ביות
בעלי חיים
>> כלב ( .)Canis familiarisידידו הטוב ביותר של האדם .המבויית הראשון מבין כול
היצורים שבויתו .הכלב בוית מהזאב וכיום זניו הרבים מספור מנוצלים בעיקר כחיית
מחמד ושמירה .הוויכוח עדיין נמשך לגבי השאלה ,האם ביות הכלב והחיות האחרות
היה תהליך פתאומי והמצאתי או שמא תהליך קואבולוציוני ממושך .בכול אופן הביות
הראשון והמוצלח של הכלב היה מקור השראה בוודאי לביותם של יצורים נוספים
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כתב :ד"ר חיים מויאל
ביות בעלי חיים ,בהגדרתו הפשטנית
והצרה ,הוא רתימה טוטלית של
החיה למשכנו של האדם ולצרכיו,
תוך עידוד שינויים תורשתיים רצויים
עד כדי יצירת תלות בהתערבות
האדם בשרידותם .השינויים הקריטיים בתכונות
היצורים שבישרו את ביותם העתידי היו אקראיים
ונדירים ,ומרגע שזוהו בתבונה נבואית כמחוללי שינוי
בסדר היום העתידי ונגזרותיו ,הדרך למהפכה רב
תחומית הייתה בטווח הנראה לעין.
עד היום בויתו  32מיני בעלי חיים ורבבות מיני
צמחים שונים .עם התפתחות ההנדסה הגנטית
ופענוח הגנום של חיות רבות ,ניתן ליצור ולעצב
חלק מתכונות החיה תוך שימוש בטכניקת דנ"א
רקומביננטי (צירוף מחדש של מקטעי דנ"א
ממקורות שונים) באין-ספור אפשרויות.

הראשונים והחשובים מבין בעלי החיים ,לפי
מחקרים שונים ,בויתו בשלושה אזורים שונים
ועצמאיים במזרח הקדום ,וזאת על פי רצפי גנום
מיטוכונדריאלי בציטופלזמה (בהורשה אימהית
בלבד ,ואינו עובר שחלוף גנטי ועל כן מהימן
לקבוע קרבה ומוצא) .הבשורה על אודותיהם
התפשטה גם לאזורים הגובלים עימם (בקשר
לדגניים ,אובחנו כ 20-אתרים עצמאיים שבהם
בויתו כנראה באופן עצמאי) .הביות בראשיתו
בוצע לפני כ 10,000-שנה בהדרגתיות ,כשהאדם
הפרהיסטורי ברר מלאכותית את המוטציות
האקראיות שהופיעו בחיות ובצמחים ,אך לא לפני
שהכיר היטב את תכונות הבר שלהם ,על התועלת
החיונית הגלומה בהם בכל מצב ,וזאת לאחר
ביסוס יחסים הדוקים והדדיים עם שכניו החדשים
הרתומים אליו.
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לפי זדר ושותפיו ,קיימים היו שלושה מסלולים עיקריים לביות,
אם דרך קרבה למשכנות האדם ,טריפה (לקט וציד) או דרך ביות
ישיר (הכלאות חוזרות ונשנות בין פרטים מועדפים) .בין התכונות
המבויתות שהעדיף האדם הפרהיסטורי היו תכונות כמו צייתנות,
אגרסיביות מועטה ,עידוד הרבייה ושינוי מועדה ,גולגולת קטנה יותר,
ושינויים בפרווה (מוטציות ברצף הנוקלאוטידים בדנ"א ,כלומר בצופן
התורשתי) .במקרה של הדגניים ,האדם העדיף בעיקר תכונות של גרגירי
תבואה שלא מתפרקים עם ההבשלה ,ואף זרעים גדולים ודשנים יותר.
באזורנו (והסהר הפורה) מוגדרות בפועל שלוש מהפכות של ממש
הקשורות ביניהן :המהפכה החקלאית ,מהפכת הביות ,ומהפכת
יישובי הקבע (יש הנוטים להוסיף את הביות העצמי שלנו.)...

המדבריים ,אך בהמשך הוחלפו בחברות פסטורליות שעסקו במרעה
ובנוודות מחזורית).

3

בתקופה הזאת נוצרו התנאים הנוחים לחקלאות ראשונית ולגידול
בעלי חיים וצמחים במרבית האזורים בתבל שבהם התפשטו צמחים,
עצים ,כרי עשב ותבואה ,אתרי מים שונים וכן בעלי חיים (שעתידים זה
מקרוב להיות מבויתים ,אך בינתיים האדם נהנה מכל השפע הזה ,כמו
עדרי שור הבר ,עיזים וכבשי בר ,חזירי בר ,סוסי בר וגמלי בר שונים,
לרבות אלפקות ולמות) .כל אלו עתידים להיות מבויתים בתחילת עידן
ההולוקן ( – Holoceneתקופה שהחלה בסוף עידן הקרח ,לפני 11,700
2

לאורך כל התקופה הפליאוליתית (תקופת האבן הקדומה  -החלה
לפני כ 2,600,000-שנה ,כאשר האדם החל לייצר כלי אבן ,ועד שכלי
מתכת החלו להחליף את כלי האבן – לפני כ 6,500-עד  5,500שנה)
ומרבית התקופה האפי-פליאוליתית (תקופת האבן התיכונה) "האדם
הנבון" (הומו ספיאנס) היה צייד-לקט מושבע ,נווד בנשמתו ,חי
בחבורות קטנות שהיו מבוססות לרוב על כמה משפחות גרעיניות
וללא ריבוד חברתי ניכר או הייררכיה חברתית .תרבותו החומרית (על
פי ממצאי חפירות ארכיאולוגיות באתרים רבים בעולם ובישראל)
מעידה על היותו שכזה ,וכך גם בהשוואה אתנוגרפית המתבקשת
לתרבותם החומרית של שבטים בני ימינו ששימרו עד ממש לאחרונה
את תרבותם לפני "זיהומם" על ידי האדם הלבן.
קרוב לסוף עידן הקרח וירם ( ,)Wirmשנחשב לקיצוני מבין שש
תקופות הקרח שהתרחשו בפלנטה שלנו ,התפתחה באזורנו ,לפני
כ 15,000-שנה ,התרבות הנטופית (תרבות על שם נחל נטוף ,בחבל
מודיעין .היא הוגדרה לראשונה בשנות ה 20-על ידי גארוד ,חלוצת
המחקר הפרהיסטורי בישראל והלוונט) לצד תרבויות אחרות
שהמשיכו לשמור על מסורות של ציידים-לקטים (במיוחד באזורים
1
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 .1גמל חד דבשתי ( .)Camelus dromedariusהגמל
החד-דבשתי בויית בערב לפני כ 3,000-שנה (נוצל בעיקר
לתנועה ומשא באזורים מדבריים וגם לחלב הידוע באיכותו
המשובחת ותחליף לחלב אם) .צילםcazz :
 .2למה דרום אמריקאית ( .)Lama glamaהלמה האלפקה
בויתו לפני כ 6,000שנה בהרי האנדים בדרום אמריקה .לפי
עדויות ארכיאולוגיות נוצלו מלבד לבשר ,לחלב וצמר ,גם
כריטואלים פולחניים בקרב שבטי האינקה .צילםRob :
Mitchell

 .3שור (בקר) הבית ( .)Bos taurusהפרה שמשה עם ביותה
לתצרוכת חלב ,בשר ועור (לבוש ,כתיבה) וגם לחרישה
ועבודות משק שונות ,לרבות דישון קרקע .השור חסין וחזק
פחות משור הבר ( )Bos primigeniusוקרניו קטנות יותר.
שור הבר .חמישה מינים שונים של שור הבר בויתו לבקר
הבית לפני כעשרת אלפים שנה באזור הסהר הפורה .נכחד
מישראל לפני כאלפיים וחמש מאות שנים (אחרון הפרטים
נכחד רק לפני כארבע מאות שנים והמאגר הגנטי נשמר
בקפידה למקרים שיהיה צורך להתאמה חוזרת בעת לחץ
אקלימי או אקולוגי אחר)  .מינים דומים באפריקה ואסיה
בויתו אף כן אלפי שנים מאוחר יותר ,,לרבות תאו המים,
המכונה ג'מוס ,המצוי אצלנו בשמורות החולה ועין אפק.
 .4גמל דו-דבשתי ( .)Camelus ferusמין אסייתי שבוית
לפני  4,500שנה ומוגדר כאחד מהמינים היחידים שעדיין
שומרים על זרימת גנים (מין הבר מצוי בסכנת הכחדה
חמורה וישנם מאות בודדים במדבר גובי -דרום-מערב
סין) .צילםBrenda weegerink :
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שנה ,והסתיימה באמצע המאה ה ,)19-עם חלוף אירוע הקור והיובש
הקיצוני והקצר יחסית המכונה "דריאס הצעיר" ,בפתחן של התרבויות
הניאוליתיות הקדם-קרמיות.

3
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של תועלת הדדית של האדם עם בעלי החיים ,ואילו החוקרים זאונר
ואחרים טענו כי מדובר לא פחות מאשר בעבדות .אגב ,בטבע ישנן
דוגמאות אחדות לשעבוד ,עבדות או טיפוח של חיה מסוימת את
נתיניה (שהם מרכיב חיוני בהתפתחות הביות המכוון) ,אף שכנראה
לא מדובר כאן על שינוי תורשתי מכוון .כך למשל ,מושבות מסוימות
של נמלי אש אמזונות נוהגות לטפח נחילים של כנימות מיוחדות
המפרישות עבורן נוזל מתקתק מזין וטעים ,והן רועות וחולבות
בהנאה צרופה את הכנימות כמו פרות של ממש .במקרה האחרון,
התועלת היא הדדית ואינה בהכרח עבדות המצויה בקרב מושבות
דבורים ונמלים (אגב ,במחקר מיוחד נמצא שהנמלים אשר בייתו את
הכנימות גדלו בעשרה אחוזים לפחות מאלה שלא טיפחו כנימות).

יש לציין גם כי התקופה הזאת  -לפי העדויות  -הייתה גם שלהי
הישרדותן וקיומן של חיות הפרא ששגשגו היטב בעידן הקרח הקיצוני
הזה ,כך למשל טורפים כמו טיגריסים שנחרביים ,זאבי הבלהות ודובים
קצרי פנים לצד ממותות צמריות (בסיביר המבודדת הן התקיימו עד
לפני כ 4,000-שנה) .אלו ואחרים נכחדו בשל שינוי אקלימי ,פגיעה
במקומות חיות ותחרות גוברת עם בעלי חיים אחרים (לציד על ידי
האדם הפרהיסטורי הייתה ככל הנראה השפעה מינורית על ההכחדה),
שהחלו את התפשטותם והשתלטותם המאסיבית ,יחד עם האדם ,על
מקומות החיות שהחלו להשתנות לקראת התקופות הללו.
נדמה כי לאוכלוסיות האדם הפרהיסטורי בעת ההיא נוצר מצב חדש
שכזה בסביבתו המיידית ,מה שהיווה בוודאי אתגר לא מבוטל עבורו
וחייב התארגנות מתאימה ואחרת ממה שהורגל .האדם ,אשר החל
להתפשט אף הוא בתחילת התקופה הנטופית ונהנה ממגוון קרוב
אליו יותר מתמיד ,לראשונה אולי החל לגדל באופן מובהק צמחי
תבואת בר ועדרי צאן בר ובקר בר .הוא נהנה מפרוותם של עדרי
הצאן ,מבשרם ומהחלב שייצרו .את הכלב ביית האדם מהזאב אלפי
שנים קודם לכן (על פי עדויות תורשתיות של גנום מיטוכונדריאלי,
התברר לאחרונה כי הכלב בוית בנפרד מהמין האירופי של הזאב והמין
האסייתי של הזאב ,כבר לפני למעלה מ 20,000-שנה ,ועדויות חדשות
מ 2017-מדברות על אירוע ביות אחד מלפני  36,000שנה באירופה).
בעניין משמעות הביות ,החוקר צ'רלס ריד (אנתרופולוג אמריקאי),
בספרו "מקור החקלאות" ,טוען שבתחילה התפתח הביות כתהליך
 | 6טבע הדברים

 .1עדר סוסי הבית ( .)Equus caballusבוית לפני כ 5,500שנה ,בשלושה
אזורים נפרדים במקביל כנראה (סיביר ,קזחסטן ואוקראינה) .שימש את
האדם עם ביותו בעיקר לתנועה ועבודה.
 .2סוס פז'בלסקי (  .)Equus ferus przewalskiiעל פי מחקר גנטי חדש
התברר כי סוס הבית לא בוית או מוסטנג ,שנטען בטעות בעבר שהם
סוסי בר ששרדו ,ונראה כי הסוס בוית מסוס שנכחד כבר בתקופות
הפרהיסטוריות (כמו "טרפן אירואסייתי").
 .3חמור הבית ( . )Equus asinusבוית מן הערוד האפריקאי במצרים ועל
פי ממצאים גנטיים התברר כי בוית לפני כ 4,000-שנה ובוית לפני הופעת
סינדרום הביות .החמור שימש בעיקר עם ביותו לתנועה ולמשא.

האדם נהנה כמובן מבשרם של עדרים פראיים שרעו בתחילה בסביבתו
השופעת ,ואף ניצל לצרכיו את פרוותם ,קרניהם ,עצמותיהם וגלליהם.
אך אין ספק שהתנאים החדשים והמקילים לכאורה ,לרבות הפנאי
שנוצר בעקבות ההתחממות האקלימית ושפע אתרי המים והביומסה
במערכות האקולוגיות השונות ,סייעו בגיבוש פעולות האדם בהמשך.
תנאים אלה שימשו גם כר נרחב לניסויים והמצאות בתחומים
רבים ,לרבות אומנות ,פולחן ,צבירת עודפים ובנייה ראשונית של
ארכיטקטורה מאבני שדה ולבני בוץ.

 .4ערוד ( )Equus africanusחמור הבר האפריקאי – אבי חמור הבית .בוית
לפני כ 6,000-שנה במצרים .על פי הממצאים מתברר כי החמור בוית פעמיים,
האחד מהמין הנובי הנדון והשני מהמין הסומלי .עדר בר של מין זה מאתיופיה
הועברו לישראל בשנות השבעים לחי-בר יטבתה .צילם :אילן ביאל.

נראה שהאדם החל לרכוש תובנות ומוטיבציות חדשות הנוגעות
לפוטנציאל הסיכוי לשינוי בהעצמת תכונות נוחות לו (הקשורות
למבנה ,תפקוד או התנהגות בעל החיים) .סביר להניח כי הפרטים
הראשונים שבויתו היו רווקים או זקנים שנדחו מהעדר ותכונותיהם
היו מרוסנות וכנועות ממילא ,באופן יחסי כמובן .עם זאת ,האדם
סיפק בקביעות את צרכיהם (מחסה ,מזון ומים) ,וכן יצר עבורם
תנאים אפשריים לרבייה ,עד שנוצרה תלות של החיות במטפליהם.
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כל אלו ואחרים סייעו לאדם לשנות את הרגלי הנדידה שלו ושל בני
משפחתו ,דבר שחשף אותם לסכנות טריפה או חיסול על ידי שבטים
אחרים במרחב .בטרם הביות נאלץ האדם הנטופי להשקיע אנרגיה
רבה ועמל רב באיסוף תבואה שהתפרקה לפני ההבשלה ,ובריסון
חיות הבר שאסר במכלאותיו המאולתרות.
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המניפולציות בשיטת ניסוי וטעייה שביצע האדם הפרהיסטורי
בחיות ובצמחים מסוימים בסביבתו המיידית ובקרבה לאזורי מגוריו,
תוך כדי התבוננות בהם מקרוב ולמידת תכונותיהם ,היו ללא ספק
לא פחות ממהפכניות .על פי העדויות הארכיאולוגיות והתורשתיות
המצטברות מתברר כי תהליך הביות (כחלק אינטגרלי מן המהפכה
החקלאית הפרה-ניאוליתית) לא הביא לתחילת יישובי הקבע ,אלא
ככל הנראה להיפך.
כך למשל ,נמצא כי גידול חיות בר במעין מכלאות וגידול צמחי בר
מועדפים ושונים בגבולות שטח מגוריו ומתקניו ,אפשרו לאדם
לעצב מחדש את בתי הקבע (בנייה באבני שדה ,ולקראת התקופה
הניאוליתית גם בלבני חומר) ומתקנים שונים ,לרבות אבני ריחיים
וממגורות לאחסון התוצרת העודפת .בהמשך התקופה יצר האדם גם
כלים חדשים שאפשרו כתישה וטחינה של זרעים ופירות ואחסונם
בממגורות ,ועם המצאת הטיח והקרמיקה (שהוגדרה בצדק כמהפכה
של ממש) גם ניתן לאחסן יבול ,מים ,נוזלים אחרים ועודפים בכדים
גם לעונות שחונות יותר ולתקופות בצורת .כל זה הביא להגדלת
שרידות אפשרית וסבירה בכל עונות השנה ,ללא הצורך לעזוב את
האתר .ההגנה על רכושו התאפשרה ככל הנראה בשיתוף עדת הכלבים
אשר ביית כבר בתחילת תקופת התרבות הנטופית (תפקידם היה
להתריע מפני סכנות קרבות ולשמור על משפחתו ונכסיו החדשים
של האדם מפני טורפים ופולשים שונים ,ובתמורה הם נהנו משיירי
מזון ומחסה).
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על פי הממצאים ניתן לקבוע בבירור כי בסיומה של התקופה הנטופית
הקדומה ,ולאחר אירוע ביניים קצר וקיצוני בתנאיו האקלימיים
 .1אווז הבית (Anser anser
 )domesticusבוית פעמיים לפני
כ 2500-שנה ויותר ,האחד באירואסיה
(היוונים במצרים כנראה) והשני מתת-
מין סיני .צילם :חיים מויאל
 .2ברכייה ( )Anas platyrhynchosבוית
לפני כ 4,000-שנה בדרום-מזרח אסיה,
לא נמצאו עדויות לביותו באירופה ,אלא
כנראה הובא מאוחר יותר .ברווז הבית'
שבוית ממנו נוצל לבשר ,ביצים ולנוי.
צילם :חיים מויאל
 .3זאב ( .)Canis lupusבוית לפני כול
בעלי-החיים והצמחים ונוצל בעיקר
לשמירה וצייד משותף .בעבר נטען כי
בוית לפני כ 13,000שנה ועל פי עדויות
ארכיאולוגיות החדשות מתברר כי ייתכן
ובוית לפני כשלושים אלף שנה הן
באסיה והן באירופה .צילם :חיים מויאל.
 .3אווז הבר הוא מזוהה עם האווז
האפור ( .)Anser anserמין הבר חששן
מבני-אדם הניזון במרבית שעות
פעילותו מעשב .הקשר הזוגי נמשך
לרוב כול החיים .עם ביותו נוצל בעיקר
לביצים ולבשר (ואולי גם לשמירה).
צילם :שלמה פרל.
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 .5חתול הבר ( .)Felis silvestrisאבי חתול הבית .בוית לפני כ 4,000-שנה הן במזרח הקדום והן בסין .חתול הבית עדיין שומר את מרבית תכונות הבר וללא
ספק בוית מחתול הבר הדומה לו מאוד (גם על פי ממצאים ארכיאולוגים של חתולים מבויתים וחנוטים ממצרים) .נוצל עם ביותו כמדביר ביולוגי של
מכרסמים ונחשים באסמי התבואה של המזרח הקדום .צילם :אודי רן
טבע
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המכונה "דריאס צעיר" (תקופה שהתבטאה בקור ויובש ונמשכה
כ 1,100-שנה ,בין  12,600עד ל 11,500-שנה לפני זמננו ,ואיימה
לטרוף את הקלפים של מה שהושג עד כה) ,החל האדם לפעול יותר
ויותר לשינוי סביבתו לטובתו ,ואף צבר עודפים של מזון ומים לאורך
כל השנה .הדבר הביא לגידול משפחות לקהילה קטנה ,לטריטוריות
גדולות יותר ,להייררכיה וריבוד חברתי (בעלי תפקידים שונים) ,וגם
החל בסחר חליפין שאפשר גיוון ועושר ,לרבות חילופי נשים למניעת
נישואי קרובים .לאור זאת ,התאפשר לו לאדם ,אולי בפעם הראשונה,
לנסות לשלוט בסביבתו המיידית בצורה נבונה ולעצבה מחדש
בנסיבות החדשות ,לטובתו.
התבואה שתרבת ,גידל וקצר בסביבתו אפשרה לו לאדם האכלה יזומה
של חיות המשק שלו ,וחיזקה את הקשר בין שני הצדדים .אולי אף
סייעה בשכלול המודעות לכך שכדאי לבצע מניפולציות גם על בעלי
חיים ,ובכך לשפר את היכולת לשרוד ביתר נוחות ובפחות סכנות
באתרי הקבע ששוכללו עם הזמן עד למצב של אל-חזור .זמן פנוי
לא חסר לאדם ,כנראה בסביבתו השופעת ממילא .עם זאת ,מחקרים
שונים מראים כי איכות חייו לא בהכרח עלתה בכל הפרמטרים וגם
לא במשרעת הזמן הפנוי שלו ,אלא אפילו להיפך (בריאותו הייתה
פחות טובה ,שיניו נשחקו יותר ,עצמותיו ושריריו נחלשו).
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הביות בשלבו המתקדם הוא בבירור סלקציה מלאכותית ומניפולטיבית
לברירת תכונות מועדפות על ידי האדם הפרהיסטורי באופן מכוון
(הכלאות חוזרות ונשנות בין פרטים מועדפים) ,לאחר ביסוס יחסים
הדוקים והדדיים עם בעלי החיים שהאדם גידל וצמחים שביית .בעלי
חיים שבויתו הם יחסית בעלי גמישות גנטית טובה ,כושר ריבוי גדול
ונטייה להיות פעילים במקומות חיות מגוונים ,לרבות קרבה למשכנות
האדם .מהרגע שבויתו החיות העיקריות שהזכרתי ונפוצו לאזורים
רבים בעולם ,החל מרוץ גם לביות חיות קטנות למטרת שעשועים
ונוי ,כמו הצ'נצילה בהימליה ,גרבילים ואוגרים ממונגוליה וסוריה,
ומאוחר במיוחד בויתו גם איילי הצפון על ידי אסקימוסים שהיו
נוודים למחצה.
לפי החוקרת מלינדה זדר מאוניברסיטת מישיגן ,עד לביות הסופי היו
מסלולים שונים ,אם דרך קומנסליזם (שיתוף מתוך יחסי הדדיות,
במקרה הזה קרבה למשכנות האדם) ,דרך טריפה או ביות ישיר.
אגב ,מינים לא מעטים הם אומנם קומנסליזם ,אך לא מבויתים
ולא הדדיים ,ואפילו מזיקים ,כדוגמת עכבר הבית .נראה כי סביבתו
החדשה של האדם הציעה לבעלי חיים מסוימים שאריות מזון
וצמחים לאורך כל השנה ,חיות קטנות (כמו מכרסמים ,זוחלים
וחרקים) שמצאו להן עניין במזון קבוע זה ,וגם מקלט .חתול הבר
שהפך לקומנסלי עם ריבוי מכרסמים מזיקים בסבך התבואה שגידל
האדם ,בוית לפני כ 4,000-שנה במזרח הקדום ,ולאחרונה נתגלה כי
בסין הוא בוית כבר לפני למעלה מ 5,000-שנה (היה בוודאי מועיל
למדיי במחסני התבואה והיבול) .בבדיקות דנ"א מעצמות של כ200-
חתולים שנחשפו באתרים ארכיאולוגיים שונים הראו כל הדגימות כי
חתול הבר האפריקאי הוא אבי חתול הבית הנפוץ מבין כל המבויתים
בעולם כיום ,אם כי הוא עדיין שומר את מרבית תכונות הבר (כיום
החתול פלש על ידי האדם למרבית מדינות העולם ,והוא גורם לנזקים
עצומים על ידי חיסול מיליוני עופות וזוחלים ,ומביא להכחדה באזורנו
של חתול הבר כתוצאה מריבוי משותף) .השתמרות כל תכונות הבר
באופן מוחלט ללא סינדרום המתלווה כרגיל לתהליך הביות קיימת
דווקא בדבורת הדבש.
בהמשך החל האדם לגדל חיות שלכד ,ורק אחר כך גידל עדרים
בטרם ביית אותם .יש לציין ,כי ישנם בעלי חיים שלא ניחנו בתכונות
מועדפות אלו אף על פי שניתן לשבות אותם ,כך הפראים ,הזברות,
הג'ירפות והצבאים .אלו האחרונים היו במרבית התקופות טרף שכיח
ועיקרי לחבורות האדם הקדמון.
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הסביבה) המאפיינות את הביות נוצרו בקלות יחסית וללא לחץ
אקולוגי ואבולוציוני במשך כ 40-שנה .כך למשל נוצר אוסף תכונות
שהאדם היה מעוניין בהן ,שלא נצפו בקרב שועל הבר בטבע .בקרב
מרבית היונקים המבויתים נמנות תכונות כמו צייתנות והיעלמות
האגרסיביות ,שינויים במועדי הרבייה ,אוזניים שמוטות ,חוטם
מעוגל וגולגולת קטנה עם ניבים קטנים יחסית ,גודל גוף קטן יותר,
ווריאציות בצבע ובטקסטורת הפרווה ללא קשר להסוואה (חלק
מהווריאציות מתרחשות כבר באופן טבעי כמוטציות ,כמו במקרה של
חזיר הבר ,מה שהקל על התהליך) .בחלק מהמקרים (כמו במקרה של
הכבש) חיית הבית הפכה להיות שונה מחיית הבר שממנה התפתחה,
עד כי לא נטו להיווצר בני כלאיים פוריים ומין הבר עשוי להיות שונה
מאוד במראהו מהמין המבוית .עם זאת ,בחלק קטן מהמינים ,כמו
במקרה של יונת הבית עם יונת הסלעים ,או חתול הבית עם חתול
הבר ,ההכלאות תדירות עד כדי הכחדת זני הבר.

 .1-2ברירת זרעי חיטה ולמטה שדה חיטה תרבותית .החיטה בויתה לפני
כ 10,000שנה באזורים שונים של הסהר הפורה ,דיי בבמקביל ודיי קרוב
לזמן ביות הפרסתנים וללא ספק סייע בתרבותם ביישובי הקבע .בחיטת
הבר הגרגרים מתפרקים מהגלומות שלהם בזמן ההבשלה ,מתפזרים עם
הרוח וקשה עד מאוד לאוספם ועם גילוי פרטים מוטנטים שגודלו על ידי
האדם הפרהיסטורי ושזרעיהם גדולים יותר אדר דווקא בחרו לא להתפרק
בהבשלה .צילם?

לפי דוריאן פולר (ארכיאובוטנאי מאוניברסיטת  UCLבלונדון)
ועמיתיו ,ביות ראשוני של הדגניים והתבואה החל על פי הממצאים
בכ 20-אתרים שונים ,ואילו ביות ראשוני של בעלי חיים התרחש
רק בשלושה אזורים שונים ,לרבות אזורנו .סביר מאוד להניח כי
ההמצאות החדשות ,נוסח ביות ומרעה ,היו של חבורות קטנות
ומבודדות של בני אדם באתרים ספורים ושוליים .המחקרים הגנטיים
האחרונים ,שמבוססים על רצפי דנ"א מיטוכונדריאלי בציטופלזמה,
מראים דווקא על ביות עצמאי באזורים שונים במקביל ,בקרב רוב
החיות שבויתו.
כבר בשנות ה 50-הראה בלאייב (גנטיקאי רוסי) בשועל האפור כי
הרבה תכונות פנוטיפיות (מאפיינים גנטיים המושפעים על ידי תנאי

 .3חזיר הבית ( .)Sus domesticusכיום תפוצתו גלובלית ונצרך בעיקר בשל
בשרו המזין (החזיר נחשב לאינטליגנטי בעל מודעות גדולה ומערכת חיסונית
דומה לשלנו) .4 .חזיר הבר ( :)Sus scrofaבוית פעמיים ,האחד בלבנט לפני
כתשעה מיליון שנה שנה והשני ,אלף שנה מאוחר יותר בסין .לאחרונה התברר
במחקר של מרשל (אנתרופולוגית אמריקאית) כי במשך זמן רב גודלו לא
מעט חזירי הבר עדיין לאחר הביות והתברר כי ישנם אבות משותפים רבים
ולמעלה מ 100גזעים של חזירים מבויתים .צילם :רמי אבולעפיה.

תהליך הביות מחזק תכונות חבויות בחיות הבר שתהליך הברירה
הטבעית במרבית המקרים לא עודד אצלן במיוחד מלכתחילה ,אלא
החליש תכונות של חוזק גוף ומערכת חיסון גבוהה המצויות דווקא
באוכלוסיות הבר (למעשה יש להגדיר מין מתורבת כמין מורפולוגי,
השונה במקצת בצורת גוף ותפקוד) .אחד התנאים הבסיסיים
להצלחת הביות הוא הפחתה של זרימת גנים  -מעבר של תכונות
בין אוכלוסיות ליצירת גיוון תורשתי  -בין מין הבר למין המבוית,
כך שההכלאות בקרב המינים המבויתים מתאפשרות רק באמצעות
טבע
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האדם ובהעדפה לפרטים עם תכונות מועדפות לתועלת האדם (מזכיר
את הסיפור המקראי על יעקב שהפריד את הצאן העקוד מהשאר,
והכליא ביניהם כדי ליצור פרטים דומים המזוהים בנקל כשייכים לו).

עד עתה בויתו כאמור  32מיני בעלי חיים .שני מינים בולטים וחשובים
במיוחד לכלכלת האדם הניאוליתי היו הכבש ועז הבית שבויתו כבר
לפני כ 10,500-שנה ,מאבות אבותיהם  -כבש המופלון האסייתי ועז
הבר (הפרדתם מאב משותף התרחשה לפני כשבעה מיליוני שנים).
הם בויתו מאותם אזורים במזרח התיכון ,בהרי הזגרוס ורמת אנטוליה
(מצפון-מזרח אלינו) .בשל גמישות גנטית של מינים אלו וריבוי זנים
מבויתים ,יש עדיין מחלוקת בדבר השיוך המדויק בוודאות מוחלטת,
על אף שימוש בטכניקת דנ"א מיטוכונדריאלי.

האם ביות בעלי חיים בשלבו ההתחלתי התרחש כהחלטה רציונלית
ומכוונת מטרה של האדם (שבה האדם הכיר מלכתחילה בתועלת
הפוטנציאלית של שליטה בבעלי החיים שבסביבתו לטובתו ,בדומה
למניפולציות שכבר ביצע על תבואה)? או שמא בשלבו הראשוני היה
התהליך אקראי ודרוויניסטי ,באופן הדרגתי אבולוציוני ,בשילוב,
בהמשך ,של זרימת גנים בין פרטים מבויתים לבין אחיהם הפראיים
באזורים שונים ומגוונים ,כפי שראיות גנטיות חדשות מעידות על כך?
הוויכוח בוודאי עוד יימשך שנים רבות בהקשר זה וגם סביב השאלה
האם ביות נפרד או עצמאי של חיות רבות התרחש בכלל ואולי דווקא
הוצג מחדש בטווחי זמן קצרים יחסית.
לפי העדויות הארכיאולוגיות השונות במזרח הקדום ,חיטת הבר
ושעורת הבר בויתו בזו אחר זו מאות שנים לפני בעלי החיים (למעט
הכלב) ,וזאת כנראה בדרך מקרה ,עת האדם הבחין לראשונה בדגנים
מוטנטיים שזרעיהם לא מתפרקים בעת ההבשלה ומתפזרים עם הרוח.
או אז הוא יכול היה לאסוף בקלות את אלומותיהם אל אתרי הקבע
שלו ,ובהמשך אף לגדלם באזור מגוריו .ברור והגיוני לגמרי להניח כי
האדם הפרהיסטורי הכיר טרום הביות את תועלתם של זרעי הדגניים
(כך למשל ,באתרים מסוימים כמו גלגל ,מתחילת תקופת האבן החדשה
נתגלו מאות אלפי זרעים של דגני בר יחד עם פירות כמו תאנים).
בשיטת ניסוי וטעייה גילה האדם בהבחנתו הזהירה כי בטחינה
וכתישה של הזרעים הבשלים שאסף בצורה סיזיפית בתחילה ניתן
להפוך אותם לעיסה במגע עם מים ,ואילו חימומם מעט באש יביא
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 .1עז הבר ( :)Capra aegagrusאבי עז הבית (בויית לפני
כעשרת אלפים שנה באזורנו) ,דיי שונה צורנית ממנו
ואינו ניחן בשרירים וחסינות דומה (סינדרום הביות),
אך מאידך דומה ליעל מהבחינה הצורנית והתורשתית
ומצליח להעמיד צאצאים פוריים אתו (יעז ,הפרטים
הושמדו בשל ההדבקות במחלת הברצלוזיס ) .אורח
חייו כעדר במצוקים בדומה ליעל .מין זה הובא לחי-בר
כרמל מכרתים וחלקם השתחררו לטבע ליד ומבקרים
בעת עונת הייחום .צילם :חיים מויאל .2 .כבש בר (Ovis
 .)ariesבוית לפני כעשרת אלפים שנה באזורנו .בחי-בר
כרמל :למין זה תתי-מין שונים מהקווקז דרך אירן ועד
הודו .בתמונה התת-מין האירני ,שספק רב אם היה מצוי
בישראל וכנראה התת-מין הארמני ( )Ovis.o. gmelinהוא
זה שהיה כנראה באזורנו לפני אלפי שנים והוא זה שהיה
ראוי לשחררו לאזור ההררי של ישראל בעתיד .כבש הבר
שונה מאוד מכבש הבית יוצא חלציו ,פרי ברירת תכונות
על ידי האדם במשך זמן רב (מקרניו נהגו להכין שופרות
בתקופות המקרא) .צילם :חיים מויאל  .3איילי הצפון
האירופי (מכונה גם קאריבו ביבשת אמריקה) הוא האייל
היחידי בעולם שבוית (למחצה) .לפי העדויות בויית לפני
כ 3,000שנה על ידי אסקימואים שהיו נוודים למחצה .כיום
מנוצלים היטב לבשר (גם מעושן) לעבודות בשלג בעיקר
בלפלנד וסיביר .צילמה .4 Elisabeth meyer :עז הבית
( – )Capra hircusנחשבת כיום כמין נפרד שלא מתרבה
עם עז הבר השונה ממנו .מנוצל כיום בעיקר לחלב ומוצריו
ואילו בעבר נוצל למטרות רבות נוספות כמו בשר ,הפקת
קלף מעורו לכתיבה ,לבוש מפרוותו ומגלליו לדשן .בניגוד
לעז הבית הרגילה ,העז השחורה שבויתה אף כן חסינה
פיזיולוגית באופן יחסי ועמידה בפני תנאי יובש וחום
קיצוניים.

בדיוק באותה תקופה בויתה הפרה משור הבר באזור הסהר הפורה
במזרח הקדום (כמה אלפי שנים מאוחר יותר בויתו השור האפריקאי
וכן השור האסייתי ,על פי עדויות גנטיות) .שור הבר ,שנכחד סופית
לפני פחות מ 400-שנה בלבד (אגב ,הג'מוס ,המכונה גם תאו המים,
שבוית בהודו לפני כ 5,000-שנה ,הוחזר כבר בשנות ה 90-לעמק
החולה ועין אפק).

לידי יצירה של מעין לחם משביע מאוד .כשהאדם ראה כי טוב ,החל
לגדל רק פרטים מהסוג הזה ,והביא להפצתו והפיכתו למין השליט.
מעניין לציין כי העדויות הראשונות עד כה לביות השעורה מראות
שהוא התרחש דווקא בישראל ,לפני כ 6,000-שנה ,והן נתגלו במערה
דרומית למצדה על ידי דוידוביץ ומרום ב .2009-עם התפשטות
הבשורה החדשה תורבתו בשיטה זו דגניים נוספים ,קטניות (המכילות
חלבונים) ,אורז ,תירס ,חמצה (חומוס) ,עדשים ופול (האספקה הייתה
לאורך עונות השנה ,יחד עם פירות בר שאסף).

החזיר בוית בבירור מחזיר הבר ,על פי עדויות גנטיות (על פי
קוסטמן מאוניברסיטת לונדון שחקר את העצמות שנתגלו באתרים
פרהיסטוריים רבים במזרח הקדום ,גל הביות הראשון החל לפני 9,250
שנה) באזור אנטוליה שבמערב אסיה ,ובאופן עצמאי בויתו חזירים גם
בצפון-מזרח סין מאוחר יותר ,לפני כ 8,000-שנה .קריטריון מהימן
להבדיל בין הפרטים המתורבתים לבר הוא עובי השיניים ,המראה על
הבדל זוויגי וגילי נמוך מאוד המאפיין פרטים מבויתים .הסוס בוית
לפני  5,500שנה ,לפחות בשלושה אזורים נפרדים במקביל  -בסיביר,
בקזחסטן ובאוקראינה .זמן רב נטען כי סוס פז'בלסקי ממונגוליה
(סוס רמכי שדמותו מצוירת במערות פרהיסטוריות מפורסמות) הוא
אבי סוס הבית ,אך התברר מבחינה גנטית שמין זה מבוית (אוכלוסיית
בוטאי הקדמונית בקזחסטן הייתה אחראית לביותו) .מעניין לציין כי
טבע
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נתגלו ממצאים ארכיאולוגיים המעידים כי נהגו לחלוב סוסים אלו
בעבר .הסוס והחמור שבויתו באותו זמן לערך שימשו ,בעבר כמו
היום ,ככלי תחבורה (תיעוד ארכיאולוגי למרכבות עם סוסים נמצא
רק מהאלף הרביעי במסופוטמיה) ,וכן לעבודה ,למלחמה ולשמירה.
במקרה של החמור מוסכם על רבים מהחוקרים כי בוית מהערוד
האפריקאי באזור מצרים .על פי ממצאי חפירותיה של מרשל בקברים
במצרים ,מתברר כי הערוד נוצל על ידי האדם כחיה מבויתת לפני
שהתרחשו בו שינויים גנטיים.
הגמל הדו-דבשתי האסייתי בוית לפני כ 4,500-שנה ,ואילו הגמל
החד-דבשתי הנפוץ באזורנו כחיית משא בוית אך לפני כ 3,000-שנה
באזור ערב הסעודית ,וממצאי עצמות שלו מלפני  2,900שנה נתגלו
בחפירות של בן יוסף וספיר חן בדרום הערבה  .סביר להניח שאף
זמן רב לפני כן שימשו פרטי הבר את האדם לצרכיו (לתנועה ,למשא
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 .1כבש הבית ( .)Ovis ariesקיימים
כמאתיים גזעים של כבש הבית
שהאדם פיתח ומנוצלים בעיקר
לצמר ,חלב ולבשר (תנובת חלב
גדולה מאוד ,צמר רב ,שומן עשיר
יותר לרבות באליה ובגרות מינית
קצרה בת כשנה).
צילם.Bernard spragg :
 .2מופלון ( .)Ovis orientalisמין
של כבש-בר ,אשר ההתמיינות
המשוערכת של המופלון לתתי-
מין שמהם בוית הכבש הבית
התרחשה לפני כ 7מיליון שנה ,ובכול
מקרה התרחשו הכלאות טבעיות
ומלאכותיות בין התת-מינים השונים
ועם הפרטים המבוייתים.

ולחלב) .מעניין לציין ,כי הגמלים חסרי הדבשת של דרום אמריקה
(אלפקה ולמה) בויתו זמן רב לפניהם ,למעשה כבר לפני כ 6,000-שנה.
מבין העופות שבויתו ראוי להזכיר את תרנגול הבית שבוית רק לפני
כ 4,000-שנה בהודו ובורמה מתרנגול הבר בנקיבה (תרנגול הודו
בוית  2,000שנה מאוחר יותר ,הן במקסיקו והן באפריקה) .אין ספק
כי האדם הפרהיסטורי ,בכל שלבי התפתחותו ,ניזון גם מביצי עופות
בר שהיוו מקור חלבוני ושומני חשוב (לרבות ביצי תרנגולי בר שונים
וביצי היען הגדולות ,שמקליפותיהן הכין גם כלים ומנוצותיו לבוש).
עופות נוספים שתורבתו על ידי האדם לפני  2,500-3,000שנה היו
האווז מסין ,הברווז (מהברכייה) באירואסיה ויונת הבית מאזור הסהר
הפורה ומצרים.
ד"ר חיים מויאל הוא מרצה לזואולוגיה
במכללת לוינסקי בתל אביב.

