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 םערב ירפע -םויה דעו זאמ םיטומאלמה

 מבוא

"The malamute is too fine and distinguished a breed to be changed into 

anything but what centuries of adaptability to its environment has 

produced. our efforts should be to breed not only beautiful malamutes, 

but as good specimens physically as were originally found in Alaska. It 

isn't a question of breeding a better malamute, but as good an Alaskan 

malamute" 

D.Harobed 

המלאמוט הוא גזע טוב וייחודי מדי כי להשתנות למשהו חוץ ממה שיצרו מאות שנים של "

בלהשביח לא רק מלאמוטים יפים המאמצים שלנו צריכים להתמקד .  הסתגלות לסביבה שלו

זו לא . אלא גם פרטים מוצלחים מבחינה פיזית כמו שהיו הכלבים המקוריים שהיו באלסקה

טובים כמו המקוריים שחיו  שאלה של השבחת מלמוט טוב יותר אלא מלמוט כדי שיהיו

 ."באלסקה

 

הוא כלב חזק ובנוי טוב עם חזה .  אחד מכלבי המזחלות הקדומים ביותר המלאמוט הוא

ראשו זקוף , עמידתו  יציבה מה שמעניק לו מראה פעיל וגאה. עמוק וגוף שרירי מאד

                                                     .                                                  פרוותו עבה ומגינה על פרווה תחתית צמרית. ועיניו מביעות סקרנות ועניין

, הוא בן לוויה נאמן. זהו כלב המביע חיבה וידידותיות .הוא בנוי לכוח וסיבולת רבה

 .ולעבוד מסור ואוהב לשחק
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 םערב ירפע -םויה דעו זאמ םיטומאלמה

 המלאמוט והאסקימואים

, Innuits(מאנשי האינואטים ) Mahlemiut(מקורו של הגזע הוא משבט המלאמוט 

                                                     .אלסקן מלאמוט -ומכאן שמו) אסקימואים

האסקימואים כינו את עצמם . בשפת האינדים הקנדי" אוכל בשר נא"אסקימו פירושו 

"Innuit"   העם"כלומר." 

 מסוגלים לסחוב מסעות כבדים בתנאיםוהכלבים שחיו אז היו גדולים וחזקים מאוד 

, כמו ציד שהומצאה מזחלת השלג הם עזרו לאדם בעבודות שונותעוד לפני .  קיצוניים

בסחיבת אוהלי העור הכבדים ובמשיכת סירות ששימשו , הגנה מפני זאבים ודובי קוטב

                                                                                                              .לציד לווייתנים

, השימוש בכלבים לגרירה התפתח עקב הצורך בסחיבת סירות האומיאק לאורך החוף

אשר החליף את השימוש המסורתי באיילי , קבוע, ולאחר מכן ככלי תחבורה יבשתי

 .הצפון

בעלי כושר גופני , האסקימואי החזיק מספר לא גדול של כלבים גדולים וחסונים מאד

להוביל , של האזור הקשים בתנאים ולשגשג לשרוד כלוושיגבוה וסיבולת גבוהה 

 ,שטח בתנאי לעיתים ,בשלום הביתה ולהחזירו המזחלת את לסחוב ,ציד למסעות

 .ביותר קשים  וראות אויר מזג

 שמרו ולכן השבט או המשפחה של ההישרדות ביכולת רבה חשיבות הייתה כלב כלל

   .יטבה  עליו

מכיוון שלא . הם חיו בקרבה רבה לאדם ולעיתים גם ישנו עמם וסיפקו לו ולילדיו חום

הקשר שלהם עם בני האדם הפך קרוב מאוד ואף לחשוב יותר , חיו בלהקות גדולות

 .ונאמנים לאדםכך הם הפכו לבני לוויה נעימים . מחיי הלהקה

עד גיל חצי שנה הכלבים שימשו כחיות מחמד לילדי השבט ולאחר מכן היו הופכים 

 .עבדו בשביל האינואטיםו -לכלבי עבודה
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הכלבים היו  -אסקימואים לא היה מבנה מסודר לצורת הסידור של הכלבים בתקופת ה

ות מבנה זה היה מקנה לאינואטים יכולת הליכה עם המזחלת במקומ. רתומים בפיזור

                                                                                                                                      .שאינם מישוריים

סודרו הכלבים בזוגות לפני המזחלת והמנהיג של , אדם הלבן לאלסקההעם בואו של 

בדרך זו יכלו המלאמוטים לסחוב מסעות כבדים יותר משאר אלו . הלהקה בראשה

אך גם חסרונות  רבים לדרך סידור זו היו יתרונות. שיכלו לסחוב בצורת סידורם הקודמת

א בשטח הררי לגרור את המזחלת במישור בלבד ולכלו והבולט בינהם הוא שהכלבים י

 .כמו שעשו האסקימואים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 זוגות -דרך הסידור של האדם הלבן (ניתן לראות שלכלבים אין מבנה מסודר)דרך הסידור של האסקימואים
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 םערב ירפע -םויה דעו זאמ םיטומאלמה

 מבנה המלאמוט והתאמתו לסביבה

חזה עמוק וכתפיים , ת ועבותחייב להיות עם עצמות חזקואמוט המל

 .חזקות

  kg 38.5-זכרים : משקל

 kg 34-נקבות            

                                                                   .עומק החזה הוא כמחצית גובה הכלב בכתפיים

 .אורך הגוף מקו הכתפיים אל אחורי האגן הוא גדול במעט מגובהו

 

  -ראש

. לגופו של הכלב ופרופורציונאלי עצמתי, לא גס, ב ועמוקהראש הוא רח

, )בהעדפה לכהות(חומותהעיניים . חכמהההבעה עדינה ומצביעה על 

הצבע והצורה  ,נראות כמו של זאבים אך המיקום. שקדיות ובגודל בינוני

 להיפגעגדולות עלולות  עיניים. משווה לו את המבט הרך האופייני לגזע

  .לגמהש

.                   מעוגלות בקצהומשולשות , לראש פרופורציונאליותגדולות אך  האוזניים

זה מאפשר  -)מ"ס 12ל 10בין (קצה העין צריך להיות בקו של הקצה התחתון של האוזן

  .לו לקפל את האוזניים אחורה כדי שלא תיכנס רוח

 )כדי שלא יצטבר שלג על הראש(הסטופ לא צריך להיות בולט מדי 

  40%עד לסטופ מהווה וקצה האף  -האף לא צריך להיות ארוך מדי

.      )מהסטופ ועד לקו האחורי של הגולגולת -60%(מאורך הגולגולת

הוא חייב להיות שחור מכיוון שזהו אחד המקומות החשופים היחידים 

 בגופו של המלאמוט

ולא רופפות מפני שדבר זה עלול לגרום  צריכות להיות הדוקות טהשפתיים של המלאמו

 .לריור מוגבר הגורם לאיבוד נוזלים ואף עלול לקפוא

 .השיניים גדולות וחזקות בעלות משנך מספריים

 וזהו כמעט ואין שמשבאלסקה הפנים צריכות להיות לבנות מכיוון ש

 .הוויטמין די נוצר שם יותר טוב -רשחשוף לאו החלק

 

 דוגמא לראש טיפוסי

 מנשך מספרים

04% 
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 םערב ירפע -םויה דעו זאמ םיטומאלמה

  -צוואר

 .צוואר ארוך עם שרירים חזקים הם דבר חיוני לעבודתו של המלאמוט ככלב עבודה

מגיע לרבע ממשקל (למאלמוט יש ראש גדול 

ולכן הוא חייב צוואר חזק כדי לשאת ) הגוף

                                                          .במשקל

הורדת הראש מספקת  -מבחינה פיזיולוגית

                              .איזון וכוח משיכה חזק יותרלמלאמוט 

האוויר הוא קר ולכן , מפני שהמלאמוט חי בשלג

כדי שהריאות לא יקפאו יש צורך בצוואר ארוך 

  .שיחמם את האוויר לפני שיגיע לריאות כדי שלא יקפאו

  -גוף

.       יוכל לרוץ מהר חזה עמוק מפני שהמרפקים יהיו במיקום נכון כדי שהמלאמוט

                          .החזה צריך להיות גדול כדי שהוא יוכל לשאוף מספיק חמצן, בנוסף לכך

שטח פנים גדול של כף הרגל כדי לא , עצמות חזקות שיחזיקו ויסחבו את המסעות

 .לשקוע בשלג

 -טופ ליין

ולא אמורה להיראות  יציבקו הגב אמור להיות . בעל שיפוע קל לקראת הזנב קישר וחז 

הטופליין נראה מוגבה לקראת הסוף ולכן יש לבדוק עקב הזנב המסתלסל . בו תנועה

 .אותו על ידי מישוש ולא להסתמך על הראייה

 -זנב

של  ולשרידותו הזנב הוא איבר חשוב מאוד לכלב והמבנה שלו חיוני לתפקודו

                                                                                                                 .המלאמוט

 כשהמלאמוט נח הוא מכניס את ראשו בין רגליו האחוריות ומכסה אותו עם הזנב , בשלג

אם הזנב קצר מדי הוא לא יוכל לכסות את פני הכלב בשלמות ולכן (להגנה מפני השלג

                                                                                   .        )זנב קצר מדי יפגע בתפקודו

ומשמש המשך למבנה האווירודינמי וסוג של  ב הא בעצם המשך של הטופלייןנבסיס הז

                                                                                            .הגה לייצובו של הגוף

יוצא לריצה הזנב צריך  ואכשהזנב נישא מעל גבו ולא בעבודה ה מלאמוטכשה

 .ולכן אורך הזנב חיוני היישור לא מושלם -וכשהזנב ארוך מדי .להתיישר
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 -מבנה

הכתפיים צריכות להיות בשיפוע  נכון כדי   -מבנה קדמי

שהמלאמוטים יוכלו לשלוח את הרגל קדימה בתנועה 

עצם הזרוע צריכה להיות ארוכה לפחות כמו  .נאותה

   .עצם השכמה

הרגלים צריכות להיות ; הפיסה חזקה וקצרה יחסית

  .מקבילות ושריריות

מזוותות במתינות  רגלים האחוריותה -מבנה אחורי

                                                                                          .יש להן עצמות ושרירים חזקים. ובעלות כוח עצום

                                                               .הירכיים עבות ובעלות שרירים כבדים

  .הכוח של הרגלים האחוריותומספק את , הקרסול קצר יחסית

 

  -פרווה

הפרווה הפנימית היא  . ולם לא רכה וארוכהעל, גסה ומגנה,יש פרווה עבה למלאמוט

                                                                                         .וצמרירית שמנונית,רכה יותר, לשניים לעומק' בין אינץ

 .הפרווה היא יחסית קצרה ומותאמת לגודל ולחלקי הגוף

                  .באזור הארקטי והאיכות של פרוות המלאמוט מותאמת להישרדות הטקסטורה

מאפשרת לכלבים אלו לעמוד בתנאים קשים , הפרווה הקשה והעמידה בפני מים

  .ובטמפרטורות קיצוניות

כובע של צבעים שמכסה את החלק העליון של הראש והאוזניים בדרך  -)cap(כובע

 .מרכז המצחכלל מגיע לנקודה ב

 "."capהאזור כהה מתחת לעיניים שמתרחב אל  -)goggles(משקפי מגן

 .ועד לאף" cap"מנקודת האמצע של ה אזור כהה  -)bar(פס

 ."cap"סימן כהה מתחת לעיניים שלא  מתרחב אל ה -)eye shadow(צללית עיניים

 .כתם לבן במרכז המצח -)star(כוכב

 .אל המצח  "cap"מנקודת המרכז של הסימן לבן שנמשך  -)blaze(להבה

 דוגמא למבנה אחורי טוב דוגמא למבנה קדמי טוב
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 םערב ירפע -םויה דעו זאמ םיטומאלמה

יש . צבע כהה המכסה את הפנים ללא סימן ברור עליהן -)closed face(פנים סגורות

 .מעט לבן על האף וכתמים לבנים על העיניים

על הראש ואין שום סימן אחר מלבדו על " cap"סימון של ה -)open face(פנים פתוחות

 .הפנים

 ". bar"ו"  cap" ,"goggles"שילוב של  -)skfull ma(המלא מסכה

  . goggles"ו" cap"שילוב של  -)mask(מסכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        "blaze"דוגמא ל -מימין

 "star"דוגמא ל -משמאל

 "open face"דוגמא ל

 "eyeshadow"ו" cap"דוגמא ל "full mask"דוגמא ל
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 :צבעים

פרווה אפורה מתפרסת במגוון    -לבן &אפור 

מכסף בכיר ועד אפור (צבעים

ועלולה להיות שחורה ) כהה

הפרווה הפנימית בצבע . בקצה

 .לבן או שמנת

 

הפרווה . פרווה שחורה -לבן& שחור 

הפנימית בצבע שחור או אפור 

 .כהה

 

הפרווה . שחורה פרווה   -)seal(סיל& לבן 

 .שמנתהפנימית בצבע לבן או 

צבע הסיל נראה מרחוק 

הפנימית HHכשחור אך הפרווה 

הבהירה מבדילה בין צבע זה 

  .לשחור

פרווה . פרווה שחורה או אפורה - (sable)סייבל & לבן

 .פנימית אדמדמה

 

פרווה אדומה הנעה בין אדום  -לבן&  )י'ינג'ג(אדום

 .בהיר לאדום מהגוני כהה

בע שמנת צהפרווה הפנימית ב

 .אדמדםאו 

 

 

. הצבע המלא היחיד שמותר -לבן

יכול להיות גיוון בין צבעי 

 .השמנת והלבן
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 -תנועה

 .הוא זריז יחסית לגודלו ולמבנהו. ועוצמתיתמאוזנת , ההליכה של המלאמוט היא יציבה

שעוברת דרך שרירים חזקים  עצמתיתהחלק האחורי מציג דחיפה , בהסתכלות מהצד

.                                                                                                     אל החלק הקדמי

 .לא רחב ולא צר מדי -מסויםהרגלים נעות בקו , בהסתכלות מלפנים או מאחור

הרגל הקדמית , נפגשות לקראת מרכז הגוף ות וכמעטהרגלים מתכנס, בטרוט מהיר

 .לאחורמתוחה האחורית ו, קו האףבה להיות כצרי

 

 

הכלב לצעוד יותר  נאלץ או מאחור יוצר פסיעה קצרה יותר ובכך /חוסר זיוות מקדימה ו

 .נכון באותו המרחקכלב הבנוי מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמא לתנועה נכונה
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 דמיון ושוני בין המלאמוט לחיות אחרות

 -ניתן להתבלבל בין האלסקן מלאמוט להאסקי סיבירי ולפעמים אפילו לסמוייד

  

 

 

 

 

 

                                  -קיימים הבדלים בין שלושת הגזעים הללו, למרות הדמיון במראה

צריכים לעבוד רק בחורף ולכן הם פחות שם היו באירופה ו והסמויידים וההאסקים חי

 .היו צריכים לעבוד כל השנהחיו באלסקה ושם חזקים מהמלאמוטים ש

זאבים ואף , שועלי שלג(המלאמוטים דומים יותר לחיות הארקטיות, מבחינה אנטומית

 .מאשר לגזע ההאסקי סיבירי) דובי קוטב

לכלבים  רדומים יותר לזאבים מאש המלאמוטים, ים כיום שמבחינה גנטיתעאנו יוד

 .המבוייתים שאנו מכירים כיום

 

וככל שמתקרבים לטיפוס הארקטי ,וקירחות יחסיתלשועל המדברי יש אוזניים גדולות 

ואותו הדבר קורה . מיקומן משתנה ויש בהן יותר פרווה, האוזניים קטנות

מגוף  :השינוי חל גם  במבנה. עם הזאבים

לבית חזה  -ות דקותפרווה כהה ועצמ, צר

 .פרווה לבנה ועצמות חזקות, רחב

 

 

 

 

 האסקי סיבירי
 סמוייד אלסקן מלאמוט
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 היסטוריה של המלאמוטים

מוטים מעורבים  בכל אשנות ההיסטוריה של הגזע בצפון אמריקה היו המל 5000לאורך 

 .תחום אפשרי בהיסטוריה של  אלסקה

 

                                  הילידים המוקדמים של אלסקה -לפני הספירה ועד היום 3000

הגזעים  העתיקים ואחד מכלבי המזחלות הותיקים  12שהוא אחד מ, "אלסקן מלמוט"ה

בחלק המערבי של ) KOTZEBUE( האינואטים התיישבו לאורך חופי קוזבוא, ביותר

הכלבים עבדו עם המתיישבים בציד . שנה 500בתחומי החוג  הארקטי לפני . אלסקה

 .המכילות אספקה, מזחלות  כבדות  ובגרירה של

במקרים מסוימים . מוטים השגיחו מפני דובים ושמרו על העדרים של אילי הצפוןאהמל

אחת הסיבות לכך שהם (בזמן שההורים עסקו בציד , הם השגיחו על ילדי האסקימוסים

שאיפשרה אפילו , כלבים אלו ניחנו בעדינות רבה). כלבי משפחה כל כך טובים

השימוש של הילידים עם הכלבים . לזחול עליהם ולשחק עם הגורים שלהםלתינוקות 

 .היה לצורכי שותפות לשם הישרדות

 

                                                                            התקופה הרוסית באלסקה 1867-1731

תים קרובות על גזע יומני מסע של מגלי ארצות אנגלים ורוסים מוקדמים דיווחו לעי

שהכלבים היו פחות , הם ציינו. מוטאנעלה שנשמר היטב וטופח על ידי אנשי המל

 .יותר ידידותיים ונינוחים ובעלי יכולת גבוהה מאד של עבודת ציד ושל גרירה, פראיים

 

                                                          החוקרים האירופאים/ מגלי העולם 19מאה  -18מאה 

שהם היו , יומני המסע של קפטן קוק ושל מגלי הארצות האירופאים  לאלסקה מראים

. מוטים כמובןאהמל, נפעמים מאד מהכלבים הגדולים והחזקים שעבדו קשה מאד

טופלו  שהכלבים ביומני המסע מצויין. כלבים אלו עבדו בשיתוף פעולה עם בני אדם

הייתה לאנשים אלו חיבה .ות בדרך כלל מטופליםהדרך בה כלבי מזחל טוב יותר מאשר

 .לכלבים
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 "giant malamute"גור של 

                                                                                           )the gold rush( הבהלה לזהב 1906-1896

כלבי המזחלות שימשו להובלת  19-בזמן הבהלה לזהב במאה ה

להעברת דואר לקהילות הכרייה בחורף מטענים ואספקה וכן 

 .כאשר הסירות לא יכלו לנווט בנהרות הקפואים

הם היו כל כך מוערכים עד שמחפשי זהב היו מוכנים לשלם עד 

 .ואלף חמש דולר לצוות כלבים קטן, דולר לכלב בודד 500

הביקוש לקבוצות הובלה וגרירה של כלבים היה כל כך גבוה עד 

מסטיף וגזעים גדולים אחרים נשלחו , סאן ברנרד -שאלפי כלבים

 .צפונה כדי לסייע

כתוצאה מנהירה זו המלאמוטים נפגעו מהמחלות שהגיעו עם 

מספר היסטוריונים מאמינים . אחרים מתו כתוצאה מהכלאות גנטיות. הכלבים החדשים

ניתן לייחס את ההכלאות עם זני הסאן " giant malamute"בים הידועים כיום כשלכל

 .בנארד ומסטיפים בתקופת הבהלה לזהבר

 

                                                                       קניית אלסקה והפיכתה למדינה  1959-8671

מוט להיות בעלי ערך בגרירת אמלהמשיכו כלבי האלסקן , זמן רב לאחר הבהלה לזהב

הם יכלו לגרור מטענים כבדים מאד לאזורים בלתי . היה קל מאד לטפל בהם . מטענים

פעמים רבות הם . שלולא הכלבים לא הייתה אפשרות להגיע לאותם האזורים, ניגשים

, שהכלבים היו מגיעים עליזים ונמרצים,נאמר. ג בכל משלוח"בו מטענים של אלפי קסח

 .המאמצים שלהם עזרו להתיישבות ולפיתוחה של אלסקה .לסבב נוסף מוכנים

 

                                                                         משלחות  מחקר לקוטב 1956-1909

הם הועסקו .byrd -ו PERRY   ,AMUNDSENמוטים תרמו למשלחות המחקר של אהמל

מוט לא הייתה מתאפשרת אזרתם של כלבי המלללא ע. בגרירת מזחלות גדולות

 .הצלחה של משלחות המחקר ליבשת הנרחבת הזו

.  הייתה להם היכולת לעבוד במשך שבועות בלי שהיתה השפעה שלילית למאמצם זה 

 .הם עדיין עושים זאת בצורה פעילה עד היום
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                                                    1918-1914עזרה לצרפתים במלחמת העולם הראשונה 

א הצרפתי כשחיילים מוטים לשרות בצבאבמהלך מלחמת העולם הראשונה נקראו המל

 מועדון כלבנות מאלסקה. מוקפים ומנותקים מאספקה חקים היוורבמוצבי הרים מ

)(THE NOME KENNEL CLUB  כלבי מלמוט לצרפת שם הם התמודדו בלי  450שלח

 .וסייעו בהעברה של אספקה כדי להציל את המצב, מאמץ בתנאים הקשים

 

                                                                                                  serum מרוץ 1925

עובדה שאנשים . NOMEל.  serum.מ 1925 מוטים נכנסו למרוץ ההיסטורי של שנתאהמל

 .רבים אינם יודעים עליה

 

                                                                            1945-1939מלחמת העולם השניה 

. מוטים היו חשובים מאד למאמץ המלחמתי האמריקאי במלחמת העולם השנייהאהמל

שלא היו ניגשים לאמצעי תעבורה מכנים , כוסי שלגהם משכו מזחלות באזורים מ

השתמשו בהם . השימוש בהם היה בלהקות על מנת להוביל נשק ותחמושת. אחרים

הצבא האמריקאי . לצרכי שימוש בפעולות של חילוץ והצלה ובתור כלבי גילוי מוקשים

 זה בגלל החיבה ואך נכשל בניסיונ, וט לכלבי שמירהמאניסה להפוך את כלבי המל

 .שמנעה מהם לתקוף אנשים, היתרה של הכלבים לאנשים

עקב כך ההתאחדות . מלאמוטים רשומים 40נשארו רק  עקב השימוש במלאמוטים

האמריקאית החלה להוציא תעודות יוחסין לכל המלאמוטים שנשארו אפילו אם הם לא 

 .היו רשומים בהתאחדות

ניסיון זה נכשל  -עם זאבים כדי לקבל טיפוס חזק ועמיד יותר ניסו להרביע מלאמוטים

 .והיה צורך בשמונה דורות כדי לקבל כלב שאינו תוקפן מדי ושהיה ניתן לעבוד איתו

כדי שבזיווג הצאצאים יקבלו את החוזק של  היה לגדל זאבים עם מלאמוטיםנוסף ניסיון 

מלאמוטים הפכו לפראיים ה(קרה בדיוק ההפך  -האופי של המלאמוטיםאת הזאבים ו

                                                                                                                ). יותר

ניסיון זה הצליח עד  -של זאביםניסיון נוסף הוא לגדל גורים של מלאמוטים עם גורים 

או שהוא ברח ואם הוא לא ( ו החלו להופיעבן חצי שנה ואז היצרים של הזאב היה שגור

 ).הוא תקף ,הצליח

כבלו את המלאמוטים על קרחון , בשל החלטה של בירוקרט כלשהו, לאחר המלחמה

אף כלב שהיה על . אנשי חיל הים כעסו על התנהגות זו. ופוצצוהו על ידי מטען חבלה

 .הקרחון לא שרד ולאחר פעולה זו הגזע כמעט הוכחד
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                                                                                        1906ילתה את מפרץ פרודו  חת שגהשתתפות במשל

 ERNEST DE KOVEN LEFFINGWELL   אצל .מוט שימשו לצרכי תחבורהאכלבי המל

ואת קו החוף של החוג  את הגאולוגיה, למשלחת החלוץ שלו שמיפתה את חיי הטבע 

שמפרץ  הניח ERNEST DE KOVEN LEFFINGWELLבזמןהיו נוכחים הכלבים . הארקטי

 .שדה הנפט הגדול ביותר בצפון אמריקה, פרודו יהפוך ביום מן הימים למה שהוא היום
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 התהוות האלסקן מלאמוט בעת החדשה

 אווה ברונלי' נתקלה הגב, הולדתה במהלך ארגון תהלוכת חורף בעיר 1923בשנת 

 ניו האמפשיר ובמהרה הגיעה להחלטהבכתבה על כלבי מזחלות ב, )ילעתיד סיל(

 לו הגיעו מבית הגידולכלבים א. שכלבים אלו ישמשו כאחת האטרקציות של התהלוכה

 במהלך הסיבוב. ת המזחלות בתהלוכהשל ארתור וולדן אשר נהג באח" ינוק'צ"

    שגרם לוולדן לאבד,וק בחתול עובר ינ'שהעניק לה וולדן במזחלתו הבחינו כלבי הצ

וולדן  לאחר התהפכות המזחלת חשש. שליטה בכלביו אשר פצחו במרדף אחר החתול

 גג במהרה לנוכח התלהבותה של אווהחששו התפו, מתגובתה של אווה לאירוע זה

 .מעצם העניין

אווה , אירועים החשובים ביותר לגזע האלסקן מלמוטהוא אולי אחד ה, אירוע מיקרי זה

ט ניו האמפשיר ואף בילתה שם את 'החלה לבקר באופן קבוע בבית הגידול שבוולנצ

  .ירח הדבש שלה לאחר נישואיה למילטון סילי

 

 ושמע על מצב, שהתגוררו בניו יורקמספר שנים אחר כך ביקר וולדן את בני הזוג 

 וולדן הציע לבני הזוג, ורפי קרירב אותו לגור באזור חבריאותו של מילטון אשר חיי

 הכנות לקראת מסעו של אדמירל בירדלעבור להתגורר בניו האמפשיר ולעזור לו ב

 בני הזוג. של וולדן בקוטב הדרומיולטפל בענייני בית הגידול בעת שהותו , לאנטרטיקה

  .סילי קפצו על הצעה זו ואף תרמו רבות להצלחת מסע זה

 מקצועו היה אחראי על מזון הכלביםבדה עם הכלבים ומילטון שהיה כימאי באווה ע

 ווה למעשה את אבן הפינה לכל סוגיעבודתו של מילטון בפיתוח המזון מה, למסע

 .המזון היבש של ימינו

כמות הכלבים שהיו בנמצא בבית הגידול לא הייתה מספקת והחלה רכישה של כלבים 

  .בבית הגידול מנהגי מזחלות שונים אשר ביקרו

סקוטי "בין אותם נהגי מזחלות היה נהג המזחלות הנודע אלן אלכסנדר הידוע בכינויו 

, בית הגידול ביקש מסקוטי לברור בין אותם כלבים אשר אכלסו את החווה, "אלן

במהלך הברירה הסב סקוטי את תשומת לבה של אווה סילי לשני כלבים אשר היו 

פר לה שכך נראים כלבי המזחלות הגדולים של גדולים מההסקים הסיבירים וסי

  .אלסקה

 

כלבים  17הייתה מיידית ולאחר הגעתם של עוד כ ) רודי(משיכתה של סילי לאחד מהם 

לאחר עזיבת . הדומים לו היא החלה לחשוד שכלבים אלו הם למעשה גזע נפרד

ל החלה סילי להתעניין בין נהגי מזחלות שונים שהכירה ע, המשלחת לאנטרטיקה

אלסקן מלמוט ממקורות שונים סילי החלה לרכוש כלבי . אודותיהםוחקרה , כלבים אלו
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פ המידע שדלתה ממקורותיה "והחלה בגידול מכוון אשר כוון לפנוטיפ ספציפי שכוון ע

לאחר כמות נכבדת של המלטות ויצירת . תפקודו ואופיו של כלב המלמוט, על צורתו

האלסקן , וחה מחשבות על גזע אמריקאי מקוריטיפוס גזע ברור החלה סילי לרקום במ

סילי פנתה לנשיא התאחדות הכלבנים האמריקאית לגבי הבירוקרטיה הדרושה . מלמוט

 .לצורך הכרה בגזע והחלה לפעול לקראת מטרה זו

 

 .הוקם מועדון הגזע באמריקה 35ובאפריל , י ההתאחדות"הוכר הגזע ע 1935בשנת 

, ותיו הבאים של אדמירל בירד לאנטרטיקהכלבי האלסקן מלמוט השתתפו במסע

בנוסף לכך נידבה סילי ברוח הפטריוטיות האמריקאית כלבי , ורבים לא שבו מהם

  .מלמוט רבים למשימות במלחמת העולם השניה

נוכחו במוסדות ההתאחדות האמריקנית לדעת שהבסיס הגידולי של הגזע  1947בשנת 

 בין, דול לרישום כלבים נוספיםהגיהצטמצם עד מאוד והוחלט על פתיחת ספר 

  הכלבים שנרשמו היו כלבים מהטיפוס אותו גידלה סילי שהיו

כלבים ,)טיפוס קוטיצביו(בבעלותו ומגידולו של נהג המזחלות מאלסקה ארל נוריס 

אשר הגיעו מגידולו של פול וולקר אשר גידל כלבים שרכש ממקורות שונים ומחפשי 

גידולו של וולקר החל לערך  ,אלוט'ת הגידול מזהב אשר חזרו מאלסקה תחת שם בי

באותה עת בה החלה סילי לגדל כלבי מלמוט אך כלביו היו מטיפוס שונה מכלבי 

חלקם היו בעלי אוזניים , הם היו גדולים יותר אם כי צרים יותר, הקוטיצביו של סילי

מו עוד בנוסף לכך נרש. הקוטיצביו ובעלי זרבובית ארוכה יותר ארוכות יותר מטיפוס

, מספר כלבים אשר הגיעו מכלבים בבעלותם ומגידולם של דיק הינמן ודייב ארווין

 ."זרם השלישי"ה אלוט והם נודעים בשם'כלבים אלו היו מטיפוס שונה מהקוטיצביו והמ
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                                                                                                             קוצביו 

סילי סייעה ביצירת . נגזר ישירות מהכלבים של סילי, "קוצביו"שנקרא , הטיפוס הראשון

היא . וסטס'היא היתה מורה צעירה במסצ  1923בשנת  . עניין חדש ומעניין מזן זה

היא הפכה , עם מילטון בעלה . התאהבה בכלבים האלה וביקשה להחיות את הגזע

בגלל העבודה  . לסקהא Malamutesלמגדלת האמריקאית המפורסמת ביותר של 

את כלבי המלאמוט כבר ) AKC(הכירה ההתאחדות האמריקאית לכלבנות, הקשה שלה

                                                                                            .             1935בשנת 

הם היו פחות ; וקצרי רגליים לפעמים, גוצים, היו תמיד אפורים ולבנים" קוצביו "כלבי 

 .עצבניים והם הסתדרו עם המלאמוטים לא רע

 M'Loot                                                                                                            

שהיו לו כלבים הדומים , ולדןעוד דמות חשובה בהיסטוריה של המלאמוט הוא ארתור ו

כלב זה  . סילי והראה לה את אחד הכלבים שלואת אלכסנדר פגש  . לגזע המלאמוט

הם המשיכו לעשות טיולים לאלסקה  ". גס רוח של נום/פרוע"ל Rowdy of Nomeהפך 

 .Rowdy סוג שדמה  ל, ולרכוש כלבים של מלאמוט

M'Loots  ר אבל היה  קצ, קוצביו טהור היה בעל ראש יפה: היו שונים לגמרי" קוצביו "ו

היו גבוהים יותר אבל החזה  M'Loots . צבע הזאב האפור -היו בעלי  צבע אחד. בגובה

ההתנשאות שלהם הייתה  . האוזניים גדולות והאפים שלהם היו גדולים, שלהם היה צר

נטו להיות ' M'Loots, לבסוף . כולל אדום, טובה יותר הם היו בעלי מגוון רחב של צבעים

הבעלים של , ואז הגיע רוברט צולר . בעוד קוצביו היו מתוקי מזג, מעט אגרסיביים

הוא אהב את התכונות  -שני הקווים  שהחליט לנסות לחצות את, Pak-כלביית האסקי

המלאמוטים   רוב. של שני הסוגים וחשב שאולי יש כמה ראויים  שכדאי למזג אותם

 M'lootsיש מעט מאד קוצביו טהורים או  כיום. היום הם צאצאי שילוב הקווים  של שניהם

 .AKC -המקוריים  לא נרשמו ב M'Loots -ה . טהורים
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מראשונות  -ראסל סיפורה האישי של ננסי

 מגדלי המלאמוט בעולם

ומטרתה העיקרית  הארקטיים ננסי נכנסה לעולם המלאמוטים על ידי חקר חיות הבר

 .פראי יותר ממבנהו כיום -למה שהיה בעברהחזיר את מבנה הגזע בגידולה היא ל

 

                                                                                       ?יך נכנסת לעולם המלאמוטיםא

 .ננסי תמיד אהבה זאבים והמלאמוט קרוב מאוד לזאב מבחינה גנטית

היא הלכה איתה לתחרות כלבים . 1964הראשון שלה הייתה נקבה בשנת  המלאמוט

המאלף אמר לה , כשנכנסה לזירה בקבוצת האילוף. מלאמוטים דושם ראתה עו

.                   להשתתף בחרויות מקומיות ושם פגשה את אחד הזכרים הנחשבים ביותר בגזע

 .ף קנתה אותוננסי סיכמה עם בעל זכר זה שהיא תרביע איתו ולבסו

 

                                                        ?מי היה המנהיג? איך הייתה בנוייה הלהקה אצלך בבית

.                         בדרך כלל יש זכר ונקבה השולטים בלהקה גם בבית וגם מחוץ לו

                     . האלפאהיא החזיקה שני זכרים ורק אחד מהם הרביע מפני שהוא היה זכר 

מפני שהם  גם אם נפריד את זכר האלפא משאר הזכרים הם לא ירביעו,  בלהקה

 -אם אין מספיק מזון :דבר דומה קורה אצל הנקבות. במעמד נמוך יותר בתוך הלהקה

                                                          . גם נקבות אחרות -ואם יש, עורברק הנקבה השלטת ת

 .י מאבקי כוחות"כל כלב היה צריך למצוא את מקומו בלהקה ע

 

האם את יודעת מה . הוא האדום בינהםלמלאמוט יש פרוות בגוונים שונים והמיוחד 

              ?                                                                                                           מקורו

 .ניתן רק לנחש שצבע זה נוצר מעירוב של המלאמוט עם גזע נוסף כלשהו

 

מהיכן הגיעו המלאמוטים עוד לפני שהיו . את מכירה את הגזע כבר הרבה שנים

 ?כיצד השתנו מאז? באלסקה

כנראה שהגיעו מאסיה יחד עם  -אף אחד לא יודע מהו המקור הראשוני של הגזע

אנו יודעים כיום שהגנים של המלאמוטים דומים לזאבים יותר . שבאו לאלסקה אנשים

 .המבויתים ויכול להיות שנוצרו מהםמאשר לשאר הכלבים  
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המלאמוטים הובדלו  1935כשהתחילו היה ערבוב בין כל כלבי המזחלות ורק בשנת 

 .מגזעים אחרים

 

 ?איך את מצפה שהגזע יראה בעתיד

מבחינת מקור  ניםולפחות נכו יםתערוכה יפ יהאנשים מנסים להפוך את הכלבים לכלב

עקב כך כלבים אלו לא ) ...פרווה ארוכה יותר, הרגלים הופכות לדקות יותר(הגזע

 חזרו להיותי מלאמוטיםהיא מקווה ש .מסוגלים לחיות בטבע כמו הטיפוסים המקוריים

 .ו בעברכמו שהי

 

 ?אילו סיפורים או עובדות מעניינות  על המלאמוטים

  חיים ויש שם פארק שניתן לחצותו " המקוריים"שבגרינלד המלאמטים כנראה

 .רק על ידי כלבים

  מזחלות צמודות רתומות על ידי מלאמוטים 7עם אימון מספיק הצליחו להסיע .

 .לא ניתן לעשות דבר דומה אצל ההאסקי

 זהו האזכור (שהאיש על הירח נגרר על ידי כלב אדום לאסקימוסים יש אגדה

 .)יה למלאמוט עם פרווה אדומההיחיד בהסטור
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 סיכום

                                        .האלסקן מלאמוט הוא גזע מיוחד במינו שהשתנה רבות במשך השנים

. לטיפוס המקורי של הגזענכון להיום המלאמוטים קטנים והופכים לפחות מתאימים 

.                            טיפוס זה לא ישרוד בתנאים הקיצוניים שחיוו בהם ראשוני המלאמוטים

 .מגדלים רבים מקווים שהגזע יחזור להיות הטיפוס שהיה בעבר

היה מרתק . בעבודה זו למדתי רבות על ההיסטוריה והחיים של המלאמוטים בעבר

 .ו והשתנו במהלך השניםלגלות כיצד הם התפתח

, יושבת ראש החוג הישראלי לכלבי שפיץ( איילת שושן  -אני רוצה להודות למנחה שלי

בעלת בית גידול (לננסי ראסל, )בעלת בית גידול לכלבי אלסקן מלאמוט בישראל

בעל בית גידול לאלסקן מלאמווט (יו'וזפה דל ביאג'לג, )נחשב לאלסקן מלאמוט

אילולי  ).בעל בית גידול לאלסקן מלאמוט בהולנד(ונוואלד גרולריקארדו  )באיטליה

 . לא הייתי יכולה לכתוב עבודה זו -הם
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 בבליוגרפיה

 Snow lion- The Alaskan Malamute-A Brief History- 

http://www.snowlion.org/origins.html 

 State symbols U.S.A- http://www.statesymbolsusa.org/index.html 

 Harobed Alaskan Malamute- 

http://dharobed.com/D_Harobed/AleMalamutes/Foundation_Line.htm 

 

 אלסקן מלאמוט -גזעי כלבים-כלבים-פטנטhttp://www.petnet.co.il/dogs/breed/8 

 היסטוריה -האלסקן מלאמוט -אאילה אלסקן ביוטי-

http://www.alaskanmalamute.co.il/home/doc.aspx?mCatID=28510 

 

 ואלדוריקארדו גרונו  נות עם ננסי ראסלראיו. 

 

 

  

http://www.snowlion.org/origins.html
http://www.statesymbolsusa.org/index.html
http://dharobed.com/D_Harobed/AleMalamutes/Foundation_Line.htm
http://www.petnet.co.il/dogs/breed/8
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