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  תקציר

ממשק וניהול יער מושכל  לאור העלייה במספר ותדירות השריפות הגדולות, גוברת החשיבות של

הקמת אזורי חיץ ללא אפשרות לתחזוקתם . המגביל התפשטות השריפות על ידי יצירת אזורי חיץ

רעיית עיזים ביערות, בשמורות טבע ובאזורי חיץ מסייעת למנוע  איננה ישימה ואינה כדאית.

. לצורך הפעלת עדר לאורך זמן ובעלויות נמוכות רפות על ידי הפחתת חומר הבעירהולבלום ש

ממשקי, על מנהל השטח לדעת היכן העדר רועה בפועל וכמה ימי רעייה ליחידת שטח דרושים כדי 

תמקד בעדר העיזים הכוונה הייתה להלהקטין את כמות הביומסה בתת היער לרמה המבוקשת. 

י כפר הנוער ימין אורד הממוקם באזור שמחציתו נשרפה בשריפת ע" 0200שנרכש באוקטובר 

-GPS IgotU gtפיתחנו קולר הנושא יחידת , לשם מעקב אחר העדר .0202פארק הכרמל בדצמבר 

שבועות  3יכול לאגור נתונים במשך . הקולר מוצמד לעז פרטנית היוצאת עם כל העדרה 600

הדגם המרחבי של תנועת עדר את  שנתייםלאורך  מיפינוכך שניות.  02כל  ם העזורושם את מיקו

את מנצלים )שמקורם בעין הוד ובניר עציון( תוך כדי עבודה התברר ששני עדרים נוספים . העיזים

נתוני המיקום תורגמו למונחים של ימי  .המערכתאותה בעזרת  ונאלצנו לנטר גם אותם אותו שטח

של העדר ליחידת שטח מרעה בפועל נוכחות  שעות/יום( בהתאם לזמן 4לעדר )סטנדרטיים רעייה 

אפיון הקשרים בין מהירות תנועת העדר לבין פעילות )רעייה בפועל, הליכה  .בנוסף לעונה/שנה

שולבו במערכות מידע גיאוגרפיות וללא רעייה, מנוחה(, אפשרו לייצר מפות של לחץ רעייה בפועל 

(GIS .) באזורי חיץ  סה המוסרת ע"י העדריםוכמות הביומ הרעייה בשטחי המרעה צילחחושבו

 3002-ו  0202, 072שטחי הרעייה שנוצלו ימין אורד, ניר עציון ועין הוד היו:  .ויתר חלקות הרעייה

ק"מ מהדיר.  0.1-ו 0.0, 2.1מרחק הרעייה  היה ; 000-ו 70, 041היו לד'; ימי הרעייה הסטנדרטיים 

בניגוד לתוכנית לא הצלחנו  דונם.\יבש ק"ג חומר 31-ו 12, 66, הביומסה הממוצעת המוסרת

לחץ הרעייה שהופעל מצפון  להעריך את ייצור הביומסה משיחים ועצים בשיטות ניטור מרחוק.

וצפון מערב לימין אורד היה גבוה ומתאים להרמה ותחזוקה של אזור חיץ אבל נמצאו האזור 

ר עציון. המסקנה היא שעדיף רעייה בייחוד משני צדי הכביש בין עין הוד לני-הסקר אזורים בתת

בנוסף לדיווח זה, עבודה דומה נעשתה לכל עדרי פארק  להקצות לכל עדר גזרה מוסדרת לרעייתו.

מאפשרת ניטור מהימן של הרעייה לטובת  GPS/GISטכנולוגיית  הכרמל )ראו מפות מצורפות(.

 מנהל השטח.
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English summary:  

 

As the number of forest fires is steadily increasing, the importance of good 

management of fire-breaks gets crucial. Establishing fire-breaks without adequate 

management is not economically viable. Grazing goats in firebreaks is cost-effective. 

In order to implement goat grazing, i.e., decrease the combustible biomass, policy-

makers need to understand how the flocks locate within the landscape and how many 

grazing hours are devoted to each landscape cell; then, calculate the amount of 

biomass from the under-coppice disappeared vs. growth. We have focused on a goat 

flock purchased in October 2012 and located in the Yemin Ord Youth village, on the 

Carmel heights in an area ca. 50% half burnt in the deflagration of December 2010. 

We monitored goat locations from throughout two grazing seasons by using a GPS 

IgotU gt-600 placed for periods of 3 weeks on individual goats. The equipment 

records a location fix every 10 seconds. While monitoring the Yemin Ord flock, it 

appeared that two other goat flocks established at Ein Hod and Nir Etzion are 

exploiting the same area; therefore, we had to monitor them, too. Using these data and 

GIS methodology, we computed the number of grazing hours devoted to each area 

cell and established maps of grazing density and of estimated biomass removed from 

each cell in fuel-breaks and other grazing areas. The flocks of Yemin Ord, Nir Etsion, 

and Ein Hod travelled distances of 0.8, ½ and 1/5 km from premises, exploited 97, 

209, and 329 ha; and removed 660, 500, and 380 kg of dry matter/ha, , respectively. 

No methodology was found to measure under canopy biomass production.  Areas 

north and north-west to Yemin-Ord were subjected to grazing pressure compatible to 

that needed for implementing and managing fuel breaks, in contrast with areas from 

the two sides of the Ein-Hod –Nir Etzion road. In addition, grazing intensity was 

mapped for the whole Carmel Park (maps are added). The GPS/GIS methodology 

represents a useful tool in the management of grazed territories.  

 

Keywords: firebreak, Carmel, grazing, goat, Mediterranean forest



 6 

 
  הצגת הנושא 

החורש הים תיכוני התפתח לצד השפעת האדם במשך אלפי שנים ופיתח התאמות לפעילויותיו 

. בעשורים האחרונים ישנה מגמת ירידה בפעילויות תהמרכזיות, בהן רעייה, שריפה וכריה

ן של מסורתיות כגון רעייה וכריתה, אשר הובילה לסגירה של הצומח ולעלייה בתדירותן ובעוצמת

השילוב בין תקופת יובש ארוכה לבין (. Perevolotsky and Seligman, 1998שרפות יער וחורש )

הצטברות של חומר צמחי יבש וכיסוי גבוה ורציף של צמחים בעלי פוטנציאל רב לדלק, מעלה את 

 0013-הסיכוי להתלקחות התפשטות שריפות והתפשטותן המהירה: כך השריפה ברמת מיתלה ב

והשריפה האחרונה  דונם, 6,222-שהשתרעה על פני כ 0010-דונם, השריפה ב 3,322-כשכילתה 

בכרמל, אשר גבתה קורבנות רבים בערכי טבע, ברכוש ובחיי אדם הינן דוגמאות מצערות לכך. 

 03,222-דונם של יער וחורש. כ 31,222קורבנות ונשרפו  44גבתה  0202בדצמבר  0-שריפת הענק ב

 002-מיליון שקל, ועוד ב 012עד   002-יהם. הנזק הראשוני לרכוש מוערך בתושבים הועברו מבת

המחקר עוסק : דרוש ממשק המונע אסונות מסוג זהעירוניים. -מיליון שקל ליער ולכבישים בין

בממשק רעייה בהקשר של מניעת שריפות וצמצום נזקיהן וכפועל יוצא עוסק בכל היבטיו של הענף 

יהול, אקולוגיה, וכו'( וממשקו עם השטחים הפתוחים. המחקר והמרחב החקלאי )כלכלה, נ

תרומתו העיקרית של מחקר זה  מתייחס לכרמל אך הגישה ניתנת ליישום בכלל השטחים בישראל.

הוא בפיתוח כלי תכנון מעשי אשר ישמש את מנהלי השטח בפריסת שטח המרעה של עדרים 

אל התחזוקה )האפקטיביות והכלכליות( מקומיים באזורי חיץ ובשמורות טבע בהתחשב בפוטנצי

של אזורים אלו לאורך זמן ובכדאיות למגדל. בנוסף,  המחקר מזהה מחסומים )מנהליים, 

חברתיים, כלכליים ומקצועיים( לרעיית העדרים על מנת לחזק ולעודד את ענף הצאן בכרמל בפרט 

 .ובישראל בכלל

 

 סקירת ספרות

 אזורי חיץ

ת הגדולות וחומרת הפגיעה בשטחי חורש ויער נטוע, יש חשיבות לאור העלייה במספר השריפו

. בעקבות אקטיבי של רעייה ממוקדת במטרה להפחית את תדירות השריפות והיקפן לממשק יער

אזור (. 0200( יצירת אזורי חיץ הומלצה ע"י הוועדה לשיקום הכרמל )0200דו"ח מבקר המדינה )

ן אסטרטגי, בו הנפח והמבנה של כיסוי הצומח ( הינו מרחב הממוקם באופFuelbreakחיץ )

-, דופורGreen et al., 1977מטופלים באופן המפחית את עצמת חזית השריפה והתקדמותה )

  (.0200דרור,

 

מתבטאת יצירת אזורי חיץ ותחזוקתם לאורך זמן באופן כלכלי מהווים סוגיה מורכבת אשר 

הגורמים העיקריים לכך הם: משאבים . בקשיים בגיבוש החלטות ובהשגת מטרות ארוכות טווח

, מגוון )מגדלי צאן/בקר, קק"ל/רט"ג, רמ"י, מועצות אזוריות ועוד(מוגבלים, בעלי עניין מרובים 

 שימושי הקרקע ותצורות הנוף, שילוב של ידע רב תחומי ובשל השפעות האקולוגיות הרבות. 

 

האתגר המרכזי כלכלית.  הקמת אזורי חיץ ללא אפשרות לתחזוקתם איננה ישימה וכדאית

בתחזוקת אזורי חיץ, יערות ושמורות טבע בכרמל הוא שמספר העדרים, גודלם ותפוצתם 

תאום מושכל בין מיקום אזורי החיץ לבין פריסת העדרים האחראים על המרחבית אינם ידועים. 
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להיות הסדרת הרעייה בכרמל יכולה  תחזוקתם, הינו תנאי הכרחי למניעת שריפות יער ונזקיהם.

 כלי להגדלת השטח המנוצל ע"י עדרי צאן וכפועל יוצא לתמוך בענף המצוי בדעיכה.

 

 תיכוני-רעיית עיזים ומניעת שריפות בנוף הים

בעבר נקטו מדינות רבות מסביב לים התיכון מדיניות של הכחדת עדרי העיזים במרעה, כולל  

. ההשלכות האקולוגיות ההרסניות (Landau et al., 1995חקיקה ואכיפה. כך נעשה גם בישראל )

( 0063 62-נצפו כבר בשנות ה -יצירת "המדבר הירוק" והצטברות ביומסה דליקה –של מדיניות זו 

Weitz( בנוסף, רעייה בלחץ בינוני מעלה את עושר המינים בחורש .)ואחרים ,Perevolotsky and 

Seligman, 1998(  ומעלה את ערכו לתיירות, נופש ופנאי )Henkin et al., 2007  ,כבביה ואדר ;

(. עדרי העיזים במרעה זכו לחשיפה רבה בתקשורת ונהנים מאהדת הקהל )כבביה ואדר, 0227

0227.) 

( (Rueff et al., 2003השימוש ברעייה בכלל ורעיית צאן עונתית בפרט הוכרו ככלי אסטרטגי 

. בכל אזורי החורש, Landau et al., 1998)שנה ע"י קק"ל ) 01-חשוב למניעת שריפות לפני יותר מ

בוטל בפועל חוק העז השחורה והוחל בהליך חקיקה של חוק מרעה חדש המאפשר רעיית עיזים 

תיכוני. בשנים האחרונות הקפידה קק"ל לייצר קווי חיץ בהרי יהודה ולבצע בהם רעייה -בנוף הים

( Landau et al., 2011עונתית של עיזים מעדרי הבדואים, אך המחסור בעיזים היה כה חמור )

שקק"ל החליטה על מתן חבילת הטבות לרועים הכוללת מימון הובלת העדרים, התקנת קווי מים, 

מימון שירותים וטרינריים והעמדה לרשות הרועים של אוהלים מיוחדים המשמשים דירים. מנהל 

 שנים במקום חוזים עונתיים.   1-מקרקעי ישראל אישר לראשונה חוזי רעייה ל

 

 יית עזים בכרמל רע

( עלה כי לחץ הרעייה היה בינוני בקרבת הישובים 0202מתוך בדיקת נסיבות השריפה בכרמל )

בכרמל ונמוך מאוד בשטחים הפתוחים בכרמל. עקב כך ישנה הצטברות של חומר בעירה רב, 

המגבירה את הסיכוי להתפרצות שריפות לא מבוקרות. בנוסף, עדרי הצאן המוסדרים בכרמל 

מכלל העדרים   02%-מועטים וכלל העדרים מצויים במגמת ירידה חדה. בכרמל נותרו כיום כ הינם

העדרים המעטים הרועים בכרמל, מתפרסים על שטחים שהיקפם  (.0224)אשכנזי,  72-בשנות ה

אינו ידוע, וחסר מידע מדויק על כמות העדרים, מיקומם וגודלם. תפקוד אזורי החיץ במניעת 

 י במידה רבה ביכולת התחזוקה שלהם על ידי רעייה. השריפה הבאה תלו

רעייה הוכרה ע"י רט"ג, מנהלי פארק הכרמל, כאמצעי אסטרטגי המסייע בהפחתת שכבת הצומח 

רעייה מהווה אמצעי יעיל וזול ביחס לחלופות )כריתה מכאנית, קוטלי עשבים(, לתחזוקה  הדליק.

רת הרמה של הנוף ואף מעודדת מגוון ביולוגי של שטחים פתוחים לאורך זמן. בנוסף, הרעייה יוצ

(. ;Adler  et al., 2001 Lunt, 2005ונופי, על ידי יצירת כתמיות וחשיפת אזורי מוצלים לשמש )

ניסיון העבר מראה שתחזוקת שמורות טבע, יערות ואזורי חיץ באמצעות רעיית בקר איננה 

ככלי ממשקי הכרחי למניעת התפתחות מספקת. רעיית צאן בחורש וביער הוכרה ע"י רט"ג וקק"ל 

רעיית עזים בשטח היער והחורש מפחיתה את נפח  ביומסה דליקה ביער וצמצום נזקי שריפות.

הצומח המעוצה, המהווה את עיקר ה"דלק" של השריפה, בצורה ממוקדת היות והעדרים מונהגים 

 ע"י רועי צאן. 

 

 ניטור הרעייה
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י של רעייה ממוקדת במרחב, לבחינת יעילותה החוליה המקשרת בין תכנון ממשק אקטיב

להפחתת נזקי שריפות היא ניטור הרעייה. קביעת שיעור האכלוס של מס' בע"ח ליחידת שטח 

ובחינת ביצועי הרעייה בהתאם למטרותיה )למגדל/מנהל השטח( דורשת ניטור ופיקוח. מטרות 

ו העונתית ולבחון את הניטור לספק מידע באשר להשפעת הרעייה על השטח ברמה השנתית א

הכרה ברעייה ככלי ניהול מחייבת יעילות ממשק הרעייה )הסרת ביומסה מול תוספת ביומסה(. 

כיום אין בידי מנהל השטח כלים טובים לקבלת מידע אמתי הקמת מתודולוגיה לניטור הרעייה: 

 ואמין בנושאים אלה.

 

 לניטור רעייה במרחב  GPSימוש בקולרי ש

, והוא משמש למחקר של GPSום לניטור המיקום של בעלי חיים במרחב הוא הכלי הסטנדרטי הי

(. שילוב של באמצעות Goetsch 2010אקולוגי )לדוגמה:-בהקשר חקלאי –בעלי חיים מבויתים 

, עם נתוני צומח GPS(, של מעקב אחרי בעלי החיים בעזרת GISמערכות מידע גיאוגרפיות )

כות ניטור שונות, מאפשר כיום ניתוח מרחבי מפורש )ביומסה, אחוזי כיסוי וכדומה( ממער

(spatially explicit( של רעייה והשפעותיה על הצומח )Putfarken et al. 2008 כלים אלו מצויים .)

למעקב אחרי בעלי  GIS  -וGPS כיום בחזית מחקרי הרעייה. קבוצתנו מתמחה בטכנולוגיות  

 (. Ungar 2001( ובדרומה )Ungar et al. 2005בצפון הארץ ) –חיים במרעה מזה זמן רב 

בשונה מעדר בקר המפוזר בשטח, עדר עיזים נע לאורך מסלולי הרעייה כגוש די מוגדר וקטן ביחס 

לגודל השטח העומד לרשותו. כדי לעקוב אחרי עדר כזה למטרות המחקר המוצע, די במכשיר 

GPS  'נתונים בתדירות גבוהה, עמיד  (. המכשיר אוגר0200שנישא על ידי פרט אחד )זהבי וחוב

בתנאי שטח קשים, קל במשקל, קל להפעלה, לא יקר, ועם זמן סוללה ארוך יחסית המאפשר 

ביקור כל מספר שבועות להורדת הנתונים והטענת הסוללה. תדירות הדיגום צריכה להיות גבוהה 

 Poole and Heard) בגלל כיסוי העצים –כדי לפצות על הירידה בדיוק הצפויה בעת הפעלה ביער  –

 (. Buerkert and Schlecht 2009( וטופוגרפיה חריפה )2003

מספקת תשובות לשאלות  GISהעלאת מסלולי הרעייה על גבי מפות של השטח באמצעות 

הבסיסיות: היכן רעה העדר ומתי? האם הוא פעל לפי התכנון והגיע לכל האזורים בהם רצינו 

ים שבהם לא רצינו רעייה? ניתן לתרגם את מסלולי הרעייה להפעיל רעייה? האם הוא גלש לאזור

למושגים של לחץ רעייה ומיפוי של לחץ זה. לחץ רעייה במשמעותו הבסיסית: זמן נוכחות ליחידת 

, צריך להמיר קריאה של המכשיר לשטח שמייצג את פריסת GPSשטח. כדי להעריך זאת מנתוני 

 ר באותו אזור להשגת המטרות. העדר במרחב, ולכלול את זמן השהייה של העד

זמן רעייה לבדו אינו בהכרח מדד להשפעה על הנוף שהתרחשו בפועל, מכיוון שהעדר עשוי לעבור 

או לנוח באזור מסוים בלי לאכול כלל, ולאכול כמויות שונות באזורים שונים או בשלבים שונים 

בנוסף, יש לחשב את הביומסה  של היום. לכן יש צורך בבחינת שיעור האכלוס ליח' שטח/ליח' זמן.

( Net Primary Production- NPPאשר מסיר העדר ולהשוות אותה ליצרנות הראשונית בשטח )

 על מנת לכמת את יעילות ממשק הרעייה הנוכחי.

 
 שימוש בחישה מרחוק 

(, לכן, על מנת לכמת באופן Kababya et  al ., 1998עיקר תזונתן של עזים הינו הצומח המעוצה )

עיל את הביומסה הנצרכת ע"י עדר עזים ממשקי יש צורך בביצוע בדיקות ביומסה לצומח י
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המעוצה. ישנן מגוון שיטות להערכת יצרנות השיטות כוללות: קציר ביומסה, הערכה בעזרת חישה 

מרחוק, הערכה בעזרת צריכת פחמן דו חמצני, וע"י מדידות איזוטופיות. חישה מרחוק היפר 

רזולוציה מרחבית, עיתית וספקטראלית גבוהים וניטור דינאמיקה של  ספקטראלית מאפשרת

(   בנוסף, נתוני Coppin et al., 2004; Lu et al., 2004 Röder et al., 2008 ;צומח ברמת הנוף )

( ומתעדכנים בתדירות גבוהה, כך שניתן Lanset, Terraתצלומי לוין הינם זמינים בחינם ברשת )

יה באופן שוטף על ציר הזמן ולהסתמך על טכנולוגיה זו לצורך ניטור לבחון את השפעות הרעי

מסדה וחוב', -)בר תיכוני-כימות השפעות הרעייה על החורש הים עתידי ושימוש במודלים לצורך

(. כאשר מדובר על ייצוג הצומח המעוצה והעשבוני בשטח נרחב כמו הכרמל, אמצעים של 0220

 יעיל ואינפורמטיבי יותר.חישה מרחוק מהווים פתרון מדויק, 

 
 העבודה מטרות

 יכול ממשקי עיזים עדר כיצד ולבדוק GPS/GIS באמצעות רעייה ניטור של מתודולוגיה להקים

 את לאפיין זה מחקר בנוסף, מטרת .בכרמל הביוספרית בשמורה חיץ אזורי בתחזוקת לסייע

זה  שעדר הרעייה שירותי פוטנציאל את במרחב של העדר ולכמת ופריסתו העכשווי הרעייה ממשק

 חיץ אזורי לתחזוקת נדרשים רעייה ועצמת משך לקביעת כמותיים כלים יצירת י"ע לספק יכול

במקור, הכוונה הייתה למרחב של ימין אורד בלבד אולם ביצענו הרחבה לפי ביקוש  .טבע ושמורות

 ית מובא בנספחים.השותפים שלנו ברט"ג, עם דגש על תחזוקת קוי חיץ. החלק שבוצע מעבר לתוכנ

 

 ניסויים וחישובים

 שיטות

 של ימין אורד ועדרים בסביבה עדר העזים

אחד הממצאים של וועדת הכרמל הייתה רעייה לא מספקת. הרעייה בכרמל אפשרית רק תחת 

אישור רעייה של פארק הכרמל ותכנון מרעה במשרד החקלאות חדרה תחת המסגרת של רשות 

לא הייתה הסדרה של השטח ורעו  0201ימין אורד, עד -ניר עציון-מרעה. בפועל, באזור עין הוד

מכן, הקושי המיוחד בניטור הרעייה והמאמץ המתודולוגי  שלושה עדרים על אותו תא שטח.

 להתגבר על המורכבות המיוחדת. 

עיזים בכפר הנוער ימין אורד, אשר נמצא בחלקו המערבי של  01-המחקר נעשה על עדר המונה כ

מת העדר היא לצורכי חינוך והוא שולב במאמץ התחזוקה של אזור החיץ האמור הכרמל. הק

תוספות מזון )תרומות  מזון ממאפיית שטיבל,  קיבלו( העיזים 0להתקיים מסביב לכפר )ראה איור 

ק"ג/ראש(. העזים נחלבו במחלוב ידני )החל  0למרעה ) צאוראש( וחציר רק כשלא י\יום\`ג 122

 התבצעהשל העדר  רעייהה. 0203-היה להתמקד על עדר זה בלבד וכך נעשה ב התכנון(. 0204מיוני 

לרעייה והיה בשימוש וחכר ההשטח לא בתחילת הניסוי אולם ברכס אצבע הסמוך ובתוככי הכפר. 

 12)( ועין הוד ראש עזים 72ימין אורד ובנוסף, ניר עציון ) ועדר בקר: עדרי עזים 3סדר של ולא מ

לא של ניר עציון ועין הוד )בקר, רעייה לא אפקטיבית באזור זה(. עדרי העזים ראש עזים( ועין חוד 

כפשרה  תקבענחלבו ונמצאו בשטח ללא הכוונת רועה. רעיית עדר ימין אורד לא הייתה מוסדרת ונ

-הוחלט לנטר את שלושת העדרים ב אחרים בסביבה )ניר עציון, עין הוד, עין חוד(.הרועים העם 

עדר ימין אורד נמצא קטן מדי , עדר עין חוד )בקר(. 0201-ניר עציון הוסדר וב , עדר0204-ב. 0204

 . ולעדר עין הוד היו בעיות סטוטוריות )מכלאה( להסדרה
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 ניטור הרעייה

אפיון ממשק  ביצענובכדי לאמוד את שירותי הרעייה שהעדר יכול לספק בכרמל, מיכשור:  

באמצעות שימוש קביעת משך ועצמת רעייה הרעייה ופריסתו במרחב הכולל כלים כמותיים ל

 GPS (i-gotU GT-600, Mobile Action Technologyבקולרי מעקב שהוכנו ע"י שימוש  בהתקן 

Inc., Taiwanמאוד, וכאשר הוא מחובר לקולר המוצב על צוואר של עז,  (. המכשיר נמצא אמין

קריאות. בחיבור לסוללה  060222הוא מאפשר תדירות דיגום של בין שנייה לשעה ומאחסן עד 

 122-ימים. המכשיר זול יחסית: עלותו כ 00 -02שניות במשך  02חיצונית המכשיר אסף מיקום כל 

נעשה מבחן של רוחב העדר בעזרת קרן לייזר תחת ₪.  012-ליחידה, ועלות סוללה חיצונית כ₪ 

המייצג אומדן  מ', מספר 02תנאים של שטח פתוח, חורש צפוף וגריגה נמוכה והממוצע נמצא 

 (.0203דצמבר -חודשים )אפריל 0למהימנות הקביעה של מיקום כל עז בעדר. הניטור בוצע במשך 

)עונה יבשה עונות  0ביצוע ניטור: בשנות המחקר העדר של ימין אורד והעדר של ניר עציון עברו 

ור עדרי ימין עב 04-ו 03, 61: סך ימי הניטור היה GPSהתקן של ניטור רעייה באמצעות ורטובה( 

קריאות/דקה ונורמלו לקריאה  02הנתונים נדגמו בתדירות דיגום של  אורד, עין הוד וניר עציון.

 -בזמן ובמרחב( ועברו ניקוי Israel TM Gridהנתונים הומרו לרשת ישראל החדשה ) .אחת לדקה

בטווח הסרת הנקודות מחוץ לשטחי מרעה )יציאה מקליטת לוויינים( ונתונים שאינם נמצאים 

שנוצר על כל שטח הכרמל  Grid-(. בהמשך, הנתונים הוצלבו עם ה1:22-02:22שעות המרעה )

 presence(. עבור כל תא שטח נספרו ביקורי העדר בגישה הבינארית )m2 022*022הגבוה )

/absence בהמשך בוצע חישוב לימי נוכחות עדר/תא כדי לקבוע את שיעור האכלוס של העדר .)

  .(3)מפה  הוע"י כך חושבה ביומסה שהסיר  העדר ( 0 מפה)ראה 

 

 ניתוח לחץ הרעייה

י ( ע"Geographic information system) GIS -שימוש ב נעשהלצורך ניתוח נתוני תנועת העדר 

בתדירות דיגום שהוצלבה עם נתוני העדר מ"ר,  02222 תא של ( עם גודלgridשכבת שריג ) יצירת

נופלת בתא מסוים, אותו תא צובר GPS . כאשר קריאת יזציה()לאחר סטנטרד של קריאה בדקה

לא GPS -. מדובר בקירוב, מכיוון שהפרט שנושא את מכשיר ה(ha) דקת נוכחות רעייה לתא 0-כ

, על ציר הזמןהעדר כל הזמן, אך קירוב זה מאפשר למפות לחץ רעייה מצטבר  מרכזנמצא ב

נתוני העדר יוצלבו עם נתוני היצע המרעית  בהמשך, ומספק מידע חשוב שכרגע לא ניתן להשיג.

י קלסיפיקציית צומח( ויציגו את תמונת המצב הנוכחית בדבר לחץ הרעייה הקיים "בפועל )ע

  בשטח ופריסת שטחי המרעה הנוכחיים )האם ישנם שטחים שאינם מנוצלים כראוי?/ניצול יתר(.

 

מספר הקריאות, הונח כי יום  ד'(, חושבו 02: לכל תא שטח של הקטאר )לחצי רעייה שנתיים

ונעשה שקלול של מספר  מהימים הם ללא רעייה )גשם, חגים( 02%שעות, כי  4הוא בן  רעייה

הימים בעונות הרטובה והיבשה לצורך חישוב שנתי. תאים שבהם הנוכחות גבוהה מאוד כגון 

 נקודות מים וקרבת המכלאה לא נלקחו בחשבון באמידת לחץ רעייה שנתי. 
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מספר ימי הרעייה של כל עדר בכל חלקה  כומתנת לקבל אומדן מפורט של יעילות הרעייה, על מ

 ע"י נוסחה אשר פותחה לכך במחקר: GISבאמצעות ניתוח 

 

 

 

  

count - number of GPS calls/cell. 

cell- 1 ha (100 m*100 m) 

call frq- GPS sampling frequency (GPS call /min) 

grz_day- grazing day = 4 grazing hours 

 חישוב הביומסה המוסרת ליום במרעה:

  

 מספר העזים שהיו במרעה  -

 מספר ימי הרעייה לתא שטח. - 

 (.Kababya et al., 1998ע"י שימוש בסמני צריכה בסביבה דומה ועזים דומות )התקבל  0.1הערך 

)לא  שעות נטו 4-וידע אישי )צח גלסר( הראה כי למשך הרעייה מעבר ל ניתוח של הספרותלפי 

כולל הליכה לאתר הרעייה הראשוני( אין השפעה גדולה על צריכת מזון )מנוחה, שתית מים, 

שעות רעייה נטו. בפועל, מעט  4בוצעו  אם graz day=1העלאת גירה בשכיבה(: לכן, הונח כי 

 וח חזקים, תקלות(.ימי רעייה ארכו פחות מכך )גשם ור

 

 בכרמל הצומח על העיזים רעיית השפעות כמותית של בחינה מרחבית

Evlagon et al. (2012) של כושר הנשיאה של שטח עבור עזים נתרם ע"י שיחים  10%הסבירו ש

הסרת ביומסה \לבצע מאזן של ייצור כוונתנו המקורית הייתהע"י צמחיה עשבונית.  00%ורק 

 לאחרי מיד הכרמל של אורתופוטו ניתוח י"ע במרחב והעשבוני המעוצה הצומח סיווגצמחית. 

, עשבוני ,מעוצה צומח: בין להפרדה קלסיפיקציה עבר אורטופוטוה(. 02/00/0200) השריפה

השתמשנו בשכבות מהמיפוי הארצי של  אימותלצורך  .(4 מפהבנוי )ראה  ושטח מסלע,  אורנים

לצורך הפרדת הצומח המעוצה  LANDSAT1ת ( שעשו שימוש בהדמא1 מפהרט"ג ) ראה 

(. כמו כן נעשה שימוש במפת צפיפות NDVI winter – NDVI summer) NDVIgapמהעשבוני 

 המעוצה הצומח כיסוי אחוז: חושבו מתוצרי הסיווג (.RGBindex)  0202 אוויר מתצלום צומח

השוואה חזותית של  תא. כל של הראשונית הייצרנות חישוב לצורך m2) 022*022שטח ) תא לכל

אולם לא קיימת דרך פשוטה לאמוד ייצור ביומסה עשבונית אמנם ממצאי צילומים עםהראתה ש

מ', הגובה של  0.1ושינויי ביומסה עד גובה   נמצאה דרך להעריך ייצור ראשוני של שיחים ועצים

 .רעיית העזים

-inputל לא לבצע מאזן מכאן, אנו יכולים להציג בדו"ח הזה את הביומסה המוסרת ברעייה אב

output  כמות ביומסה.של 
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  הרעייה  יעלות ממשק לבחינת בניית מודל מרחבי

 רעיית השפעות של, ובזמן במרחב, ואיכותית כמותית בחינה לצורך מודל לבנותבמחקר זה הכוונה 

 בניגוד למתוכנן, בגלל מגבלה טכנולוגית, לא נעשה (.0תרשים והנוף )ראה  הצומח על העיזים

בשנה  הדליקה הביומסה של, הצימוח קרי(, ר"למ ג"ק) הראשונית יצרנותבאמדן במודל  שימוש

 .(ר"למ ג"ק) בשנה העדר י"ע מוסרת אשר הביומסה לעומת חישוב

 

 

 
חישוב  - בכחולחישוב הייצרנות הראשונית בשנה )ק"ג למ"ר(.  - בסגולהמאזן של ייצור ראשוני ביער: : 0תרשים 

בפועל לא  הביומסה אשר מוסרת ע"י העדר בשנה )ק"ג למ"ר(. התוצר הסופי של המודל הוא יעילות ממשק הרעייה.

 נמצא פיתרון לקביעת ייצור ראשוני.

 

 

 תכנון אזורי חיץ ותעדוף החשיבות לטיפול סביב ישובים, צירים מרכזיים ומוקדי פעילות

 וני על פי שיטת הניתוח הרב קריטרי

בהתאם לסוג האזור ולמאפיינים  לטיפול העדפות דורגו

בשיטת הניתוח  ימושש"י כמו שימושי קרקע עהסביבתיים שלו 

קבלת התומכת ב (Multiple-Criteria analysisקריטריוני )-הרב

 .החלטות מורכבות

בשיטת ניתוח זו מתבצעת חלוקת משקלים יחסית של גורמי 

  טופוגרפיה, מיקום אזור החיץ וגובה תצורת צומחמפתח: 

 .( של כל פעילות על הגורם הסביבתי0-02וחשיבות ההשפעה )

 

 

אחד  לכל יישוב וכביש ראשי בכרמל יוצר אזורי חיץ: אזורי חיץ

מ' שקבע מהו השיפוע השולט  022*022של   grid-ע"י שימוש ב

טע )השכבות מתוך סקר סובב עיר כרמל, באותו המקטע וחיתוך עם טיפוס הצומח באותו המק

  . מכון דש"א(  . בשלב הבא נקבע רוחב אזור החיץ בהתאם לערכים שנמצאו

 

 

 (Villa et al. 2005: 0תרשים 
Multiple-Criteria analysis.) 
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 ( Leopold matrixמטריצת לאופולד ) -קביעת סדרי עדיפויות לטיפול בשטחי חיץ 

, הצומח לתצורות ערכים קביעת י"ע נעשתה חיץ באזורי לטיפול עדיפות לסדרי ערכים גדרת

 את לפשט מנת על והמפנה הצומח תצורת ערכי חוברו הבא בשלב  החיץ. אזור ומיקום ניםמפ

( 0 טבלה ראה) החיץ אזור מיקום בערכי ומפנה צומח תצורת ערכי הוכפלו הסופי בשלב. המטריצה

נעשה ע"י שימוש  אזורי החיץ סביב ישובים .החיץ באזורי לטיפול עדיפות סדר לייצר מנת על

מגרשי חנייה, אתרי קמפינג מרחקים שרוחבם נקבע . למוקדי פעילות ) 3בעתי עם ט ביצירת באפר

 מ'. 12נקבע באפר קבוע של   (ופיקניק

, הצומח לתצורות ערכים קביעת י"ע נעשתה חיץ באזורי לטיפול עדיפות לסדרי ערכים גדרת

 את לפשט מנת על והמפנה הצומח תצורת ערכי חוברו הבא בשלב  החיץ. אזור ומיקום מפנים

  ע"פ  שנקבעו  החיץ אזור מיקום בערכי ומפנה צומח תצורת ערכי הוכפלו הסופי בשלב. המטריצה

, יערני ;וידע אישי )יוחאי כרמל, נעמה טסלר  (0200דרור, -דופורעבודתו של ב 0אדפטציה של פרק 

 ר.שאינו חלק מהמחקר הנוכחי אלא יפורסם בקרוב לטובת כלל הציבו (0 טבלה קק"ל ורט"ג

 

 לפני תצורת צומח ומפנה. חיץ באזורי לטיפול עדיפות לסדרי ערכים הגדרת: 0טבלה 

  

 תוצאות 

 והסרת ביומסה ע"י העדרים ימין אורד ועדרים שכנים פריסת עדר

, השטח היחסי הנגזר מנוכחות 0 מפההפריסה המתקבלת אחרי סטנדרטיזציה לדקה מובאת ב

 .0בטבלה  ומאפייני הרעייה 0העדר מופיע באיור 

 
 מספר תאי שטח )כ"א הקטאר( ברעיית עדר יחיד או משותפים בין שני עדרים. :2טבלה 

 
 ימין אורד עין הוד ניר עציון

 8 11 150 ניר עציון

 84 234 11 עין הוד

 84 84 8 ימין אורד
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 פריסת עדר ימין אורד ושני העדרים השכנים במשך שתי עונות של ניטור רעייה.: 5מפה 

 

 
 ה של עדר ימין אורד ושני העדרים השכנים, עם דגש על החפיפה ביניהםעיישטח הר :2מפה 

חלק מתאי השטח היו תחת (. 0וטבלה  0ברורה החפיפה של שלושת העדרים בחלק מהשטח )מפה 

מתוך  00את כל שטח הרעייה )העדר של ימין אורד חלק רעייה של שניים ואפילו שלושה עדרים. 

 עם שכניו.  הקטאר( 07

 

 מאפייני הרעייה של שלושת העדרים סביב ימין אורד
 

מכל  GPS-העדרים הגיעו לכל מקום המתוכנן לרעייה: לא נמצא הבדל בין תדירות קריאות  ה

מפנה או שיפוע לבין תדירות המפנים והשיפועים בנוף. במילים אחרות, מפנים וחשיפועים אפילו 
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, (3)טבלה  ק"מ 1.0-ל 0.7מרחק הנע בין  והלכעדרים החזקים לא מנעו את רעיית העזים. 

. עדר ימין אורד (3)טבלה  ביממה שעות 1.1-ל 0.0בין  ורעוק"מ מהמכלאה  0.1-ל 2.1מרחיקים בין 

וחישוב הביומסה המוסרת תוקן  )רעיית ילדים(והליכה יחסית מהירה מאופיין במעט שעות רעייה 

 נם לעז אך יש לזכור כי מדובר בחפיפה על חלק גדולדו 66-ל 32נע בין השטח המכוסה . בהתאם

 (, כך שהשטח המשותף מנוצל יותר. 0מהשטח בין שלושת העדרים )מפה 

שוב, חלק  – דונם לעדרים השכנים 3002-ו 0202-בהשוואה לדונם,  072-עדר ימין אורד רעה על כ

נם בימין אורד, עין הוד לדו 70-ו 000, 041מספר ימי הרעייה היה  . 0ראה טבלה מהשטח משותף, 

 Evlagon)ימים לדונם  73-ל 46בהשוואה, עדרי עזים בהרי יהודה רעו בין . , בהתאמהוניר עציון

et al., 2010).  

 
 
 

מאפייני הרעייה של עדר ימין אורד ושני שכניו בשנות הסקר )ממוצעים ושגיאות תקן : 3טבלה 

  בסוגריים(

 

Herd Estimated 
goat 
number 

Monitoring 
days 

Total pasture 
area 

Average 
walking 
distance 
(km/day) 

Max 
distance 
(km) 

Average 
grazing 
Duration 
(hr/day) 

Average 
grazing 
speed 
(km/hr) ha ha/Goat 

NIR 

ETZION 

70 24 208.7 3 (2.4 )1.0  1.5 (2.7 )1.1  (2.24 )2.7  

EIN 

HOD 

50 23 329.2 6.6 (2.4 )4.1  1.2 (2.7 )7.3  (2.21 )2.7  

YEMIN 

ORD 

25 65 97.4 3.9 (2.0 )0.7  0.8 (2.0 )0.0  (2.0 )0.3  

 

 

ואת החומר  מתארת את לחץ הרעייה בכל אחד מתאי השטח שנרעו ע"י עדר ימין אורד 3מפה 

מתתאר אמדן זה עבור שלושת עדרי העזים  4של ימין אורד ואיור היבש שהוסר מהשטח ע"י העדר 

דונם, בהשוואה שכניו  02ל תא שטח של הפיק יותר קריאות מכ בממוצע, עדר ימין אורד השכנים.

פחות ביומסה הסיר מכל דונם לא  אף כי שעות הרעייה היו פחותות, עדר ימין אורד. (0)טבלה 

ד' בעדרים של ניר עציון ועין הוד, \ק"ג ח"י 31-ו 12-, בהשוואה לד'\ק"ג ח"י 66בהשוואה לשכניו )

יותר מאלה  02%-דרים ויותר נוצלו כבממוצע אזורי, תאי השטח ברעייה ע"י שני ע. (בהתאמה

בהשוואה, הביומסה שהוסרה על ק"ג לדונם, בהתאמה(.  41-ו 11)הסרה של  0ברעייה של עדר 

ק"ג  002-ל 022היתה בין שרעו בנוף דומה בסיס שנתי ע"י שלושה עדרי עזים בהרי ירושלים 

זים בכרמל שנוטרו באותה עדרי ע 04יש לציין כי הממוצע של . (Evlagon et al., 2010)ד' \ח"י

 ד'.\ק"ג ח"י 86±17שיטה הוא 
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 על בסיס שנתי. ביומסה מוסרת ע"י עדר ימין מאורד ושכניו: 4טבלה 
 

  
Average 
Grazing 

days/Cell 

Total 
pasture 

area (Ha) 

Total 
Grazing 

days / cell 
Average Biomass removed 

(kg D.M.) /cell) 

NIR ETZION 4.7 209 718 496 

EIN HOD 5.1 329 1,186 381 

YEMIN ORD 17.6 97 1,481 661 

1 flock 5.1 302 1,547 452 

>1 flock 14.7 103 1,511 555 

  
 

 
 

 

ק"ג חומר למטה, למעלה מימין ווהסרת חומר יבש )( משמואל )למעלה: מספר ימי רעייה סטנדרטיים 3מפה 

: הריבוע השחור מראה על הסרת )למעלה( וע"י שלושת העדרים )למטה( ( ע"י עדר ימין אורד לבדודונם 02\יבש

 הסרה נמוכה. המרא oאדוהריבוע הלעומת זאת,  .ביומסה בינונית עד גבוהה

 
מערבית עם -מטר צפונית 0022*  622מראה כי נוצר לחץ רעייה בינוני עד גבוה ברצועה של  3מפה 

דונם. זהו אזור הקרוב לדיר של ימין אורד והוא \ק"ג 022סרת הביומסה עולה על תאים שבהם ה
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וכן מצפון  של ימין אורד לעדר של ניר עציון. נוצר גם לחץ רעייה גבוה לאורך הגדרגם אזור מעבר 

וצפון מזרח לניר עציון קרוב לרפת. ככל שמרחיקים מהדירים יורדת הביומסה המוסרת מסדר 

)שאין לעדר ימין אורד רעייה ממזרח לעין הוד -קיים אזור בתתד'. \ק"ג ח"י 02-ל ק"ג 022גודל של 

 –בניגוד לצפוי, העדר הקטן של ימין אורד  גישה אליו( שבו עובר הכביש בין עיו הוד לניר עציון.

מסוגל להסיר ביומסה בכמות שאינה יורדת מזו של עדרים  -ו שלא הוסדר לו מרעה בגלל גודל

שעות  4יש לציין שהניטור שלו נעשה כאשר זמן הרעייה היה כשעתיים והוא עולה על  גדולים יותר.

 .בזמן כתיבת הדו"ח

 

  אזורי חיץ

מ' שקבע  022*022של   grid-אחד ע"י שימוש ב כל יישוב וכביש ראשי בכרמל יוצר אזורי חיץכמו ב

בשלב הבא נקבע ו מהו השיפוע השולט באותו המקטע וחיתוך עם טיפוס הצומח באותו המקטע

 (.4 מפהרוחב אזור החיץ בהתאם לערכים שנמצאו )ראה 
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 .Leopold: אזורי חיץ מוצעים ע"ב מטריצת 1מפה 

 

. במסגרת המחקר הנוכחי Leopoldמתארת את הצעת הפריזה של אזורי חיץ לפי מטריצת  1מפה 

ופקים ע"י עדר ימין אורד בלבד. נראה שהאזור הצפון מזרחי של אנו עוסקים בשירותי הרעייה המס

ימין אורד הוא מוקד רגיש להתפרצות שריפות אבל במקביל זה איזור של הפעלת לחץ רעייה 

מהגבוהים בכרמל. גם האזור ממזרח לימין אורד לאורך הגדר מאופפין ברעייה חזקה שמקורה 

שאינו  –ר הגובל לכביש המחבר בין עין הוד לימין אורד בעדר של ניר עציון ברובה. לעומת זאת, האזו

 הוא בעל רגישות בינונית אך הרעייה בו דלה ביותר. –נגיש לרעיית עדר ימין אורד 

או של יער \אמנם אין עדיין מתודולוגיה לכימות הייצור הראשוני של חורש ובתה של אורנים ו

ניתן לתכנן לות מהתוצאות בשלב זה, הן שהמסקנות הראשוניות העומטרים אך  0אורנים עד גובה 

 בימין אורד )אך לא בעין הוד(.  אזורי חיץ בהתאם לדפוסי רעייה קיימיםתחזוקת 

המחקר נועד לפתח גישה שתאפשר תכנון מושכל של מיקום אזורי החיץ ותחזוקה אפקטיבית 

ות בארץ ובעולם וכלכלית לאורך זמן. המחקר מתייחס ליערות הכרמל כרמל אך ניתן ליישום ביער

ככלי לניהול רב תכליתי של שטחי מרעה. תוצאות המחקר יסייעו למשרד החקלאות בהגדרת 

בין  אמצעים ודרכים לשיפור והרחבה של תועלת הצאן במרעה טבעי בכרמל בפרט ובישראל בכלל.

 היתר, יש להגדיר )"הסדרה" בלשון משרד החקלאות וממ"י( את השטח הנתון לרעייה באזור ימין

אורד לכל אחד משלושת העדרים המעורבים, כך שהאחריות של כ"א במילוי משימות רעייה תהיה 

 ברורה יותר.

. 
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 (.כתום מקווקו) 0202הכרמל,  פארק של השרוף והשטח( באדום) אורד ימין עיזי של המרעה שטח :6 מפה

 

 לעתידמחקר שאלות 

(. רוב השטח מכוסה בתערובת 6ה של עדר ימין אורד נמצא בכרמל השרוף )מפה רוב שטח הרעיי

. לא ידוע אם עזים אוכלות אורנים ולא ידועים האפקטים של רעייה 1של לוטם וזריעי אורנים בני 

על התפתחות העצים. עיסוק בנושא זה חיוני מפני שייצור אצטרובלים יתחיל תוך זמן קצר ושוב 

 השריפה הבאה. חריאהשאלה אותה תשאל 

 

 סיכום הממצאים

רט"ג כלי חיוני להסדרת מרעה ) תשמשכבר שפותחה כאן בהסכמה מלאה עם הרועים  הטכנולוגיה

אמנם רק  .(, ממ"י וצה"לרט"ג, ניהול אזורי חיץ )קק"לוכלי  רשות מרעה של משרד החקלאות(ו

עד  ל לא ניתן לאמוד ביומסה. בוצעה עבודת המיפוי להכנת חישוב אבinput-נקבע ולא ה output-ה

ואזורים עם וללא רעייה עלולים  coppice-המצילומי אוויר מפני שהם מייצגים את כלל  0.1גובה 

לייצג אותה תמונה. עיבוד הנתונים של מסלולי הרעייה מאפשר להחליט איפה למקם אזור חיץ 

רחוק מהדיר )אחרי עונת  (, מתי ניתן לצפות לרעייהק"מ מהדיר 0.1-לפי קרבתו לעדר )לא יותר מ

 או החליבה(, כיצד למשוך עדר לקו חיץ )קו מים(, האם יש לרעייה מגבלות של מפנה ושיפועים

האם צריך בכלל רועה. שאלות אלה לא רק שלא היה להם מענה, הם אפילו לא נשאלו בישראל 

בר להכנסת לא מכבר. מעעד ולבטח לא בפארק הכרמל שבו יישום חוק העז השחורה היה הנורמה 

 ,.Glasser et alהייצור הראשוני למודל, ניתן לתקן את הסרת הביומסה ע"י הכנסת גזע העזים )

מהירות גם וכימות טוב יותר של שעות האכילה שלוקח בחשבון  (, הרכב דמוגרפי של העדר2012

 .activity sensorsאו פעילות באמצעות  התקדמות

 

 דיון

וני באזור הפרוייקט )ימין אורד(, בעייה המשותפת לכלל לא הצלחנו לכמת את הייצור הראש

נשאלת השאלה: מדוע העזים בילו מעט זמן באזורים מסויימים? האם אזורי היער הים תיכוני. 

)אזורי עדיפות לאזורי חיץ לפי מטריצת  1הדבר מעיד על ייצור ראשוני נמוך? השוואת מפה 

 4מפה  רעייה.די מצפון לניר עציון לא מקבל   השטח )הסרת ביומסה( מראה כי 3לאופולד( למפה 
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רובו כתף של ואדי מכוסה בחורש שיחים עבות בשיפוע גדול. כימות מדוייק של ייצור כי ה אמר

סדרה ההראשוני אינו אפשרי כאן אך ברור שיש הרבה ביומסה ויש לכוון לשם רעייה. תפקיד 

לחכירה יקצה לאזור מספיק ימי  חט)רשות מרעה ורט"ג( היא לוודא כי הרועה שיקבל את הש

 וך את העדר לאתר זה.שרעייה, למשל ע"י מיקום מקור מים שימ

(. השטחים השרופים Kababya et al., 1998ממזונן כמזון מעוצה ) 72%-עזים צורכות יותר מ

( והערך של שטחי Yeroham et al., 2002במערב פארק הכרמל מכוסים בלוטם הרעיל לבקר )

גבל. באמצעים מכאניים, לא ניתן להדביר אורנים באזורי חיץ כשהשיפוע גדול. הכרמל לבקר מו

מכאן שרעיית עזים נחוצה ביותר בפארק הכרמל. ענף העזים לחלב אינו רווחי דיו כשתנובת החלב 

(. אחזקת עזים לבשר Landau et al., 2013נמוכה ואין תגמול לאיכות החלב, כפי שקיים בכרמל )

(. אם חפצים מנהלי השטח ברעיית עזים, יהיה Landau et al., 1995ינו כלכלי )עם או בלי רועה א

יהיה בעתיד המפתח לכימות ערך  1ובנספח  4עליהם לתגמל אותה. הערכים המובאים בטבלה 

 השירות האקולוגי הגלום ברעיית עזים.
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 נספחים

מסלולי רעייה של עדרי עזים בפארק הכרמל: 0נספח   

 

: הסרת ביומסה ע"י עדרי עזים בפארק הכרמל0נספח ה  

 

 

 נה המתאר מיקום ופריסה של כל עדרי העזים המשמעותיים בכרמל.הוא המסמך  הראשו 0נספח 

מתאר באופן כמותי את שירות הרעייה )הסרת ביומסה(. שטחים לא צבועים הם תחת  0נספח 

 רעייה מוסדרת של בקר או שטחי אש.
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: השפעה מרחבית של נוכחות רועה: בלי )מעלה( ועם רועה )למטה(3נספח   

 

 
 הכרמל קולות של רעיית עזים בפאר: פירוט פע4נספח 

Herd 

number 

Estimated 

goat 

number* 
N 

Total pasture area Average 

grazing 

distance 

(km/day) 

Max 

distance 

(km) 

Average 

grazing 

Duration 

(hr/day) 

Average 

grazing speed 

(km/hr) 
ha ha/Goat 

1 71 24 218.7 3.1 (1.4 )5.9 1.5 (1.7 )8.8 (1.14 )1.7 

2 51 23 329.2 6.6 (1.4 )4.8 1.2 (1.7 )7.3 (1.15 )1.7 

3 311 44 461.4 1.5 (1.3 )4.3 1.8 (1.3 )4.5 (1.2 )1.2 

4 211 41 361.2 1.8 (1.4 )5.4 2.1 (1.4 )4.6 (1.1 )1.2 

5 35 17 21.9 1.6 (1.2 )1.2 1.4 (1.3 )2.5 (1.1 )1.5 

6 61 17 699.7 11.7 (1.7 )5.8 2.1 (1.7 )4.8 (1.1 )1.2 

7 111 81 569.7 5.2 (1.2 )4 2.1 (1.2 )3.7 (1.1 )1 

8 131 39 278.4 2.1 (1.4 )5.2 1.6 (1.4 )5.6 (1.2 )1.2 

9 51 21 351.6 7.1 (1.4 )3.9 1.7 (1.3 )3.1 (1.1 )1.2 

11 51 8 329.4 6.6 (1.4 )5.5 2.3 (1.4 )4.2 (1.14 )1.2 

11 41 32 471.8 11.8 (1.3 )5.8 2.2 (1.2 )4.6 (1.13 )1.3 

12 111 144 1164 11.6 (1.3 )7.1 3.5 (1.2 )5.6 (1.14 )1.3 

13 81 119 185.4 2.3 (1.1 )2.4 1.5 (1.2 )2.9 (1.13 )1.7 

14 25 65 97.4 3.9 (1.2 )1.7 1.8 (1.2 )1.9 (1.1 )1.3 
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 פארק הכרמל: תוצאות הרעייה של העזים ב5נספח 

Herd 

number 

Average 

Grazing 

days/Cell 

Total 

Grazing days 

Average 

Biomass removed 

(kg DM /cell) 

Total 

Biomass 

removed (kg 

DM) 

1 
                                                

4.7  
                                            

718.2  
                                                              

495.7  
                                                     

74,361.5  

2 
                                                

5.1  
                                          

1,186.1  
                                                              

381.1  
                                                     

88,947.9  

3 
                                                

3.4  
                                            

951.2  
                                                           

1,545.2  
                                                   

428,121.8  

4 
                                                

3.9  
                                          

1,218.8  
                                                           

1,179.5  
                                                   

365,638.9  

5 
                                              

44.4  
                                          

1,153.2  
                                                           

2,328.5  
                                                     

61,541.2  

6 
                                                

2.3  
                                            

931.8  
                                                              

217.3  
                                                     

83,767.5  

7 
                                                

2.6  
                                            

968.3  
                                                              

421.5  
                                                   

159,763.1  

8 
                                                

7.6  
                                          

1,819.9  
                                                           

1,489.2  
                                                   

352,938.4  

9 
                                                

8.7  
                                          

2,191.6  
                                                              

649.4  
                                                   

164,293.1  

10 
                                              

19.9  
                                          

4,539.2  
                                                           

1,493.1  
                                                   

341,437.5  

11 
                                                

3.2  
                                          

1,294.8  
                                                              

194.2  
                                                     

77,688.9  

12 
                                                

1.4  
                                            

944.4  
                                                              

211.7  
                                                   

141,661.4  

13 
                                                

7.1  
                                          

1,182.4  
                                                              

838.1  
                                                   

129,883.3  

14 
                                              

17.6  
                                          

1,481.3  
                                                              

661.8  
                                                     

55,511.1  

  

 


