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רקע

מסדרונות אקולוגיים יכולים לקשר בין בתי גידול מופרדים במרחב•
בישראל נוסחו עקרונות והמלצות ממשק לביסוס מערכת מסדרונות •

,  וזנזוריגבאי ; 2015, וחובריורותם ; 2000שקדי ושדות )ארצית ואזורית 
2019)

היום או )אחרון פתח מעבר המהווים מעברים צרים -צווארי בקבוק •
(בעתיד הצפוי

ושימוש הקרקע שלהם הוא לרוב ( לרוב ליישובים)צמודים לשטחים מבונים •
חקלאי

במשאריםהשטחים הטבעיים בהם מעטים ונמצאים בעיקר •
ולא בטוח שהם יכולים בכלל  , non-habitatהשערת האפס היא שאילו הם •

.לתפקד גם כמעבר



מטרת הסקר

מטרת הסקר לבחון אילו מינים משתמשים בשטחים של צווארי  •
.כשלב ראשוני בדרך להערכת תפקוד המסדרון, הבקבוק

:כיצד מיני זוחלים ויונקים משתמשים בצווארי בקבוק במרכז הארץ•
הרכב חברה•
פעילות/ שפע •
גורמים המשפיעים על שפע מינים•
אינטראקציות אפשריות בין מינים•
דפוסי שימוש בשטח במרחב ובזמן•
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שיטות סקר

(חיפוש אקטיבי)חתכים : חייםודו זוחלים •
חתכי עקבות: גדולים–יונקים בינוניים •

פלטות עקבות: בינוניים–יונקים קטנים •

מצלמות  : תחתייםבמעברים שימוש •
תנועה
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.2019ואביב 2019-2018במהלך חורף •



שיטות

מאמץ הדיגום
45.5כ נסקרו "סה. 'מ500כל חתך , חתכים בכל צוואר בקבוק6-10•

.מ של חתכי זוחלים ועקבות יונקים"ק
.  קמ: 2קמ1:2.4-ל1:0.7בין . מאמץ גבוה של חתכי עקבות•

.מהמקובל בסקרי חתכי עקבות3-10פי 
17.5)ימי מעקב בשטח 1868המהוות , פלטות( 127מתוך )107•

(.ימים בממוצע לפלטה
, (אחת במעבר עילי)מצלמות במעברים תחתיים ( 22מתוך )16•

(.ימים למצלמה15.3בממוצע )ימי צילום 245כ "סה
ניתוח

detectבחבילת N-mixtureמסוג הייררכייםמודלים : ניתוחי השפע•
Rבסביבת 



תוצאות

:כמות המינים והפרטים שזוהו•
פרטים149, מינים11: פלטות•
פרטים798, מינים16: חתכי עקבות•
לא כולל  )אירועי צילום 124-פרטים ב146, מינים9: מצלמות•

(אירועי צילום466-פרטים ב683–אופניים /רכב/אדם
פרטים187, מינים17: זוחלים ודו חיים•

בכל השיטות קשה לעיתים קרובות להבחין בין פעילות של מספר  •
.פרטים לבין פעילות גבוהה של פרט בודד



זוחלים-תוצאות 

, נשר עלים, צמחיה חד שנתית)מהתצפיות זוהו על מצע טבעי ¾-כ•
(עצים, על ותחת אבנים

.השאר על עצי מטע; אורן ואלה, היו ברוש¾ , מתוך העצים•



זוחלים-תוצאות 

שנונית השפלה

קמטן

חרדון מצוי

חומט גמד

נחושית נחשונית

עינוניתנחושית

חומט פסים

זיקית

שממית בתים

מניפנית מצויה

צפע מצוי

זעמן שחור

זעמן מטבעות

"דוגוני"מחרוזן 

זעמן זיתני

נחשיל מצוי

יבשה מצוי-צב

שימושי  -משתנים מרחביים כמותיים 

:מהחתך250קרקע ברדיוס 

מטעים•

גידולי שדה•

שטח בנוי•

כבישים•

שטח פתוח•

בצל' טמפ•

בשמש' טמפ•

שעת הסקר•

מודל שפע  

אוכלוסייה

השפעה על 

הסתברות הגילוי

השפעה ישירה על שפע

בסכנת  :אזורית

הכחדה חמורה



נתוני יונקים מעקבות
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?השפעת כלבים על טורפים אחרים

נמצא כי האוכלוסיהבמודל של שפע •
כלבים מושפעים באופן חיובי  

שטחי  , ומובהק משטחים פתוחים
לא נמצא קשר . ש ומטעים"גד

.מובהק לשטחים בנויים
לגבי תנים לא נמצאו קשרים •

.מובהקים כלל במודל
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שפע יחסי בגילדת טורפים בינוניים וגדולים

צבוע מפוספס תן זהוב כלב הבית שועל מצוי גירית מצויה

y = -1.0709x + 41.417

R²  =0.5307
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-0.72852r:

5N:

-1.84201T statistic:

3DF:

0.162712p-value:



נתוני יונקים ממצלמות

67%: פעילות אדם•
20%: בית/ חיות משק •
13%: חיות בר•
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מרחב-שימוש במעברים בקבוצות שונות 

(spatial partitioning)אינדיקציה לחלוקת שימוש במרחב •
בין פעילות אדם לחיות בר במרחב( אך לא מובהק)מתאם שלילי •
...מתאם חיובי מובהק בין פעילות אדם לפעילות כלבים וחתולים•



זמן-שימוש במעברים בקבוצות שונות 

בין חיות בר לשאר ( temporal partitioning)קיימת חלוקה ברורה בזמן •
המשתמשים
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הסתברות השימוש במעברי כביש

אינדיקציה חשובה לתפקוד •
מעברים הכרחיים

רק דרבן , מבין חיות הבר•
משתמש במעברים כצפוי

מינים אחרים כנראה חוצים  •
אינם חוצים/ על פני הכביש 
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סיכום

על אף היותם  , צווארי הבקבוק משמשים מגוון משמעותי של מינים•
תחומים בשטחים מבונים ומושתתים על שטחים חקלאיים

יש לנהל את הממשק בצווארי הבקבוק על מנת לאפשר את המשך  •
...(,כלבים, שימור משארים טבעיים, ממשק חקלאי)תפקודם 

מעברים הכרחיים תחת כבישים אינם משרתים את מרבית המינים •
ואם בשל אי אנתרופוגניאם בשל לחץ שימוש , המשתמשים במסדרון

התאמה אקולוגית
יש לבצע מחקר הכולל גנטיקה עבור מיני מטרה על מנת לבחון את  •

מידת הקישוריות על פני המסדרונות
זויתרון ביישום שיטות סקר המשלימות זו את •



תודות

יריב מליחי•
דןהראל •
אסף בן דוד וצוות הסוקרים•
שקותאיעמרי •
בעז שחם וצוות הסוקרים•


