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הכֹלבת כוֹלנו-מחֹלת שֹל ביִדיים זה

2017ִדצמבר

ברטוב|תנים אייֹל ציֹלום:

שֱקִד|שועֹל עיִדו ציֹלום:

בר? בחיות המחֹלה ֹלהתפשטות מביא מה

יתר צפיפות הוא הבר חיות בֱקרב המחֹלה ֹלהתפשטות מרכזי גורם

יותר, גִדוֹלה אוכֹלוסיותיהן שצפיפות ככֹל טבעי. ֹלא מריבוי כתוצאה

שֹל טבעי הֹלא ֹלריבוי גורם מה המחֹלה. ֹלהעברת הסיכוי עוֹלה כך

תנים שֹל יתר אוכֹלוסיות שֹל ֹלהתפתחותן המכריע הגורם הבר? חיות

ימות במרבית זמין מזון שֹל גִדוֹלות כמויות הוא אחרות בר חיות ושֹל

יותר רבים צאצאים זמין מזון בסביבת האִדם. מפעיֹלות השנה

נמצא זמין מזון צפופות. אוכֹלוסיות נוצרות וכך בגרות, ֹלגיֹל מגיעים

שֹל מזון בשיירי סגורים, ֹלא אשפה בפחי במזבֹלות, – מֱקום בכֹל

ֹלוֹלים, כגון חיים בעֹלי גיִדוֹל ובמתֱקני וחתוֹלים), (כֹלבים בית חיות

מושך ֹלהשגה הֱקֹל המזון בנוסף, ועוִד. ִדגים, בריכות ִדירים, רפתות,

חשיפה ומגביר והמשֱק, הבית חיות ואֹל האִדם אֹל הבר חיות את

נגועות. ֹלחיות מסוכנת

עושים? מה

הכֹלבת במחֹלת והגנים הטבע רשות עסֱקה זה כֹלבת גֹל ֹלפני עוִד

הגורמים כֹלֹל עם מֹלא פעוֹלה בשיתוף עובִדת והיא ראש, בכובִד

החֱקֹלאות במשרִד הווטרינריים השירותים בהם האחראים,

המֱקומיות. וברשויות

החֱקֹלאות משרִד שֹל הווטרינריים ֹלשירותים שותפה הרשות

הפרויֱקט במסגרת כֹלבת. נגִד והשועֹלים התנים חיסון בפרויֱקט

מחֹלת נגִד אוראֹליים חיסון תרכיבי ומהֱקרֱקע טיס מכֹלי מפזרים

חשובות, אֹלו פעוֹלות והשועֹלים. התנים את ֹלחסן במטרה הכֹלבת,

ֹלמניעת נוספים באמצעים ֹלנֱקוט ויש מוגבֹלת יעיֹלותן אך

אחרות. בר וחיות שועֹלים תנים, שֹל יתר אוכֹלוסיות שֹל התפתחותן

המזון בזמינות טיפוֹל הוא ֹלהשפיע יכוֹלים כוֹלנו עֹליו המרכזי הִדבר

ביישובים. האכֹלה בנֱקוִדות המשיכה מֱקורות וסיֹלוֱק האִדם ופסוֹלת

ֹלעשות: יכוֹלים שכוֹלנו ופשוטות יעיֹלות פעוֹלות מספר ֹלהֹלן

זמין: מזון שֹל מֱקורות סֹלֱקו

מונע: גיִדור

המחמִד: חיות עֹל הגנו

מרחֱק: שימרו

יש גֹלויה, אשפה ֹלהשאיר אין

עופות, פגרי ֹלהשֹליך אין היטב. אותם וֹלסגור אשפה ֹלפחי ֹלפנותה

ֹלמכֹלים ֹלפנותם אֹלא חיים ֹלבעֹלי נגיש במֱקום משֱק וחיות ִדגים

ֹלכך. המיועִדים סגורים

וגם מפטמות, ֹלוֹלים, ִדירים, רפתות, ֹלגִדר מאוִד מומֹלץ

מזון. ומרכזי פסוֹלת הטמנת אתרי

ֹלשוטט שֹלכם המחמִד ֹלחיות תניחו אֹל

נגִד הכֹלבים את ֹלחסן חובה ֱקשור. ֹלהיות עֹליו הכֹלב עם בטיוֹל ֹלבִדן.

בעֹליהן. באחריות הוא המשֱק וחיות הבית חיות חיסון כֹלבת.

פתוחים בכֹלים מחמִד ֹלחיות מזון ֹלהשאיר אין

– הֹליֹלה בשעות וֹלא היום בשעות ֹלהאכיֹלן מוטב ֹלבית. מחוץ

בחוץ. ֹלהשאיר אין השאריות ואת – פעיֹלות הבר חיות שבהן השעות

ֹלהם שניתן שהמזון מפני רחוב, חתוֹלי מהאכֹלת ֹלהימנע יש כן כמו

בר. חיות גם אֹליו מושך

ֹלגרום עֹלוֹלות איתן והתייִדִדות בר חיות האכֹלת

התֱקרבותן אִדם. מבני הטבעי חששן את וֹלהפחית בהתנהגותן ֹלשינוי

מהן. מפגיעה הסיכון את מעֹלה אֹלינו

בחוכמה: האכיֹלו

הנשיכה מֱקום את ֹלשטוף יש נשיכה שֹל מֱקרה בכֹל
מייִדי טיפוֹל ֹלֱקבֹלת ֹלפנות ובסבון, מים בהרבה

מחמִד ֹלחיית הֱקשור בכֹל הבריאות. ֹלמשרִד וֹלִדווח
ישירות ֹלפנות יש עירוניים בשטחים וֹלאירועים

המועצה. או העירייה שֹל הווטרינרי ֹלשירות
נתֱקֹלתם אם או בר חיית שֹל היא הנשיכה אם

מייִד הוִדיעו תוֱקפנית, בר בחיית
בטֹלפון והגנים הטבע .ֹלרשות 3639*

מחֹלה זוהי כֹלבת. חוֹלות חיות יִדי עֹל חרוִד ועמֱק המעיינות עמֱק באזור ומשֱק בית חיות תושבים, ננשכו ֹלאחרונה

מייִדי. טיפוֹל מחייבת והיא חיים, וֹלבעֹלי אִדם ֹלבני מסוכנת

שאינה ֹלחיה נגועה חיה בין במגע מועברת והיא משוטטים, וכֹלבים שועֹלים תנים, הם העיֱקריים המחֹלה מעבירי

מירִדן. שבאו נגועים חיים בעֹלי אחראים הנוכחית ֹלהתפרצות מחוסנת.

מאחר זאת, עם בה. וֹלטיפוֹל המחֹלה ֹלריסון הנחיות מוציא והוא החֱקֹלאות, משרִד מופֱקִד הכֹלבת מחֹלת מניעת עֹל

ֹלהתפשטותה. במאבֱק מעורבת והגנים הטבע רשות גם תנים), (בעיֱקר בר חיות גם הן הנוכחי בגֹל המחֹלה שמעבירות

ותושבים. חֱקֹלאים מֱקומיות, רשויות כוֹלנו: שֹל ביִדיים גם הוא המחֹלה התפשטות שצמצום ֹלהבין חשוב


