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 אל:

 מגדלי סוסים

 

 חוזר בנושא העשרה של סוסים באורוות סוסים

 

( היא שם כללי לפעולות הנעשות במטרה להעשיר, העשרה התנהגותית)או  העשרה סביבתית

בו  /אורווה כלובתום את שטח ה-, לנצל עדשבייההחי ב בעל חייםלשפר ולגוון את שגרת יומו של 

בטבע ולהגדיל את סך  מיןשמפגין ה טבעיותהוא מוחזק, לתת ביטוי להתנהגויות וליכולות 

אפשרויות הפעילות שלו. מטרתן של פעולות ההעשרה לשפר את איכות החיים של בעלי החיים 

, מציבות טבעהמבוצעת ב פעילות גופניתהמוחזקים בשבייה: הן מדרבנות את בעלי החיים לבצע 

שלהם, והיכולת הקוגנטיבית  אינטליגנציהאותם להפעיל את הבפניהם אתגרים המאלצים 

הנורמליות האופייניות למין ומפחיתות את הטווח  התנהגויותמגבירות את המגוון והטווח של ה

 נורמליות שנובעות מהשבי. -של ההתנהגויות הלא

פשוטים וקלים הרבה יותר  סוסים באורווההצורך בהעשרה סביבתית נובע מכך שחייהם של 

ם שונים ובסביבות חדשות המאתגרות אותם נתקלים ללא הרף בפרטי סוסיםמחייהם בבר: בטבע 

, והם מצויים אתגר במציאת מי שתייהכמו כן כד להגיע אליו  מחשבהשיש צורך להפעיל  מזוןוב

בסביבה מגוונת המאפשרת להם להפגין שלל התנהגויות ופעולות. בשבייה, לעומת זאת, רוב 

רבים שלא תסופק להם  סוסים, וכתוצאה מכך אדםמסופקים ללא כל מאמץ על ידי ה צרכיםה

  ועלולים להפגין התנהגות סטריאוטיפית לחיים בשבי., שעמוםהעשרה סביבתית יחושו 
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העשרה הנה פעולה פשוטה שלא מצריכה הרבה עבודה מצורפים מספר רעיונות להעשרה באורוות, 

 ויכולה להיות פעילות חברתית באורווה במיוחד בחודשי הקיץ/חופשה.

 

קליעה של צמה מחבלי הובלה של סוסים והכנסה של גזרים בן הקליעות של הצמה, תליה  .1

 של הצמה באורווה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

באורווה, תזוזת החבל השחלה של פירות וירקות המומלצים לסוסים על חבל ותליה שלו  .2

 תאתגר את הסוס/חמור בזמן האכילה.

 
בדלי בנוני ניתן להכניס גזרים ותפוחים עם חבל ולהקפיא, את הקרחון ניתן לתלות  .3

 באורווה ולתת לסוס.

 



 

 או שימוש במברשות ממתקן רחצה לרכבים תליה של מברשת /מטאטא רחוב גס לגירוד .4

 

 

 משחקים עם כלי האוכל של הסוסים .5

 


