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 תקציר .2

הזכר הדומיננטי הוא האגרסיבי ביותר בהגנה ר כאש ,טריטוריאליחיים  נחשב לבעל העכבר

על ידי  מגרש אותוטריטוריה, הזכר המקומי ל פולשעל הטריטוריה. במקרה של חדירת זכר 

העשרה הינה פעולה הנעשית במטרה להעשיר, לשפר ולגוון את  .איומים או תקיפה פיזית

ן את בעל החיים לבצע פעילות אותה הוא לדרב השגרת היום של בעל החיים בשבי. מטרת

מבצע בדרך כלל בטבע. ההעשרה מאלצת את בעל החיים להפעיל את האינטליגנציה שלו 

ומגבירה את מגוון ההתנהגויות האופיינית לו בטבע ומפחיתות את מגוון ההתנהגויות הלא 

ות אופייניות שנובעות מהשהות בשבי. התנהגות טריטוריאלית היא אחת מההתנהגוי

 לבדוק האם העשרות סביבתיות תהימטרת ניסוי זה הי הטבעיות היותר משמעותיות לזכרים.

 בניסוי יכולות להגביר התנהגויות מולדות של העכבר כמו למשל ההתנהגות הטריטוריאלית.

עכברים  5: ימים 60, במשך בשני אופנים ,שזה עתה נגמלו ,עכברים זכרים 10זה גודלו 

עכברים  5 -גודלו, כל אחד בכלוב נפרד, בתנאי הביקורת )באותה דרך בה גודלו עד היום( ו

יומיים נוספים גודלו, כל אחד בנפרד, בכלובים בעלי מערכת העשרה סביבתית, כך שמידי 

החלפה של אובייקטים שונים \הוחלפה הסביבה הפנימית של הכלוב שלהם )תוספת לערך

(. בתום חודשיים לניסוי שונים מחסותו כגון: אבנים, לבנות לגו, צינורות, עלים, קופסאות פח

כנס לכל אחד מכלי הגידול זכר שלא השתתף בניסוי, בגודל השווה או קטן מהעכבר הו

הדקות הראשונות של המפגש צולמו. לאחר מכן, הזכר המקומי הועבר לכלוב  10 -המקומי ו

אחר, נקי וללא ריחות, בו הופגש שוב, עם זכר אחר, הפעם בסביבה לא מוכרת. גם כאן 

המפגש. מהצילומים נמדדו המשך הכולל ומספר הדקות הראשונות של  10 -צולמו ה

תקיפה, הרחת האחוריים וקדמת גופו  מחוות טריטוריאליות שונות כגון הפעמים בהן בוצעו

שישה פרמטרים הקשורים בשלוש מחוות  מתוך בעבודה זו נמצא כי .של הפולש

מספר  -טריטוריאליות )הרחת האחוריים של העכבר הפולש, הרחת קדמת גופו ותקיפתו(

חד נמצא הבדל מובהק בין עכברי הביקורת לעכברים פעמים ומשך כולל, רק בפרמטר א

מספר הפעמים בהן הריח העכבר המקומי את  שגודלו בנוכחות העשרות סביבתיות.

רק שניים  האחוריים של העכבר הפולש גבוה באופן מובהק בהעשרות מאשר בביקורת.

ריאליות הפרמטרים שנבדקו הראו הבדל מובהק סטטיסטית בין מחוות טריטו 12מתוך 

הרחת אחוריים )זמן( והרחת קדמת  -שבוצעו בתוך הטריטוריה ובין אלה שבוצעו מחוץ לה

עבור שני פרמטרים אלה, הערכים שהתקבלו מחוץ לטריטוריה גבוהים מאלה  הגוף )פעמים(.

 רים שנבחנו, סטיית התקן הייתה גבוהה.עבור רוב הפרמטשהתקבלו בתוך הטריטוריה. 

: באותקודות העולות הנ מהשוואת התוצאות שהושגו בעבודה זו עם אלה המופיעות בספרות

מצוטט יום בתחילת הניסוי, ואילו העכברים בניסוי  30 -. העכברים בניסוי שלנו היו בני כ1

ייתכן כי גילם הצעיר יותר של העכברים בניסויינו זה יום(.  120היו בוגרים יותר ) מהספרות
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ת טריטוריאלית חזקה, לא בביקורת ולא כך שעדיים לא התפתחה אצלם התנהגוגרם ל

כל  מצוטטניסוי אותו בכל כלי גידול נמצא עכבר בודד ואילו ב ,בניסוי שלנו. 2 .בטיפול העשרה

 (מצוטטהבניסויי ) פרטים 3ייתכן והעובדה כי בכל כלי גידול היו  פרטים. 3כלי גידול כלל 

י הפולש מאשר פהעכבר הדומיננטי בכלובי העשרה היה יותר אגרסיבי כלש גרמה לכך

ויים מצוטטים נמצא שהעשרות ניס בשני. 3 בכלובי הביקורת, דבר שלא ראינו בניסוינו.

. (דגים)ופעם הפחיתו אותה  (עכברים)ית לאירלו את ההתנהגות הטריטועפעם ה ,סביבתיות

שונים בהקשר  יכולות לפעול בשני כוונים, בנסיבות שונות ,העשרות סביבתיותיתכן ו

ת יכי עוצמת ההתנהגות הטריטוריאל מתואר בספרותשלמרות . 4 .להתנהגות טריטוריאלית

 ץ לטריטוריה, מחו העלמותיעד לה, הולכת ופוחתת ככל שמתרחקים ממרכז הטריטוריה

וריה טאצל עכברים מחוץ לטרי טוריאליתפחיתה בהתנהגות הטרי, לא מצאנו לכךבניגוד 

ץ מחו אליתישני פרמטרים מצאנו אף עלייה בעוצמת ההתנהגות הטריטורב .שלהם

  ריה.וטירטל
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 מבוא. 3

 (.1987מנדלסון ויום טוב, ו Berry, 1970)על פי (Mus musculus)עכבר הבית -3.1

 ומורפולוגיה אנטומיהסיסטמטיקה,  -3.1.1

הוא יונק ממשפחת העכבריים, המרובה  ,1תמונה מס'  -(Mus musculusעכבר הבית )

מכרסמים והכוללת את העכבר, החולדה הגרביל מחלקת הבמינים מכל משפחה אחרת ב

, כאשר (1)ראה תמונה מס' ית  מקורב לעכבר הבר הב, עכבר יתטסיסטמוכדומה. מבחינה 

.  Apodemus Flavicollis -וה Apodemus Sylvaticus -ישנם שני מינים של עכבר בר: ה

צבע הפרווה של שני מיני עכבר הבר הבוגרים אדום יותר מאשר צבע הפרווה של עכבר 

אבל צבע הפרווה של הצעירים של שלושת המינים זהה. הדרך הקלה ביותר  ,הבית הבוגר

לעכבר הבית  -להבדיל בין עכבר הבר לעכבר הבית הוא באמצעות מבנה השיניים החותכות

 יש שקע קל בשן.

  : עכבר הבית.1תמונה מס' 

 

 מידות -3.1.2

 10.5ס"מ עד  6.5העכבר הוא הקטן בבני משפחתו בארץ. אורך הגוף של העכבר הוא בין 

 1.3ס"מ, ואורך הזנב של העכבר הוא כאורך גופו וראשו יחדיו. אורך אפרכסת האוזן בערך 

גרם. קיים  30 -גרם ל 12ס"מ ומשקלו  של העכבר הוא בין  1.6ס"מ, אורך כף הרגל בערך 

למשל, עכברים  -הבדל בגודל הכללי של הגוף וגם בפרופורציות שלו בסביבות גידול שונות

מאשר עכברים שנמצאו  15% -תפסו בסביבה יותר קרה )בתי קירור לבשר( היו גדולים בשנ

זה נמצא  נתוןבחנויות סמוכות בהן הטמפרטורה הייתה גבוהה יותר באופן משמעותי. 

בהלימות לכלל ברגמן הגורס שפרטים המצויים באזורי אקלים קרים יותר יהיו לרוב גדולים 

הגוף הגדולות ים באזורי אקלים חמים יותר. למרות מידות יותר מאשר פרטים אחרים המצוי

פרטורות יותר יותר נמוכות, קצב הגדילה מהיר יותר בטמיותר בדרך כלל בטמפרטורות 
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הגידול יותר גבוהה, כך ארוך יותר זנבו של העכבר, עד  גבוהות. בנוסף, ככל שטמפרטורת

בה גדל העכבר. הסיבה לכך  כדי כך, שאורך הזנב יכול לשמש כאינדיקאטור לטמפרטורה

שזנב העכבר הוא איבר ויסות חום ולכן אורך הזנב  ,שבסביבה חמה הזנב ארוך יותר היא

יהיה צפוי להיות קצר יותר בעכברים שגרים באזורים קרים, מכיוון שיש להם פחות צורך 

ם עכברי של משקלבחום. מהאמור לעיל ניתן להבין שישנם הבדלים ניכרים בגודל ו בשחרור

בגילאים זהים באוכלוסיות שונות, גם בקרב העכברים הבוגרים שהפסיקו להתפתח. פרט 

נוסף מעניין נוגע לכף הרגל של העכבר: אורך כף הרגל האחורית של העכבר מסיימת את 

גדילתה מוקדם יותר משאר הגוף. לכן, אורך כף הרגל האחורית של עכבר צעיר יכול לשמש 

בר העתידי. לדוגמא, אם לעכבר צעיר יש כף רגל אחורית כאינדיקציה טובה לגודל העכ

יותר מעכבר בוגר ממוצע, ניתן לנבא שכאשר העכבר יסיים את התפתחותו הוא יהיה  ארוכה

 גדול יותר מעכבר בוגר ממוצע.

 צבע -3.1.3

חום, ואפילו שחור או לבן. הבטן של העכבר בהירה יותר משאר /צבעו של עכבר הבית אפור

צבע גופו, גם צבע זנבו בהיר יותר בחלקו התחתון מאשר בחלקו העליון. העכבר גופו וכמו 

המצוי הוא בעל עניים שחורות אוזניים עגולות, אף מחודד ושפם ארוך. העכבר הלבן האלבינו 

הוא בעל פרווה לבנה ועיניים אדמדמות, משום שנימי הדם משתקפים דרך דופן העין 

 -הזנב וכפות הרגליים, אף הן ורדרדות, מאותה הסיבההאוזניים  .השקופה, חסרת הפיגמנט

 (.2)ראה תמונה מס'  העדר הפיגמנט

 אלבינו. -: עכבר הבית הלבן2תמונה מס' 

 

 אקולוגיה ותזונה -3.1.4

של אורגניזם במקום  המחיהעל התפוצה ועל  תנאי הסביבה המשפיעמכלול גידול הוא -בית

 הפיזי בו חי האורגניזם ואת כל המשתנים, חיותו הטבעי. בית הגידול כולל את המקום
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המשפיעים עליו במקום חיותו הטבעי. בית הגידול של עכברי הבית הוא  ,ביוטיים-ם ואיביוטי

ביערות טבעיים וביערות שנשתלו על ידי בני בתוך ומסביב בתים, חוות, בתי מסחר וכמו כן 

ואדמות חקלאיות.  וחים, בשטחים פתהאדם, באדמת מרעה, באזורים בעלי שיחים נמוכים

עכברי הבית מקננים בתוך גזעים, מתחת לרצפות, מאחורי הקורות ובמקומות מוסתרים 

אחרים. במזג אוויר חם נוטים העכברים לקנן בסדקים בסלעים או במחילות תת קרקעיות 

נעים העכברים לתוך מבנים בחיפוש מחסה  ,ובמזג אוויר קר, בעיקר באזורים הממוזגים

 כברים כושר הסתגלות רב לשינויים סביבתיים ומסיבה זו הם נפוצים בעולם כולו.לעומזון. 

 -ומתחיל את פעילותיו , הרחק מהטורפיםהעכבר פעיל בלילה ובמהלך היום שוהה במחילתו

בשעות בין הערביים. בטבע, ניזון העכבר  -הגנה על הטריטוריה, חפירת מחילות וליקוט מזון

למרות בעיקר מזרעים של צמחי בר וגם של צמחי תרבות אך גם מחרקים ומרכיכות. 

עכברים  .שהעכברים הם אוכלי כל, נראה שעכברי הבית מעדיפים מזון חי על פני מזון צמחוני

אולם,  .ממשקל גופם 12%-ם, כלומר, בערך כגרם אוכל יבש בכל יו 3-1בוגרים צורכים בין 

כאורגניזם החי בשכנות לאדם, העכבר ניזון ממזונות שונים מעשה ידי אדם או משאריות 

עכברים יכולים לשרוד תקופות ארוכות ללא מים, כאשר רוב דרישות בנוסף,  והפסולת שלהם.

 30 -עכברים נעים על טווח של לא יותר מ ל ידי המזון שהם צורכים.המים שלהם מסופקות ע

. בתוך בניינים, עכברים יכולים ליישב כל פינה לידה מצוי חיפוש המזוןמטרים מהבית במהלך 

מתקיימת תחרות בין העכברים והחולדות על בית  ,מזון זמין. במקום בו ישנן גם חולדות

שטות העכברים. לעכברים שגרים בבתים יש שטחי הגידול כאשר החולדות מגבילות את התפ

מחייה קטנים יותר מאשר לעכברים שגרים בשטח הפתוח וזאת לא רק משום ששטח פנים 

הבית קטן יותר אלא גם בגלל שלעכברים שגרים בבית קל יותר להשיג מזון ולכן הם לא 

רים אוכלוסיות צריכים לנוע על פני שטח גדול. זאת גם הסיבה שעכברים שגרים בבתים יוצ

מבודדות מאוכלוסיות בבתים אחרים ומאוכלוסיות בשטח הפתוח. בתוך האוכלוסיות 

המבודדות נוצרת רבייה בין קרובים ולכן האוכלוסייה של העכברים באותו בית נהיית יותר 

ויותר דומה מבחינה גנטית. למרות שיש כניסה של עכברים מהשטח הפתוח לאוכלוסיות 

ין לעכברים אלה השפעה גדולה על ההומוגניות הגנטית של העכברים המבודדות בבתים, א

בבית. העכברים שחיים בשטח הפתוח, באזור חקלאי, נתונים לחוסר יציבות אקולוגי בגלל 

החריש, הקציר וההדברות ההורסים את בית הגידול כל כמה חודשים. עכברים  אלה מגיעים 

ולי השדות, כאשר יש להם הזדמנות בשל לשדות באופן זמני מהאזורים המוגנים יותר בש

עושר המזון המצוי בשדות, ושחסר להם בסביבה היציבה יותר. כאשר היציבות האקולוגית 

מתערערת בשדות, יכול להיות שחלק מהעכברים מוצאים את דרכם חזרה לאזורים המוגנים 

 יותר ויכול להיות שחלקם מתים בשדות.

 רבייה -3.1.5
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ם שבועות בתנאים רגילים ולאחר יותר זמן בתנאי 6לבוגרת מינית בגיל נקבת העכבר הופכת 

קור. בטבע, נקבה שנולדת בסתיו לא תהיה בוגרת מינית על לאביב לאחר מכן. ו של צפיפות

 פחות מושפעת אך התבגרותם המיניתנקבות המגיעים לבגרות מינית מעט לאחר  זכרים

ולים להזדווג בכל עת, בטבע, עונת הרבייה מהסביבה. להבדיל מתנאי שבי, בהם העכברים יכ

שעות לאחר  10-12רק  היא בדרך כלל בין חודשים אפריל לספטמבר. נקבת העכבר מופרת

ולרוב ההזדווגות  בבוקר 3סביב השעה  ביוץ נקבת העכבר היאהשיא של  שעת. הביוץ

יום, כאשר  19-21ההיריון נמשך בין  .בלילה ואחת לפנות בוקר 10שעות ין המתרחשת ב

שעות לאחר  12-18הנקבה יכולה להיכנס להיריון מיד לאחר ההמלטה הקודמת, בין 

העכברים שרק וגורים  5-15גודל השגר של העכברים הוא בין ההמלטה מתרחש הביוץ. 

נולדו שוקלים בערך גרם אחד. קצב הגדילה שלאחר הלידה תלוי בכמות חלב האם הזמינה, 

ככל שיש יותר צאצאים כך יש כמות קטנה יותר של חלב לכל עכבר.   -לויה בגודל השגרשת

שבועות העכברים  3כמובן שכמות החלב הזמינה תלויה גם בכמות המזון הזמינה לאם. בגיל 

העכבר, מספר הביציות שחורגות מהשחלה לרוב נקבת אצל גרם.  10שוקלים בממוצע כבר 

, אך מהשחלהחורדות  בה יותר גדולה פיזית, כך יותר ביציותככל שהנק -תלוי בגודל הנקבה

. הביציות החורגותברור שגם גורמים סביבתיים שונים משפיעים גם הם על מספרם של 

אחוזים  20-כאשר מתרחשת הפריה, כמעט כל הביציות שחרגו מהשחלה יופרו, אבל בערך כ

אחוזים מהעוברים ימותו  5-10 -מהביציות המופרות יכשלו בהשרשה על דופן הרחם ובערך כ

 .ההמלטהברחם בין שלב ההשרשה לשלב 

 וטריפהתחלואה  -6.3.1

 סיבות המוות אצל העכברים הינן מחלות וטריפה. 

למרות שקשה למצוא עכברים חולים בטבע, ידועות מספר מחלות או מגפות,  -מחלות

שגורמות למוות אצל עכברים. מגפה שכיחה בקרב עכברים היא דלקת הריאות. מחלות 

שכיחות נוספות הן זיהומים במערכת העיכול, במיוחד במעיים בכבד ובטחול. מחלות המעיים 

מהירה בצפיפות האוכלוסייה, מצב לא טיפוסי אצל נפוצות בעיקר במקרים בהם חלה עליה 

 עכברים.

הטורפים העיקרים של העכבר הם חיות לילה, בעיקר דורסי לילה כמו תנשמות -ריפהט

 .מכלל האוכל שלו 12%עכברים, אשר מהווים  183וינשופים. ינשוף אוכל בשנה לפחות 

 טריטוריאליות -7.3.1

ל כמו אצל יונקים אחרים, הזכר הדומיננטי שולט עבטבע, זכרי העכברים הם טריטוריאליים. 

נקבות וגורים.  טריטוריה שבמרכזה מצוי המחסה, ואתו חיים מספר זכרים נשלטים, מספר

ההגנה על הטריטוריה היא בעיקר מפני זכרים אחרים. סימון הטריטוריה נעשה על ידי 

יותר מאשר הזכרים , שתן וצואה. הזכר הדומיננטי מרבה לסמן את הטריטוריה -ההפרשות
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הסימון פועל גם כלפי הזכרים הנשלטים בקבוצה. כיוון שהעכברים מרבים  הנשלטים, כאשר

ביצירת מגע פיזי, לכל חברי הטריטוריה ריח אופייני המבדיל אותם מבני טריטוריה אחרת. 

במידה ומוכנס פרט מטריטוריה אחרת הוא יותקף מיד. בין חברי הקבוצה, זכרים ונקבות, 

רכיה חברתית. בטבע, ההיררכיה החברתית מתחדדת ככל איימת בדרך כלל הירמתק

שהמזון נמצא בחסר או מרוכז במקום אחד וההיפך שאין מחסור במזון. בתנאי עודף במזון 

ישנה נטייה פחותה של זכרים להיכנס כנשלטים לקבוצות ונטייה רבה יותר לייסד טריטוריות 

יחד )לא משנה אם עכברי מעבדה או עכברים ב זכרים זריםחדשות. אם שמים מספר 

עד שההיררכיה החברתית  מתפתחים ביניהם מאבקים ממושכים  , מידשנתפסו בבר(

כמעט ואין ביניהם מאבקי שליטה. בכל  ,תתבסס. אם העכברים מגודלים יחד מגיל צעיר

 .מקרה, ההתנהגות בכלוב שונה מההתנהגות בטבע

 .מודל כחיית העכבר -3.1.8

 בכלל יונקיםהם משמשים כחיית מודל ל -, ישנה חשיבות רבה לעכבריםיתמדעה מהבחינה

 :ותהבא התכונותבזכות  וזאת, בפרטאדם ול

בין העכבר לאדם. הדבר מאפשר הקשה ממחקרים  רבזיולוגי יאנטומי ופ דמיון ישנו ●

 ת.ות הכרחייוהנעשים על עכברים אל בני האדם, כמובן עם הסתייגו פיזיולוגיים

 אחוזי 97.5 -כללי, עכברים ובני האדם חולקים מספר גבוה של גנים דומים, כבאופן  ●

רק אחוז אחד פחות מאשר השימפנזים. האומדן החדש מבוסס על  -דנ"אדמיון ב

מאפשר השלכות  הזדבר  עם דנ"א אנושי. 16השוואה של כרומוזום עכבר מס' 

 ל האדם.אמחקרים גנטיים הנעשים בעכברים מ

דבר המאפשר  -יום 80סביב  נעם מהיר מאד. אורך הדור עכבריקצב הריבוי של ה ●

 דורות רבים בזמן קצר יחסית. אחרמעקב 

אחר מחלות המיוחסות  מהירמה שמאפשר מעקב  -העכברים קצר שלאורך חייהם  ●

 .נהלזק

 העכבר היינו בעל חיים נוח ביותר לגידול וטיפול, שדרישותיו התזונתיות לא מסובכות. ●

בעשרות השנים האחרונות הופך השימוש בעכברים כחיית מודל לבני אדם ליותר ויותר  ●

 .כאלה שעברו שינוי גנטי -עם עכברי מעבדה מוטנטים לעבוד היכולתמתוחכם עקב 

, פיזיולוגיה, רבייה, גנטיקה כגון רבים בתחומים לאדם מודל כחיית משמשים העכברים

)חקר  אמבריולוגיה, אימונולוגיה(, המחלות)חקר  פתולוגיה/למידה/זיכרון, התנהגות

 .ועוד הסביבה/איכות אקולוגיה(, כאמור -הזקנה)חקר  גרונטולוגיה(, העובר התפתחות
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 (.2007וצבל,  2005)על פי דורון,  תוסביבתי העשרות -3.2

העשרה הינה שם כללי לפעולה הנעשית במטרה להעשיר, לשפר ולגוון את שגרת היום של 

באמצעות דרבון בעל נעשה איכות החיים של בעלי החיים בשבי   שיפור החיים בשבי.בעל 

טבע, בעלי החיים ם ביחיב חיים לבצע פעילות גופנית אותה הוא מבצע בדרך כלל בטבע.

קשובים מאוד לנעשה סביבם והם משתמשים בסימנים השונים המצויים בסביבתם על מנת 

כאשר מין חדש פולש לטריטוריה שלהם או כאשר הם למצוא מקורות מזון ומים, להבחין 

נמצאים בסכנה כלשהי. הסביבה בה הם חיים יכולה להשתנות בין רגע ובעלי החיים עלולים 

להימצא בסכנה קיומית תוך שניות ספורות. עובדה זו מחייבת את בעלי החיים להיות ערניים 

בשבי לעומת זאת,  .שרדותםובעלי כושר תגובה מהיר ביותר בכדי שיוכלו להבטיח את הי

לכן, אם לא יעשירו את  צרכיהם של בעלי החיים מסופקים להם ללא מאמץ על ידי האדם.

 סביבתם של בעלי החיים בשבי, הם יחושו שעמום, יחלו ולפעמים יחושו בהתנהגות דיכאונית.

 הצורך בהעשרה סביבתית נובע מכך שחייהם של החיות בשבי קלים ופשוטים יותר מחייהן

סביבתית מועילה לכל בעלי החיים המוחזקים בשבי כגון גני חיות, פינות הבבר. ההעשרה 

ליטוף, מקלטים לחיות פגועות, משק החי, מכוני מחקר וגם חיות מחמד בבית. אצל מינים 

 המנטאליותההעשרה משתנה לפי מידת האינטליגנציה של המין, יכולתו הגופנית,  ,שונים

כאשר בעל החיים אינטליגנטי יותר, כך גם על צורת ההעשרה  ואופי התנהגותו הטבעית.

 להיות מורכבת ומתוחכמת יותר.

הניסיון לשפר את איכות של החיים של בעלי חיים שנמצאים בשבי קיים כבר שנים רבות 

כי  1925כאשר המושג "העשרה סביבתית" נטבע על ידי רוברט יירקס שכתב בשנת 

טמונה בהמצאה והתקנה  בשבי,  החיים של בעלי חייםלשיפור  ת הטובה ביותר "האפשרו

או לעבודה". מאז ימיו של יירקס התפתחה המודעות  של מנגנונים שיכולים לשמש למשחק 

. הסיבות למתן העשרות לאיכות החיים של בעלי החיים בשבילצורך להתייחס ,לשפר ולדאוג 

אחת  ,למקום, לדוגמה, בגני חיות הינן מגוונות, אך לכל מקום גידול ישנן הסיבות האופייניות

בעל חיים שמשחק או מטפס על  -עסקיתסיבה הסיבות העיקריות למתן העשרות היא 

הסלעים יהיה מעניין יותר מאשר אחד ששוכב בכלוב ריק מאטרקציות. לעומת זאת, 

במעבדות, לא קיים הצורך להציג את בעלי החיים בצורה מסוימת או לגרום להם להיות יותר 

השימוש בהעשרות סביבתיות במעבדות התפתח כאשר עלתה  .ינים או אטרקטיבייםמעני

המודעות בקרב לבורנטים לרווחתם של חיות הנמצאות תחת אחריותם. המושג "העשרה 

סביבתית" מהווה עיקרון מרכזי בדאגה לרווחתם הנפשית, גם הפיזית, של בעלי חיים 

ים בהן מדענים נוקטים על מנת להבטיח הנמצאים תחת אחריותם וטיפולם. ישנן מספר דרכ

תנאי מחייה טובים יותר לבעלי החיים שבאחזקתם. אחת הדרכים היא לאפשר לבעלי החיים 

להביא את ההתנהגויות האופייניות להם בטבע. סביבת הגידול מתייחסת לשלושה מרכיבים 
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החיים  עיקריים: הסביבה הפיזית בה נמצאים בעלי החיים, הסביבה החברתית של בעלי

וסיפוק הזדמנויות לפעילות פיזית וקוגניטיבית. סביבת הגידול בנויה כולה על העשרות 

סביבתיות בתחומי החיים השונים של בעלי החיים: טריטוריה, חברה ואפשרות לבחור ולפתח 

בדרך כלל ההעשרה הסביבתית מתבטאת במתקנים כמו  את היכולות הקוגניטיביות שלהם.

הם יוכלו בעלי החיים לטפס, באביזרים שונים טבעיים או מלאכותיים סולמות וחבלים שעלי

המוכנסים לכלובים, בריחות שמרוססים בנקודה מסוימת בכלוב וכך בעל החיים יבצע 

גם התנהגות טבעית, במאכל חדש ובצורת הכנה שונה. ההעשרה יכולה לבוא לידי ביטוי 

התחומים הנפוצים בהם קיים שימוש  בצורת מפגש עם בעל חיים מאותו מין ואף ממין שונה.

 בהעשרות סביבתיות הם:

לרוב מפתח  היא בני מינים שוניםבין  וא ןמיני אותו האינטראקציה בין ב -העשרה חברתית

י חלק כאשר בעל חיים ממין חברתי חי לבד, הוא לא יכול להביא לידי ביטו. שרדותיחשוב לה

 ,העשרה זו מתייחסת לשיכון בעלי החיים בזוגות או בקבוצות מההתנהגויות האופייניות לו.

טריטוריאלי  בטחוןלמשל, זיווג מתאים, רבייה וחיזור,  ,על מנת לענות על צרכיהם החברתיים

שני בעלי החיים באותו את . בנוסף, כאשר מסיבות שונות לא ניתן לשכן ושיחור מזון קבוצתי

 זה לזה מבחינת ריח, שמע ומבחינה ויזואליתהכלוב, יש למקם אותם כך שיהיו חשופים 

 (.3)ראה תמונה מס' 

דוגמא להעשרה חברתית. :3תמונה מס' 

 

הממדים הפיזיים של הכלוב בו נמצא בעל החיים  -צוב חלל הכליאה(ם )עישינויים מבניי

אומנם מגבילים את היכולת להעניק לו סוגי העשרות שונות, אך גם תוספות 

חיים של בעלי החיים הלחלל הכלוב יכולות לשפר באופן משמעותי את איכות  פשוטות 

 (. 4)ראה תמונה מס'  ולאפשר להם להפגין התנהגויות הקיימות אצלם בטבע
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 עיצוב חלל הכליאה.דוגמא ל: 4תמונה מס' 

 

כל עצם חדש בכלוב עשוי לעורר  -משחק, תרגול וחקירת הסביבה )עצמים להפעלה(

עניין בחיות רבות, מתוך סקרנות ומשחקיות גרידא. אם בתוך החפץ מוסתר פריט מזון ויש 

 .5 ראה תמונה מס' -צורך לחשוב ולעבוד כדי לשחרר אותו, העניין רב עוד יותר

 .תיר פריט מזוןס: חפץ המ5תמונה מס' 

 

מחקרים הראו שכאשר לבעל החיים קיימת האפשרות לשלוט בסביבתו,  -מתן שליטה

מתן חומרי קינון למכרסמים מספק את הצורך  הדבר מפחית את רמות המתח בחייו.

ההתנהגותי שלהם לבנות את סביבתם ומאפשר להם שליטה על הסביבה בה הם חיים. 

הוספת חומרי קינון לכלוב מאפשרת לבעלי החיים להסתתר ולשרוד מתחים חברתיים בין 

את בעלי חיים החיים יחד באותו הכלוב. הוכח גם שהוספת פריטים אלו מקלה ומפחיתה 

המאבק הטריטוריאלי המתרחש פעמים רבות כאשר בעלי חיים מועברים לכלוב נקי. 

בטבע, בעלי חיים משתמשים ומפתחים את חושיהם השונים על מנת למצוא ללקט מזון. 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1sK-dm6PQAhVBvRQKHRd5CFUQjRwIBw&url=http://www.wikiwand.com/he/%D7%92%D7%9F_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA&psig=AFQjCNGQxLXVgGBiUsH4OA_kqwPlUQ8giw&ust=1479039905310633
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בשבי הם מקבלים את המזון ללא שום מאמץ ובכך נמנעות מהם האפשרות לפתח יכולת 

 ח לחפש אחר מזון, הדבר משפר את רווחתם,זו. הוכח כי כאשר מוצג לבעלי החיים ההכר

 בכך שמוענקת להם שליטה נוספת על סביבתם. חיפוש אחר מזון משפר את הגירוי

המנטאלי של בעלי החיים, מעודד אותם לנוע ומאפשר להם זמן רב יותר בו הם מתנהגים 

 .בטבעיות

 ;Dickinson and Koenig, 2015; Freihofer et al, 2017 )על פי טריטוריאליות: -3.3

Gorman and Vitt, 2017 ) 

, יחיד או )אזור המכיל יחידה חברתית ספציפיתסוציו גרפי טריטוריה היא אזור  הגדרה:

 . או מינים אחרים )ם(עליו מפני בני מינו )ים(החיים מגן )י(לשבע( קבוצה

צאצאיהם, ם לגידול אות המשמש ,נים על אזור המחייה שלהםיבעלי חיים טריטוריאליים מג

באמצעות  במספר אמצעים:ה מחיית . החיה הטריטוריאלית מגנה על אזור'ווכ הזדווגותל

. ההיגיון האבולוציוני לשימוש חשמיעתי, או באמצעות ריבאמצעות מופע , ויזואלימופע 

 ,אלימות צורכת אנרגיה רבהש כיווןהגנה על הטריטוריה לשימוש בכוח  מניעתהוא באותות 

בעלי חיים יעדיפו תמיד להשתמש באותות  .ואף לגרום למותויכולה לפצוע את בעל החיים 

 לפני שישתמשו בכח.

 לסמן מנת על ריח בחותמות משתמשים רבים טריטוריאליים חיים בעלי מופע ריח: 3.3.1

או שתן, צואה,  הטלת באמצעות להיעשות עשויותחותמות הריח טריטוריה. ה גבולותאת 

. ריסוס הוא על פני עצמים שונים שפשוף של חלק מסוים של הגוף הנושא בלוטות ריחאפילו 

הטריטוריה שלהם.  ההכרזה עלסוג נוסף לסימון טריטוריה שמשמש את בעל החיים לצורך 

במיקומים בולטים בטריטוריה. לרוב המוטל/מרוסס שתן של הריסוס השכיח ביותר הוא 

לשימוש  דוגמא .תוקפואת  ומאריכים את החותמת שלואשר מחזקים הריסוס נושא חלבונים 

)בלוטה פרה  preorbital gland  בלוטה הנקראתאצל  האנטילופות קיימת : בחותם ריח

. (6ראה תמונה מס' ) -והפתח שלה נמצא מתחת לעין באזור העיניים המצויהאורביטאלית( 

מגרדת את ראשה על האנטילופה בלוטה זו מפרישה חומר בעל ריח חזק ואופייני וכאשר 

 הפרשותנמצא ש ת את הטריטוריה.נאובייקט מסוים, החומר נמרח עליו וכך היא מסמ

תערובות  מייצרכימיקלים שונים וכל פרט בעצם  40-אורביטאלית מורכבות מ -הבלוטה הפרה

ריחות שונים בין הפרטים. על מנת שהריחות השונים יהוו  כך שמתקבלים השונכימיקלים 

 אחרים לבין ריחם של פרטיםשלו להבדיל בין ריחו  גורם בהכרזה על הטריטוריה, על הפרט

המרכיבים השונים של הריח נדיפים בצורה שונה, דבר הגורם מאותו מין או ממינים אחרים. 

חותמות הריח מוטלות באתרים שונים במרחב הטריטוריה, לרוב על  .להיעלמותו של הריח

הקרבה למרכז  -של חותמות הריח מעיד על מספר דבריםעצמים בולטים. עוצמתן 
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סימני  הטריטוריה, על הזמן שחלף מאז נעשתה החותמת ועל עוצמתו של בעל הטריטוריה.

הריח פועלים גם כנגד זכרים שכנים או פולשים וגם כנגד נקבות המקבלות מידע על עוצמתו 

 של "בעל הבית".

 preorbital gland: 6תמונה מס' 

 

משמש את בעל  ויזואליוהמופע הכמו מופע הריח ומופעים נוספים, גם  ויזואלי:ו מופע 3.3.2

החיים בהכרזה על הטריטוריה אך באמצעות תשלום אנרגטי נמוך, כתחליף לקרב על 

 שוניםהצבעים תצוגה של כולל המופע הוויזואלי  הטריטוריה שבו הוא עלול להיפצע או למות.

כמובן ודגמי צבע שונים מהרגיל ותנועות אופייניות )תצוגה של מאלה המוצגים בדרך כלל, 

 -משפחת הלמשל אצל דגים מ. , המובנות היטב לפרט הפולש(של תנועה וצבעשגם שילוב 

Opistognathus (jawfish),  פותח כאשר מתקרב פולש אל המחילה עלייה מגן הדג, הדג

 .7ראה תמונה מס'  -הגבוזוקף את הקוצים בסנפיר שלו  הזימיםמכסה ומרחיב את 

 .jawfish: 7תמונה מס' 

 



15 
  

למחילה עלייה מגן הדג,  , כאשר מתקרב פולש(Gobiidae)הקברנונים  ממשפחת דגים אצל

, מוציא ומכניס את ראשו מהמחילה, jawfish -הדג מרחיב את מכסה הזימים שלו בדומה ל

במקרה ששני הפרטים, הפולש והמגן  מנפח את צווארו, פותח את הלסתות ומנענע את גופו.

דומים בגודלם, תצוגות האיום יותר נמרצות. כאשר גודלם של הדגים שונה )או שהפולש גדול 

איום קטנות. בכל מקרה, כאשר תצוגות האיום אינן המהמגן או ההיפך(, תכיפות תצוגות 

אלימים על משיגות את האפקט הרצוי )סילוק הפולש מהטריטוריה(, מתקיימים מאבקים 

  כמובן שעוצמת האות הוויזואלי נותן מידע על עוצמתו של הפרט המקומי. הטריטוריה.

על הטריטוריה מוסרים מידע על הקולות בהם משתמש בעל החיים המגן  :שמיעתי מופע

, הנקלטים גם על ידי הפולש. המסרים האלושל הפרט  נוהשתייכותו של המגן )משדר( למי

פולש. הפרט הבין שכנו בטריטוריה הסמוכה לבין  להבדילם כדי משמשי הפרטים השכנים,

 -הבדלי הקולות שבין הפרטיםהמתבססת על אדום החזה משתמש בדרך מיוחדת  ,לדוגמא

ת שלו ותוך טריטוריה תפוסה, המגן משלב בשיר הטריטוריאליכאשר נכנס אדום חזה זר ל

קטעי שירה מתוך שירתו של הפולש. דוגמא נוספת לשירה טריטוריאלית היא שירתו של 

הראשון הוא שיר  -זכרי הצרצרים מסוג זה שרים שני שירים .Oecanthusהצרצר מהסוג 

המסמן לזכרים חיזור בכדי למשוך נקבות בנות מינו והשיר השני הינו שיר טריטוריאלי 

הפקת אות שמיעתי כסימון  טוריה, שהתחום אינו שלהם.האחרים שמנסים לפלוש לטרי

טריטוריה מופיעה אפילו אצל דגים. סימון הטריטוריה מתבצע בעת אכילה והשרצה 

(spawning)-  'מהסוג בדגים. 8ראה תמונה מס Sciaenidae  קולי נעשה על ידי האות ה

 או על ידי שלפוחית השחייה. חיכוך השיניים

 , השרצה.Spawninig: 8תמונה מס'                               

 

מוגדרת כהגנה על מרחב ספציפי, הגדרת הטריטוריה היא מאוד נזילה.  הטריטוריהלמרות ש

שמירה על במיני בעלי חיים מסוימים, לא קבועה על ציר זמן למשל,  הטריטוריה יכולה להיות
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לפעמים יכולה להתבצע שמירה נת הרבייה בלבד ולא מחוץ לה. ובעמתרחשת טריטוריה ה

על ידי מיני בעלי חיים שונים בתקופות שונות ואפילו בשעות שונות בדיוק, ותו מרחב על א

זכרי שפיריות מגנים על טריטוריה מסוימת בשולי מאגרי מעין "מלון על פי שעות"...  ,ביממה

 (perciformesאצל משפחת הדקארים ) .מים למשך מספר שעות בעת תקופת ההזדווגות

בעת  ,נקבותהגם אצל לעיתים אך  ,זכריםהניתן להבחין בהתנהגות טריטוריאלית בעיקר אצל 

או על הדגיגים שהתפתחו לו טישהנים על הביצים המופרות יהם מגר אשכ ,עונת הרבייה

למשל, לפעמים אותו בעל חיים  ,לא קבועה על פני המרחבהטריטוריה יכולה להיות גם מהן. 

אצל  לםיות יכולה להופיע ולהיעליאהטריטור בסיטואציות שונות מגן על טריטוריה אחרת.

 /התחרות על אותו אזור טריטוריאלימידת , הפרטמצבו הגופני של בהתאם ל אותו יצור ממש

בסך  .האם הסביבה המדוברת שווה את ההגנה -ומשתנים הקשורים למרחב עצמו משאב

 -הכל הנטייה של הפרט להגן על טריטוריה כלשהי היא בעצם תוצאה של כלכלת מאמצים

המחיר כולל את  האם הרווח שיש לפרט בהגנה על הטריטוריה עולה על מחיר ההגנה עליו.

המאמץ הגופני בהגנה על הטריטוריה מפני הפולשים והפוטנציאל להתפתחות מאבק עם 

 נגישותהשמירה על הטריטוריה לבעל החיים הם  הפולש הפוטנציאלי. היתרונות שמקנה

, אזורי קינון והטלת ביצים ואפילו אזורים מקום מקלט, להזדווגות ורבייה יאזורלמזון, ל

 .המוארים על ידי השמש

לפעמים הטריטוריה כוללת רק משאב אחד קטן, מאוד גודל הטריטוריה שונה בין המינים. 

כוללת  Indicator xanthonotusמהמין למשל, טריטוריה של ציפור  ,ספציפי וקריטי לתזונה

מצד שני הטריטוריה של זכרי ציפורי שיר רבות גדולה יחסית וקשה  אך ורק קן של דבורים.

ככל שהמשאבים עליהם מגנים יותר מרוכזים, הטריטוריה קטנה  לאתר בה משאב מרכזי.

ר המשאבים מפוזרים על פני שטח גדול, יותר וכך קל יותר לבעל החיים להגן עלייה וכאש

מצד שני, כאשר איכות  הטריטוריה גדולה יותר וקשה לבעל החיים הטריטוריאלי להגן עליה.

המשאבים עליהם רוצים להגן היא כל כך גבוהה, מחיר ההגנה עליהם הופך להיות בלתי 

רכזיים במקרה כזה, משאבים ממש מ .מצד המתחרים אפשרי עקב התחרות הגבוהה עליהם

בקוטב השני נמצאים המשאבים בעלי האיכות הירודה עליהם לא הופכים להיות נחלת הכלל. 

שווה להגן כלל. כתוצאה, ניתן לצפות שהטריטוריאליות תתפתח על משאבים באיכות 

האיכות של משאבים בנוסף,  בינונית, עליהן קיימת תחרות מסוימת אך לא חזקה מידי.

ולכן ניתן לצפות שרמת  ,שונות, לדוגמא לאורך עונות השנהמים משתנה בתקופות מסוי

כאשר איכות  -תשתנה בהתאםאותם המשאבים )וכתוצאה יצירת טריטוריות(, התחרות על 

יותר וככל שאיכות המשאב יורדת, התחרות  חזקההמשאב גבוהה יותר כך התחרות עליו 

 Zonotrichiacapensisמהמין  . לדוגמא: זכרי הלטאות)ויצירת הטריטוריות( יורדת גםעליו 

)בעונה  רק כאשר הנקבות נמצאות בתקופת הפוריות שלהן ות הזדווגותשומרים על טריטורי

 .מסוימת בשנה(
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 חקר.ההשערת  -3.4

. הזכר הדומיננטי הוא האגרסיבי ביותר בהגנה על חיה טריטוריאליתהעכברים הם 

עוצמת ריח השתן בנקודות  .הטריטוריה על ידי הטלת שתן ומסמן את גבול הטריטוריה

הסימון מעידה גם על עוצמתו של הזכר הדומיננטי וגם על הקרבה ללב הטריטוריה. נקבות 

נוטות להזדווג בדרך כלל עם הזכר הדומיננטי, שסימני הריח שלו בתחומי הטריטוריה רבים 

חלק כזה  כיבושל, מתקיימים ניסיונות על הטריטוריה יותר. במצב בו שולט זכר דומיננטי אחד

 המקומיהזכר , של ניסיון פלישה. במקרה עכברים אחריםהטריטוריה על ידי  או אחר של

ובמקרה שהזכר הזר אינו עוזב את על ידי תנועות איום מגרש את הזכר הזר מהטריטוריה 

הטריטוריה, מתקיימים מאבקים ונשיכות ביניהם. במקרים קיצוניים, הדבר עלול לגרום 

 למוות.

עולה הנעשית במטרה להעשיר, לשפר ולגוון את שגרת היום של בעל החיים פהיא העשרה 

לבצע  דרבונואיכות החיים של בעלי החיים בשבי באמצעות  היא לשפר את הבשבי. מטרת

מאלצת את בעל  ההעשרותאותה הוא מבצע בדרך כלל בטבע.  /קוגניטיביתפעילות גופנית

בטבע את מגוון ההתנהגויות האופיינית לו  ותומגבירהחיים להפעיל את האינטליגנציה שלו 

 ומפחיתות את מגוון ההתנהגויות הלא אופייניות שנובעות מהשהות בשבי.

מטרת העבודה היא לבדוק האם העשרות סביבתיות יכולות להגביר התנהגויות מולדות של 

העשרות סביבתיות, ככאלה כי העכבר כמו ההתנהגות הטריטוריאלית. השערה היא 

את ההתנהגויות הטבעיות של האורגניזם המצוי בשבי, יגבירו את ההתנהגות שמגבירות 

 הטריטוריאלית )והאגרסיביות( של העכברים הנמצאים בשבי.
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 שיטות וחומרים. .4

 והחזקתם:לניסוי מקור עכברי המעבדה  -4.1

 10כל העכברים שנכללו בניסוי נולדו וגודלו בחממה הלימודית בבית הספר "מעלה שחרות". 

, 27.11.17עד לתאריך הוחזקו ו  1-7.10.17-בין ה הומלטושימשו לניסוי זה  כברים שהע

ס"מ  17 -ס"מ רוחב ו 30ס"מ אורך,  37בכלובי פלסטיק במידות של יחד עם אמותיהם, 

בתוך כל כלוב מוקמה קופסת . ס"מ 5גובה, כאשר כל כלוב רופד בנסורת בגובה של 

ששימשה ככלי למים. ה ומעליה הונחה קופס מפלסטיק ששימשה כמחסה עבור העכברים

מזון  בו נעשה שימוש היה נוספת מולאה במזון למכרסמים והונחה על הנסורת. המזון הקופס

פחמימות  5.44%שומן,  4% חלבון, 17% שהכיל 'אמבר 'רתלארנבות בכופתיות של חב

לחות. החלפת מים וניקוי כלי המים, כמו  12% -אפר מינרלים ו 5.7%תאית,  15%נאכלות, 

ס"מ  7X14 גם הוספת מזון, נעשו אחת ליומיים. במרכז מכסה הכלוב נוסר פתח במידות של

. הכלובים , להחלפת אוירס"מ 0.5X0.5של בעלת חורים בגודל אשר כוסה ברשת מתכת 

 .מעלות והואר בתאורה טבעית 29-24 הונחו בתוך חדר שמוזג לטמפרטורה שבין 

 ההכנה לניסוי ומהלכו:  -4.2

 2-ניסוי. העכברים חולקו לה לפניעכברים זכרים )בני כחודש( שנגמלו  10בניסוי זה השתתפו 

, עכבר 4.1באותם כלובים כמתואר בסעיף  יום 60במשך  כביקורתעכברים גודלו  5קבוצות: 

במידות  נפרדים,עכברים גודלו  בתנאי העשרה בכלובי זכוכית  5אחד לכל כלוב. במקביל, 

 5כאשר כל כלוב רופד בנסורת בגובה של , ס"מ גובה 40 -ס"מ רוחב ו 25ס"מ אורך,  50של 

באותו חדר כלובי ההעשרה וכלובי הביקורת גודלו  גם כאן, גודל כל עכבר בכלוב נפרד .ס"מ

, בניגוד לכלובי הביקורת. 4.1סעיף כמתואר ב)אור, טמפרטורה וטיפול  ובאותם התנאים

והוצאו )הוספו לכלוב  ,לדוגמא לערך.פעמיים בשבוע  ף תוכן הכלובבכלובי העשרות הוחל

 , כלי פלסטיקחבליםאבנים, לבנות לגו, צינורות, עלים, קופסאות פח,  (לאחר יומייםממנו 

לעיתים ניתן . בהן נעשה שימוש העשרות מספרמציגה  9תמונה מס' . מחסות שוניםו

עשב ירוק וכופתיות אוכל של דגים.  -ה גם מזון מעט שונהלעכברים שגודלו בתנאי העשר

כלי גידול זכר שלא השתתף בניסוי, בגודל אחד מעשרת לניסוי הוכנס לכל  יום 60בתום 

ברוב המקרים צבעו של הדקות הראשונות של המפגש צלמו.  10 -ו השווה לעכבר המקומי

לאחר העכבר הפולש היה שונה מצבעו של העכבר המקומי וכך ניתן היה להבדיל ביניהם. 

, גם מכן, העכבר המקומי הועבר לכלוב אחר, נקי וללא ריחות, בו הופגש שוב עם עכבר אחר

המפגשים בין העכבר הדקות הראשונות של המפגש.  10. גם כאן צולמו הוא בצבע אחר

מהצילומים נמדדו המשך הכולל לפולש נערכו וצולמו אחד אחד במהלך יום שלם. המקומי 

 הרחת האחוריים וקדמת הגוף,שונות כגון:  ומספר הפעמים בהן בוצעו מחוות טריטוריאליות

 ., על ידי העכבר המקומי נשיכות והשמעת קולות איום,תקיפה, , עמידה בעמדת תקיפה
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  :שימוש נעשה בהן העשרות מספר: 9' מס תמונה
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  .תוצאות .5

לבדוק האם העשרות סביבתיות יכולות להגביר התנהגויות  יתההי הנוכחית מטרת העבודה

עכברים  10בניסוי זה השתתפו . ההתנהגות הטריטוריאליתלמשל העכבר כמו מולדות של 

ביקורת, כפי שגודלולו לפני הניסוי, תנאי יום ב 60עכברים גודלו במשך  5 ,זכרים בני כחודש

, עכבר אחד העשרה בכלובי זכוכית נפרדיםעכברים גודלו בתנאי  5 -עכבר אחד לכלוב ו

 -ו גידול זכר שלא השתתף בניסוילניסוי הוכנס לכל כלי  יום 60. בתום 4.2ראה סעיף  לכלוב

הדקות הראשונות של המפגש צלמו. לאחר מכן, העכבר המקומי הועבר לכלוב אחר, נקי  10

הדקות הראשונות של המפגש.  10וללא ריחות, בו הופגש שוב עם עכבר אחר. גם כאן צולמו 

שונות. מהצילומים נמדדו המשך הכולל ומספר הפעמים בהן בוצעו מחוות טריטוריאליות 

עמים ומשך הזמן הכולל בהם בוצעו שלוש מחוות הקשורות מוצגים הפ 1-6פים רבג

להתנהגות טריטוריאלית: הרחת אחוריים של העכבר הפולש, הרחת קדמת הגוף של העכבר 

עבור כל מחווה מוצגים מספר הפעמים שאותה מחווה בוצעה ומשך הזמן  פולש ותקיפה.ה

גים הביצועים של בכל גרף מוצ דקות המפגש. 10הכולל שאותה מחווה בוצעה במהלך 

  עכברי הביקורת מול אלה של עכברי ההעשרה.

חוריים של העכבר הפולש אעכבר המקומי הריח את ההמספר הפעמים בו  מוצג 1בגרף מס' 

מופיעות מעל העמודות מייצגות הבדל האותיות שונות בכלובי הביקורת ובכלובי העשרה. 

 .t על פי מבחן P<0.1של  סטטיסטי ומובהקות

 

ניתן לראות כי מספר הפעמים בהן הריח העכבר המקומי את האחוריים של  1מגרף מס' 

 העכבר הפולש גבוה באופן מובהק בהעשרות מאשר בביקורת.

b 

a 
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בו העכבר המקומי הריח את האחוריים של העכבר  מוצג משך הזמן הכולל 2בגרף מס' 

 הפולש בכלובי הביקורת ובכלובי העשרה.

 

בהן הריח העכבר המקומי את האחוריים של  כוללהמשך הזמן ניתן לראות כי  2מגרף מס' 

 בביקורת.ובאופן מובהק בהעשרות  אינו שונההעכבר הפולש 

העכבר המקומי הריח את קדמת הגוף של העכבר מוצג מספר הפעמים בו  3בגרף מס' 

 הפולש בכלובי הביקורת ובכלובי העשרה.

 

ל     ש קדמת הגוףבהן הריח העכבר המקומי את  מספר הפעמיםניתן לראות כי  3מגרף מס' 

 בביקורת.והעכבר הפולש אינו שונה באופן מובהק בהעשרות 

a 

a 

a 

a 
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של העכבר  קדמת הגוףמוצג משך הזמן הכולל בו העכבר המקומי הריח את  4בגרף מס' 

 הפולש בכלובי הביקורת ובכלובי העשרה.

 

של  קדמת הגוףבהן הריח העכבר המקומי את  משך הזמן בכוללניתן לראות כי  4מגרף מס' 

 בביקורת.ובאופן מובהק בהעשרות  אינו שונההעכבר הפולש 

מוצג מספר הפעמים בו העכבר המקומי תקף את העכבר הפולש בכלובי  5בגרף מס' 

 הביקורת ובכלובי העשרה.

 

העכבר המקומי את העכבר הפולש אינו  תקףניתן לראות כי מספר הפעמים בהן  5מגרף מס' 

 בביקורת.ושונה באופן מובהק בהעשרות 

העכבר הפולש בכלובי  תקף אתמוצג משך הזמן הכולל בו העכבר המקומי  6בגרף מס' 

 הביקורת ובכלובי העשרה.

a 

a 

a 

a 
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העכבר המקומי את העכבר הפולש תקף כולל בהן הניתן לראות כי משך הזמן  6מגרף מס' 

 בביקורת.ואינו שונה באופן מובהק בהעשרות 

כפי שנזכר לעיל, בעבודה זו נבחנה גם ההתנהגות הטריטוריאלית של העכברים מחוץ 

לטריטוריה. במהלך הניסוי, לאחר שנבחנה ההתנהגות הטריטוריאלית של העכברים בתוך 

הועברו לכלוב ניטרלי ובו הופגשו שוב עם זכר  הטריטוריה שלהם )בכלים בהם גודלו(, הם

מוצגות כל המחוות  1ראה שיטות וחומרים. בטבלה מס'  -פולש, כאשר גם מפגש זה צולם

הרחת אחוריים, הרחת קדמת הגוף ותקיפה, גם מבחינת הפעמים וגם  -שנמצאו בעבודה זו

הנבחן בטבלה הוא מבחינת הזמן )בשניות( שהן בוצעו, עם או בלי העשרה, כאשר המשתנה 

או מחוץ לטריטוריה )ראה ערכים שהתקבלו עבור אותן מחוות בתוך הטריטוריה  -הטריטוריה

 (.1טבלה מס'

 :1טבלה מס' 

 P מחוץ לטריטוריה בתוך לטריטוריה פרמטר

 0.16 18.8 3 פעמים, ללא העשרה -םיהרחת אחורי

 0.25 16.8 7.6 פעמים, עם העשרה -םיהרחת אחורי

 0.08 50.8 11.4 זמן, ללא העשרה -םיאחוריהרחת 

 0.3 44 29.4 זמן, עם העשרה -םיהרחת אחורי

 0.07 10.8 3.2 פעמים, ללא העשרה -הרחת ק. גוף

 0.3 14.8 8.8 פעמים, עם העשרה -הרחת ק. גוף 

 0.13 54.2 19.8 זמן, ללא העשרה -הרחת ק. גוף 

 0.31 27.6 41.6 זמן, עם העשרה -הרחת ק. גוף 

 0.3 1 0.6 פעמים, ללא העשרה -תקיפה

a 

a 
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 0.3 3 6 פעמים, עם העשרה -תקיפה 

 0.12 5.8 1.8 זמן, ללא העשרה -תקיפה 

 0.4 29.6 20.6 זמן, עם העשרה -תקיפה 

 

הפרמטרים שנבחנו, רק שניים הראו הבדל מובהק  12עולה כי מתוך  1מטבלה מספר 

מאלה  גבוהיםלטריטוריה  מחוץסטטיסטית בין הערכים, כאשר הערכים שהתקבלו 

 הטריטוריה. בנוסף שני הערכים האלה התקבלו בכלובים ללא העשרה. בתוךשהתקבלו 
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 דיון .6

 ,האם העשרות סביבתיות יכולות להגביר התנהגויות מולדות של העכבר נבדק זועבודה ב

עכברים זכרים בני כחודש  10לצורך כך קובצו כמו למשל ההתנהגות הטריטוריאלית. 

 60עכברים גודלו במשך חודשיים ) 5שנגמלו לפני הניסוי. )בהפרש של עד שבוע זה מזה( 

עכברים גודלו בכלובי ביקורת במשך  5 -יום( בתנאי העשרה בכלובי זכוכית נפרדים ו

. בתום חודשיים לניסוי הוכנס לכל כלי שיטות וחומריםראה  -חודשיים בכלובי פלסטיק נפרדים

בין העכבר המקומי הדקות הראשונות של המפגש  10 -גידול זכר שלא השתתף בניסוי ו

ריחות, בו צלמו. לאחר מכן, העכבר המקומי הועבר לכלוב אחר, נקי וללא לעכבר הפולש 

הדקות הראשונות של המפגש. מהצילומים  10הופגש שוב עם עכבר אחר. גם כאן צולמו 

 נמדדו המשך הכולל ומספר הפעמים בהן בוצעו מחוות טריטוריאליות שונות.

 בעבודה זו נמצא כי:

מתוך  שישה פרמטרים הקשורים בשלוש מחוות טריטוריאליות )הרחת האחוריים של  .1

מספר פעמים ומשך כולל, רק בפרמטר  -קדמת גופו ותקיפתו( העכבר הפולש, הרחת

אחד נמצא הבדל מובהק בין עכברי הביקורת לעכברים שגודלו בנוכחות העשרות 

 סביבתיות.

מספר הפעמים בהן הריח העכבר המקומי את האחוריים של העכבר הפולש גבוה  .2

 באופן מובהק בהעשרות מאשר בביקורת.

מחוות הראו הבדל מובהק סטטיסטית בין  שנבדקו הפרמטרים 12מתוך  רק שניים .3

הרחת אחוריים  -טריטוריאליות שבוצעו בתוך הטריטוריה ובין אלה שבוצעו מחוץ לה

 )זמן( והרחת קדמת הגוף )פעמים(.

הערכים שהתקבלו מחוץ לטריטוריה גבוהים מאלה עבור שני פרמטרים אלה,   .4

האלה התקבלו בכלובים ללא שהתקבלו בתוך הטריטוריה. בנוסף שני הערכים 

 העשרה.

 עבור רוב הפרמטרים שנבחנו, סטיית התקן הייתה גבוהה. .5

( לא היה ניתן לראות הבדל 6מתוך  5, עבור מירב הפרמטרים )1-6כפי שעולה מגרפים 

מובהק בין עכברי הביקורת ובין אלה שגודלו בנוכחות העשרות. ייתכן והדבר נובע מכך שזה 

בר נובע מסטיות התקן הגבוהות שאפיינו ניסוי זה, אשר מיסכו את אכן המצב וייתכן שהד

ניתן לראות, כאמור, שאין הבדל מובהק במספר התקיפות  5,6בגרפים מספר המגמה. 

   ובמשכן בין העכברים שגודלו עם העשרה ובין עכברים שגודלו ללא העשרה.

Berejikian et al, (2000)  מיןמה דגים 650גידלו (Oncorhynchus mykiss)  מיום

של הדגים  . חלקםבתוך פלג מים למשך מספר חודשים חצי טבעיים במתקני גידול בקיעתם
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. בתום תקופת הגידול נערכו גודלו בתנאי ביקורת וחלקם סביבתית גודלו בתנאי העשרה

 -דגים הדומיננטייםשל הטריטוריאליות האגרסיביות וה ם המודדים את רמתבמעבדה מבחני

על פי המבחנים דגים מטיפולי הביקורת.  14 -דגים מטיפולי ההעשרה הסביבתית ו 30

באופן כלפי הדג הפולש נמצא כי הדגים שגודלו בתנאי ביקורת היו יותר אגרסיביים   ,שנערכו

מאידך, לא נמצא הבדל  .סביבתיות שגודלו בתנאי העשרותהדגים מאשר (P=0.07) מובהק 

 על ידי הדגים, בין שני הטיפולים.  lateral displays-צוע הבמידת בי (P=0.22)מובהק 

Haemisch et al, (1993) כאשר במשך שישה שבועות ,יום 120בני  ,גידלו עכברים זכרים 

כל כלוב קבוצות בתנאי ביקורת.  11-קבוצות של עכברים גודלו בתנאי העשרה סביבתית ו 11

 שארךערכו מבחן  החוקריםבמהלך הניסוי, אחת לשבוע,  .עכברים זכרים 3 כלל קבוצה של

את העכבר ן תקף העכבר הדומיננטי בכל כלוב דקות בו הם מדדו את מספר הפעמים בה 30

במשך  בכלובי העשרה עלתה יםהדומיננטי יםמצאו כי האגרסיביות של העכברהם  .הפולש

כבר הפולש עלה : מספר הפעמים שהעכבר הדומיננטי בכלובי העשרה תקף את העהזמן

 30 -פעמים ל 22 -דקות, לאחר שבוע, ל 30 -פעמים ל 4 -( מP<0.0001באופן מובהק )

דקות, לאחר שישה שבועות. מנגד, בכלובי הביקורת, לא נרשמה כלל עלייה באגרסיביות של 

העכברים הדומיננטיים בכל כלוב לאורך ששת שבועות הניסוי: הזכר הדומיננטי תקף את 

 דקות, לאורך כל ששת שבועות הניסוי.  30פעמים במשך  4העכבר הפולש 

 -ו Berejikian et al, (2000) בבואנו לדון בתוצאות שהשגנו בעבודה זו ובתוצאותיהם של 

Haemisch et al, (1993), :מהשוואת הניסוי שלנו . 1 נראה כי ישנם שני צירים להשוואה

לראות שני הבדלים, הראשון, העכברים ניתן , Haemisch et al, (1993)ניסוי של העם 

 ,Haemisch et alיום בתחילת הניסוי, ואילו העכברים בניסוי של  30 -בניסוי שלנו היו בני כ

בניסוי שלנו בכל כלי גידול נמצא כי יום(. הבדל השני הוא  120היו בוגרים יותר ) (1993)

. ניראה כי פרטים 3כל כלי גידול כלל  Haemisch et al, (1993)עכבר בודד ואילו בניסוי של 

היה להיות יכול הבדל זה לבדו )שלושה פרטים לכלי גידול למול פרט אחד לכלי גידול(, 

, העכבר הדומיננטי בכלובי העשרה Haemisch et al, (1993)שבניסויים של  הגורם לכך 

כמובן  .סוינומאשר בכלובי הביקורת, דבר שלא ראינו בני י הפולשפיותר אגרסיבי כל היה

שעדיים לא התפתחה  גילם הצעיר יותר של העכברים בניסויינו זה גרם לכך שייתכן גם כי

מהשוואת הניסוי . 2אצלם התנהגוות טריטוריאלית חזקה, לא בביקורת ולא בטיפול העשרה. 

אצל , נמצא כי Berejikian et al, (2000)עם הניסוי של  Haemisch et al, (1993)של 

, העשרות דווקא הראשון אצלואילו את האגרסיביות של הדגים   הפחיתוהעשרות ה השני,

נראה על כן כי העשרות יכולות לפעול בשני  העכבר. שלאת ההתנהגות האגרסיבית  הגבירו

, תלוי בנסיבות )מיני בעלי חיים שונים למשל(, פעם בכיוון של הגברת האגרסיביות כוונים

  יות.ופעם בכיוון של הפחתת האגרסיב
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זמן/פעמים  X)שלושת המחות  הפרמטרים שנבחנו 12מתוך  1כפי שנראה מטבלה מס' 

רק שניים הראו הבדל מובהק סטטיסטית  עם העשרה או בלי העשרה( Xשבוצעה כל מחווה 

 בתוךמאלה שהתקבלו  גבוהיםלטריטוריה  מחוץבין הערכים, כאשר הערכים שהתקבלו 

ריאלית מכך שברוב המקרים לא היה הבדל בין עוצמת ההתנהגות הטריטוולה ע הטריטוריה.

דופן י איוצללא קשר להעשרות הסביבתיות שנעשה בהם שימוש.  ,לטריטוריה מחוץאו  בתוך

מחוץ  הטריטוריאלית ההתנהגותעלייה מובהקת בעוצמת בהם נרשמה  שני מקריםהיו 

 תיגות הטריטוריאלירידה בהתנההאי , גם מצאים אלהספק שמאין . 1טבלה מס'  -ריטוריהלט

תנהגות ההבעוצמת  עלייה המובהקתהוגם  ,ברוב הפרמטריםץ לטריטוריה, מחו

הולכת אלית ישהתנהגות טריטור נוגדים את הדעה הרווחת בשני פרמטרים, יתהטריטוריאל

ובוודאי אל מחוץ  (Zub et al, 2003)ז הטריטוריה אל גבולותיה ופוחתת ככל שנעים ממרכ

הטלת צואה , די השתנההטריטוריה על י סימוני ריכוז, Zub et al, (2003)פי על  .הל

, ושריטת הקרקע על ידי זאבים הולכת וקטנה ככל שנעים ממרכז הטריטוריה לגבולותיה

כאשר בגבולות הטריטוריה שם מתקיימים המאבקים על גבולות הטריטוריה ישנה עלייה 

גם העובדה שנכונותו של בעל החיים להגן על ידועה  סימון הטריטוריה.עוצמת מחודשת ב

זה אין לנו בשלב שר הוא חורג מגבולות הטריטוריה. הטריטוריה פוחתת באופן קיצוני כא

שבשני הפרמטרים העובדה  .1מוצגים בטבלה מס' הממצאים להסבר המניח את הדעת 

בהם מצאנו התנהגות טריטוריאלית חזקה יותר כאשר העכבר נמצא מחוץ לטריטוריה שלו, 

   סבר.מסוים למתן הה יכולה לתת לנו כיווןית, סביבתהעשרה במדובר בעכברים שגודלו 
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