Prinia gracilis(שם נטרפו גם פשושים , אפעל

 לפני כעשרים שנה היו .מסורסים מהם 150 -כ,  חתולים200 -תחנות האכלה ואוכלוסייה של כ

נדירות למדי ואילו החוגלות כיום צפרי שיר הן . חוגלות ואף ארנבות, בקמפוס צפרי שיר רבות

עדות לכך הן גופות של . קרוב לודאי גם כתוצאה מצייד על ידי חתולים, והארנבות נעלמו כליל

קיימים . וחתולים האורבים לצפרים, צפרי שיר מתות שסימני טריפה עליהן שמוצאים בקמפוס

ל העליון על ידי חתול שגודל במצפה מתת בגלי. נתונים נוספים על טריפה על ידי חתולי בית

לטאה זריזה , )Lacerta trilineata(טליה אורון טרף והביא לביתו שתי לטאות ירוקות  

Lacerta laevis)( , זעמן שחור)Coluber jugularis( , יערון גדול)Apodemus mystacinus( ,

ון וגדר) Luscinia svecica(כחול חזה , )Erithacus rubecula(כולל אדום חזה , וצפרי שיר

Troglodytes troglodytes)( , וחתול שגודל על ידי יפתח סיני הר חלוץ טרף גוזל וביצה של

 ).    Hirundo rustica(סנונית רפתות 

 

קיומן , למרות העדר מידע מדויק על מספר החתולים בישראל והנזק שהם גורמים לחיות הבר

ים נפוצה ומתקיימת בבתי של עדויות ספורדיות אלו מדגימות עד כמה טריפה על ידי חתול

ויונקים  קטנים  דורסים,עופות מים, ציפורי שיר, גידול שונים ופוגעת במינים שונים כולל זוחלים

 .קטנים

 

צפיפות האוכלוסיה הגדולה בישראל ותפזורת הישובים בה גורמים לכך שבאיזור הים תיכוני 

כתוצאה . שוב או מחנה צבאמ ממרכזם לא מצוי י" ק3-4שבטווח , אין כמעט מרחבים חופשיים

על פסגת הר  .מכך חתולים משוטטים בכל שמורת טבע באיזור האקלימי הים תיכוני בארץ

במרכז השמורה הים תיכונית הגדולה בארץ נמצא מחנה צבאי ובו מצויים עשרות אם , מירון

וץ חתולים אלה יוצאים לעתים קרובות אל מח). מידע בעל פה, ערן לווין(לא מאות חתולים 

 בתוך לעתים קרובותחתולים שהתפראו נצפו עין גדי ב. למחנה ומשמידים בעלי חיים בסביבתו

 חתולים שהתפראו נתפשים מדי 20 -כ, מיכאל בלכר,  של ביולוג השמורהלהערכתו. השמורה

 . שנה באזור נחל דוד ובכניסה לשמורה
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ולי בית בבתי גידול המדיניות בה נוקטת רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים היא שחת

הרשות מאפשרת לפקחים לירות באותם . טבעיים נחשבים כמזיקים לסביבה ולחיות הבר

תביעתן של אגודות להגנה על חתולים להגנה גורפת של . השימוש ברעל אסור וחתולים

אינה מביאה בחשבון את הנזקים החמורים הנגרמים על ידם , כולל חתולי רחוב, חתולים

 . לחיית הבר

 

 על ידי 1997-2001ספר החתולים שהתפראו שנורו בישראל בין השנים מ מציגה את 1בלה ט

 ,Nemtzuv & Veksler: אצל(פקחי רשות הטבע והגנים הלאומיים וציידים מורשים 

unpublished manuscript .(וכן חלק מן , לא כל מקרי הירי מדווחים על ידי הפקחים והציידים

אי .  ואינו כלול בטבלה גורמים אחרים כגון הרשויות המקומיותהלכידות והירי נעשה על ידי

 .מספרים אלו קטנים בהרבה מן המציאות, לכך

 

 & Nemtzuv: אצל (1997-2001נורו בישראל בין השנים ומספר החתולים שהתפראו : 1טבלה 

Veksler, unpublished manuscript.( 

 1997 1998 1999 2000 2001 

מספר החתולים 

 שנורו

1100 849 419 94 72 

 

-2000ניתן לראות כי ישנה ירידה משמעותית במספר המקרים שבהם נורו חתולים בשנים 

הסיבה לכך היא שהירי נאסר מספר פעמים בשנים אלו כתוצאה מלחץ ציבורי של . 2001

יש להניח כי הפחתת הצייד לוותה בירידה באוכלוסיות חיות בר . ארגונים לזכויות בעלי החיים

מספר , )Nematzuv & Veksler) Unpublished manuscriptלדברי . טרפות על ידי חתוליםהנ

החתולים שנורו על ידי פקחי רשות הטבע והגנים הלאומיים קטן בהרבה ממספר החתולים 

 . שם גדול מספר החתולים בהרבה,  בתחומי הישובים על ידי הוטרינריים העירונייםהומתוש

 

 :שאלות מוסריות
אפילו אם הטרף הצליח . סיכויו להינצל קטנים, על חיים כלשהו נתפש על ידי חתולברגע שב

הזיהום שעשוי להתפתח או מלחץ , סיכוייו לשרוד קטנים בגלל הפציעות, להמלט בחיים

)Coleman et al., 1997 .(כפי שעושים , בעלי חתולים המאפשרים לחתוליהם לשוטט חופשי

או (פעולת בעלי החתולים . של אותם בעלי חיים הניצודיםגורמים לסבל , רוב בעלי החתולים

למרות שסביר כי איננה בכוונת , גורמת לסבל ולתמותה של בעלי חיים) חוסר פעולתם בנושא

ברוב המקרים בעלי החתולים אינם . אינו מונע אותםו  לרוב אינו מודע להםובעל החתול, זדון

 .חופשיבאופן מאפשרים להם לצוד וכך ) בעלי הכלביםרוב בניגוד ל(שולטים בחתוליהם 
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אך אם בוחנים את .  צייד או ניסויי מעבדה בבעלי חייםותעמותות לזכויות בעלי חיים לרוב מגנ

 20,000 - ציידים מורשים שצדים כ378ישנם , קנה המידה מתברר כי באנגליה למשל

 כשלושה תבצעים שםמבנוסף . מדי שנה) Mustela vison( וחורפנים איילים, ארנבות, שועלים

לעומת זאת אוכלוסיית חתולי הבית באנגליה ). Fox, 1995(מיליון ניסויי מעבדה עם בעלי חיים 

 ).Woods et al., in press( מיליון בעלי חיים מדי שנה 275 -והיא צדה כ,  מיליון9 -מוערכת בכ

  רחובתולי החזקת חתולי מחמד והאכלת ח.ןהגיו פועלת בלמעשה התרבות המערבית איננה

אם ברצוננו . עדיין גישה זו מקובלת על הציבור הרחבאך , טומנת בחובה סבל רב לחיות הבר

יהיה צורך להתעמת עם חוסר , להתקדם באופן משמעותי בנושא הגנה על חיות הבר

תנועות לזכויות בעלי החיים יחד עם ארגוני שמירת . העיקביות בגישה כלפי הרג בעלי חיים

 .מקד בחינוך הציבור לאחריות כלפי חיות המחמד שלהםטבע צריכים להת

 

 ?מה ניתן לעשות
 Mammal Society - “Look what the cat brought in", The American Bird(מספר גופים 

Conservancy – “Cats indoor campaign”, Cat in Kennel Campaign(  , אחדיםיםצעדהציעו  

 :ת לצמצם את הנזק הנגרם לחיות הבר על מניכולים לנקוטשבעלי חתולים 

 או במכלאה חיצונית במהלך הלילה ועודד את שכניך לעשות הבית בתוך חתולךהחזק את  .1

 .כן

 . רשיונות לחתוליםקיקה שתחייבתמוך בח .2

 .אזורים טבעייםובשכונות מגורים ב רחוב הומנית של חתולי בהמתהתמוך  .3

 .ענוד לחתולך קולר עם פעמון רעשני .4

 .צעצועים למשחקספק לחתולך  .5

 . במקום אליו חתולים אינם יכולים להגיעהאכל את הציפורים בגינתך .6

ראה פרק  (. שבועות ועד ארבעה חודשיםשמונהסרס את חתולך בין הגילאים /  עקר .7

 ).לגבי הסתייגויות ביחס לערכה של המלצה אחרונה זו" חתולי בית בישראל"

 

 :םלמידע נוסף כדאי לפנות לאתרי האינטרנט הבאי

org.abcbirds.www: Cats Indoor Campaign –The American Bird Conservancy  

htmand.webcats/samgreen/ca.sympatico.3www://http –gram The Canadian Cat in Kennels Pro

 :Cats in Kennel Campaign 

/uk.org.mammal.www://http !Look What the Cat Brought In –The Mammal Society  
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