
הקשר בין פיזור חתולים משוטטים לבין מיקום מקורות מזון פוטנציאלים

:התצפיות נאספו בשני מסלולים קבועים: 2איור 

מ"ק5-אורכו כ( 'ב, מ"ק11-אורכו כ( 'א

.נקודות ההאכלה ופחי האשפה במרחב העירוני, קביעת דגם הפיזור המרחבי של החתולים•

.קביעת הקשר בין פיזור החתולים במרחב לבין פיזור מקורות המזון הפוטנציאלים שלהם•

.קביעת השינוי הטמפורלי בפיזור החתולים כתלות במועדי ההאכלות המבוצעות על ידי מאכילי חתולים•

עקב הקשר בין מיקומי החתולים למיקומי ההאכלות השלב הבא הוא ביצוע מניפולציה על  

2019בשנת . מיקום ההאכלות ובחינת השפעתה על מיקום החתולים ועל כמות המטרדים

המטרה . הראשונה בארץ בפתח תקווה אשר מסתיימת בקרוב" גינת החתולים"החלה בניית 

לגינת החתולים ולבחון האם הפעולה משפיעה על מיקום  להעביר את ההאכלות היא 

במידה והפעולה תצליח המשמעות היא  . החתולים והאם יש הפחתה בכמות המטרדים

להקל על  , ובנוסף, מציאת דרך בה ניתן להשפיע על אוכלוסיית החתולים מבלי להורידה

.המקומות והתושבים שסובלים מנוכחות החתולים מבלי לפגוע בהם

,  הם חתולים מבויתים שלא נמצאים בדרך קבע בבית או בחצר מסוימים( FRC = free roaming cats)חתולים משוטטים 

.  הם נפוצים בעיקר בערים ברחבי העולם ויכולים להגיע שם לצפיפויות גבוהות. יכולים לשוטט חופשי וחיים באזור ציבורי

פגיעה במגוון האקולוגי ואף  , גרימת מטרדים שונים לאדם, העברת מחלות זואנוטיות: בעיות ' צפיפות זו גורמת למס

.דריסה על ידי מכוניות והעברת מחלות מאחד לשני, פגיעה ברווחת החתולים עצמם עקב מחסור בטיפול רפואי הולם

:  קיימות מספר שיטות לוויסות וצמצום אוכלוסיית החתולים המשוטטים המחולקות לשתי אסטרטגיות עיקריות 

(.המחולקת גם היא לשיטות ניתוחיות ולשיטות לא ניתוחיות)המתה וויסות רבייתי 

. סירוס החזרה\עיקור, כלומר לכידהTNRכיום השיטה הנפוצה בארץ ובמדינות נוספות היא שיטת ה

הגירה  , עקב מנגנוני פיצוי רבייתי:היא הקטנת גודל האוכלוסייה אך יעילותה מוטלת בספק TNR-מטרת שיטת ה

החזרת החתולים לסביבתם לא מונעת את המטרדים  , לאורך זמן בנוסף( 70%)והצורך לשמור על אחוז עיקורים גבוה 

.  המיוחסים להם

:מ בריבוע"ק0.24שטח המחקר בו נעשו התצפיות ממוקם בעיר פתח תקווה ושטחו 

(. חצי בבוקר וחצי אחר הצהריים)בכל חודש במשך שנה נערכו ארבע תצפיות של כלל אזור המחקר שחולקו לשמונה 
.נתונים על פחי האשפה נאספו פעם אחת בתחילת המחקר. במהלכן נאספו נתונים על החתולים ועל האכלות התושבים

.למקורות ההאכלה השונים נקבעו ציונים משוקללים על פי איכות המזון והנגישות לחתולים

.חתולים האכלות ופחי אשפה אינם מפוזרים אקראית במרחב אלא מסודרים בצברים•

,  בעוד שמיקום החתולים קשור באופן מובהק לציוני האכלות התושבים•

.פחי האשפה אינם מסבירים את מיקומם של החתולים ומשמעותם בתור מקור מזון פוטנציאלי נמוכה הרבה יותר

כלומר רוב  -ההבדל הוא קטן , בנוסף, ברוב נקודות ההאכלה יש יותר חתולים בזמן ההאכלות אך הדבר לא עקבי•

.החתולים ממשיכים להתקבץ באזורי ההאכלות גם כאשר אין האכלות בפועל

את מיקומם ותפוצתם של  המראות יצרתי מפות שונות ArcGisבעזרת תוכנת מערכת המידע הגיאוגרפית 
.של ההאכלות ושל פחי האשפה באזור המחקר לאורך השנה, החתולים

.ArcGIS 10.6מוצגים בתוכנת המיפוי הגיאוגרפי שטח המחקר והתצפיות הנערכו בו למשך השנה: 4איור 

גינטרעידית ' דר, קלמנטאייל ' פרופ, חן שרר גיבשטיין

בית הספר לרפואה וטרינרית על שם קורט

:מסודרים בצבריםהאכלות התושבים ופחי אשפה אינם מפוזרים אקראית במרחב אלא , חתולים( 1

.האכלות התושבים ופחי האשפה, מובהק עבור תצפיות החתולים" האינדקס של מורן: "4איור 

:מיקום החתולים קשור למיקום ההאכלות אך לא קשור למיקום הפחים( 2

:חתולים מתקבצים באזורי האכלות גם כשאין האכלות בפועל( 3

העלייה בצפיפות החתולים בשטחים העירוניים מערימה קשיים הן על תושבים והן על מקומות בהם אסורה נוכחות  

?אך האם ניתן גם להשפיע על מיקומם. כיום המטרה העיקרית היא ויסות והפחתת אוכלוסיית החתולים. חתולים

הבנת מאפייני התפוצה של חתולים משוטטים בדגש על הקשר למקורות מזון פוטנציאלים תאפשר מציאת דרך לשינוי  

.ידע זה ושליטה במקורות המזון יאפשרו ייעול בהקצאת המשאבים לכל שיטת ויסות שתיבחר. הפיזור המרחבי שלהם

?האם החתולים נשארים באזור האכלה גם כאשר אין האכלה בפועל

מטרות המחקר העיקריות

שטח המחקר

איסוף הנתונים

.תצלום אווירי של שטח המחקר: 1איור 

הנתוניםהצגה ויזואלית של 

חשיבות המחקר

מבוא

מסקנות המחקר

מחקר המשך-השלב השני 

תוצאות

השונותהההאכלותשל תצפיות החתולים והציונים של ( (Kernelקרנלמפות צפיפות על פי פונקציית : 5איור 
.  ניתן לראות כי החתולים והאכלות התושבים מתקבצים במקומות דומים

תרשים פיזור המתאר את הקשר בין  : 6איור 

. מיקום החתולים לציוני פחי האשפה

תרשים פיזור המתאר את הקשר בין  : 7איור 

.מיקום החתולים לציוני פחי האשפה

.מטרים50וסביבם הוגדר שטח של נבחרו ארבעה אזורים בעלי ציון האכלות ומספר חתולים גבוה: 8איור 
.אשר מראות את ההבדל בצפיפות החתולים כאשר יש האכלות וכאשר אין( (Kernelקרנלמוצגות מפות צפיפות על פי פונקציית 

.מסומנים בכוכבית( P<0.05)שינויים מובהקים 

**

R² = 3E-06
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האשפהבין מיקום החתולים לציוני פחי קורולציה

R² = 0.4401
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לציוני האכלות התושביםבין מיקום החתולים קורולציה

:אזור

צפיפות גבוההצפיפות נמוכה

:כל תצפית שנאספה תועדה בצילום: 3איור 

תצפית האכלת תושבים( 'ג, תצפית פחי אשפה( 'ב, תצפית חתול( א

'א

'ב

'ג

P-valueערך האינדקס של מורןהמשתנה הנבדק

<0.470.01מספר החתולים

<0.190.01ציוני האכלות התושבים

<0.300.01ציוני פחי האשפה

'ב 'א


