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כתב וצילם: עזרא חדד

חתול הביצות
בישראל

השפעה  הייתה  בארץ  והאגמים  הביצות  לייבוש 

דרמתית על מגוון מיני בעלי החיים והצמחים. הייבוש 

לווה לרוב בניצול מקורות מי הנחלים הן לשתייה והן 

כמעט  להכחדה  עד  מעובדים,  שטחים  להשקיית 

אלה  שינויים  בישראל.  הביצה  נופי  של  מוחלטת 

המערכות  של  תפקודן  על  ניכר  באופן  השפיעו 

האקולוגיות הלחות. אוכלוסיות של מינים רבים של חי 

וצומח, ביניהם גם מינים אנדמיים לישראל, הידלדלו 

הביא,  הלחים  הגידול  ובתי  הביצות  ייבוש  נכחדו.  או 

הביצות  חתולי  בתפוצת  לירידה  גם  הנראה,  ככל 

בישראל. בשנות ה-70 של המאה ה-20 הוקמו מאגרי 

גם  ה-80  ובשנות  הגולן,  ברמת  בעיקר  גדולים,  מים 

באזור המרכז, ומאז חתול הביצות התפשט והתבסס 

לאזור  הגיע  הדגים,  ובבריכות  הירדן  במערכת  יפה 

הנגב  ולצפון-מערב  מים,  מנוף  הרחק  יהודה  שפלת 

ולנחל הבשור. חתול הביצות הוא שחיין מעולה שאינו 

חושש ממים. הוא צד, ביבשה וגם במים - מכרסמים, 

שנוצרו  הגידול  בתי  למרות  וזוחלים.  דגים  ציפורים, 

הגידול  לבתי  גדולה  חשיבות  יש  האדם,  ידי  על 

עליהם. גם  לשמור  וחשוב  הטבעיים,  המים  בגופי 

הדפס של חתול ביצות, מן המאה ה-19.
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תיאור
חתול הביצות )Felischaus( גדול הרבה יותר מחתול הבר, והוא הגדול 
ביותר מבין חתולי הסוג. משקלו הממוצע של זכר כתשעה ק”ג, ומשקלה 
יכולים להגיע למשקל של עד 12 ק”ג,  זכרים  של הנקבה כשישה ק”ג. 
בשלוש טבעות  המסתיים  יותר  קצר  וזנב  יותר  ארוכות  רגליים  ולהם 
חתול  של  גופו  הגוף.  מאורך  כשליש  הזנב  של  אורכו  שחור.  וקצהו 
הביצות כחוש, וחוקרים סבורים כי חתולי ביצות במערבו ובצפונו של 
תחום המחיה הם הגדולים ביותר, על סמך מספר מצומצם של דוגמאות. 

דוגמה לפערי הגדלים היא שחתולי ביצות בישראל כבדים ב-43 אחוז 
בממוצע מאלה אשר שבהודו.

ראשו של חתול הביצות קומפקטי יחסית ואוזניו גדולות ומשולשות, 
ניכרות  אינן  שלעיתים  וכהות  קצרות  בציציות  בקצותיהן  מעוטרות 

לעין; ציצות האוזניים לרוב בולטות אצל הגורים.

לחתולי הביצות צבע אחיד, באופן טיפוסי חום-צהוב בהיר עד כהה, עם 
גוונים אפרפרים, זהובים או בצבע חלודה. הגוף מלא סימנים חיוורים 
של נקודות או כתמים מטושטשים; אלה אינם קיימים אצל כל הפרטים. 
על החלק התחתון של הגפיים והזנב כתמים ופסים בולטים יותר. הגורים 
הקטנים לרוב מנומרים יותר מהחתולים הבוגרים; בלידתם גופם מכוסה 
כתמים רחבים, שחרחרים ומובחנים המיטשטשים במהירות. על פניו 
של חתול הביצות מעט פסים בלתי מובחנים, על הלחיים ועל המצח. 
ומובחנים.  בוהקים  לבנים  טיפוסי,  באופן  הם,  והסנטר  החוטם  אזורי 

קיים מעט מאוד מידע בנוגע לחתול הביצות. אין בנמצא מחקרים מבוססי   1
טלמטריה או תצפיות ארוכות טווח, אלא מידע מוגבל המצביע על כך 

שהוא פועל על פי שיטה חברתית-מרחבית אופיינית לחתולים. הבוגרים הם 

סוליטריים, ובאופן טיפוסי לחתולים מסמנים בריח ועושים שימוש בקולם 

למען מה שנראה כשמירת שליטתם הבלעדית בשטחי הליבה של תחומם.

מפת תפוצת חתול הביצות בישראל. עיצוב מפה: שרון עשת  2
מפת תפוצה עולמית של חתול ביצות.  3

גולגולת של חתול ביצות. הגולגולת הרבה יותר גדולה ויותר מוארכת מזו   4
של חתול הבר, אורכה 9.8 – 14 ס"מ, והקשתות הזגומטיות )משני צדי 

ארובות העין( פחות רחבות כלפי פנים. השיניים דומות מאוד לאלו של 

חתול הבר, אבל הרבה יותר מאסיביות. 

1

יותר.  לזו של חתול הבית, אך היא עמוקה  יללת חתול הביצות דומה 
קולו נשמע תדיר בלילה, במיוחד בסוף החורף ובאביב. 

טקסונומיה
פעם נחשב חתול הביצות לקרובו של השונר )lynx(, בשל דמיון שטחי 
בפרטים מסוימים במראם. כיום הוא משויך לסוג Felis אשר יצר ענף 
לחתול  הקרובים  מינים  בתוכו  שכולל  שנה,  כ-18מיליון  לפני  נפרד 
שחור- ולחתול  החולות  לחתול  הביצה,  לחתול  הבר,  לחתול  הבית, 

זו בשלב מוקדם שלה, לפני  הרגל. סבורים כי הענף התפצל משושלת 
ביותר לחתול שחור- וייתכן שהוא קרוב  מיליון שנה,  יותר משלושה 
מספיקים.  גנטיים  נתונים  בנמצא  אין  כי  אם   ,)Felisnigripes( הרגל 
זוהו שישה תת-מינים בהסתמך בעיקר על הבדלים שטחיים, במיוחד 
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2

תפוצה בעולם
מווייטנאם  מקוטע,  אך  נרחב  מחיה  תחום  בעל  הוא  הביצות  חתול 
הוא  הזה  המין  בני  של  מעוזם  ומצרים.  טורקיה  מערב  עד  סין  ודרום 
מרכז אסיה, שם הוא מצוי ברחבי הודו, בבנגלדש, בחלקה הגדול של 
סרי לנקה ולמרגלות ההימליה, מפקיסטן ועד מיאנמר. בהודו-סין הוא 
גדולות  הפסקות  עם  וקמבודיה,  תאילנד  דרום  עד  סין  מדרום  מצוי 
ברצף במקומות שבהם הוכחד, שם הוא נדיר או פשוט אינו מוכר. הוא 
מצוי במקוטע בדרום-מערבה ובמרכזה של אסיה, מטורקיה עד דרום 
קזחסטן, מערב אפגניסטן ודרום אירן. באפריקה מוגבל חתול הביצות 
עד  מהדלתא  הנילוס  עמק  של  לאורכו  התיכון,  הים  חוף  על  למצרים 
בישראל,  -בירדן,  לנילוס  ממערב  מדבר  נאות  של  ובתפזורת  אסואן, 

בלבנון, בעירק ובסוריה.

היסטוריה בישראל
עדות ראשונה להימצאות חתול ביצות בישראל נתגלתה בחפירות באתר 
עובדיה בעמק הירדן, והיא מתוארכת לסוף תקופת הפליאוקן - תחילת 
תקופת הפלייסטוקן. בדוח היונקים משנת 1864 כתב טריסטרם שחתול 
ביצות נצפה כמה פעמים, ופעם אחת נתפס במלכודת ביריחו. אהרוני 
כותב בשנת 1930 כי חתול הביצות נדיר מאוד לאורך הירדן. קפטן אריק 
את  ומזכיר  ישראל  ארץ  היונקים של  בדוח   1946 בשנת  כותב  הארדי 
כותב  בודנהיימר  המלח.  ים  של  הדרום-מזרחי  מהחוף  הביצות  חתול 
בשנת 1953 שחתול הביצות שוכן בסבך הקנה שבגאון הירדן, ובמספר 

קטן של בתי גידול דומים בעמק החוף.

בדוגמת הפרווה המשתנה בין אוכלוסיות ובתוכן. תת-המין בארץ הוא 
F.cchausSchreber. ישנן השערות כי המצרים הקדמונים אילפו חתולי 
ביצה לשימוש בציד עופות מים ומכרסמים. נמצאו חתולי ביצה חנוטים 
בקברים עתיקים במצרים, אולם אין עדויות לכך שחתול הביצות בוית.

תפוצה בישראל
חתול הביצות נפוץ בכל החבל הים תיכוני לאורך כל מישור החוף, מהצפון 
ועד לגבול עזה; בעמקים, לאורך השבר סורי-אפריקאי, ממקורות הירדן 
ועמק החולה עד לאזור ים המלח, בבתי גידול מתאימים; בשפלת יהודה 
בקרבת מקורות מים ושדות חקלאיים גם הרחק ממקורות מים ומגיע 
לצפון הנגב, עד לנחל הבשור, שם הוא נפוץ בשדות החקלאים בסביבה.

3

4
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בית גידול
של  שפע  באזורים שבהם  השיחים,  בסבכי  מתגוררים  הביצות  חתולי 
פלגי מים קטנים, בשיחי הערבה הגדלים על גדות ערוצי נחלים רדודים. 
מים  ממקורות  ברבים  והסוף.  הקנה  בסבך  גם  מתגורר  הביצות  חתול 
אלה השיחים מקיפים את המאגרים כחומה צפופה, ובתוך אגמים אלה 
מתגורר  הביצות  חתול  צפים.  ואיים  בוץ  שטחי  קרובות  לעיתים  יש 
בתוך סבך מעין זה לאורך כל השנה ויוצא אל מתחמים סמוכים לעיתים 
הוא  למשל אל שדות חקלאיים, שאליהם  קצר,  ולזמן  בלבד  מזדמנות 
מגיח מדי פעם כדי לצוד מכרסמים וחיות אחרות. חתול הביצות הוא 
וחוצה בשחייה מאגרי  למים  נכנס  הוא  צד  הוא  וכאשר  מצוין,  שחיין 
מים גדולים, לא רק בקיץ אלא אפילו בחורף. הוא כה מורגל למים, עד 
כי הוא נוהג לנוח בקרחות שבין הקנים הרחק מהגדה ולעיתים אף יקים 
שם את מאורתו. כאשר אדם או כלב רודפים אחר חתול הביצות, הוא 

12

הקנים, 3 לסבך  בנוסף  בשחייה.  ולברוח  למים  לקפוץ  כלל  בדרך  יבחר 
של  חדירה  בלתי  כמעט  צמחייה  בסבך  לרוב  מתגורר  הביצות  חתול 
פטל. עקבותיו של חתול זה מצויים לכל אורך הקצה החיצוני של הסבך 
בשרידי  קרובות  לעיתים  להיתקל  ניתן  כאן  פתוחות.  חול  וברצועות 
נגלה  קרובות  לעיתים  קטנות.  לחתיכות  קרועים  עופות  כלומר  טרפו, 
זאת בשטחי בוץ ובקרחות שבין שטחי הקנה, במרחק כמה קילומטרים 

מהגדות.
על אף שמו באנגלית - חתול הג’ונגל, חתול הביצות נמנע ממקומות 
מיערות  לחלוטין  נעדר  שהוא  לוודאי  וקרוב  ומיערות,  צפופים  חיות 
חתול  גם  מכונה  הביצות  חתול  היער.  בחופת  ממעל  הסגורים  הגשם 
הקנים, היות שהוא לגמרי מעדיף שטחים רוויים היטב העטויים מצעי 
הם  לחים.  ולשטחים  לביצות  האופייניים  ושיחים  עשב  שטחי  קנה, 
במקומות  צחיחים,  גידול  בבתי  נהרות  ובעמקי  מדבר  בנאות  מצויים 
עשב  בשטחי  קירחים,  באזורים  ומתגוררים  אירן,  ודרום  מצרים  כגון 
בהודו-סין  לח.  יער  באזור של  או במקטעי שטחים המכוסים שיחים 
נהרות,  עם  פתוחים  וביערות  נשיר  יער  באזורי  בעיקר  המין  מתגורר 

במישורים מוצפים ובמקורות מים פזורים אחרים. 

יש בהם  בידי האדם, אם  לנופים ששונו  חתול הביצות מגלה סבילות 
מים, כיסוי של צמחייה וטרף. הם עשויים להימצא בקרבה רבה לאדם 
של  צפופות  אוכלוסיות  בחובם  האוצרים  חקלאיים  חיות  במקומות 
גם  מצויים  הם  מושקים.  בשדות  הנגב,  במערב  למשל  מכרסמים, 
בסביבת אגמים המטופחים לצורכי חקלאות ובמגוון מטעים פתוחים, 

בעיקר אלה אשר בהם יש תעלות השקיה. 

גללי חתול הביצות. הגללים מוטלים על פני הקרקע בשבילים, בסבך   1
צמחייה ובקרבת מקווי מים ובריכות דגים. אורכם של הגללים 5.1 ס"מ 

וקוטרם 1.8 ס"מ.

עקבות חתול הביצות בעמק החולה. העקבות הקדמיים הם מעוגלים,   2
כמו רוב עקבות החתולים. הרגל קדמית באורך 4.2-4 ס"מ וברוחב 6.4-3 

ס"מ. אורך הרגל האחורית 3.9-3.7 ס"מ ורוחבה 3.8-3.6 ס"מ. בטביעת 

האצבעות רואים הפרדה גדולה בין האצבעות, בעוד אצל החתולים 

האחרים הן צפופות. טביעת סוליית הרגל האחורית היא בצורת טרפז, 

ואינה מעוגלת כמו אצל חתול הבר. העקבות יוצרים קו של זיגזג לאורך. 

אורך הצעד הוא 29 עד 32 ס"מ. צילמה: נוע ולצר

כף רגל קדמית של חתול ביצות.  3
גור חתול ביצות בעמק החולה. ישנן השערות כי המצרים הקדמונים אילפו   4

חתולי ביצות לשימוש בציד עופות מים ומכרסמים. נמצאו חתולי ביצות 

חנוטים בקברים עתיקים במצרים. אין עדויות לכך שחתול הביצות בוית.
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בשיניים קבועות בגיל חמישה חודשים, אז מתחילה העצמאות. תוחלת 
החיים בשבי היא 20 שנה.

התנהגות חברתית ומרחבית
מחקרים  בנמצא  אין  הביצות.  לחתול  בנוגע  מידע  מאוד  מעט  קיים 
מבוססי טלמטריה או תצפיות ארוכות טווח, אלא מידע מוגבל המצביע 
על כך שהוא פועל על פי שיטה חברתית-מרחבית אופיינית לחתולים. 
בריח  מסמנים  לחתולים  טיפוסי  ובאופן  ביחידות,  חיים  הבוגרים 
ועושים שימוש בקולם למען מה שנראה כשמירת שליטתם הבלעדית 
בשטחי הליבה של תחומם. על פי תצפיות מקריות בישראל, הטריטוריה 
של הזכר חופפת את שטחן של כמה טריטוריות קטנות יותר של נקבות. 
אין בנמצא אומדנים קשיחים בעניין הצפיפות, אך הם שכיחים באופן 

מקומי בבית גידול מתאים בדרום אסיה.

מזון וטרף
חתול הביצות תר אחר מזונו בעיקר על הקרקע בתוככי צמחייה עבותה, 
לרוב בקרבת מקורות מים וצמחייה מוצפת מים. הוא שחיין מצוין החוצה 
קנה.  ומצעי  קטנים  איים  אל  בדרכו  פתוחים  במים  ארוכים  מרחקים 
חתול הביצות ניזון בעיקר מיונקים קטנים שמשקלם נמוך מקילוגרם, 
בעיקר עכברים, חולדות, נברנים, חולדים, ארנבות ומכרסמים אחרים. 
חסון  מבנה  בעלי  הם  ביצות  חתולי  דגים.  בבריכות  גם  דגים  צד  הוא 
יחסית, ולעיתים הם טורפים אף יונקים גדולים. הם צדים לרוב נוטריות 

רבייה 
רבייה  יש  זה  למין  כי  סבורים  בטבע.  לחיים  הנוגעים  נתונים  די  אין 
עונתית, וסברה זו אמינה בנוגע לחלקים של תחום המחיה שבהם יש 
הקיצוני  הצפוני  והחלק  התיכון  המזרח  מצרים,  למשל  קיצוני,  אקלים 
של התחום )קזחסטן דרך דרום רוסיה( אשר בהם נעשו רוב התצפיות. 
קיים תיעוד של הזדווגויות באזורים אלה שהתרחשו לרוב מנובמבר עד 
נמשך  בשבי  ההיריון  ליוני.  דצמבר  בין  נולדו  והגורים  פברואר, 
66-63 יום. השגר כולל שניים עד שלושה גורים, ובאופן חריג עד שישה. 
קרקע  במאורות  בשיחים,  הקנה,  בין  במסתורים  מתרחשת  ההמלטה 
ובסדקי סלעים. הגורים נעשים עצמאיים בגיל שמונה-תשעה חודשים. 
בשבי מגיעות הנקבות לבגרות מינית בגיל 11 חודשים, והזכרים בגיל 
18-12 חודשים. הגורים נולדים עיוורים, כשאוזניהם סגורות והם חסרי 
ישע. הם מכוסים פרוות שיער צפופה. הצבע הכללי של פרוות הראש 
והגב אצל הצעיר הוא חום בהיר, הדוהה בהדרגה לעבר צידי הגוף. צידו 
התחתון של הגוף הוא בצבע זית בהיר. ארבע רצועות בהירות חוצות 
את כפות הרגליים הקדמיות, ושש את כפות הרגליים האחוריות. כתמים 
כהים נראים במטושטש בצידי הגוף ובחלקו התחתון. בחלקו האחורי 
של הגב יש ארבע רצועות אורכיות. רצועות אורכיות מופיעות גם על 
כיפת הראש והצוואר. לזנב אותו הצבע כמו הגב. אצל גורים, שגודלם 
כרבע מגודלו של הבוגר, יש רצועות על הרגליים האחוריות ובצידי הגוף. 
הגורים מתחילים לראות ביום העשירי עד היום ה-12 להיוולדם. ההנקה 
נמשכת כחודשיים. שיני חלב הפציעו אצל חתול צעיר בשבי והוחלפו 

4
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צעירות, ולעיתים רחוקות יתקפו בוגרים )שמשקלם חמישה עד תשעה 
ביצות  חתול  כי  מעריכים  החולה.  מעמק  ותיעוד  תצפיות  יש  ק”ג(. 
יחיד עשוי לאכול 1,825-1,095 מכרסמים קטנים בשנה. העופות הם 
הטרף השני בחשיבותו, ובכללם ציפורים קטנות, דוגרי קרקע שונים, 
פצועים  מים  עופות  ואוכל  צד  תועד  ביצות  חתול  ואגמיות.  ברווזים 
וכאלו שנחלשו מרעב, משום שהם מתרכזים בכמויות גדולות, דוגמת 
העגורים בעמק החולה. חתולי הביצות אוכלים גם זוחלים, כמו נחשים, 
ניזונים גם  צבים, לטאות, דוחיים ומגוון גדול של דגים, ולעיתים הם 

מפגרים בשטח.

התנהגות וציד
כאשר הוא צד ביבשה, נע החתול בחשאי, ללא רחש, קרוב לקרקע. הוא 
עוצר מפעם לפעם, מקשיב, ולעיתים מרים את ראשו כאילו סורק ואומד 
זוחל על הקרקע,  את המרחק. בעוקבו אחר משאת נפשו הוא כמעט 

קופא  לפעמים  בעווית,  זנבו  מניע  אוזניו,  זוקף את  כתפיו,  מכווץ את 
זינוק החלטי.  ולבסוף מבצע  זוחל שוב קדימה,  על מקומו, לאחר מכן 
זינוקיו אינם ארוכים. אם החמיץ בניסיון הראשון, הוא מנסה עוד פעם 
או פעמיים, ואחר כך אינו רודף יותר אחר הטרף. כאשר הוא צד הוא 
אינו נסמך רק על שמיעה וראייה כי אם גם על חוש הריח. חתולי ביצות 
נצפו פעמים רבות מרחרחים בהתמדה את נתיבם תוך כדי התקדמות. 
לעיתים הם עוקפים מלכודות המוסתרות היטב לאורך הנתיב, ולעיתים 
קרובות הם מטפסים על עצים. לפעמים החתול רובץ וממתין לטרפו 
זמן ארוך, כאשר הוא חבוי קרוב לנתיב במרווח באזור הקנים ובאתרים 
המוקדמות  בשעות  כלל  בדרך  צדים  הביצות  חתולי  זה.  מסוג  אחרים 
במחציתו  גם  צדים  הם  היום.  בסוף  ונחים  הערב  ובשעות  הבוקר  של 
הראשונה של הלילה, ולעיתים קרובות הם נצפו תרים אחר טרף אפילו 

במשך היום.

השפעת מקומות החיות וגופי המים על שינוי 
בתפוצת חתול הביצות

לייבוש הביצות והאגמים בארץ הייתה השפעה דרמתית על מגוון מיני 
להזכיר  ניתן  שיובשו  החשובות  הביצות  בין  והצמחים.  החיים  בעלי 
גם  ובהמשך  החוף,  מישור  וביצות  כבארה  ביצות  החולה,  ביצות  את 
לרוב  לווה  הייבוש  הירדן.  בבקעת  וביצות  הפנימיים  העמקים  ביצות 
בניצול מקורות מי הנחלים הן לשתייה והן להשקיית שטחים מעובדים, 
אלה  שינויים  בישראל.  הביצה  נופי  של  מוחלטת  כמעט  להכחדה  עד 
הלחות.  האקולוגיות  המערכות  של  תפקודן  על  ניכר  באופן  השפיעו 
אוכלוסיות של מינים רבים של חי וצומח, ביניהם גם מינים אנדמיים 
לישראל, הידלדלו או נכחדו. ייבוש הביצות ובתי הגידול הלחים הביא, 
ככל הנראה, לירידה בתפוצת חתולי הביצות, עד שבאמצע שנות ה-30 
ובשנות  קטנות,  דגים  בריכות  של  בבנייה  החלו  הקודמת  המאה  של 
נציבות  ידי  גדולים, בעיקר ברמת הגולן, על  ה-70 הוקמו מאגרי מים 

2

חתולי הביצות מתגוררים בסבכי השיחים, באזורים שבהם שפע של פלגי   1
מים קטנים, בשיחי הערבה הגדלים על גדות ערוצי נחלים רדודים, ובסבך 

הקנה והסוף. ברבים ממקורות מים אלה השיחים מקיפים את המאגרים 

כחומה צפופה, ולעיתים יש שטחי בוץ ואיים צפים. חתול הביצות מתגורר 

בתוך סבך מעין זה לאורך כל השנה, והוא יוצא אל מתחמים סמוכים 

לעיתים מזדמנות בלבד ולזמן קצר.

חתולי הביצות מגלים סבילות לנופים ששונו בידי האדם, אם יש בהם מים,   2
כיסוי של צמחייה וטרף. הם עשויים להימצא בקרבה רבה לאדם בבתי 

גידול חקלאיים האוצרים בחובם אוכלוסיות צפופות של מכרסמים, למשל 

שדות מושקים. במערב הנגב הם מצויים גם בסביבת אגמים המטופחים 

לצורכי חקלאות ובמגוון מטעים פתוחים, בעיקר אלה אשר בהם יש 

תעלות השקיה. 
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המים ומשרד החקלאות. המין התפשט והתבסס יפה במערכת הירדן 
ובבריכות הדגים באזור.

באמצע שנות ה-70 הגיעו תצפיות מעין פשחה ומתחנת האכלה באזור 
עדולם שבשפלת יהודה, הרחק מנוף מים, וכן מאזור לכיש, מבאר שבע 
עד  והגיע  הארץ  למרכז  להתפשט  המין  החל  בהמשך  הבשור.  ומנחל 
לצפון הנגב, בעקבות הקמת בריכות דגים וגופי מים רבים בצפון הארץ. 
בהמשך, מתחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת, הוחל בהקמה של 
מאגרי מי קולחין ברחבי הארץ למטרת מיחזור מים לשימוש בחקלאות, 
ואלה החלו לשמש עבור בעלי החיים תחליף מלאכותי לביצות ולאגמים 
של  מאגרים  מ-30  יותר  נבנו  יהודה  בשפלת  לדוגמה,  בעבר.  שיובשו 
מי קולחין שמקבלים מים מנחל שורק ומשיטפונות. לאורך נחל שורק 
מערבית  אחד  שפכים,  טיהור  מכוני  שני  האחרונות  בשנים  הוקמו 

1

2

כאשר הוא צד ביבשה, החתול נע בחשאי, ללא רחש, קרוב לקרקע. הוא   1
עוצר מפעם לפעם, מקשיב, ולעיתים מרים את ראשו כאילו סורק ואומד 

את המרחק. בעוקבו אחר משאת נפשו הוא כמעט זוחל על הקרקע, מכווץ 

את כתפיו, זוקף את אוזניו, מניע זנבו בעווית, לעיתים קופא על מקומו, 

לאחר מכן זוחל שוב קדימה, ולבסוף מבצע זינוק החלטי.

גור חתול ביצות. הגורים נעשים עצמאיים בגיל שמונה-תשעה חודשים.   2
בגרות מינית בשבי מושגת בגיל 11 חודשים )נקבות( ו-18-12 חודשים 

)זכרים(. הגורים נולדים עיוורים, כשאוזניהם סגורות והם חסרי ישע. הם 

מכוסים פרוות שיער צפופה.

גור חתול ביצות מציץ מתוך גזע חלול. אין די נתונים הנוגעים לחיים בטבע.   3
סבורים כי למין זה יש רבייה עונתית. סברה זו אמינה בנוגע לחלקים של 

תחום המחיה שבהם יש אקלים קיצוני, למשל במצרים, במזרח התיכון 

ובחלק הצפוני הקיצוני של התחום - קזחסטן, דרך דרום רוסיה, אשר בהם 

נעשו רוב התצפיות. תיעוד של הזדווגויות באזורים אלה מתרחש לרוב 

בנובמבר עד פברואר, והגורים נולדים בין דצמבר ליוני.
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בשנת  שהופעל  שמש,  בבית  ואחד  ב-1999,  לפעול  שהחל  לירושלים, 
הקמת  מאז  מאוד  השתפרה  והמאגרים  השורק  מי  איכות   .2000
המפעלים. למאגרים אף הוכנסו דגים, ולכן חתול הביצות התפשט גם 
באזור זה של עמק השורק והשטחים החקלאיים באזורו. בריכות הדגים 
ומאגרי המים שמהווים תחליף למה שהיה כאן בעבר תרמו לתפוצה 
ולהתרחבות המין בישראל. עם זאת, למרות בתי הגידול שנוצרו על ידי 
האדם יש חשיבות גדולה לבתי הגידול בגופי המים הטבעיים, וחשוב 

לשמור גם עליהם.

סימני שדה
בדרך כלל נצפה חתול הביצות רץ בדילוגים מתונים איטיים. בריצתו 
הוא מתנודד קלות מצד אל צד. לרוב נתקלים בו בקרבת מים, במרווחים 
בשטח של קנים או כאשר הוא שוחה. את עקבותיו אפשר לראות לרוב 

על פני רצועות חול, על איים יבשים בתוך נחל ועל גדות בוץ. עקבותיו 
של חתול הביצות גדולים יותר מעקבותיהם של חתולי הבית. אזורים 
אידיאליים לחיפוש עקבותיהם הם אזורים עם עשב, אזורים חקלאיים, 
כמו  מעוגלים,  הם  הקדמיים  העקבות  מים.  מקווי  וגדות  יערות  קצות 
רוב עקבות החתולים. הרגל קדמית באורך 4.2-4 ס”מ וברוחב 6.4-3 
ס”מ. הרגל האחורית באורך של 3.9-3.7 ס”מ וברוחב 3.8-3.6 ס”מ. יתר 
כן, בטביעת האצבעות רואים הפרדה גדולה בין האצבעות, ואילו  על 
אצל החתולים האחרים הן צפופות. טביעת סוליית הרגל האחורית היא 
בצורת טרפז ואינה מעוגלת כמו אצל חתול בר. העקבות יוצרים קו של 

זיגזג לאורך. אורך הצעד הוא 29 עד 32 ס”מ.

סטטוס ואיומים
ומיושבים,  חקלאיים  נופים  לסבול  ומסוגל  ביותר  נפוץ  הביצות  חתול 
במיוחד  ביותר,  הנפוץ  החתול  לוודאי  קרוב  הוא  מסוימים  ובאזורים 
בהודו-סין,  נדיר  עד  בלתי שכיח  הוא  אסיה.  בדרום  כפריים  באזורים 
בדרום-מערב אסיה ובמרכזה. בעבר היה שכיח במצרים, אם כי הסטטוס 
יכולתו לחיות בקרבת בני אדם, מין  שלו שם אינו ברור כעת. על אף 
למקומות  לחים  גידול  בתי  של  המהירה  ההשתנות  ידי  על  מאוים  זה 
מיושבי אדם ולשטחי חקלאות. בהודו-סין ובחלק גדול של דרום אסיה 
משולב גם איום של לכידה נרחבת ולא בררנית, בעלת פוטנציאל פגיעה 
פתוחים  בשטחים  נוכחותו  בשל  הביצות,  חתול  כלפי  במיוחד  גבוה 
הנגישים לבני אדם. בחלקו הצפוני של תחום המחיה הוא נלכד לשם 
פרוותו, בכמות מאסיבית בסביבותיהן ברפובליקות של ברית המועצות 
לשעבר(, והוא נרדף  בשל פשיטה על עופות, ומספריו פחתו באזורים 

 .חקלאיים שבהם שכיחות לכידה והרעלה לא בררניות

1

חתול הביצות פעיל בשעות בין הערביים ובלילה, ומקיים סגנון חיים   1
סוליטרי. הוא טפסן ושחיין טוב, ונוהג לרבוץ במאורה, בשיחים או מתחת 

לשורשים. הוא בעל חיים אקלקטי, הניזון מטרף שמשקלו נמוך מקילוגרם 

)מכרסמים, ציפורים, זוחלים וצפרדעים(, וכן מדגים, חסרי חוליות ופירות. 

הוא אינו פחדן, והוא סתגלן מאוד.

על פי תצפיות מקריות בישראל, הטריטוריה של הזכר חופפת את שטחן   2
של כמה טריטוריות קטנות יותר של נקבות. אין בנמצא אומדנים קשיחים 

בעניין הצפיפות, אך הוא שכיח באופן מקומי בבית גידול מתאים בדרום 

אסיה.
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