מאכילים של חתולים משוטטים :מאפיינים אישיים ,הרגלי האכלה ומידע על בריאות ורווחת החתולים
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2המחלקה לשירות וטרינרי ,עיריית ראשון לציון ,ראשון לציון ,ישראל
האכלות על ידי מאכילי חתולים משמשות כמקור מזון חשוב לאוכלוסיות החתולים המשוטטים וכן ,המאכילים
יכולים למלא תפקיד משמעותי בהעברת מידע על תפוצת החתולים ,רווחתם ובריאותם .במחקר הנוכחי סקרנו
 222מאכילי חתולים בעיר ראשון לציון .המאכילים חולקו לארבע קבוצות לפי מספר החתולים שדיווחו
שהאכילו ביום )קבוצה  :1האכילו עד  5חתולים ,קבוצה  :2האכילו  10 6חתולים ,קבוצה  :3האכילו 20 11
חתולים וקבוצה  :4האכילו  21חתולים ומעלה( .רוב המאכילים היו נשים ) ,(%81בגיל חציוני של  58שנים.
המאכילים דיווחו שהאכילו  3337חתולים ב  342מקומות האכלה שונים .מאכילים מקבוצה  4היו %15.31
) (n=34מכלל המאכילים בסקר אך האכילו  (n=1869) %56חתולים .מאכילים "כבדים" )קבוצות  3ו (4
דיווחו שהלכו מרחק גדול יותר באופן מובהק על מנת להאכיל את החתולים .בבחינת המאפיינים האישיים
נמצא כי המאכילים ה"כבדים" היו רובם יחידים ,עם פחות צאצאים בממוצע ,בעלי העדפה להחזיק חתול
כחיית מחמד בבית וחיו בשכונות בעלות ממוצע הכנסה לנפש נמוך יותר .לפי דיווחי המאכילים על החתולים
אותם האכילו (3337/2325) %69.7 ,חתולים היו מעוקרים ו  (3337/395) %11.8היו גורים .בנוסף ,הם
דיווחו ש  (3337/54) %1.6מהחתולים סבלו מצליעה (3337/67) %2 ,סבלו ממחלה סיסטמית%4 ,
) (3337/135היו עם לקויות עוריות ו  (3337/130) %3.9סבלו מנכות כרונית .הקשר בין שיעור הגורים
והתחלואה לשיעור העיקור נמצא שלילי ומובהק .שיתוף פעולה בין הרשויות למאכילים ה"כבדים" המהווים
מיעוט מקרב מאכילי החתולים אך אחראים על האכלת מספר משמעותי של חתולים ,עשוי להיות נדבך
משמעותי בויסות וניטור אוכלוסיות החתולים והמשאבים העומדים לרשותם.
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)Cat feeders serve as an important source of available food for free-roaming cats (FRCs
and can play a central role in providing data on FRC distribution, welfare and health. The
current study surveyed 222 FRC feeders in Rishon-Lezion city. Feeders were divided into
four groups according to the number of cats they reported to feed per day (group-1: fed
up to 5 cats, group-2: fed 6–10 cats, group-3: fed 11–20 cats, and group-4: fed ≥21 cats).
Most feeders were women (81%), with a median age of 58 years. The feeders reported an
overall feeding of 3337 cats. Feeders of group 4 comprised 15.31% (n = 34) of all feeders
but fed 56% (n = 1869) of the FRCs. “Heavy” feeders (groups 3-4) reported that they
”traveled significantly longer distances in order to feed the cats. Interestingly, “heavy
feeders were usually singles, had on average fewer offsprings, a clear preference for
owning cats as pets, and lived in lower income neighborhoods. Feeders reported to feed
69.7% (2325/3337) neutered cats and 11.8% (395/3337) kittens. Moreover, 1.6%
(54/3337) of the cats were limping, 2% (67/3337) suffered from a systemic disease, 4%

(135/3337) had skin lesions, and 3.9% (130/3337) were suffering from a chronic
disability. Kittens and morbidity rate were significantly and negatively associated with
neutering rate. Collaboration by the authorities with these heavy feeders, who represent a
small number of FRC feeders and feed substantial FRC numbers, may be significant for
the control and monitoring of FRC populations and their resources.

