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 מובילה לקיטוע בשטחים פתוחים לפעילות אדם

 

 פירוט שיטות המחקר . 1נספח 

המחקר נערך במרחב בקעת הנדיב, שמורת גבעות אלונה ופארק הנדיב. אזור זה הוא נקודת מפתח 

שני כבישי אורך כיוון שהוא מכסה את הטווח בין מ [2] במערך המסדרונות האקולוגיים של ישראל

החלקות ו, [1] חקלאי בעיקרואזור זה  (.1במערב )איור  4כביש ו)חוצה ישראל( במזרח  6כביש ראשיים: 

וכן , המעובדות אמורות לאפשר קישוריות בין שמורת גבעות אלונה לבין פארק הנדיב, שאינם מעובדים

. חילקנו את השטח לחמישה אזורי מחקר, המאופיינים באופי חלק מרשת המסדרונות הארציתלשמש 

 'בללא פעילות אדם משמעותית; אזור  – )גבעות אלונה( 'אצמתה: אזור ועבוהפעילות האנושית בהם 

כרמי יין פריפריים הנטועים בשולי ' )גללא פעילות תעשייתית; אזור  פעילות פנאי ונופש – )פארק הנדיב(

פעילות אדם מועטה מאוד מעבר  –( האזור המעובד או בין שטחים טבעיים בקרבת גבעות אלונה

פעילות אנושית שאינה חקלאית, למשל  –( עובדכרמי יין בלב השטח המ) 'דלפעילות החקלאית; אזור 

נוכחות מוגברת של אנשים, כלי רכב וחיות בית  –( כרמי יין בקרבת יישובים) 'התנועת כלי רכב; אזור 

מצלמות שביל שפעלו  20פעילות החקלאית. הצבנו בכל אחד מחמשת אזורי המחקר ה לענוסף 

 לובסך הכ, ו2014נוספים בין יולי לספטמבר  יםברציפות במשך שבועיים בין פברואר לאפריל ושבועי

הזהה בין האזורים ובין שתי  דגימה. מאמץ הדגימהלילות מצלמה בכל אזור  560 של גימהמאמץ ד

, [3] היררכי Mixture-Nהשתמשנו במודל . לא יטה את תוצאות המחקר דגימההעונות מבטיח שאופן ה

כדי  ,Generalised Linear Mixed-effects Modelsהמשתייך לקבוצה רחבה יותר של מודלים מסוג 

להעריך את ההשפעה של אופי השטח )טבעי, חקלאי או בנוי(, שימוש הקרקע, העונה ופעילות תנים 

-, תוך התחשבות בהסתברות לאיגימהומים החזוי לכל מין בכל אחד מחמשת אזורי הדעל מספר הציל

לכל מין את המוביל מבין  בחרנו kaike Information CriterionAבעזרת גילוי בעלי החיים בשטח. 

טריפה הפעילות התנים נכללה כגורם מסביר כדי להתחשב בהשפעת סיכון . [4] חמישה מודלים שונים

צמת הפעילות במרחב. ומספר הצילומים החזוי משמש קירוב של עעל התנהגות בעלי החיים. 

ליצירת עקומת הפעילות מתוך סך התמונות של כל מין באזור נתון   circular kernel densityחישבנו

 .[4] ןהפעילות כזמן הפעילות של אותו מימ %80 בו מתרחשתשוהגדרנו את טווח הזמן היממית, 
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