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)מתוך :מקור ראשון לילדים ,גיליון (17
ישן ביום ופעיל בלילה
ה מר הוא הגדול ביותר במשפחת החתולים ,החי בארץ .משקלם של ה מרים
הקט ים ביותר הוא  25ק"ג בערך ,ואילו משקלם של הגדולים עשוי להיות 60
ק"ג .הם פעילים בעיקר בשעות הלילה ,ולפעמים גם בשעות הקרירות של היום –
מוקדם בבוקר או אחר הצהריים .בשעות החום ה מר מעדיף ל וח במחבוא ,בצל
שיחים או בין סלעים .ה מר חי באזורים עשירים במקומות מסתור מכיוון שהוא
צד ממחבואו :הוא מת גב בסתר אל טרפו ומז ק עליו מהמארב.
גור אחד עד שלושה
את רוב ימי חייו מעביר ה מר בבדידות .כל מר זכר שומר ומגן על חלה של כמה
עשרות קילומטרים ְרבועים ודואג להרחיק ממ ה כל מר זר .חלתו של זכר יכולה
להיות צמודה לכמה חלות של מרות קבות .מר ו מרה החיים בשטח אחד אי ם
אבקים זה בזה ,אך אי ם חיים יחד .רק בעו ת הרבייה פגשים ה מר וה מרה
לכמה ימים ,ואחר-כך ה קבה בהיריון במשך שלושה חודשים .ה מרה ממליטה
את גוריה ) 1עד  (3לבדה ,במערה חבויה ומוג ת.
במשך ש ים מתלווים הגורים אל אמם ,לומדים ממ ה את אומ ות ההתג בות
והטרף וזוכים לטיפול מסור .בגיל ש ה בערך ה מרה מגרשת את גוריה ,והם
מחפשים לעצמם מקום חדש.
האדם מסוכן ל מרים
מעולם לא פגע מר המדבר של ו באדם! ב י אדם רבים זכו לפגוש מר זה או אחר.
כמה מה מרים כ סו מספר פעמים לשטח קיבוץ עין גדי וטרפו שם חיות מחמד –
אך הם לא סיכ ו א שים .מטיילים רבים מסתובבים בקרבתם בכל שטחי המדבר
שהם מצאים בהם .עד היום רק האדם הוא זה שפגע ב מרים ,ומעולם לא קרה
ההפך .מרי המדבר של ו הם קט ים ומיוחדים ב מרי העולם ,ואם ייעלמו
ממדבריות ישראל ,תהיה זו פגיעה חמורה בעולם הטבע של ארץ ישראל ושל
העולם כולו.
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