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 מסקנות והמלצות, תקציר

 טוב-וםיורם י
 

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

לצורך זה נעשתה .  על בעלי חיים החיים בברכלביםשל הוטרינרים מידע על השפעתם 

,  על עולם החי בארצות שונות בעולםכלביםסריקת ספרות בה נאסף מידע על השפעתם של 

 .הטיפול האפשריות בבעיה זוומובאות המלצות על דרכי 

 

כולל , הוא משמש את האדם לצרכים שונים.  שנה15,000- בויית ככל הידוע לפני כהכלב

אך כיום , זיהוי סמים וחומרי נפץ ועוד, עזרה לעוורים, בהגנה על רכוש ומקנה, עזרה בצייד

 שינוי לאלתכונותיו כטורף אצל חלק מזני הכלב השתמרו . מרבית הכלבים הינם חיות מחמד

ומספרם מוערך ,  כולו בעולםמאד הוא היום חיית מחמד נפוצה הכלב. ממין המוצאניכר 

, כולל איזורים בהם מין המוצא, הם הוכנסו על ידי האדם לכל איזורי מושבו. במאות מיליונים

 . אינו קיים) Canis lupus(הזאב 

 

 : וריות עם מעברים ביניהן מסווגים לפי מידת הקשר בינם לבין בני אדם לשלש קטגהכלבים

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

 .אין להם השפעה על בעלי חיים אחרים, ואינם יוצאים מבתיהם

הם אינם שייכים . הנמצאים בתחומי ערים וישובים או בסמוך להם,  משוטטיםכלבים. 2

. הסתמך בין היתר גם על משאבים המסופקים על ידי בני אדםאך עשויים ל, לבעלים כלשהם

 . אלה השפעה על בעלי חיים אחרים במקומות ישוב ובסמוך להםלכלבים

אף אחד . החיים ומתרבים בטבע ושורדים בעזרת צייד או חיפוש פגרים,  שהתפראוכלבים. 3

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

 .רבה על בעלי חיים אחרים

 

 כך שפרט הקטגוריותהגדרות אלו אינן מוחלטות וקיים רצף והמשכיות בין שלוש , במציאות

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

כלבים על ידי  טישתנהן עקב , השלישית זוכים לתגבור מתמיד משתי הקטגוריות הקודמות

 .  החיים בישובי אדם לטבעכלבים לטבע והן עקב הגירה של בעליהם
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וזאת עקב כמה , מהווים סכנה ממשית לחיית הברמשוטטים וכלבים שהתפראו  כלבים

 :סיבות

ארנבות (קטנים ו) איילים וצבאים(בינוניים טורפים יונקים שהתפראו  כלבים. טריפה .1

 . ת שוניםופוולעתים גם ע, )ומכרסמים

 : דרכיםשלשב,  ממנו מוצאומהזאבכולל ,  שונה מטורפים טבעייםהכלב

 מפני מחלות ומגינים עליהם מפני טריפה מהכלביםבני האדם מחסנים חלק . א

אך כמעט ואינם , גורמים אלו מווסתים במידה רבה את גודל אוכלוסיות טורפי הבר. ותחרות

 .כלבים שהתפראופוגעים ב

ולכן הם אינם ) בגלי אשפה למשל(יש לרוב מקור מזון קבוע או שהתפר לכלבים. ב

 .מושפעים משינויים בצפיפות אוכלוסיית הנטרפים

פעילות .  גם בשעות היוםים פעילכלבים שהתפראו, אחריםרבים בניגוד לטורפים . ג

בשעות אלה מאפשרת להגדיל את זמן חיפוש המזון ואת מגוון מיני הטרף הפוטנציאליים 

 .ורפים אחרים ביחס לט

  

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

הכלבים מאחר וצפיפות אוכלוסיות . ומקטינים את מלאי המזון הזמין לטורפים בטבע

תחרות זו עשויה ,  על זו של חיות בר אחרות באותו גודלשהתפראו עשויה לעלות

נשרים (ם גם מתחרים בדורסים אוכלי פגרים  כלבי.להיות משמעותית ביותר

 .הן על ידי צריכת הפגרים והן על ידי הרחקה פעילה של הדורסים מפגרים) ועוזניות

 

הידועה .  מהווים מאגר מתמיד של מחלות שונותכלבים שהתפראו. העברת מחלות .3

 אך כלבים נושאים ומעבירים גם מחלות ,כלבתה והמסוכנת במחלות אלה היא מחלת

 ,Leishmania  מיני,Canine distemper, Parvo virus ות כמ כלבלבתאחר

Trypanosoma ,Toxoplasma ,חלק . כמו שרשור הכלב, וכן טפילים חיצוניים ופנימיים

 . או גלליהםכלביםממחלות אלה עובר גם לבני אדם במגע עם 

 

כליאים  מכלבים, של הכלבמין המוצא , ים הזאבבאיזורים בהם קי. היברידיזציה. 4

במקומות אחדים ואמנם נמצא כי , אוכלוסיהה  ומשנים את המבנה הגנטי שלבזאבים

 .כלבים עם היו בני כלאיים הזאביםאוכלוסית מ חלקנמצא כי 

 

.  רשות שמורות הטבע והגנים אחראית להגן על אוכלוסיות חיות הבר מפני סכנות שונות

. המצויים בשטחי בר מהווים סכנה כזו כלביםמוכיחים כי וגם בארץ מחקרים בארצות אחרות 
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אך מאחר ורובן מבוססות על מספר ,  בישראלקיימות הערכות שונות לגבי מספר הכלבים

מספר . הכלבים שחוסנו אין נתונים על מספר הכלבים המשוטטים או כלבים שהתפראו

,  מכלל הכלבים בארץ60% - ואלה מהווים כנראה כ135,000 -הכלבים האלה מוערך בכ

על של חיות בר  בארץ לא ידוע מהו שיעור הטריפה .220,000 -המספר הכללי הינו כ, ומרכל

עדויות ישירות ו) 2001מנור (קיים מחקר אחד  .י כלבים משוטטים וכלבים שהתפראויד

 וכן זוחלים ,ושפנים) בעיקר עופרים(צבאים  צדים בארץ כלביםועקיפות המצביעות על כך ש

להקות כלבים משוטטים וכלבים .ארנבות וגם עופות, דים יעליםומטרי) למשל קמטן וצבים(

כמו כן . בודדים מונעים מנשרים ודורסים אחרים גישה למזון המוצע להם בתחנות האכלה

ויתכן מאד שהם מעבירים מחלות לחיות , קיימות בארץ עדויות על הכלאות בין כלבים וזאבים

 הנכנסים לשטחים הכלביםת מספר על הרשות לפעול איפוא להקטין ככל האפשר א. בר

להמשיך הדרך היעילה ביותר להשיג מטרה זו היא . פתוחים בכלל ולשמורות טבע בפרט

 .כפי שנעשה מזה שנים רבות, ובשטחים הפתוחים משוטטים בשמורות טבע בכלביםלירות ו

 כמוכן על.  ולהמיתם בהרדמהכלביםבמידה וימצא לכך תקציב מתאים ניתן יהיה גם ללכוד 

השרותים , המשרד לאיכות הסביבה( גופים אחרים לפעול בתאום ובשיתוף עםהרשות 

בפעולות להקטנת ) כלביםוטרינרים ברשויות מקומיות ואגודות העוסקות ברווחת , הוטרינריים

 המהגרים כלביםאוכלוסיות המהוות מאגר של ,  משוטטים בישוביםכלביםגודל אוכלוסיות 

 .לשטחים פתוחים
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 הקדמה

דבר , הגידול המהיר באוכלוסייה האנושית הביא להתפשטות בני האדם לאזורים לא מיושבים

הוא הביא , לכל מקום אליו הגיע האדם. שהביא להשלכות חמורות על הסביבה ועולם החי

 ,מספר מינים מבויתים) אינטרודוקציה(ך הוחדרו כתוצאה מכ. עמו בעלי חיים מבויתים

 . לבתי גידול בהם הם לא היו קיימים באופן טבעי, )Canis familiaris(וביניהם הכלב 
 Savolainen( שנה 15,000מלווה את האדם בנדודיו בעולם מאז בוית לראשונה לפני כ  הכלב

et al., 2002( ,הארץ וכיום זהו הכלבי הנפוץ ביותר על פני כדור )Green & Gipson, 1994 (

השכיחות הגבוהה של כלבים המשוטטים . ובעל השפעה נרחבת על הסביבה וחיות הבר

של ) היברידיזציה(הכלאה , חופשי מהווה מקור דאגה לשומרי הטבע עקב טריפת חיות בר

שכן , וכן יצירת סיכון בריאותי לחיות הבר ולאוכלוסייה האנושית) זאב(כלבים עם מין המוצא 

 .כלבים הם נשאים של מספר מחלות

 

 :  עם מעברים ביניהןניתן לחלק את הכלבים לשלוש קבוצות נפרדות

לקבוצה זו השפעה .  כלבים הנמצאים תחת פיקוח ובתחומי הבית של בעליהם:כלבי בית

רק אם בעליהם לוקחים אותם לאזורים טבעיים ומאפשרים המתבטאת על חיות הבר שולית 

 .הטריד חיות בר או ללהם לצוד

שליטה ל נתוניםכלבים אלו משוטטים בסמוך למשכנות האדם והם : כלבים משוטטים

ממזון ,  ומשאריות מזוןכלבים אלו ניזונים מאשפה.  שליטה כזולאלאנושית חלקית או כלל 

הם עשויים גם למצוא מחסה ושתייה . הניתן להם על ידי בני אדם או מטריפה של חיות משק

לכלבים אלו עשויה להיות השפעה משמעותית על חיות הבר באזורים  .בסמוך לאדם

הם נוטים להרוג יותר מן מה עוד ש, הסמוכים למשכנות האדם שכן הם נוטים לצוד בלהקות

 תודות לשינויים בסביבה כתוצאה ממעשי ידי אדם יכולים כלבים .הדרוש להישרדותם

  .להתקיים במקומות חיות בהם לא חיו בעבר

או ננטשו כגורים והפכו , גורשו,  כלבים שהתפראו הם כלבים שברחו:תפראוכלבים שה

הפסיקו להסתמך על האדם ותוצרתו על כמעט לכלבים משוטטים שחדרו אל בית גידול טבעי ו

חלקם משתמשים במזבלות כמקור מזון ואחרים מבססים את עיקר מזונם על . לשרודמנת 

 גדלים, גם כלבים אלו מופיעים במגוון צורות, הביתכמו כלבי  ).Green & Gipson, 1994(צייד 

וצבעים ולכן קשה להבחין בינם לבין כלבי בית והם מסוגלים להעמיד צאצאים יחד עם כלבי 

מתפתח בן תערובת הדומה , של רבייה בלתי מבוקרתאחדים לאחר דורות , בדרך כלל. הבית

הבחין ) Green & Gipson, 1994: אצל) (McKnight) 1964. לרוב לרועה גרמני או האסקי

, את הרועה הגרמניביניהם במספר גזעי כלבים הנוטים להפוך לכלבים שהתפראו והוא מונה 
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לרוב כלבים שהתפראו באזור מסוים מייצגים את הגזע הנפוץ באזור זה . וכלבי קולי, רים'פינצ

)Green & Gipson, 1994.( 

 

שהתפראו היא מידת התלות שלהם בבני התכונה העיקרית המבדילה בין כלבי בית לכלבים 

 Green: אצל) (Scott & Causey) 1973. ובמידה מסוימת גם התנהגותם כלפי האדם, האדם

& Gipson, 1994 (הכלב של על בסיס התנהגות , הבדילו בין כלבים שהתפראו לכלבי בית

. ה רגועהכלבי בית לרוב מגיבים לנוכחות אדם בזנב מכשכש או בתנוח. כשהוא כלוא בכלוב

נביחות וניסיונות , כלבים שהתפראו הפגינו התנהגות תוקפנית הכוללת נהמות, לעומתם

 . מעגלית כלומר סוג הכלב מוגדר על ידי ההתנהגות ולהפךזו הינההגדרה . נשיכה

כלבים שהתפראו עשויים להופיע בכל מקום שבו האדם היה נוכח ואפשר לכלבים לשוטט 

פרט לאנטארקטיקה  כלבים אלו נפוצים בכל היבשות . לו רצוייםחופשי או שיחרר כלבים בלתי

אפריקה ובמספר איים , ניו זילנד, אוסטרליה, אסיה, אירופה, מרכז ודרום אמריקה, כולל צפון

 . אוקיניים כגון בגלפאגוס

 

 מוצא הכלבים וביותם 

אך  מאובני , ותהעדויות הארכיאולוגיות נדיר. זמן הופעת הכלבים בהיסטוריה עדיין אינו ברור

מחקרים שנעשו לאחרונה מקדימים ). Kendall, 2002( שנה 7,000 -הכלבים מתוארכים לכ

לא ) Canis lupus(בה אומצו זאבים ) Paleolithic(את תקופת הביות לתקופה הפלאוליתית 

 שוומחברים אלה ה). Savolainen et al., 2002( שנה 15,000 -תוקפניים במזרח אסיה לפני כ

 זאבים אירואסייתים עם 38של ) המועבר בתורשה אימהית( מיטוכונדריאלי DNA דתם בעבו

אפריקה ואמריקה הארקטית על מנת להעריך את , אירופה,  כלבי בית מרחבי אסיה654

 על מקור משותף של ותתוצאות מחקרם מעיד. האזור והזמן בו בויתו הכלבים הראשונים

, תאילנד, הוריאציה הגנטית של כלבים בסין. לביםמאגר גנים יחיד עבור כל אוכלוסיות הכ

אפריקה ואמריקה , מערב אסיה, טיבט ויפן גדולה בהרבה מזו של אירופה, קמבודיה

מזרח הינו במקור הופעת הכלבים המבויתים הראשונים ש מרמז על כךנתון זה . הארקטית

כלב קדום שנמצא  מיטוכונדריאלי משיירי DNAבודדו רצף ) Leonard et al.) 2002. אסיה

 כי והראו ,באתר ארכיאולוגי הקדום להתיישבות האירופאית באמריקה הלטינית ואלסקה

הכלבים הקדומים של אמריקה היו קרובים יותר לכלבים אירואסייתים מאשר לזאבים 

מסקנתם הייתה שמקור הכלבים המבוייתים באמריקה היה בכלבים מהעולם . האמריקאיים

 ).  Pleistocene(ם בחצייתו את מיצר ברינג בסוף תקופת הפלייסטוקן הישן אשר ליוו את האד

Hare et al.) 2002 (הכלבים נבחרו בשל מספר יכולות , הציעו שבמהלך תהליך הביות

אך הוא , בויית כנראה בראש ובראשונה על מנת לסייע בציידהכלב . חברתיות וקוגנטיביות

סיוע לעיוורים ובעלי ,  רכוש ומשק החיבשמירה על: עשוי לשרת את האדם בדרכים רבות

רוב רובם של , כיום. זיהוי חומרי נפץ וסמים ועוד, במשימות חיפוש והצלה, מוגבלויות אחרות
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. רבה לבעלי הכלביםבעל משמעות הוא תפקיד שכשלעצמו , בלבדהכלבים הינם חיות מחמד 

ד ולגרום לנזקים הם עשויים להפוך למטר, ללא טיפול ושליטה בכלבים אלו, למרות זאת

 .   חמוריםסביבתיים 

 

 נתונים כמותיים ותפוצה
 מיליון כלבים בעולם כולו ושכיחותם באזורים מקומיים 500 -ככיום ההערכות הן כי ישנם 

 אצל  Wandeler et al., 1993(זמינות מזון ומחסה , אקלים, תלויה בגורמים כגון גיאוגרפיה

Veitch, 2002 .(של בני האדם ביחסם הכלבים באזור מסוים תלויה נוכחותם ושכיחותם של 

מהות ל, של הכלבים כחיות מחמדגישה זו מושפעת לרוב מהתפישה הציבורית .  הכלביםאל

הפצת מחלות על ידי כלבים וערכם של הכלבים כחיות , טיפול במשאבים, הסביבה הטבעית

 ).Veitch, 2002 (מחמד 

 

לגבי קיימים חוקים נוקשים ) בריטניה וגרמניה, ניו זילנד, למשל אוסטרליה(בארצות רבות 

חקלאים או ציידים לצוד או להרוג ,  חוקים המאפשרים לרשויות מקומיותוכןהחזקת כלבים 

, כתוצאה מכך). Veitch, 2002(כלבים שאינם תחת פיקוח או שנמצאים בשטחים מסוימים 

 אוכלוסיות מקומיות של אלו כלבים משוטטים נדירים למרות שיתכן כי ישנןהארצות רוב הב

 . כלבים שהתפראו

 

ארצות הברית קיימים חוקים לבקרה על אוכלוסיות הכלבים אך ישנם אזורים  ברוב אזורי

 Veitch אצל ,S. Sorby pers. comm(בהם החקלאים מאפשרים לכלביהם לשוטט בחופשיות 

 כלבים 232: וד מאיכולה להיות גבוההצפיפות כלבים משוטטים באזורים מיושבים ). 2002

 כלבים Daniels & Bekoff, 1989( ,154 אצל  Beck, 1973(מרילנד , ר בבולטימור"לקמ

 Ciudadב ). Daniels & Bekoff, 1989 אצל  Daniels, 1983(רזי 'ניו ג, ר בניוארק"לקמ

Juarez גדולה 2-5צפיפות הכלבים היא פי , אזור המאוכלס בצפיפות גבוהה,  שבמקסיקו 

 זה משקף ככל הנראה את צפיפות האוכלוסייה האנושית או את רמת הפשיעה נתון. יותר

 Daniels)המקומית שכן התושבים המקומיים מאמינים שאחזקת כלבים מספקת להם הגנה 

& Bekoff, 1989). 

 

החוק אינו מאפשר ,  אוכלוסיות של כלבים משוטטים וכלבים שהתפראובה קיימות, באיטליה

 & Genovesi(אלא מחייב לכידה וכליאה שלהם במכלאות ציבוריות הרג של כלבים משוטטים 

Duprae in press  אצל Veitch, 2002 .( 

במיוחד בשולי הערים , כלבים משוטטים וכלבים שהתפראו שכיחים ונפוצים מאוד, בהונג קונג

)Dahmar, 2000 .( רבים מהם שוחררו על ידי בעליהם שלא רצו בהם עוד כחיות מחמד
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 כלבים משוטטים או 20,000 -כמדי שנה ובממוצע נלכדים ומושמדים שם , חווחלקם בר

 .כלבים שהתפראו

 

 - כהמהווים מאוכלוסיית הכלבים מצויה בשטחים ציבוריים 70% -למעלה מ, בזימבבואה

 - העריכו את אוכלוסיית הכלבים בכל המדינה בכ1954 -ב.  משטחה של זימבבואה42%

250,000) Foggin, 1988 אצל Butler & Du Toit, 2002 .(שנתב, ארבעים שנה לאחר מכן 

קצב כש,  מיליון1.36 -בכ אוכלוסיית הכלבים בשטחים הציבוריים בלבדהוערכה , 1994

 ).Butler & Du Toit, 2002 אצל Butler & Bingham, 2000(בשנה  6.5% - כהואגדילה ה

 

 התנהגות חברתית ורבייה

 ; Beck, 1973 ; Daniels, 1983) (סוליטרים( לרוב יחידאיים הם, עירוניים וכפריים, כלבי בית

Daniels & Bekoff, 1989 .(טריטוריאליים בשטח מחיתם  הםכלבים אלו) Daniels & 

Bekoff, 1989(, קטן וקל להגנה אספקת מזון על ידי הבעלים באזור קרוב לודאי עקב. 

כל השנה למרות שחלקם חיים לרוב בלהקות קבועות במשך  כלבים שהתפראו, לעומתם

 & Daniels & Bekoff, 1989 ; Green(לתקופת זמן מוגבלת עשויים להצטרף ללהקה 

Gipson, 1994 .( היתרון בחיים בלהקה הוא הגברת הערנות)Vigilance ( המאפשרת הגנה

טובה יותר מפני טורפים אפשריים וכן הגדלת יכולת הגישה למקורות מזון טובים יותר ככל 

גרעין של להקה חדשה עשוי להיווצר  ).Daniels & Bekoff, 1989(גדולה יותר שהקבוצה 

דיווח על המבנה ) Bekoff, 1977 .(Nesbitt ) 1975( אחים המשוטטים יחדיו מקבוצת

כולל נקבות בזמן , ההיררכי הנוקשה של להקת כלבים שהתפראו ועל כך שלכלבים זרים

שוי להיות מקום מפגש בדומה לזאבים וכן לכלבים שהתפראו ע. אין מקום בלהקה, ייחום

באתרים אלו ניתן למצוא שיירי מזון ועדויות נוספות . נתיבי תנועה מוגדרים מן האתר ואליו

 ). Green & Gipson, 1994(המעידות על פעילות מרוכזת באתר 

 

 18-22 -מתרחש כל שישה חודשים ונמשך כהנקבות כלבי בית מזדווגות רק במהלך הייחום 

: גודל השגר משתנה ותלוי בין השאר בגודל הכלב. וההריון נמשך כתשעה שבועות, יום

בכלבים קטנים נדיר למצוא שגר הגדול משני גורים ואילו אצל הגזעים הגדולים יותר הממוצע 

כלבים שהתפראו שומרים על ). Colombia Encyclopedia, 2003(קרוב יותר לעשרה גורים 

שהם בעלי מחזור רבייה עונתי חד , גוד לכלביים אחרים בטבעבני, מחזור רבייתי דו שנתי

מצא שרק נקבה אחת בלהקה של כלבים ) Kleiman, 1968 .(Gipson) 1983(שנתי 

למרות נוכחותן של נקבות בוגרות נוספות , שהתפראו המליטה במהלך שנתיים של מחקר

, היא נאלצת, תעברהבמידה ונקבה נוספת ה כי הציעו ) Daniels & Bekoff) 1989. בלהקה

על מנת להגן על צאצאיה ,  לעזוב את הלהקה ולמצוא לעצמה שטח זמני חדש,ככל הנראה
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 ,Daniels & Bekoff(התנהגות דומה קיימת גם בזאבים .  על ידי הנקבה השליטהמהרג

 ).Daniels & Bekoff, 1989( שיעור התמותה בגיל צעיר הוא גבוה בכלבים שהתפראו). 1989

 

 ושטח המחיה של כלבים שהתפראו ות מקום החי
גודלו של שטח המחיה בכלבים שהתפראו משתנה מאוד וככל הנראה מושפע בעיקר 

 בטווח מצומצם יחסית משוטטותמזבלות בלהקות כלבים הניזונות בעיקר . מזמינות המזון

 להקות המתבססות בעיקר על צייד של חיות בר וחיות משק עשויות ןסביב המזבלה ולעומת

 Fortבשטח הצבאי ). Green & Gipson, 1994(ר או יותר " קמ130וע על פני שטח של לנ

Ruckerבוגרים 2-6בין נע גודל הלהקה של כלבים שהתפראו ,  באלבמה )Causey & Cude, 

להקות כלבים , בארצות הברית. ר" קמ0.02 המחיה המינימלי היה תחוםוגודל ) 1980

ין נוכחות גבוהה של בני אדם כגון בשטחים צבאיים בשטחים בהם אלרוב שהתפראו נמצאות 

האזורים היחידים שאינם מתאימים ללהקות כלבים . שולי שדות תעופה גדוליםבסגורים ו

נמצאים או באזורים בהם , מחסהמקומות מקורות מזון או הם  שחסרים באלהשהתפראו הם 

 ,Green & Gipson (לטרוף את הכלביםלעתים נוהגים ש, במיוחד זאבים, טורפים גדולים

1994 .( 

 

  כטורפים ביתכלבי
במקומות בהם האדם .  לאזורים טבעיים באזורים רבים בעולםהובאו על ידי האדםכלבי בית 

, מקורות מים או מחסה,  הטבעי כגון יצירת מקורות מזון חליפייםבמקום החיותיוצר שינוי 

ת טורפים טבעיים והתבססות גם העלמו.  הישרדות של אוכלוסיות הכלביםמשתפרים סיכויי

גידול . של אוכלוסיות מיני טרף חדשים תרמו ליכולת ההישרדות של אוכלוסיות הכלבים

להקטנה משמעותית , בשל תחרות על מקורות המזון, באוכלוסית הכלבים בבר יכולה לגרום

 מתחת לגודל סף מינימלי המאפשר את המשך אל אוכלוסיות של מיני טורפים מקומיים של

 ). Veitch, 2002(מן וקי

 

ולעיתים קשה להבחין ,  הבר עדיין לא תועדה היטב בספרותתההשפעה שיש לכלבים על חיי

בין הנזק הנגרם מכלבים לבין נזק הנגרם ממזיקים אחרים שהוחדרו אל הטבע או מהשפעות 

בין השאר גם ,  אחדים של גורמיםת שילובברוב המקרים הנזק הנגרם הוא תוצא. האדם

לסביבה הטבעית כך שלהקות , לא כוונהלבכוונה או , האדם ממשיך להחדיר כלבים. כלבים

נזרקו הוזנחו או גורי כלבים ש, כלבים שנזנחו. תגבורת קבועהכלבים שהתפראו מקבלות 

דוגמא קיצונית . לרחוב וכלבים שאבדו עשויים להפוך לכלבים משוטטים או כלבים שהתפראו

כאשר , 1991 -במהלך מלחמת המפרץ ב של כלבים לכך מישראל היא השחרור המסיבי

מחוץ לשדה התעופה בדרכם אל ותם אנשים רבים השליכו את כלביהם לרחוב או נטשו א

  .רבים מכלבים אלו הפכו לכלבים משוטטים או כלבים שהתפראו. מחוץ למדינה
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). Green & Gipson, 1994(מטבעם ) אופורטוניסטים(כלבים שהתפראו הם טורפים סתגלנים 

תזונתם . כולל גם חיות משק, הצדים טרף גדול או קטן, הם עשויים להיות טורפים יעילים

ציד , במיוחד חיות דרוסות או פגרי חיות משק שהושלכו ללא פיקוח,  מפגרים גםמורכבת

 ). Green & Gipson, 1994(פירות וזבל , צמחיה ירוקה, אקטיבי

 

הערב , דם הם פעילים בשעות בין הערבייםבמקומות שבהם כלבים שהתפראו פוחדים מהא

). Canidae) ( Green & Gipson, 1994(בדומה למינים אחרים ממשפחת הכלביים , והלילה

כלבים משוטטים תרים אחרי פגרים בכל שעות היום עם שיא בפעילות בשעות , בזימבבואה

בשעות היום וגם יכולתם של הכלבים להיות פעילים גם ). Butler & Du Toit, 2002(הזריחה 

 מה שמקנה להם , להם לנצל יותר הזדמנויות לצוד ולמצוא מזוןתבשעות הלילה מאפשר

 . יתרון יחסי על פני טורפים מקומיים

 

 הבר על ידי כלבים משוטטים תמעט מאוד מחקרים מקיפים נעשו בנושא הפגיעה בחיי

מעידות על  והן ם בעולםרוב העדויות הן דוגמאות מקומיות מאזורים שוני. וכלבים שהתפראו

נערך בזימבבואה ובחן את יחסי , אחד המחקרים המקיפים שנעשו.  התופעהוהיקףחומרת 

 . הגומלין בין כלבים משוטטים לאוכלי נבלות מקומיים

 

מספר , )אזורים כפריים או אזורי חקלאות מסורתית(בשטחים הציבוריים של זימבבואה 

 משמורות Butler & Du Toit, 2002 .(62%(ים הכלבים המשוטטים הגיע לרמה חסרת תקד

הטבע בזימבבואה גובלות בשטחים ציבוריים כך שליחסי הגומלין בין כלבים משוטטים לבין 

 . חיות הבר עשויה להיות השפעה משמעותית

 

 Butler & Du Toit) 2002 ( ערכו במשך שנתיים מחקר שמטרתו לבחון את יחסי הגומלין

משוטטים לבין אוכלי נבלות מקומיים באזור הגבול שבין השטח התחרותיים שבין כלבים 

  לרוב הכלבים באזור המחקר היו שייכים. Sengwa לבין אזור המחקר הטבעי Gokweהציבורי 

 ואפשרו בהם את צורכיהם הבסיסיים אך לא שלטו לכלביםסיפקו  ואלה  ,לתושבים המקומיים

כה על פסולת ובעיקר על פגרי חיות תזונתם של כלבים אלו הסתמ. להם תנועה חופשית

חברת החולייתנים אוכלי הפגרים באזור הורכבה משמונה מיני יונקים . משק שהוזנחו בשטח

 מן 60% -הכלבים היו הנפוצים ביותר מבין כל שאר המינים וצרכו כ. עופותותשעה מיני 

עה ככל הנראה השפישנה לכלבים , כתוצאה מכך. המסה הכללית הנאכלת של הפגרים

במיוחד באזורי החיץ שבין השטחים , תחרותית ישירה על אוכלי הפגרים המקומיים

 . הציבוריים לשטח המחקר הטבעי
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Butler & Du Toit) 2002 ( טענו כי הנשרים)שהיו הנפוצים ביותר , )ארבעה מינים שונים

 עם מן התחרותביותר  הרבה במידההם ככל הנראה אלו שסובלים , מבין שאר אוכלי הפגרים

 : החוקרים הציעו ארבע סיבות לעליונותם של הכלבים כאוכלי פגרים על הנשרים. הכלבים

לעומת שעות פעילות מוגבלות של ) יום ולילה(שעות הפעילות של הכלבים גמישות  .א

 . קיימות עבור הנשריםןלנצל הזדמנויות שאינעל כן הם יכולים , הנשרים

 .ככל הנראה בגלל גודלם, על פגר כלבים יכולים לסלק בקלות יחסית נשרים מ .ב

 . עוד לפני שהנשרים הבחינו בהם,  כלבים צורכים פגרים קטנים במהירות .ג

ואלו מתרחשות בעיקר בשעות ,  הנשרים רגישים יותר מן הכלבים להפרעות אנושיות .ד

 .כך שיש לכך השפעה גדולה יותר על הנשרים, היום

 

Butler & Du Toit) 2002 (היות ואוכלוסיות הנשרים , וא מדאיג במיוחדמציינים כי מצב זה ה

בהתחשב . והרעלותמקומות חיות בדרום אפריקה נמצאות בסכנת הכחדה בעקבות הרס 

בעובדה שקצב הגידול של אוכלוסיית הכלבים המשוטטים בשנה בשטחים הציבוריים של 

מית ההשפעה האקולוגית שלהם על אוכלוסיית אוכלי הפגרים המקו, 6.5%זימבבואה הינו 

 . עשויה רק להחריף

 

 :ממחישות את סכנתם של כלבים לחיות הברה נוספותדוגמאות להלן 

הכחידו ביום אחד מושבה , חמישה כלבים חסרי שליטה, )Cagkiari, Sardinia(באיטליה * 

 ל הכחדת מושבות שלמות של עופות מים עדיווחים דומים  וקיימים גדולה של פלמינגו

)Genovesi & Duprae, in press אצל Vietch, 2002 .( 

 

דווח על כלבים שהתפראו , ארצות הברית, במהלך מחקר שנמשך כשנתיים וחצי באלבמה*

וכן מאשפה ) Gopherus polyphemus(וצבים ) Sylvilagus floridanus(שניזונו על ארנבונים 

 ). Causey & Cude, 1980(ופגרים 

 

על ידי ) Odocoilus virginianus(ם לבני זנב במספר מחקרים הוראה כי טריפת עופרי איילי*

 ,Lowry and McArthur 1978, Huegel et al. 1985(כלבים שהתפראו היא תופעה נפוצה 

.Nelson and Woolf 1987, Ballard et al. 1999 פגיעים במיוחד להתקפות מצד  אייליםעופרי 

 ,Wildlife Report (הםכאשר הם צעירים ואינם מסוגלים להתחמק מטורפי,  באביבכלבים

 שכלביםטוען ,  שבקולורדוBasaltמנהל שמירת הטבע המחוזי בנפת ,  ריק אדמס).1998

לפי ). Wildlife Report, 1998(רודפים ומטרידים את הטרף עד שהוא מתמוטט מתשישות 

. המחלקה שלו מקבלת דיווח כמעט יומיומי על כלבים שרודפים אחר חיות בר גדולות, אדמס

טוען שבמהלך חודשי , בקולורדו  Archuletaמנהל שמירת הטבע המחוזי של נפת , יירגלן א

החורף המוקדמים האיילים יורדים אל אזורים נמוכים בהם שוהים גם טורפים ממשפחת 
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 ,Wildlife Report( איילים 12הוא מתאר כיצד במהלך יום אחד שני כלבים הרגו . הכלביים

1998 .( 

 

שם הם רודפים אחרי , דפים אחרי חיות בר מגיעים גם משמורת עין גדידיווח על כלבים הרו*

כלבים נצפו ). פ"מידע שבע, מיכאל בלכרר עוזי פז ו"ד) (Capra ibex nubiana(יעלים נובים 

, עמירם שקולניק' פרופ(בקיבוץ כברי ) Procavia capensis(כשהם מנסים לצוד שפני סלע 

ים שהתפראו לאורך מישור החוף בישראל הביאה העלייה בשכיחות כלב). מידע בעל פה

 ).Perry & Dmi’el, 1995(באזור ) Gazella gazella(לירידה במספר הצבאים כנראה 

 

דווח על שישה מקרים ) ר" קמ6.67(האי החמישי בגודלו בהונג קונג , Kau Sai Chauבאי *

ו כלבים שהתפראו  על ידי כלבים משוטטים א ממשפחת הגחנייםקטנים   טורפיםשל הרג של

ששת הפרטים שנקטלו השתייכו לשני מינים ). Dahmer, 2000 (1998-2001בין השנים 

)Viverricula indica, Paguma larvata  (ואף אחת מן הגופות , שאינם שכיחים במיוחד באי

 . לא נאכלה

 

שיא נוהג להתרבות לאורך חופי דרום אפריקה ונמיביה ב) Haematopus moquini(השלצדף *

דריסה הפרעות כגון הרס הקנים על ידי בני אדם ומ נפגע מאדמין זה .  הקיץ–עונת התיירות 

 ). Leseberg et al., 2000(רכב ולטריפת ביצים ואפרוחים על ידי כלבי בית בכלי 

 

כלבי בית המשוטטים ללא השגחה לאורך החוף מהווים איום על עופות מים באזורים *

כלבי בית שאינם קשורים ברצועה היו גורם ההפרעה ) Santa Barbara(בקליפורניה . מסוימים

). Lafferty, 2001a(המבלים בחוף את החורף ) Charadrius alexandrinus(העיקרי לחופמים 

 מן הציפורים עפו מן האזור 70% - מן הכלבים בחוף הפריעו למיני ציפורים שונות ו39%

 ).Lafferty, 2001b(לאחר הפרעת הכלבים 

 

 לאיים חסרי טורפים היה תפקיד ובעיקר,  לאזורים בהם לא חיו קודם לכן כלביםלהכנסת

  : להלן כמה דוגמאות).Veitch, 2002(מרכזי בהכחדות של מינים מקומיים 

 

אך הוא שייך , איננו ידוע בוודאות) Canis lupus familiaris dingo(מוצא הדינגו : והדינג*

. בורנאו והפיליפינים,  איים בקו המשווה כגון ניו גינאהלקבוצה קדומה של כלבים שאכלסה

משערים כי כלבי הדינגו הגיעו לאוסטרליה לאחר היווצרות , היות ואין כלבי דינגו בטסמניה

זמן הגעתם לאוסטרליה מוערך לתקופה .  שנה10,000-11,000 - המתוארך לכBassמיצרי 

 Dingo farm(a) ; The Dingo, 2000 ; Australian Conservation( שנה 3,500-4,000שלפני 

Foundation, 1984 .( על מנת להבין את ההשפעה שיש להחדרת כלבים לאזורים בהם הם
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יש לבחון את הנזק הנגרם בעבר ובהווה לחיי הבר של אוסטרליה בעקבות , לא היו קודם לכן

הגיע ליבשת ש) מבין יונקי שליה(הדינגו היה הטורף הגדול הראשון . החדרתו של הדינגו

של לפחות שני טורפים מיבשת זו אוסטרליה והופעתו ביבשת סייעה ככל הנראה להכחדתם 

    ) Thylacinus cynocephalus(וזאב הכיס ) Sarcophilus harrisii(השד הטסמני : יונקי כיס

)The Dingo, 2000 .( באתר האינטרנט של מוזיאון קווינסלנד)Queensland Museum ( ניתן

. בין היתר בעקבות טריפה על ידי דינגו,  רשימה של מינים הנחשבים בסכנת הכחדהלמצוא

 Greater Bilby) Macrotis lagotis (False Water Rat) Xeromysביניהם ניתן למצוא את 

myoides (Northern Bettong ) Bettongia tropica .( כלבי הדינגו ניזונים גם ממין הוולבי

Bridled nailtail Wallabie) Onychogalea fraenata ( הנמצא בסכנת הכחדה)(Fisher, 1998 

 

העדר שליטה ובקרה על אוכלוסיית הכלבים מהווה סכנה ממשית לאוכלוסיית , בניו זילנד*

באזורים הסמוכים ליישובי אדם או אזורים בהם בני אדם מטיילים ) Apteryx australis(הקיווי 

 130 -כ, Northland - מקרי מוות של קיווי שתועדו ב194מתוך . או צדים בלווית כלביהם

באחד המקרים ). Forest & Birds, 2001(כלבי משק וכלבי ציד , מיוחסים לכלבים שהתפראו

 - קיווים מתוך אוכלוסייה של כ500 -כ, Waitangiכלב משוטט אחד הרג ביער , המדווחים

 ).Taborsky, 1988( פרטים תוך מספר חודשים 900

 

לפחות ארבעה , )Atherton Tableland, North Queensland( קווינסלנד שבאוסטרליה בצפון*

נהרגו מהתקפה של כלבים או דינגו ) Dendrolagus lumholzi(פרטים של קנגורו אילני 

)Newell, 1999 .(התרחשה לאחר כריתת , השוכן על העצים, ההתקפה על קנגורו נדיר זה

 מקוםהרס .  הברת גורמים שונים המביאים לפגיעה בחייזוהי דוגמא לשילוב. היער הטרופי

יחד , )Coleman et al., 1997(מתואר כגורם העיקרי בפגיעה בחיי הבר בעולם כולו החיות ה

עשויים להיות הרסניים למינים הנמצאים , עם טריפה על ידי הכלבי השכיח ביותר בעולם

 . בסכנת הכחדה

 

 19 -ס  החל מהמחצית הראשונה של המאה הו לאיי הגלפאגוכנסכלבים משוטטים הו*

)Kruuk & Snell, 1981 .( באיים סנטה קרוז)Santa Cruz ( ואיזבלה)Isabela ( כלבים מהווים

שהתפראו מהווים איום חמור על אוכלוסיות של מינים אנדמיים כגון אוכלוסיית צבי הענק 

)Geochelone elephantopus( ,תעופה תקורמורנים חסרי יכול )Nannopterum harrisi( , כמו

 ).Veitch, 2002 אצל Sula nebouxi) (Barnett & Rudd, 1983(סולות כחולות רגל גם 

. באופן שגרתי) Amblyrhynchus cristatus(כלבים שהתפראו נוהגים לצוד גם איגואנות ים 

Kruuk & Snell) 1981(  מאוכלוסיית איגואנות 27% -העריכו שכלבים שהתפראו צדים כ 

אחוז זה גבוה ממה שאוכלוסיית האיגואנות באזור זה . כמו גם ביצי איגואנות, הים בשנה

 . יכולה לספוג לאורך שנים
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 הכלאות 

ויכולים להתרבות ) Wayne et al., 1997( קרובים מאוד זה לזה  Canisכל המינים בסוג 

בין מינים הכלאות ). Vila & Wayne, 1999 אצל Gray, 1954(ולהעמיד צאצאים פוריים 

 לגרום לבעיית שמירת טבע אם קיים איום על הזהות הגנטית של מיני כלביים ותקרובים עשוי

קיימים מספר דיווחים על כלבים המתרבים עם ). Vila & Wayne, 1999(בסכנת הכחדה 

מין , )Canis simensis(דוגמא בולטת היא זו של הזאב האתיופי . מינים נדירים או אנדמיים

אוכלוסייה זו .  פרטים החיים בהרי אתיופיה500 -דה שאוכלוסייתו מונה פחות מבסכנת הכח

) Gottelli & Sillero-Zubiri) 1990. חיה בחפיפה עם כלבי הבית ועשויה להתרבות עמם

 156מתוך , בנוסף. מדווחים על תצפיות של הזדווגויות כלבי בית עם זאבים אתיופיים

ובחינה גנטית ,  מהם היו צבעי פרווה חריגים8% -לכ, תצפיות על זאבים אתיופיים

)Microsatellite analysis( ,  מעידה אף היא על היותם בני תערובת)Gottelli et al., 1994 .(

גם , הכלאה בין מינית מתרחשת ככל הנראה בין זכרים של כלבי בית לנקבות של זאב אתיופי

 .אם הנקבה הזדווגה עם זאב אתיופי במקביל

 

עשויות להכחיד  )Canis lupus(ות לכך שהכלאה בין כלבי בית לזאב האפור ישנן עדוי

, איטליה, הכלאות בין כלבים לזאבים דווחו מברית המועצות. אוכלוסיות טהורות של הזאב

 ). Mendelssohn & Yom-Tov, 1999(וישראל ) Blanco et al., 1992(ספרד , פורטוגל

Butler) 1994 ( ברוב חלקי אירופה בעקבות " זיהום גנטי"להציע שהזאב האפור חשוף

 כי אוכלוסיית תת  מדווח)Butler) 1994. ההכלאות עם כלבים משוטטים או כלבים שהתפראו

, שנחשבה כטהורה מבחינה גנטית, )Canis lupus lupus(המין האירופי של הזאב האפור 

הכלאות מתרחשות טענו ש) Blanco et al.) 1992. היא למעשה ברובה הכלאה בין כלב לזאב

 Vila, לעומתם. כאשר אוכלוסיית הזאב כה דלילה עד כי הוא אינו יכול למצוא לעצמו בת זוג

& Wayne) 1999 ( טענו שההבדלים ההתנהגותיים והפיזיולוגיים בין זאבים לכלבים

מספיקים על מנת למנוע הכלאה בין כלבים לזאבים או למנוע מהצאצא לשרוד ולהתרבות 

הציעו שייחום לא סינכרוני של נקבות הכלבים ומאפיינים ) Green & Gipson) 1994. בטבע

מסייעים , התנהגותיים של להקת זאבים הנוהגים להרחיק את כל מי שאיננו חבר להקה

    .במניעת הכלאות בין כלבים לזאבים

 

 למשל  כמו של כלבים מיוחדיםהכלאות עם כלבים עשויות לאיים גם על קיומם של גזעים

New Guinea singing dog ) Canis hallstromi (ה. והדינגו האוסטרלי- New Guinea 

Singing dogנחשב כתת מין של כלב שהיה מבודד מכלביים אחרים ,  ממרכז גינאה החדשה

ביותר  העתיקים מגזעי הכלבים להיות אחד ונתון ההופך אות,  שנה4,000-5,000 -במשך כ

)Koler-Matznick, 2000 .(אך ידוע כי הרבה כלבי , כלוסיית הבר של כלב זה לא ידועמצב או

בית הובאו לאזור במהלך עשרים השנים האחרונות וקיים חשש מהכלאות עם כלבי הבית 
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)Wilton, year not mentioned .( בכל אוכלוסיות כלבי הבר של אוסטרליה קיימים פרטים

). Corbet, 2001(הנראה גדל ככל זו והחלק היחסי שלהם באוכלוסייה עם דינגו מוכלאים 

דינגו הם כלבי  מאוכלוסיית הכלביים 10.8%מעריכים כי רק , בצפון מזרח ויקטוריה לדוגמא

 עם  הם כלבים שהתפראו  וכל השאר הם פרטים מוכלאים37.6%,  מבחינה גנטיתיםטהור

 ). Dingo Farm (b) (דינגו

 

 שמירת טבע ובריאות הציבור
ים שאת חלקם הם טפילחשופים למגוון מחלות מדבקות ול, םכמו שאר בעלי החיי, כלבים

למרות שסקירה ספרותית זו עוסקת . חולקים עם בעלי חיים אחרים וחלקם עם בני האדם

ונושא , על בני האדםגם לא ניתן להתעלם מהשפעתם של אלו , בהשפעת כלבים על חיי הבר

 .זה ידון בתת הפרק הבא

 

 הבר ותכלבי בית ומחלות הפוגעות בחי .א

כך גדל הסיכון להדבקה של מינים , ככל שהקשר בין חיות משק מבויתות לחיות בר גדל

הסיכוי , בנוסף. ואתן גדל גם מאגר הפתוגנים, אוכלוסיות כלבי הבית הולכות וגדלות. נדירים

אמנם אוכלוסיית חיות הבר עשויה . להעברת מחלות גדל ככל שהאוכלוסיה צפופה יותר

, אך בניגוד לכלבי הבית, מידה כמו כלבי הבית לפתוגנים שוניםלהיות רגישה באותה ה

אוכלוסיית חיות הבר נמצאת בצפיפות נמוכה מספיק שאינה מאפשרת למחלה להתפשט 

חיים לרוב , הכלבים לעומתם. במהירות ולאחר התפרצות המחלה הפתוגן לרוב נעלם

כל אימת שהתנאים והתפרצות מחלות הופכת להיות שגרתית ומעגלית , בצפיפות גבוהה

 ). Pain, 1997(מתאימים לכך 

 

 כלבת

מחלת הכלבת מזוהה לרוב עם משפחת הכלביים אך היא עשויה לפגוע בטווח רחב של חיות 

הוירוס מופרש ברוק של חיה נגועה עוד . וירוס הכלבת מדבק וכמעט תמיד קטלני. בר ומשק

דשים על ידי נשיכות התוצאה היא הדבקה של פרטים ח. לפני הופעת תסמיני המחלה

תקופת הדגירה של נגיף הכלבת ). Fekadu, 1993(שלכאורה אינן מסוכנות ולכן לא מטופלות 

הוא בין שבוע למספר חודשים ואבחון המחלה על ידי תסמינים בלבד אינה מספיקה שכן חלק 

ולכן פעמים , נושאים את המחלה ללא הופעת סימנים קלינייםמן הכלבים הנגועים מפתחים 

 רבות לא מתייחסים אליה וחלק מן הכלבים מתים מן המחלה בלי שהופיעו אצלם התסמינים

) Fekadu, 1993 .( 

 מחלת הכלבת קטלה 1990-1991בשנים : להלן שתי דוגמאות להשפעת הכלבת על חיות בר

מחלת ). Bale Mountain) Pain, 1997יותר ממחצית הזאבים האתיופיים בפארק הלאומי 
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בשמורת מאסאי מרה ) Lycaon pictus(ם לתמותה של זאבים טלואים הכלבת גרמה ג

)Masai Mara (ובשמורת הסרנגטי 1989 -ב בקניה )Serengeti (1990 -ב) Pain, 1997.( 

 

 כלבלבת

  שחור הרגלחמוס ה אוכלוסייתהביאה את שהועברה כנראה על ידי כלבים מחלת הכלבלבת*

)Mustela nigripes (כחדה בשנות השבעים של המאה הקודמת בצפון אמריקה לסף ה)Pain, 

 - שחור רגל בצפון אמריקה הצטמצמה מכחמוסהאוכלוסייה האחרונה של , 1985 -ב). 1997

צניחה קטסטרופלית זו באוכלוסייה נגרמה בין . 1986 - פרטים בלבד ב16 -לכ,  פרטים58

 ,.Williams et al( כתוצאה ממגע עם כלבים כלבלבתהיתר גם מהדבקה של החמוסים ב

 ).Schenck et al., year not mentioned אצל 1988

 

בשמורת , בכל הגילאים) Panthera leo( התפרצות פתוגן גרמה למוות אריות 1994 -ב*

המחלה קטלה , תוך פחות משנה). Tanzania’s Serengeti National Park(הסרנגטי בטנזניה 

בדיקת דם . פשטה צפונה לכיוון קניהלפני שהת,  כשליש מן האוכלוסייה–אלפי אריות 

.  שאינם אמורים להידבק בה מחלה–ת הכלבלבת ורקמות גילתה כי האריות מתו ממחל

ומועבר , אדםקרוב לוירוס הגורם לחצבת ב, )Morbillivirus(הוירוס הגורם למחלה 

כלבים בכפרים . באירוסולים הנפלטים בנשימה וההדבקה מחייבת קירבה בין הפרטים

י מספר "ם אינם נוהגים לנוע בסמוך לאריות כך שככל הנראה הנגיף הועבר עהסמוכי

היה ככל הנראה האחרון בשרשרת שכן הם ) Crocuta crocuta(כשהצבוע הנקוד , מתווכים

 ). Segelken, 2002 אצל Pain, 1997(נמצאים בקרבה לאריות בזמן האכילה 

 

יה היבשתית הגדולה ביותר של נמצאת האוכלוסי) Madre de Dios(בדרום מזרח פרו *

 מהן חיות בפארק 60-70 -כ.  פרטים200 -המונה כ, )Pteronura brasiliensis( לוטרות ענק

 התגלה שרוב 1994 -ב). Pain, 1997( ובאזור חלה עליה במספר הכלבים Manuהלאומי 

תקוף שני הוירוסים הללו עשויים ל.  ופרווה כלבלבתהכלבים באזור נושאים נוגדנים כנגד

 ). Schenk et al., year not mention(ולהרוג לוטרות 

 

. בחופי אירופה) בעיקר כלבי ים(מחלת הכלבלבת גרמה לתמותה המונית של יונקים ימיים *

 . כלבי ים20,000 -האחרונה בהתפרצויות אלה ארעה לפני חודשים אחדים ובמהלכה מתו כ

 

האוסטרלי ) Thylacinus(אב הכיס  כנראה היתה גורם חשוב בהכחדת זמחלת הכלבלבת*

 .20 -בתחילת המאה ה

 

  מחלות אחרות
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וירוס הפרווה .  ישנן מחלות כלבים אחרות שעשויות לפגוע בחיות הברכלבלבתמלבד 

)Parvovirus ( גורם למחלה מדבקת במיוחד שיכולה לקטול גורים של בני משפחת הכלביים

)Pain, 1997 .( Sarcoptic mangeב איננה קטלנית אך היא יכולה להביא היא מחלה שלרו

במהלך ). Pain, 1997(למוות כאשר היא תוקפת בעלי חיים שלא נחשפו אליה בעבר 

 Vulpes( מאוכלוסיית השועלים 70% - כקטלההמחלה , ההתפרצות האחרונה בדנמרק

vulpes) (Frochhammer & Asferg, 2000 .( למרות שלא הוכח שהתפרצות זו נבעה ממגע

ה את התוצאות ההרסניות שמחלה מסוג זה ראזוהי דוגמא טובה המ,  כלבי ביתםישיר ע

 . עשויה להביא, על ידי כלבי ביתבין השאר הנישאת 

 

 בריאות הציבור והטרדות .ב

 המשוטטים ללא תכלבי בי. מחלות הנישאות על כלבים עשויות להדביק ואף לקטול בני אדם

רוב בני האדם אינם . ה לבעליהםהשגחת בעליהם עשויים להידבק במחלה ולהעביר

מתייחסים לכלבים כאל חיות בר ולכן הם עשויים להתקרב לכלבים משוטטים או כלבים 

 .למרות שזהו מצב שעלול להיות מסוכן, שהתפראו ללא חשש

 

 כלבת

מחלת הכלבת עדיין קיימת ברוב מדינות העולם והכלבים הם המקור העיקרי להדבקה ומוות 

מחלת הכלבת קיימת גם במדינות ). WHO, 1992 ; Fekadu, 1993(ה של בני אדם מן המחל

 .העולם המערבי

 

 מקרים של חשיפה נרחבת של בני אדם 22משרד הבריאות בארצות הברית דיווח על *

חשיפה נרחבת מוגדרת . 1990-1996ב בין השנים " מדינות שונות בארה15 -למחלה ב

 לאחר מגע עם חיה נגועה או שיש חשד שהיא  אנשים או יותר25 -כאשר ניתן טיפול מונע ל

 היו 10 -ב,  בעלי חיים שהיו מעורבים במקרים אלו22מתוך ). Rotz et al., 1998(נגועה 

מתוך , על סמך הנתונים של המרכז לפיקוח ומניעת מחלות בארצות הברית .מעורבים כלבים

 ,.Krebs et al(ם בכלבי מהם היו 111ד  בחיות מחמ1996 מקרי כלבת שהתגלו בשנת 574

1997.( 

 

 כלבים נגועים בכלבת על 860 - היו כ1992-1993הוערך כי בין ,  בקניהMachakosבמחוז  *

 בני אדם ננשכים 100,000 מתוך כל 234, בנוסף). Kitala et al., 2000( כלבים 100,000כל 

 25 - כההערכה היא כי ישנם. מעורבים כלבים,  ממקרי הנשיכה97% -י בעלי חיים וב"ע

 ). Kitala et al., 2000(מקרי כלבת בבני אדם בשנה על כל מיליון איש 
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בסרי לנקה מחלת הכלבת נפוצה בכל המחוזות וכלבים הם הנשאים והמפיצים העיקריים *

נגרמים על ידי ,  ממקרי הכלבת בחיות96% -למעלה מ). Matter et al., 2000(של המחלה 

 .רי הכלבת בבני אדם נגרמו מנשיכת כלבים נגועים ממק95% -העברה מכלבים נגועים וכ

 

מחלת הכלבת נפוצה גם במדגסקר וגם שם הכלבים הם הנשאים העיקריים של המחלה *

)Rakotomalala et al., 1998 .(דווח על עליה במקרי הכלבת בבני אדם 1996-1997 -ב 

 .1996 מקרי כלבת בבני אדם בשנת 50 -וההערכה היתה שהיו כ

 

 רותמחלות אח

 Helicobacterהפתוגן . כלבת היא רק אחת המחלות הנישאות ומועברות על ידי כלבים

heilmanni הגורם לדלקת קיבה באדם נישא ומופץ על ידי כלבים )Meininget al., 1998 .( 

Cohen & Gurtler) 2001 (גורמים להדבקת בני אדם ב, כולל כלבים, מצאו שחיות בית- 

American trypanosomiasis) Chagas disease .( המחלה נגרמת מטפיל חד תאי

)Trypanosomiasis cruzi (המחלה הנפוצה באמריקה הלטינית . המועבר בצורת נבגים

 Cohen & Gurtler. נחשבת ככרונית ולרוב סופנית ואין עבורה חיסון או תרופה יעילים

ה יכול להפחית באופן הציעו שהוצאת בעלי חיים ובמיוחד כלבים נגועים מחדר השינ )2001(

 . משמעותי את סיכויי ההדבקה

 

 .Leishmania infantum, L(כלבי בית הם גם נשאים ומפיצים עיקריים של חיידקי הלישמניה 

chagasi ( לבני אדם)Moreno & Alvar, 2002( . לישמניית המעיים)Visceral leishmaniasis( 

 -פוגעת בכו) Bevilacwua et al., 2001(ם נפוצה בבני אדם וכלבייכרונית המחלה כפרית היא 

האבולוציה המיוחדת של ). Grech et al., 2000(בעיקר בילדים ,  בני אדם בשנה400,000

דבר המעיד על , המחלה הראתה שהמחלה הופיעה לראשונה בכלביים ולאחר מכן בבני אדם

 ).  Bevilacwua et al., 2001(היותם של הכלבים כנשאי ומפיצי הנגיף 

 הפוגעים בבני  .Campylobacter sppגורי כלבים הם נשאים פוטנציאלים עבור הפתוגנים 

 ).  Hald & Madsen, 1997(אדם 

 

בעיקר לאור , טוקסופלזמה הינה מחלה נוספת היכולה להיות מועברת מכלבים לבני אדם

, בריובנעט וחו) (35.5(%העובדה ששכיחות הנוגדנים למחלה זו בין כלבים בישראל גבוהה 

1996.( 

 

אך כצפוי אירועי , מחלות שמועברות מכלבים לבני אדם עשויות גם לעבור לחיות הבר

סביר , למרות זאת. הדבקת חיות בר מדווחים בקצב נמוך יותר מזה של הדבקת בני אדם

 .להניח כי קצב הדבקת חיות בר הוא גבוה מזה של הדבקת בני אדם
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 ללא הפרעה מצד בני האדם ולרוב אינם כלבים שהתפראו משוטטים בסמוך למזבלות

, במיוחד על ילדים, במקרים אלו הסבירות להתקפות על בני אדם. מפחדים מבני האדם

 & Green(מקרים מסוג זה מתרחשים בתדירות גבוהה יחסית בישובים מרוחקים . עולה

Gipson, 1994 .(י מדי  מקרי נשיכה הנזקקים לטיפול רפוא585,000 -בארצות הברית ישנם כ

 מקרי מוות כתוצאה 279 דווח על 1979-1994בין השנים ). Gershman et al., 1994(שנה 

 מקרי מוות של בני אדם כתוצאה 25דווח על , 1995-1996מהתקפות כלבים ובין השנים 

מספרים אלו מתייחסים אך ורק למוות . היו ילדים) 80% (20מתוכם , מהתקפות כלבים

 ).MMWR Weekly, 1997( כתוצאה מהידבקות במחלות כתוצאה מנשיכות ולא מוות

 

 כלבי בית בישראל
המידע על כלבים שהתפראו נדיר ולא מאורגן למרות שכלבים מופיעים כמעט בכל , בישראל

מ " מ200 -מקום בישראל מלבד אזורים צחיחים בם כמות המשקעים השנתית פחותה מ

קיימות . לא נחקרו בארץט וכמעהשפעתם של כלבים והנזק שהם גורמים . גשם בשנה

 על פי סקר שבוצע על מדגם .הערכות שונות על מספר הכלבים בישראל והן אינן מדויקות

סופרים (" אלף 160 -הוערך מספר כלבי הבית בלמעלה מ,  בתי אב בישראל1,200מייצג של 

 .מספר הכלבים המחוסנים משמש כבסיס להערכה של כלל מספרי הכלבים). 1988, "כלבים 

 היה 1976-1997המספר המקסימלי של כלבים שחוסנו כנגד כלבת בשנה אחת בין השנים 

בשירותים הוטרינריים מעריכים כי מספר זה מהווה ). Yakobson et al., 1999 (135,000 -כ

 כלבים 220,000 -כלומר ההערכה היא כי ישנם כ,  ממספר הכלבים בישראל60% -כ

 ).פ"מידע שבע, ר ואן האן"ד(בישראל 

 

 כלבים רשומים 15,000 -טוען כי ישנם כ, הוטרינר הראשי בעיריית תל אביב, ר צבי גלין"ד

מספר .  כלבים שאינם רשומים2,600 - עוד כמצוייםבתל אביב והוא מעריך כי בתחומי העיר 

מושבים או , באזורים פתוחים יותר כגון קיבוצים) המטופלים על ידי בעליהם(הכלבים 

 .    יש יותר מכלב אחדבתים רביםוב,  גדול יותר,בבסיסים צבאיים

 

 נחשבת לאחת היאכה גבוהים עד כי בישראל הם קצב גידול האוכלוסייה ומדיניות הפיתוח 

באזור הים תיכוני בין חבל לכיש ודרום מישור החוף ועד , למעשה. המדינות הצפופות בעולם

קסימלי בין שני ישובים אינו עולה  רצף ישובים כה צפוף עד כי המרחק המקייםלגבול הלבנון 

מקום המרוחק יותר משלושה וחצי  באיזור הים תיכוני בממוצע אין, כלומר. מ"על שבעה ק

כלבים שהתפראו או כלבים משוטטים צגיעים לכן לכל מקום באזור הים . מ מן היישוב"ק

 .תיכוני
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ר לכלביהם לנוע אסור לבעלי כלבים לאפש, 2002, על פי החוק לבקרה ופיקוח על כלבים

מחוץ לתחומי הבית או החצר אלא אם הם קשורים ברצועה אל אדם המסוגל להחזיק ולשלוט 

. במיוחד באזורים כפריים,  משוטטים בחופשיות וללא בקרה ביתכלביגם , למרות זאת. בהם

בסיסים צבאיים היא מעשה ו כלבים בלתי רצויים בסמוך ליישובים חקלאיים נטישת ,בנוסף

 זרימה וקימת רבמספר הכלבים המשוטטים באזורים אלו הוא , כתוצאה מכך. דישכיח למ

 . בלתי פוסקת של פרטים חדשים לאוכלוסיות אלה

 

 עולה למרות זאת. הנזק שהם גורמים לחיית הברלא קיימים נתונים על בישראל כמעט ו

פראו כלבים שהתכי מדיווחים אישיים של אנשי רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים 

 מישור החוף ומעין , משני איזורים בארץדוגמאות. משוטטים ברוב שמורות הטבע בישראל

 .מדגימות את הנזק הנגרם לחיי הבר של ישראל מכלבים אלו, גדי

 

 בדיונות החול של מישור החוף בישראל 1987-1990במהלך מחקר שהתבצע בין השנים *

Perry & Dmi’el  1995 ( מספר כלבי הבית באזור המחקר שחל בבגידולהבחינו החוקרים .

 Gazella(ישראלי -נצפו עקבות של כלבים במקביל לעקבות של צבי ארץאחדים מקרים ב

gazella (החוקרים .  כי להקת כלבים משוטטים רדפה אחרי הצביואלה עשויות להעיד

מאמינים כי התרבות הכלבים היתה הגורם העיקרי שהביא להפחתת מספר הצבאים והכוח 

 .מהאזור) Varanus griseus(אפור ה

 של מאה העשרים בחולות מישור החוף הדרומי 90-עבודת מחקר שנעשתה בסוף שנות ה

, נמצא כי כלבים טורפים עופרי צבאים. אשרה את השערתם של פרי ודמיאל) 2001מנור (

שמספרם בו פחת , ולדעת החוקר הם מהווים את הסכנה העיקרית לקיום צבאים באיזור זה

בשטחים שלא היו בהם כלבים היה היחס המספרי בין .  תוך ארבע שנים180- ל260-מ

השמדת . נקבות לעופרים גבוה בצורה משמעותית ביותר בהשוואה לאיזורים בם היו כלבים

סכנת . הכלבים בירי על ידי פקח רשות הטבע והגנים לוותה בעליה מהירה במספר העופרים

 אחרים מאחר והכלבים ניזונים בעיקר ממקורות מזון הכלבים לצבאים גדולה משל טורפים

ישנה , בנוסף. ועל כן ירידה במספר הצבאים לא לוותה בירידה במספר הכלבים, אחרים

מסקנת המחקר היא . הגירה מתמדת של כלבים לשטחים הפתוחים מתוך הישובים הסמוכים

טטים ולהקטין את שכדי לאושש את אוכלוסית הצבאים יש להשמיד באופן רצוף כלבים משו

 .   זמינות המזון במזבלות

 

 הקהילה הכפרית ביחס לשליטה תושבי הדוגמא השניה מדגימה גם את היחס בו נוקטים *

שמורה זו מהווה . קיבוץ עין גדי שוכן סמוך לשמורת הטבע עין גדי במדבר יהודה .בכלביהם

 Procavia(שפני סלע , )Capra ibex(מקלט למינים רבים של בעלי חיים כגון היעל הנובי 

capensis ( נמרים)Panthera pardus ( ושועלי צוקים)Vulpes cana .( בקיבוץ משוטטים ללא
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ולעתים תחומי השמורה ב גםלעיתים קרובות משוטטים הנצפים , השגחה עשרות כלבי בית

דווח על לפחות שלושה . )פ"מידע שבע, אבי דוד(רודפים אחר שפני סלע או יעלים אף 

כמו כן הכלבים נראו כשהם רודפים . ם שונים בהם כלבי הקיבוץ טרפו שפני סלע צעיריםמקרי

מידע , מיכאל בלכרר עוזי פז ו"ד(אחרי יעלים אך אין הוכחה ברורה לטריפה של היעלים 

ופקחי רשות שמורות הטבע , נראה כי בעליהם של הכלבים אינם שולטים בכלביהם). פ"שבע

, אבי דוד(את הכלבים לבעליהם לאחר שאלו נתפשים בשמורה והגנים הלאומיים מחזירים 

 ). פ"מידע שבע

 

על , בנוסף לתצפיות אלה קיימות עדויות על כלבים שרדפו אחרי צבאים בנחל סכר בנגב

, ברמת הנדיב ובמטעי מעגן מיכאל) Capreolus capreolus(כלבים שטרפו צבאים ואייל כרמל 

ועדויות אחדות על , וצבים רבים ברמת הנדיב) Ophisaurus apodus(על כלבים שצדו קמטן 

כלבי רועים וכלבים שתפקידם להגן על בקר מטריפה , להקות של כלבים משוטטים(כלבים 

שמנעו מנשרים גישה לפגרים שהונחו בתחנות האכלה של רשות הטבע ) על ידי זאבים

 ) .  מידע בעל פה, אוהד הצופה(והגנים בגולן ובמדבר יהודה 

 

ניות שנוקטת רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים כלפי כלבים משוטטים באזורים המדי

 ומהווים נשאים  הברותטבעיים היא שכלבים אלו מהווים מטרד לסביבה הטבעית ולחי

 אך, רשאים הפקחים לירות בכלבים אלו, בעקבות כך. פוטנציאליים של מחלת הכלבת

 . השימוש ברעל אסור

 

י " ע1997-2001 הכלבים המשוטטים שנורו בישראל בין השנים  מראה את מספר1טבלה 

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

Unpublished manuscript .(  חשוב להדגיש כי המספרים המופיעים בטבלה זו אינם מייצגים

המספרים .  האוכלוסייה זואלא הם רק חלק קטן, את מספר הכלבים המשוטטים בישראל

 . מייצגים רק את המקרים המדווחים על ידי הפקחים והציידים
 

 ,Nemtzuv & Veksler (1997-2001מספר הכלבים המשוטטים שנורו בישראל בין השנים : 1טבלה 

Unpublished manuscript .( 

 

 שנה 1997 1998 1999 2000 2001

 

678 

 

719 

 

1679 

 

2148 

 

2684 

ים מספר הכלב

 שנורו

 



 

 23

מגפת הכלבת : מיוחס לשני גורמים, 1997-2001 במספרי הכלבים שנורו בין השנים הפחת

וכן ,  וגרמה לירידה ניכרת באוכלוסיות הכלביים בישראל1997-1998שהתפרצה בשנים 

 בעקבות לחץ ציבורי שהפעילו 2002 - ו2000ירי בכלבים משוטטים במהלך השנים איסור על 

י פקחי רשות שמורות הטבע והגנים "מספר הכלבים שנורים ע. עלי החייםתנועות לזכויות ב

הלאומיים קטן בהרבה מזה שמשמידים במחלקות הוטרינריות של הרשויות המקומיות בכל 

 כלבים משוטטים על ידי 22,000 -מדי שנה מושמדים כ, על פי נתוני משרד החקלאות. שנה

 ).פ"מידע שבע, ר ואן האן"ד(הרשויות המקומיות 

 

 מקרי כלבת אובחנו 2,243. מחלות כלבים שכיחות בישראל כמו במדינות רבות אחרות

מחלת הכלבת הופיעה בכל רחבי הארץ אם כי בעבר היה . 1948-1997בישראל בין השנים 

 היו המקרים שדווחו מכלל 50% -כ). Yakobson et al., 1999(קיים ריכוז באזור הצפון 

 -החל מאמצע שנות ה. עריםה בתחומי ורובם היו כלבים 1958 לפני אלה ארעואך , בכלבים

ושועלים נגועים , אזורים כפרייםממחלת הכלבת  מרבית מקרי של המאה הקודמת דווחו70

שועלים היו בתקופה , כלומר. 1988-1997 ממקרי הכלבת המדווחים בין השנים 49% -היוו כ

). Yakobson et al., 1999 (זו הנשאים והמפיצים העיקריים של מחלת הכלבת בישראל

.  לאחר הפסקה של כשלושים שנה1996-1997שלושה בני אדם מתו ממחלה זו בשנים 

אין מנוס מלקבוע שהופעת התחלואה : " נכתב15.12.1997בחוזר משרד הבריאות מיום 

 –מעידה על קיום מסה קריטית של בעלי חיים נגועים ' שקט'באדם לאחר עשרות שנים של 

הבנה וידיעה שהמחלה באדם מופיעה אך ורק דרך מגע פיזי של בעל חיים נגוע וזאת מתוך 

 ".מי שלא טופל בחיסון לאחר החשיפהבבכלבת 

 

קטילת כלבים , למרות שננקטים צעדים לבקרה ושליטה על מחלת הכלבת כגון חיסון כלבים

 הופעת עדיין שכיחות, והחזקתם בהסגר של בעלי חיים עם חשש לכלבת, וחתולים משוטטים

עלייה במספר .  האחרונותהכלבת בחיות בית נשארה פחות או יותר קבועה בשלושים השנים

קרוב לוודאי עקב נטישה המונית של כלבים על ידי , 1991-1992מקרי המחלה ארעה בשנים 

 מקרים של כלבת בכלבים 16 דווחו בישראל 2003בשנת . בעליהם בעקבות מלחמת המפרץ

 1996-1997 בשנים כתוצאה מכלבת שהיובני אדם מותה של מקרי תשלושה . בישראל

 .הגבירו את המודעות לסיכון שבמגע עם חיות בית או חיות בר שאינן מחוסנות בפני המחלה

 20,000 -כ(וחיסול כלבים ) כמאה אלף בשנה ומעלה(פעולות המניעה כוללות חיסון כלבים 

 קייםו, נושאות פריהוכחו כיעילות ו פעולות החיסול. )1976-1997בשנה בממוצע בין השנים 

 Yakobson et(מתאם מובהק בין מספר הכלבים המחוסלים למספר מקרי הכלבת המדווחים 

al., 1999  .( 
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,  מיליון דולר5.25 -הוערכה בכ) בבעלי חיים ובני אדם(עלות ההוצאה למניעת כלבת בארץ 

ההוצאה לטיפול . נחשפו למחלה מיליון דולר לטיפול בבני אדם ש0.3 -בנוסף להוצאה של כ

 מיליון דולר וזאת עקב עליה 3.5 - הגיעה לכ1997ובשנת , בבני אדם שנחשפו עלתה מאוד

בשנה זו טיפל . 1996-1997 -במודעות הציבור למחלה לאחר שמתו שלושה בני אדם ב

,  תלונות על נשיכה או שריטה של בני אדם על ידי בעלי חיים5,000 -משרד הבריאות בכ

 .   מתוכם על ידי כלבים או חתולים4,400

 מובאים נתוני משרד הבריאות 2בטבלה . כלבים מעבירים מחלות שונות אחרות לבני אדם

 .בקשר לחלק ממחלות אלה
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 1995-2000מספר המקרים בהם הופיעו מחלות של חיות מחמד בבני אדם בישראל בין השנים : 2טבלה 

 )ותנתוני משרד הבריא(

 

2000 1999 1998 1997 1996 1995  

 תולעת סרט 8 7 6 13 5 

קדחת הבהרות 45 45 59 35 77 52

 לישמניה 74 118 68 58 57 38
 

 

כלבים עשויים לגרום , מלבד הסכנות הכרוכות בהעברת מחלות על ידי נשיכות ושריטות

במיוחד , בישראל. למטרד תברואתי ציבורי בעקבות הטלת צורכיהם בשטחים ציבוריים

. קיימים חוקי עזר עירוניים על פינוי צואת כלבים על ידי בעליהם, ם גדולות כגון תל אביבבערי

בגינות ציבוריות ובמגרשי משחקים , למרות זאת ניתן עדיין למצוא צואת כלבים על מדרכות

מביע את חששו מפני העובדה , )2003(בן דוד , "הארץ"במאמר שהופיע בעיתון . לילדים

.  משחקת בארגז חול שייתכן שהולכי על ארבע עשו בו את צורכיהםשילדתו בת השנתיים

הורים בשכונתו של בן דוד בתל אביב חתמו על עצומה ותלו שלטים המבקשים מבעלי 

העירייה לא ) 2003(לפי בן דוד . הכלבים לאסוף את צואת כלביהם אך הם נכשלו במאבקם

רק . ותי הנשקף לילדים קטניםעשתה דבר על מנת לפתור את הבעיה למרות הסיכון הבריא

שמטרתה לאכוף חוקי עזר " משטרה ירוקה"החליטו בעיריית תל אביב להקים , 2002בקיץ 

החודשים הראשונים של פעילות המשטרה הירוקה הוקדשו . עירוניים ולשמור על ניקיון העיר

 25 הפקחים חילקו, 2003במהלך ינואר . 2003תחילת ינואר ב להלחינוך ואכיפת החוק הח

, למרות זאת. לבעלי כלבים שלא אספו את צואת כלביהם, ח כל אחד" ש490דוחות על סך 

, בן דוד(חצרות משחקים לילדים לסילוק כלבים מעדיין לא נעשים מאמצים גדולים יותר 

ומתקבל הרושם שהרשויות חוששות לפעול , תופעה דומה קימת בערים רבות בארץ). 2003

 .נגד בעלי הכלבים המזהמים
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