
תנועת יונים  
המבקרות ברפתות 
והפוטנציאל שלהן 
.להעברת מחלות

,רפת מעלה החמישה: שי כהני

בית הספר : ואור שפיגלקרפטוןמירנדה 
,לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב

המעבדה למחלות  : רות הדס ואבישי לובלין
.הוטרינריעופות במכון 

טובלה סולומון



יונת הבית  
Columba livia

מוצאה מיונת הסלע . מין קוסמופוליטי•
מסתגלת למגוון בתי גידול , באזורנו

.מהמדבר ועד ערי נמל בצפון אירופה

נפוצה בישראל בעיקר  , ציפור מתלהקת•
.בקרבת ישובים ומתקנים חקלאיים

.בעלת יכולת מעוף מצוינת•

.מוגדרת כמזיק בישראל ואיננה מוגנת•



יונים כמטרד ברפתות

.מגיעות במספרים גבוהים לרפתות ומרכזי מזון•

.באות במגע קרוב עם המזון הפרש והמים•

:נזקים אפשריים•

.תחרות על המזון עם הפרות•

.העברת גורמי מחלה בתוך הרפת ובין הרפת לאתרים אחרים•

.  נזקים לתשתית מלשלשת•

טובלה סולומון



פתוגניםרשימה של 
לאדם שנמצאו ביונים



שאלות

?מה היונים נושאות•

?מאין הן באות ולאן הן עפות•

?האם יש קשר בין השניים•



שיטות

.מלכודות, רשתות: לכידה•

נוצות  , מטושים מהלוע והביב: דיגום•
.מדידות וצילום, לגנטיקה

טבעות  , (אטלס, GPS)משדרים: מעקב•
.ותצפיות

PCR, תרביות לחיידקים: מעבדה•
.לנגיפים
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באתרים שונים(home range)הבדלים בשטח המחייה
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איבחונים מתוך דוגמאות שנבדקו בבית דגן

Miranda crafton
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תוצאות מדגימות שנבדקו בשיטות מולקולריות 
(NGS)מתקדמות 



סיכום

.לרפת מסוימת וממעטות לעבור בין רפתות" נאמנות"יונים •

מרבצי בקר  , לולים, אורוות, יונים המבקרות ברפתות מבקרות גם באתרים חקלאיים אחרים•

.חלקם בפיקוח וטרינרי מינימלי. לבשר

.לא מצאנו יונים הלנות ברפת ולא מצאנו לינה מקובצת. רובן המכריע של היונים לנות בישובים•

ממצא שמשמעתו קמפילובקטרמאידך אובחן , בניגוד לסקרים קודמים לא אובחנה סלמונלה•

.הקלינית לבקר אינה ברורה



תודות

.וצוות המעבדה, קרפטוןמירנדה , אור שפיגל•

.הוטרינרירות הדס וצוות מעבדת עופות במכון , אבישי לובלין•

.אילן וצוות הרפת במעלה החמישה•

.ומקווה ישראלחורוןמבוא , צוותי הרפתות בחפציבה•

קרן המחקר של מועצת החלב•



שלל לוואי


