
שטחים פתוחים ויונקים, על חקלאות

ברמת הגולן

צבי-דן מלקינסון ונועה בן

אוניברסיטת חיפה, המכון לחקר הגולן



מטריצה

קיטוע המרחב–פרגמנטציה 

גריעה

מחסום הפצה





שימושי הקרקע בגולן

דונם 450,000~ שטחי מרעה 

דונם 207,000~ שמורות טבע 

:חקלאות

דונם 60,000~ מטעים 

47,500~ שטחים מעובדים 

21,000~ שטחים מיושבים 

מ"ק 700~ כבישים 

מ"ק 3000~ גדרות 

ריכוזי חקלאות אינטנסיבית 
בצפון הרמה ודרומה



יחסי הגומלין בין שטחים חקלאיים לאוכלוסיות: סוגיית המחקר

היונקים ברמת הגולן

אופי שימושי הקרקע -

המבנה המרחבי של השטחים החקלאיים  -

פעילות חקלאית היקפית -

ואופי פעילות , מבנה חברת היונקים הגדולים: שאלת המחקר
השוואה בין שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים –הפרטים 



:מערך המחקר

מצלמות מופעלות חיישן 8התקנת 

:במערך פאקטוריאלי

מצלמות בשטחים פתוחים  4

מצלמות בשולי אזורים חקלאיים 4

מצלמות בסמוך למקורות מים 4

('מ 200)מצלמות מרוחקות ממקור מים  4



פתוחים שטחיםחקלאיים שטחיםתוצאות

*בשניתואיזה'גלוע אביטלמרום גולן

Hystrix indica3241427דורבן

Sus scrofa632188597225חזיר בר

צבי ישראלי
Gazella 
gazella664227

Canis aureus160703430תן זהוב

Canis lupus0010זאב

נמייה

Herpestes 
ichneumon49610

Vulpes vulpes7610שועל מצוי

Meles meles0600גירית מצוייה

קיפוד

Erinaceus 
concolor1300

Martes fonia0600דלק

813623680309סך תצפיות

7974סך מינים שניצפו
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סיכום

באזורים החקלאיים נצפתה פעילות רבה יותר של בעלי -

והן מבחינת מספר, הן מבחינת מספר התמונות, חיים

יש לסייג ממצא זה עקב הפסקת פעילות של. המינים

.אחת המצלמות

הפעילות באזורים החקלאיים גורמת להבדל מובהק-

באופי הפעילות היממתית של בעלי החיים

(חתול, כלב)באזורים החקלאיים נצפו מינים פליטי תרבות -

ומבנה החברה שגם להם השפעה על אופי פעילות היונקים



סיכום

.לעומת אזורים חקלאיים אחרים" תשלילי"הגולן נמצא במצב  -

אולם במקומות, האזורים החקלאיים מהווים מקור משיכה ליונקים-

".חלון ראווה"שבהם הוקמה גדר עשויה להתקיים תופעה של 

על פיתוח חקלאי נוסף בעתיד להביא בחשבון את האופי המרחבי

.של שימושי הקרקע השונים

.ח במהלך השנה"לזמינות מים יש חשיבות מכרעת על פעילות הבע -




