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מפסיקים את התלות המקלקלת –
מפסיקים להאכיל את חיות הבר.
המציאות והפרדוקס:
מזה שנים שרשות הטבע והגנים מבקשת מציבור המטיילים ,חובבי הטבע,
לא להאכיל את חיות הבר – עד כה בהצלחה חלקית בלבד .כנראה
שמשהו בבקשה הזו לא הובן כראוי ,כי אחרת קשה להבין מדוע חובבי
טבע רבים (אולי גם אתם) ממשיכים להאכיל את חיות הבר .זה לא הגיוני.
המחשבות וההנחות השגויות של הציבור – ליבת הבעיה!
אנשים (אולי גם אתם) בוודאי חושבים ( - )1שחיות הבר יודעות מה טוב
להן ואם הן אוכלות  -סימן שזה טוב .יש כנראה כאלה המשוכנעים ()2
שלחיות הבר חסר אוכל בטבע ושהן מורעבות; יש המאמינים ( )3שהאוכל
שהם נותנים עוזר להורי-הבר לגדל את ילדי-הבר .וסביר שרבים גם
מניחים ( )4שאת חיית הבר לא ניתן באמת לקלקל .הנה הבעיה! -
המחשבות וההנחות הללו ממש לא נכונות.
המזון – הכוח המעצב הראשי של חיית הבר:
יצירת תלות מזון ,בין חיית הבר והאדם מקלקלת ,תוך פרק זמן קצר,
תכונות יסוד עתיקות ,שבזכותן חיית הבר מסוגלת להתקיים ולשגשג
בטבע .האוכל שהיא מקבלת מהאדם מנפץ אינסטינקטים טבעיים ותכונות
יסוד חיוניות ,שנרכשו במשך אלפי שנים .חשוב להבין :המזון שהטבע
מספק הוא מעצב ההתנהגות והמומחיות הראשי של חיית הבר .חיפושו
ואיתורו במרחבי הטבע הגדולים ,בעונות השנה השונות ,שומר על
בריאותה ,כושרה ועמידותה של חיית הבר,
ומחדד את חושיה החייתיים .מומחיות איתור המזון
היא חיונית להישרדות והיא מועברת
מהורים לצאצאים ,מדור לדור.

מפסיקים את התלות המקלקלת –
מפסיקים להאכיל את חיות הבר.
מעצמאות לתלותיות:
האוכל שאנחנו נותנים (או משאירים בשטח) משבש לחיות הבר את סדרי
העולם ומעוות את התנהגותן; הן מפסיקות לנוע בשטח ,כושרן וכוחן נפגע,
הן מאבדות את ההיכרות עם מרחבי הטבע ואת המומחיות לאתר מזון
בהתאם לעונות השנה .התלות במזונו של האדם הופכת חיית בר מיומנת,
מתמחה ועצמאית לחיית סעד נזקקת ,ואת התלות ההרסנית הזו היא
מעבירה הלאה לצאצאיה ,העוקבים אחריה ולומדים ממנה.
זהירות! הסתבכתם עם טורף תלותי:
כל חיית בר יכולה להפוך לתלותית ולהתקלקל אבל כאשר מדובר בחיית בר
טורפת (זאבים ,שועלים ,תנים) לתלות הזו מתווספת סכנה פיזית ממשית
כי חיית טרף תלותית ,הלומדת שהאדם הוא מקור מזון ,צפויה להתקרב
לטווחים מסוכנים .יתרה מכך ,חיית טרף שהתרגלה לקבל מזון מהאדם
עשויה לכעוס ולתקוף כאשר היא מתאכזבת ואף אחד לא רוצה להסתבך
עם זאב תלותי ,מאוכזב ועצבני( ...ואולי הוא גם נגוע בכלבת).
חיות הבר של ארצנו התמחו להתקיים ולשגשג בטבע .בואו נשמור על
יכולתן ,כושרן וחושיהן הטבעיים ונזהר לא להפוך אותן לתלותיות ונזקקות.

עכשיו זה ברור  -מפסיקים להאכיל את חיות הבר.

השפעות התלות  -סכמה כוללת:
הסכמה נכונה לכל חיות הבר – יונקים/עופות/זוחלים .כאשר
מדובר בטורפים הסכנה תודגש.

השפעות התלות  -סכמה כוללת:

שילוט בשטח
זאב -חניוני לילה מחוז דרום

חפף ישראלי – שמורת טבע נחל פרת

שילוט בשטח
צב רך – גשר הצבים בנחל אלכסנדר

שפמנון– שמורת טבע עין אפק

שילוט בשטח
טריסטרמית – גן לאומי מצדה

יעל – אזור מצפה רמון

* יוצבו גם שלטים באנגלית במצדה וברוסית ואנגלית במפרץ אילת.

