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 תקציר

 

נרחבים ועשויים להשפיע על אוכלוסיות של חיות בר באופן השטחים החקלאים תופסים שטחים 

בהתאם למבנה , ובאופן מרחבי, כתוצאה משימוש בדשנים וחומרי הדברה למשל, נקודתי במרחב

מטרת מחקר זה הייתה לבדוק את מידת ההשפעה של אזורים חקלאיים . המרחבי של שטחים אלו

בו מצלמות מופעלות חיישן על מנת לנטר את במסגרת המחקר הוצ. על יונקים גדולים ברמת הגולן

, נבחרו ארבעה אתרים. רמת הפעילות של יונקים גדולים באזורים חקלאיים ובאזורים פתוחים

ובכל אחד מהם , ושניים באזורים בהם קיימת חקלאות אינטנסיבית, שניים בשטחים  פתוחים

והשנייה מרוחקת , יםמצלמה אחת בכל אתר הוצבה בסמיכות למקור מ. הוצבו שתי מצלמות

 . ובסך הכל הוצבו שמונה מצלמות, ממקור המים

 

: מניטור פעילות בעליי החיים עולה כי השפעת האזורים החקלאיים פועלת בשלוש רמות

ברמה ההתנהגותית אובחנה הסטה של שעות . והרכב חברת המינים, דמוגרפית, התנהגותית

ברמה . לפעילות רבה יותר בשעות החשיכה, אצל חלק מהמינים באזורים החקלאיים, הפעילות

באזורים אלו . הדמוגרפית ניראה כי ישנה פעילות רבה יותר של בעלי חיים באזורים החקלאיים

פעמים בלבד באזורים  987בהשוואה ל , פעמים בעדשת המצלמה 1426" נלכדו"בעלי חיים 

צפיפויות אוכלוסייה גבוהות על , או לחילופין, הדבר עשוי להעיד על פעילות רבה יותר. הפתוחים

ניראה שישנו הבדל בהרכב חברת היונקים הגדולים באזורים , לבסוף. יותר באזורים הפתוחים

בהעדר פעילות של הצבי והזאב הדבר בא לידי ביטוי הן . הפתוחים לעומת האזורים החקלאיים

בניגוד לאזורים אחרים שבהם  .והן בעושר מינים נמוך יותר בשטחים אלו, בשטחים החקלאיים

, משמעית-ובהם השפעת החקלאות היא חד, מרבית השטחים הפתוחים הומרו לשטחים חקלאיים

קשה עדיין לקבוע את מידת ההשפעה של החקלאות ברמת הגולן על אוכלוסיות היונקים 

ם את אופי הגידוליבכל פיתוח עתידי על מנת לשמור את הקיים יש להביא בחשבון . הגדולים

 .המרחביים ופריסתם המרחבית



 מבוא

 חקר יחסי הגומלין שבין השטחים, נוכח השינויים המרחביים המתרחשים בשימושי הקרקע

בשנים  בעל חשיבותמחקר  תחום החקלאיים למערכות האקולוגיות הסובבות שטחים אלו מהווה

האחד הוא , םלקו ההשקה שבין החקלאות למערכות האקולוגיות שני פנים עיקריי. האחרונות

קיימת השאיפה להפחית למינימום את הנזקים שנגרמים על ידי אורגניזמים שבו , הצד החקלאי

 . על מערכות האקולוגיות במגוון היבטיםשל החקלאות שפעה הוהפן השני שכולל את ה, לגידולים

השפעה מקומית באזור הגידול : ניתן לחלק את השפעות החקלאות לשתי קטגוריות כלליות

, מניעת נזקי ציפורים ויונקים, הדברה, כגון דישון, החקלאי הנובעת ישירות מפעילות החקלאי

קטגוריית פעולות אלו  . (McLaughlin and Mineau 1995, Freemark and Boutin 1995) 'וכו

 מרחביתלחקלאות גם השפעה , בנוסף. על יכולת ההישרדות והרבייה של פרטיםמשפיעה ישירות 

השטחים החקלאיים ביחס לשטחים של מארג אופי ההנובעת מעל המערכות האקולוגיות 

לקטגוריה זו השפעה  . (Fischer and Lindenmayer 2007) הפתוחים והבנויים ברמה הנופית

או ליכולת , ם הזמינים לאוכלוסיות בעלי החייםהנובעת מגודל השטחי, ברמה האוכלוסייתית

 .התנועה שלהם במרחב

 

, החקלאות על פעילות היונקים הגדוליםבאופן נקודתי את השפעת  לבדוקמטרת מחקר זה היא 

בישראל חסרה התייחסות . תוך כדי בחינת הקונטקסט המרחבי של השטחים החקלאיים

יש לזכור כי לפחות באופן . זו נחקרה רבות בעולם סוגיהאך יחד עם זאת , ספציפית לשאלה זו

. תיכוני הקיים בארץ-בייחוד באקלים הים, לחקלאות השפעה חיובית על בעלי החיים, תיאורטי

לאזורים , שבה זמינות המזון הצמחי יורדת בצורה חדה במערכות הטבעיות, בתקופת הקיץ

בנקודה זו מתעצם הקונפליקט בין . החקלאיים תרומה חשובה באספקת מזון ומים לבעלי החיים

עקב , ומאידך, עקב הימשכות בעלי החיים למשאבים הזמינים בקיץ, לבעלי החיים םהחקלאי

, גידולי הבקר והמקנהאותו תהליך מתקיים גם במסגרת . רצונו של החקלאי לשמור על היבול

מצאו כי , Gibbs et al. (2009), לדוגמא. כאשר הטורפים נמשכים לריכוזי בעלי החיים המבויתים

ההמרה של שטחים פתוחים לשטחים  תבקנדה הכחדות מקומיות של מינים תלויות לא רק במיד

 Burel et, מאידך .באזורים השוניםאלא גם במידת השימוש בחומרי הדברה , בנויים וחקלאיים

al. (1998 )לא מצאו קשר בין מידת האינטנסיביות של החקלאות לבין עושר המינים במערב צרפת .

שאינו מוצא עדות לירידה במגוון המינים לבין , ההמספר מחקרים נוספים מצביעים על דגם ז

ומתוך מטרה , על מנת לבחון קשרים אלו .(Nupp and Swihart 2000) הפעילות החקלאיתמידת 

נערך המחקר באזור רמת  ,תר את השפעת החקלאות על אוכלוסיות של חיות ברלהבין טוב יו

המאופיין , אזור המאופיין בפעילות חקלאית אינטנסיבית לצד שטחים פתוחים נרחבים, הגולן

 .בפעילות אוכלוסיות של יונקים גדולים

 

 שיטות

דוק בין השטחים קיים קשר ה (ללא שטח החרמון)דונם  1,000,000אשר שיטחה כ , ברמת הגולן

סדרי הגודל של קטגוריות סוגי שימוש . השטחים הפתוחים ושטחי שמורות הטבע, החקלאיים

וכ , דונם שמורות טבע 200,000, דונם שטחי מרעה בקר 500,000קרקעות אלו עומדות על כ 



חקלאיים אלו ניתן לחלק לשתי קטגוריות שטחים . מעובדים דונם של שטחים חקלאיים 100,000

במטרה להפחית . המאופיינות על ידי רמת המיגון והבידול של השטחים מהמרחב הסובב אותם

הכוללים , את הנזק הנגרם לחקלאות קיימים שטחים אשר מגודרים בצורה אינטנסיבית במיוחד

סת בעלי החיים לשטחי ואשר מונעים בהצלחה רבה את כני, או ברזל בניין, גידור בלתי עביר

לפסיפס הנופי ששטחים אלו יוצרים חשיבות רבה לפעילות וחיוניות אוכלוסיות חיות . הגידולים

על מנת לבחון את ההבדלים ברמת הפעילות של בעלי החיים באזורים חקלאיים לעומת . הבר

, יתהאחד ברכס הבשנ, נבחרו שני תאי שטח שונים, אזורים שבהם הפעילות החקלאית מועטה

כל האתרים (. 1איור )שבו פעילות חקלאית רבה , רום-והשני באזור קיבוץ אל, שהינו שמורת טבע

במהלך  מסוימותכך שבתקופות , מטר 900שבהם מוקמו המצלמות נמצאים ברום העולה על 

 .השנה חלק מהאזורים היו מכוסים בשלג

 

 

 אזור המחקר: 1איור 
  



קיימת  אזור בובת מצלמות במערך פקטוריאלי בהצ מבוסס עלמערך ניטור פעילות בעלי החיים 

) ת טבע או בשטחי מירעה בשמור הנמצא האזורלעומת ( אתרים 2)פעילות חקלאית אינטנסיווית 

נקודה בה קיים מקור מים : בכל אחד מאתרים אלו הוצבו שתי מצלמות במערך מזווג(. אתרים 2

 :אזורים הבאיםארבעת הב מצלמות 8ו סך הכל מוקמ, דהיינו. לעומת נקודה ללא מים

 (ללא מרעה)שמורת טבע רכס בשנית  -

 (מרעה)+ שמורת טבע רכס בשנית  -

 (לוליםאזור ה)שטחי חקלאות קיבוץ מרום גולן  -

 (מטעים)שטחי חקלאות  -

אופי האזורים , (מטעים, לולים)יש לציין כי למרות שארבע מצלמות הוצבו בשטחים חקלאיים 

במידה והחקלאי , באזור המטעים ישנו זמינות גבוהה של מזון צמחי. יהללו שונה באופן בסיס

באזור הלולים לא קיימת , לעומת זאת. אינו מקפיד על סגירה הרמטית של הגידור מסביב למטע

דבר שלא ניצפה במהלך , אלא אם כן החקלאי משליך פסדים באזור, זמינות גבוהה יותר של מזון

הדבר שמאפיין את שני האזורים החקלאים במחקר זה הינו , בהתאם לכך .המחקרתקופת 

באזורים הפתוחים נעשה ניסיון להציב . ורעש בנוכחות מבניםהמלווה , פעילות אדם אינטנסיבית

אך יחד עם זאת עדיין קיימת פעילות מרעה , את המצלמות בנקודות שמרוחקות מפעילות אדם

 .בקר בשטח הנחקר

 

המרחק בין האתרים . 'מ 100-180נע בין ( ללא מים –מקור מים )מות בתוך אתר המרחק בין המצל

ואילו רכס הבשנית נמצא , היה כקילומטר( רום-קיבוץ אל, רכס בשנית)כל אחד מהאזורים תוך ב

בכל אחד מהאתרים זוהו שבילים המשמשים לתנועת . רום-מ מאזור קיבוץ אל"ק 10במרחק של כ 

 30וקיימת השהייה של , המצלמות הינן מופעלות חיישן .צבו המצלמותולאורכם הו, בעליי חיים

בתנאים אלו ייתכנו מצבים שבהם בעל חיים עובר ומפעיל . שניות בין פעולת צילום אחת למישנהה

היא , אך במידה ועוברת קבוצת פרטים ולא כולה נקלטה בצילום הראשון, את חיישן המצלמה

במהלך תקופת המחקר המצלמה שהוצבה בראש רכס  .עשויה שלא להיות מצולמת במלואה

 .ולבסוף חדלה לפעול, פעלה באופן לוקה, בנקודה ללא המים, הבשנית

 

 תוצאות

 שטחים פתוחים-חקלאות

 2425צולמו בסך הכל ו, 2010עד לסיום תקופת המחקר באפריל , 2009המצלמות פעלו החל מיולי 

המתייחסת לאופי השטח בו פעילים היונקים , השוואה הראשונית . תמונות בתקופת המחקר

מצביעה על כך כי רמת הפעילות של בעלי החיים הינה גבוהה יותר באזורים הסובבים  ,הגדולים

בארבעת נקודות הדיגום שנמצאות בשטחים החקלאיים צולמו בסך . את האזורים החקלאיים

בעוד שבארבעת המצלמות שמוקמו , (מצלמה/תמונות 356.5ממוצע של ) תמונות 1426הכל 

משמיטים כאשר . (מצלמה/תמונות 246.7ממוצע של ) תמונות 987בשטחים הפתוחים צולמו 

באזורים הפתוחים מספר כי עולה , את הנקודה שבה הוצבה המצלמה שהתקלקלהמהחישוב 

. ערך שאינו נמוך בהרבה מאשר באזורים החקלאים, 311.67 הינוהתמונות הממוצע למצלמה 

מפאת מספרן הקטן של המצלמות לא ניתן לבצע ניתוח סטטיסטי אשר יבדוק את מובהקות 

ונמצא שגם מדד זה גבוה , נבדק עושר המינים בשתי קטגוריות האזורים, במקביל. תוצאות אלו



באזורים הפתוחים נצפו שישה מיני . יותר באזורים החקלאים בהשוואה לאזורים הפתוחים

 אזור הדיגום שבו נצפה מספר (.1טבלא )מינים  9ם החקלאיים נמנו באזוריבעוד ש, יונקים

 

 שטחים פתוחים שטחים חקלאיים 

 בשנית ואיזה'ג לוע אביטל מרום גולן

 Hystrix indica 3 241 4 27 דורבן

 Sus scrofa 632 188 597 225 חזיר בר

 Gazella gazella 6 6 42 27 צבי ישראלי

 Canis aureus 160 70 34 30 תן זהוב

 Canis lupus 0 0 1 0 זאב

 נמייה
Herpestes 
ichneumon 4 96 1 0 

 Vulpes vulpes 7 6 1 0 שועל מצוי

 Meles meles 0 6 0 0 גירית מצוייה

 קיפוד
Erinaceus 
concolor 1 3 0 0 

 Martes fonia 0 6 0 0 דלק
 363 336 323 313 סך תצפיות

 4 7 9 7 סך מינים שניצפו
 מספר התצפיות במיני היונקים השונים בתחנות השונות: 1 טבלא

 

, ואילו באזור הבשנית, מיני יונקים 9שבו נספרו , המינים הגבוה ביותר היה אזור לוע האביטל 

יחד עם זאת יש לשים לב כי באזורים החקלאים . נצפו ארבעה מינים בלבד, שבו המצלמה כשלה

המצלמות  .(ראה בהמשך) קרי החתול והכלב, "פליטי תרבות"נצפתה פעילות רבה יותר של מינים 

שנתי של רמת -ומכאן שלא ניתן לבצע אומדן רב, חודשים 12הוצבו בשטח במשך תקופה של כ 

ניתן לראות כי קיימים הבדלים ברמת הפעילות של בעלי החיים באזורים , יחד עם זאת. הפעילות

הבחין כי באזורים החקלאיים שיא הפעילות הינה ניתן ל(. 2איור )במהלך עונות השנה , השונים

בעוד שרמת הפעילות בשטחים , ודועכת במהלך השנה, (נובמבר –. חודשים ספט)בתקופת הסתיו 

 .לאורך השנה מסוימתהפתוחים שומרת על יציבות 

 

 רמת פעילות בעלי החיים באזורים חקלאיים לעומת אזורים פתוחים במהלך עונות השנה: 2איור 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

סתיו חורף אביב קיץ

חקלאי

פתוח



 מים

מצביע על כך שפעילות בנקודת הצילום הימצאות מים -סיכום הנתונים לפי הימצאות או אי

, תמונות 1482במצלמות שמוקמו באזורי מים צולמו . היונקים גבוהה יותר באזורים בהם יש מים

בתחנות המים היה  עושר המינים שנצפה. תמונות בלבד 943בעוד שבנקודות  ללא המים צולמו 

ניתן לראות הבדלים ברמת , כמו כן (.מינים 9)ינים שנצפו בתחנות ללא המים זהה למספר המ

בהשוואה לנקודות , הפעילות במצלמות שהוצבו בסמוך לנקודות המים במשך תקופות השנה

באזורים שבהם יש מים לאורך כל השנה רמת הפעילות הנמוכה ביותר . (3איור ) שבהן לא היו מים

של ירידה באזורים ללא המים נין לזהות מגמה . ינה בעונת הסתיוהינה באביב והגבוהה ביותר ה

בעוד שרמת הפעילות היא גבוהה יחסית במהלך , עקבית בפעילות במהלך השנה עד סוף הקיץ

 .הסתיו והחורף

 

 

 במהלך עונות השנה, מספר התמונות שצולמו בנקודות הסמוכות למקורות מים ואלו המרוחקות מנקודות מים: 3איור 
 

 יתתיממפעילות 

כאשר ניתן , "שולי הלילה"ת היונקים מתבצעת במהלך שעות מהממצאים עולה כי מרבית פעילו

פעילות המינים אינה זהה בשעות (. 4איור ) 18:00ובשעה  06:00בשעה , לזהות שני שיאי פעילות

רמת  .פורט בהמשךמכפי ש, להשתנות בהתאם לאזור הפעילות עשויהואף , היממה השונות

 (.10:00-15:00)עילות הנמוכה ביותר היא בשעות הבוקר והצהריים הפ
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 (.המינים כל) שעה בכל( y ציר) שצולמו התמונות ומספר( x ציר) היממה שעות: 4 איור
 

, דגמי הפעילות של המינים הספציפיים משתנים בהתאם להסטוריית החיים של כל אחד מהמינים

 1642)מספר הרב ביותר של פעמים במצלמות הינו חזיר הבר המין שנצפה . ותגובתם לפעילות אדם

 .ואילו זאב ומין לא מזוהה של מכרסם ניצפו פעם אחת בלבד, (צילומים

 

 Hystrix indica  –דורבן 

, הדורבן הינו חיה פעילת לילה אובליגטורית. פעמים במהלך תקופת המחקר 275הדורבן ניצפה 

וניזון בעיקר , הדורבן הינו המכרסם הגדול בארץ. בלילההדורבנים צולמו אך ורק , ובהתאם לכך

 127)עונת השנה בהן נצפתה הפעילות הרבה ביותר של הדורבנים הייתה בחורף  .מחלקי צמחייה

הפעילות הגבוהה ביותר של דורבנים נצפתה באזורי  (.צילומים 75)ולאחריה בסתיו , (צילומים

מידת הפעילות הנמוכה ביותר נרשמה אף היא  ואילו, (צילומים 241)המטעים שבלוע האביטל 

  .שבו הדורבנים נצפו שלוש פעמים בלבד, (לולים)באזור החקלאי 

 

 Sus scrofa –חזיר הבר 

. קילוגרם  150כ ומשקלו עשוי להגיע עד , חזיר הבר הינו היונק הגדול ביותר בארץ מבין חיות הבר

. חקלאיים הוא עשוי לגרום נזק רב לגידוליםובאזורים , (omnivore)החזיר הינו אוכל כל 

וכלוסיות חזירי הבר במטרה להקטין את מידת על א ממשק כתוצאה מכך מופעלים מספר אמצעי

חזירי , מבין כל המינים. גידור אינטנסיבי של מטעים ואמצעי הרתעה שונים, הנזק הכוללים ציד

מכלל  67.7%המהווים , (תמונות 1642)הבר נצפו במספר הרב ביותר במהלך תקופת המחקר 

אולם מקובל להניח שרמת הפעילות היומית שלהם , חזירי הבר הינם פעילי יום ולילה. הצילומים

נמצא , בדומה לכך  . Keuling et al. (2008)נמוכה יותר באזורים בהם קיימת נוכחות אדם רבה 

כפי . התנהגות שונה של חזירי בר במהלך היממה בין האזורים החקלאיים לאזורים הפתוחיםדגם 

כאשר , קיים היפוך באופי הפעילות של חזירי הבר באזורים השונים 5שניראה באיור מספר 

לעומת פעילות יומית , באזורים החקלאיים רמת הפעילות של חזירי הבר נמוכה במהלך היום

כאשר בודקים את רמת הפעילות הלילית הממוצעת באזורים השונים . יםמוגברת בשטחים הפתוח

עולה כי ההבדל ברמת הפעילות הלילית גבוה באופן מובהק באזורים , במהלך עונות השנה

יחד עם זאת מידת הפעילות הכללית בשני  .(t = 2.85, p = 0.0053, d.f. = 18)החקלאיים 



פעמים  820לעומת , פעמים 822החזירים  נצפוכאשר בשטחים הפתוחים , האזורים הייתה דומה

 .בשטחים החקלאיים

 

 

 סך כל הפעילות של חזירי בר ביום ובלילה בבתי הגידול השונים: 5איור 
 

  Gazella gazella -הצבי הישראלי 

. בדרך כלל בשטחים מישוריים ופתוחים שמרבית פעילותו מתרחשתהצבי הישראלי הינו הרביבור 

ובאזור הלולים נצפו צביים שש , באזור המטעים שבלוע האביטל נצפו הצביים שלוש פעמים

 42כאשר הם ניצפו , רמת הפעילות של הצביים בשטחים הפתוחים הייתה גבוהה יותר. פעמים

יים אך ורק בתקופת ים ניצפו באזורים החקלאאהצב. פעמים באזור הבשנית 26ויזה ו 'באזור ג

 . בעוד שבשטחים הפתוחים הם ניצפו לאורך כל תקופות השנה, חורףהסתיו וה

 

 Canis aureus -תן זהוב 

באופן בעשורים האחרונים אוכלסיית התנים גדלה . התן הינו אחד הטורפים הנפוצים ברמת הגולן

בהם משליכים , ליםוהעדר הסניטציה באזורי הלו, הודות לדיאטה הרחבה של התנים, משמעותי

האזור שבהם התנים נצפו המספר הרב ביותר של . לעיתים ללא טיפול מינימאלי בפגרים, פסדים

בעוד שבאזור הבשנית התנים , פעמים 170באזור זה התנים צולמו . פעמים הוא אזור הלולים

התן מתואר בספרות כבעל חיים שפעיל . פעמים 34איזה 'ובאזור הגו, פעמים בלבד 30צולמו 

בדומה לתופעה (. 1993שלמון )אולם ניתן לצפות בו בפעילות גם במשך היום , בעיקר בלילה

בהתאם , גם במקרה של התנים קיים הבדל בשעות הפעילות של התנים, שנצפתה בקרב חזירי הבר

בעוד רמת הפעילות , פעמים  ביום 73בשטחים החקלאיים  התנים נצפו . לשטח שבהם הם נצפים

בהם , מגמה זו מתהפכת באזורים הפתוחים(. תצפיות 156)שלהם הייתה למעלה מכפולה בלילה 

 ברמת הפעילות היומיתבדל הה(. 6איור )פעמים במהלך היום  25ו , פעמים בלילה 15נצפו התנים 

 (.χ2 = 16.98, p = 0.0002, d.f. = 2)בין האזורים מובהק סטטיסטית 
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 השונים הגידול בבתי ובלילה ביוםהתנים  של הפעילות כל סך: 6איור 
 

 Herpestes ichneumonנמייה 

(. 1993שלמון )ג ואשר פעילה גם ביום וגם בלילה "ק 4טורף שמשקלו מגיע עד כ הנמייה הינה 

מאחר ורמת הפעילות שלה באזורים החקלאיים , ניראה שגם מין זה הותאם לפעילות האדם

פעמים באזור לוע  96הנמייה נצפתה . והה באופן משמעותי בהשוואה לאזורים הפתוחיםהייתה גב

בהתאם לכך לא ניתן . פתוחיםואילו פעם אחת בלבד באזורים ה, פעמים באזור הלולים 4, האביטל

אולם מהתצפיות באזורים החקלאיים עולה כי , של מין זה להשוואת את אופי הפעילות היממתית

 (.4%)ורק מיעוטה בלילה , מרבית הפעילות מתבצעת במשך היום

 

 מינים פליטי תרבות

פעמים רבות פרטים של בעלי חיים , בהם יש נוכחות אדם קבועהכתוצאה מהסמיכות לאזורים 

חתולים וכלבים נצפו במהלך . אדםלאזורים שבהם הם פועלים ללא סיוע מה" זולגים"מתורבתים 

ככל הנראה כתוצאה מסמיכותם ליישובים או לבסיסים , המחקר בעיקר באזורים החקלאיים

בעוד שבשטחים , פעמים 3פעמים וכלבים נצפו  37באזורים החקלאיים נצפו חתולים . צבאיים

 .וחתולים נצפו פעמיים בלבד, הפתוחים לא נצפו כלבים כלל

 

 סיכום ומסקנות

מהשטח הינם שטחים חקלאיים המעובדים בצורה  10%כ  ,ששטחה כמיליון דונם, ברמת הגולן

את הפעילות החקלאית ניתן לחלק לשלושה רכיבים . ש ומטעים"הכוללים שטחי גד, אינטנסיבית

, ראשית. דומיננטיים העשויים להשפיע על מבנהו המרחבי של הנוף ועל התנהגות בעלי החיים

בגידולי  מומריםשטחי הבתה של הגולן . ם ממירים בית גידול אחד במשנהוהגידולים החקלאיי

מכיוון , תהליך זה עשוי להיות בעל השפעה חיובית, מבחינת בעלי החיים, לכאורה. שדה ומטעים

המשאבים והן מבחינת זמינות , הן במרחב, שכתוצאה ממנו זמינות מקורות המזון והמים עולה

רה להקטין את הנזק שנגרם לחקלאיים כתוצאה מפעילות חיות ומתוך מט, שנית. במהלך השנה

לתהליך זה . של גידור איננטסיבי של שטחים אלוהאחרונות חלה מגמה  בשנים האחרונות, בר
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כפי שיפורט , והקטנת המזון הזמין, קיטוע המרחב: שתי השפעות עיקריות על בעלי החיים

כלוסיות בעלי החיים הינו נוכחות האדם הרכיב השלישי שעשוי להשפיע על או, לבסוף. בהמשך

והרכב , דמוגרפית, התנהגותית :השפעות אלו באות לידי ביטוי בשלוש רמות על היונקים .בשטח

 .כמתואר להלן, חברת המינים

 

לשטחים החקלאיים השפעה חיובית על פעילות ונוכחות , כפי שניתן לראות ממצאי מחקר זה

מספר התצפיות והן עושר המינים היו גבוהים יותר באזורים הן . היונקים הגדולים ברמת הגולן

 50%גבוהה בכ , כפי שהיא מוערכת על ידי מספר התמונות שצולמו, רמת הפעילות .החקלאיים

לכאורה נתון זה מעודד מנקודת המבט של . בהשוואה לשטחים הפתוחים, באזורים החקלאים

משקיעים , שויות לגרום לגידוליםעקב הנזקים הכבדים שחיות הבר ע, אולם. שומר הטבע

או באמצעים להקטנת , במניעת כניסת בעלי חיים לשטחים אלוהחקלאים משאבים רבים 

בין היונקים שגורמים נזקים ניכרים  מונהNemtzov (2002 ). כגון ציד ולכידות, אוכלוסיות החיות

כתוצאה . קטניםומיני מכרסמים , צבאים ודרבנים, חזירי בר, נימיות, את הזאבים והתנים

קונפליקט בין חיות הבר , והפיכת שטחים פתוחים לאזורי חקלאות, מהשינויים בשימושי הקרקע

קונפליקט זה מתחזק עוד יותר כאשר הגידולים מספקים משאבי מזון . לחקלאיים הוא בלתי נמנע

של , כפי שנצפתה במהלך המחקר, הפעילות המוגברת. ומים באופן כמעט רציף במהלך השנה

מצביעה על כך שהפעילות החקלאית למעשה שינתה , דורבנים ונמיות באזורים החקלאיים, תנים

מינים שידוע כי צפיפות אוכלוסיותיהם נמוכה , בנוסף. באזורים אלו את מבנה חברת היונקים

במקרה של הצבי רמת הפעילות שנצפתה באזורים . יותר כמעט ולא נצפו באזורים החקלאיים

ואילו זאב שנצפה פעם אחת , בוהה פי חמש בהשוואה לאזורים החקלאייםהפתוחים הייתה ג

  .נצפה בשטחים הפתוחים, במהלך תקופת המחקר

 

בייחוד בתקופת , ממצא נוסף שעולה מן המחקר הוא חשיבות מקורות המים לפעילות היונקים

רבים בעלי חיים , כאשר מקורות המים הזמניים מתייבשים, בתקופות אלו. הקיץ והסתיו

ייתכן שכדאי לשקול הקמה , בהתאם לכך. משתמשים בנקודות המים הקבועות כמקור שתייה

פיזור מושכל של נקודות כאלה . שבהם הם יהיו זמינים לאורך כל השנה, והרחבה של נקודות מים

עשוי להפחית את רמת הנזקים שבעלי החיים גורמים לחקלאות בחיפושם אחרי מים בתקופות 

 .היובש

 

גידור  הכולליםמושקעים משאבים רבים , בתגובה לפעילות ולנזקים של בעלי החיים, צוייןכפי ש

בעלי החיים , דהיינו". אפקט חלון הראווה" כדוגמתתופעה זו עשוייה לייצר תופעה . החלקות

מבחינה . אך הם לא יכולים להגיע אליהם, נמשכים לאזורים שבהם זמינות המשאבים גבוהה יותר

דבר שעשוי , עות הדבר היא כי פרטים רבים מרוכזים בתאי שטח מצומצמיםדמוגרפית משמ

וא קיטוע תהליך נוסף שהגידור גורר עימו ה. להביא לידי עלייה בפגיעּות של אוכלוסיות אלו

. Fharig 2003, Forman and Alexander 1993)) שעשוי לבוא לידי ביטוי בשני אופנים, המרחב

 שבסופו אוכלוסיות , (7איור ) של בתי גידול וגריעהמופע אחד שאופייני לקיטוע המרחב הוא אובדן 

מופע  .של האוכלוסיות  מספק את צרכי הקיוםשאינו מרחב פיזי ה צמצוםעשויות להכחד עקב 

באזורים אלו . אירופה ומרכז הארץ לדוגמא, נופי זה אופייני לאזורים חקלאיים בצפון אמריקה



מחקרים שהתבצעו . ך השטח החקלאי והבנוי עולה על השטחים הפתוחים או הטבעיים שנותרוס

באזורים בהם בנופים מסוג זה מצביעים על כך שעושר המינים במקרים כאלו גבוה יותר 

ובשילוב עם עלייה בשימוש של ,  (Gibbs et al. 2009)פרופורציית השטחים הפתוחים גבוהה יותר 

הנוף החקלאי ברמת הגולן עדיין נמצא במצב תשלילי לעומת נופים , מת זאתלעו .חומרי הדברה

באזורים אלו במרבית המרחב נעשה שימוש . באירופה ובצפון אמריקה, ארץמרכז החקלאיים ב

, בעוד שברמת הגולן, ובתוכו נמצאים איים של בתי גידול טבעיים, לצרכי חקלאות אינטנסיבית

 .הפוך, נכון להיום, המצב

 

 

 (Fahrig 2003לקוח מ )קיטוע מרחבי הנובע מגריעה של בתי גידול : 7איור 

  

, סך כל השטח הזמין לאוכלוסיות בעלי חיים עשוי להישמר, קיטוע בתי גידולבמופע השני של 

אולם הנגישות והמעבר בין בתי גידול עשויים להיות מוגבלים עקב אלמנטים בנוף המונעים תנועת 

מראה במחקרו שהתבצע ברמת הגולן כי היונקים ( 2010)קופלר . כגון כבישים וגדרות, בעלי חיים

ורמת הפעילות שלהם גבוהה יותר במרחק של , יכנס לשטחים המגודריםהגדולים ממעטים לה

, ממצאיו של קופלר משלימים את ממצאי המחקר הנוכחי. עשרות עד מאות מטרים מהגדר

 .מצביעים על כך שגידור השטחים החקלאיים משפיע על אופי פעילות הפרטים במרחבו

 

בנוסף לתגובה המרחבית עולה מהממצאים כי מחזור הפעילות היממתי של בעלי החיים משתנה 

רמת הפעילות הן של חזירי הבר והן של התנים הייתה נמוכה יותר במהלך . באזורים החקלאיים

עם מחקרים שהתבצעו ממצאים אלו עולים בקנה אחד . בהשוואה לאזורים הפתוחיםשעות היום 

 ,( McLennen et al. 2001)וקיוטים  (Keuling et al. 2008)ל חזירי בר ע  במקומות אחרים

, ומצביעים על כך שככל הניראה נוכחותו הפיזית של האדם משפיעה על אופי פעילות בעלי החיים

פעמים , בנוסף לפעילותו הישירה של האדם בשטחים החקלאיים .ודוחקת אותם לפעילות לילית

. בין שהדבר נעשה במכוון או שלא, רבות מתלווה לזאת נוכחות מוגברת של מינים פליטי תרבות

במהלך המחקר נצפתה באזורים החקלאיים פעילות רבה יותר של כלבים וחתולים בהשוואה 

ילית נוכחות מינים אלו על אוכלוסיות של שלמחקרים רבים מצביעים על ה. לאזורים הפתוחים

והן כתוצאה של רבייה פוטנציאלית עם  (Campos et al. 2007) הן כתוצאה מטריפה, חיות בר

 (.חתולי בר/חתולי בית, זאבים/כלבים)אוכלוסיות טבעיות של בעלי חיים 

 



ווית ופעילות האדם הנל, ממצאי מחקר זה מצביעים על כך שהאזורים החקלאיים, לסיכום

שינויים נצפו החל . משפיעים על אוכלוסיות היונקים הגדולים במספר רמות תפקודיות, אליהם

דרך שינויים ברמת הפעילות הכללית , ברמת התנהגות הפרטים במהלך מחזור הפעילות היממתית

בניגוד לאזורים אחרים שבהם . וכלה בהרכב חברת היונקים, באזור נתון של המינים השונים

, משמעית-ובהם השפעת החקלאות היא חד, טחים הפתוחים הומרו לשטחים חקלאייםמרבית הש

ברמת הגולן על אוכלוסיות היונקים  קשה עדיין לקבוע את מידת ההשפעה של החקלאות

אשר ישפיע באופן בלתי , בוודאי קיים ערך סף מסוים של השטחים ופיזורים המרחבי. הגדולים

ולכן , חיזוי ערך זה נמצא מעבר למטרת המחקר הנוכחי. אלו הפיך על האוכלוסיות של בעלי חיים

ולאופי הפיתוח של שטחי , למיקום המרחבי, ראוי להתייחס במשנה זהירות לפיתוח עתידי

 .החקלאות בגולן
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