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 תקציר:

, מתוך מטרה לצבור במהלך שנת המחקר השניה רוכז מאמץ עיקרי בעבודת השדה אחר השועלים

 ידע בסיסי לפיתוח המודל. עבודה זו כללה את הנושאים הבאים:

 
 לכידה ומישדור של שועלים

 (, בוצעו שתי עונות לכידה עיקריות.2003עד אוגוסט  2002חודשים, יולי  13במהלך שנה זו )

 . 2003, והמשך לכידות ספורדי עד פברואר 2002אוקטובר -יולי .א

 .2003אוגוסט -יוני .ב

שועלים )חלק מהפרטים מתו והועבר המשדר( באתרים  43בשתי עונות לכידה אלה נלכדו ומושדרו 

"אדומים" )יישובים בעלי תנאי סניטציה ירודים, בעיקר פגרי עופות(, ובאתרים "ירוקים" )יישובים 

 ואתרים בהם הסניטציה סבירה(.

 
 מעקב רדיוטלמטרי

לילות בשבוע,  1-2יו טלמטרי רציף בתדירות של לאחר לכידה ושיחרור הפרטים הוחל במעקב רד

 מיקומי שועלים.  1292שהניב 

מקרי מוות +פרט שנעלם )תקלת משדר(, המלמדים על  8מתוך הפרטים הממושדרים היו  –שרידה 

 (. 73%, זכרים 86%)נקבות  79%שיעור  שרידה של 

 
 תצפיות ישירות

תוחים בין יישובים, תצפיות בתוך יישובים שיטות: חתכים רכובים בשטחים פ 3-נערכו תצפיות ב

תצפיות  2-)"אדומים" לעומת "ירוקים"( וחתכי דריסות. מידע זה מלמד על ריכוז של מעל לפי

בקרבת יישובים לעומת אזורי ביניים. כמו כן ריכוז התצפיות תוככי יישובים אדומים גבוה מאוד 

ה של שועלים בקרבה ערוצי נחלים, תוצאה באופן יחסי. בנוסף נמצאה מגמה של שיעור הידרסות גבו

 העשויה להצבביע על חשיבותם של ערוצים אלה כמסדרונות תנועה עבורם מאזור אחד למשנהו.

 
 התפשטות מרחבית

בתקופת המחקר אובחנו תחומי מחיה יציבים הכוללים תנועות של מאות מטרים סביב אזור 

נצפו בעיקר אצל פרטים שמקורם מיישובים ק"מ(  4הלכידה )קמ"ר(. תנועות ארוכות טווח )מעל 

"אדומים", ובמיוחד בסתיו ובראשית החורף )תקופת הפצה של פרטים צעירים ותנועות של פרטים 

הגירה לטווחים רחוקים ללא  – dispersal( 1בוגרים לצורך רבייה(. אובחנו שני דגמי התרחקות: 

חים רחוקים וחזרה לאזור ההתבססות. עד תנועות לא קבועות לטוו – long range forays( 2חזרה. 

אל מעבר לגבול  dispersalפרטים שביצעו תנועות ארוכות טווח, ומתוכם אחד ביצע  6עתה נמצאו 

 ק"מ(. 15לבנון )מעל 

 
 בניית מודל

שלבים ראשונים בבניית המודל בוצעו ע"י הכנת תוכנית המזהה את ערוצי הנחלים מתוך מידע 

רוצים אלה מהווים נתיב משמעותי בתפוצה של שועלים, ובכך מהווים טופוגרפי, מתוך הנחה שע

 מסדרונות להפצת מחלת הכלבת במרחב.

 



 מבוא:

הנפוצה ברחבי המזרח התיכון מהאזורים תלויית צפיפות מחלת הכלבת היא מחלה נגיפית קטלנית 

ביים הים תיכוניים ועד לאזורים היובשניים.  המחלה קיימת בעיקר בטורפים ממשפחת הכל

.  (Anderson et al. 1981)ומועברת על ידי מגע ישיר )נשיכה וליקוק( מפרט חולה לפרט שאינו נגוע 

מאחר והמחלה תלויית צפיפות, ממשק המחלה הוא על ידי הורדת צפיפות הנשאים הפוטנציאליים.  

ראלי בעבר, מאמצי הממשק התמקדו בדילול אך היו לא יעילים.  בעשור האחרון פותח חיסון או

מהפרטים.   70% -שניתן לבצעו על ידי פיתיון שמפוזר מהאויר. מיגור המחלה דורש חיסון של כ

שנים.  הנשאים הם  5הכלבת נפוצה בישראל ומאופיינת על ידי התפרצויות מחזוריות של בערך כל 

חיד החלו השירותים הווטרינריים בביצוע חיסון אוראלי על ידי פיזור א 1999-בעיקר שועלים.  מ

מהאויר של פתיונות מכילי חיסון.  עם זאת, עלות התכנית היא גבוהה מאוד.  מאחר ופיזור 

השועלים במרחב אינו אחיד, סביר להניח שניתן ליעל את החיסון )מבחינה לוגיסטית ותקציבית 

 Dobson 200, Bohrerומשך הזמן עד לביעור המחלה( על ידי פיזור לא אחיד.  מודלים ראשוניים )

( הראו שפיזור כזה אכן עשוי להניב תוצאות טובות יותר אך מותנה בבניית מודל שהוא 2002

spatialy realistic  ומידע מדוייק על דפוסי ההפצה של השועלים(Bohrer 2002, Smith et al. 

.   מטרת המחקר היא לבצע לימוד בשדה של הפיזור, הצפיפות, דפוסי ההפצה והדינמיקה של (2002

לפיזור  Spatialy realisticבגליל ועל פי נתונים אלה לבנות מודל אופטימיזציה שהוא שועלים 

 החיסון האוראלי.

הערכות מקדימות, מצביעות על צפיפות גבוהה של פרטים באזורי יישוב, המשמשים מקור להגירת 

ירים השועלים לאזורי ביניים. תהליך זה נעשה  כחלק  מתהליך ביסוס תחום מחיה אצל פרטים צע

בשלבי הפצה ונעשה אצל פרטים בוגרים לצורך הגעה למפגש בעונת הרבייה. תנועות ארוכות טווח 

 אלה הינן המפתח להבנת הפצת המחלה ע"י שועלים. ניתן לחלק תנועות ארוכות טווח אלו לשתיים: 

1) Dispersal – .הגירה לאזור חדש והתבססות שם. נעשה לרוב ע"י צעירים 

2) Long range forays – .מסעות" לטווח מרוחק מאזור הפעילות, וחזרה אליו לאחר מכן" 

הבנת דגמי התנועה במרחב, עונות הפצה, צפיפות פרטים, שרידה, התפלגות גילאים ושיעור 

 ההתחסנות, מהווים פרמטרים חיוניים לפיתוח המודל, הנאספים כיום במחקר השדה.

 
 שיטות:

בודת השדה הכוללת לכידות, מישדור, מעקב רדיו שנת המחקר השניה מהווה את הנתח העיקרי בע

טלמטרי וחתכים רכובים. כמו כן במהלכה בוצעו שלבים ראשונים בבניית המודל המרחבי 

 להתפשטות מחלת הכלבת באמצעות השועלים.

 לכידה ומשדור

 אזורי הלכידה נקבעו )ראה דו"ח שנה א'( כפועל יוצא של ההשוואה בין אזורים "אדומים" )יישובים

בהם תנאי סניטציה ירודים של פגרי עופות( ואזורים "ירוקים" )יישובים ואזורים מרוחקים מיישוב, 

 בהם תנאי הסניטציה סבירים(. 

שנרכשו בשנה הראשונה(, ובוצע מאמץ מרוכז של לכידות  20-משדרים )בנוסף ל 20בשנה זו נרכשו 

רת הוריהם, אך עדיין לא בחודשי הקיץ בה מתחילים הפרטים הצעירים לשוטט בתחום מאו

 מתחילות תנועות ארוכות טווח. 



לכידות השועלים בוצעו במלכודות רגל מתאימות )חלקם נרכשו, במהלך שנה זו וחלקם הושאלו 

מרשות הטבע והגנים(, באזורי הפעילות שנבחרו. ייעול השיטה במהלך שנה זו לעבודה במקבצי 

 לכידה, הורדמו השועלים לצורך מישדור ומדידות.מלכודות, תרם לשיפור בהצלחת הלכידות. לאחר 

 פרטים ממושדרים בכל אזור נבחר. 4פיזור מרחבי של הלכידות נעשה באופן שיבטיח לפחות 

 מעקב רדיו טלמטרי

שיחרור השועלים בוצע לאחר מספר שעות מהלכידה )לצורך התאוששות מההרדמה(. מעקב אחר 

לילות בשבוע, מתוך מטרה לקבל לפחות מיקום  1-2 השועלים במבוצע משלב השיחרור בתדירות של

 אחד בשבוע לפרט.

 שרידה

( המותקן במשדרים )ומשדר אות בתדר מהיר( הינו הכלי לזהות את mortality sensorחיישן מוות )

 הפרטים המתים, ומהווה את האמצעי להערכת השרידה בקרב האוכלוסיה.

 ניתוח תפוצה מרחבי

 ( והרחבה מיוחדת לאומדן תחומי מחייה של בעלי חיים.Arc View 3.2) GISמבוצע בעזרת תוכנת 

  . Adaptiv Kernel Method (Worton 1989)חישוב תחומי מחיה נעשה בשיטת 

 שיעור התחסנות לכלבת

מבוצעת הוצאה של דגימת דם מכל פרט שנלכד, ובירור מעבדתי בשרותים הווטרינריים לבחינת 

זו מאפשרת מידע בסיסי על התפלגות הצלחת החיסון האורלי לכלבת נוכחות נוגדנים לכלבת. פעולה 

 כתלות בצפיפות אוכלוסיית השועלים )לפי אזורי הלכידה( ועונת השנה.

 הערכת צפיפות אוכלוסיה יחסית של שועלים

 דרכים: 3-הערכה זו מבוססת על חתכי נסיעה ברכב ב

החוצות שטחים טבעיים  מבוצעים ע"י נסיעה בדרכים –חתכים בעזרת פנס רב עוצמה  .א

בסמיכות ובמרחק רב יותר מיישובים )פירוט בדו"ח שנה א'(. בשיטה זו מתועדים כל 

הפרטים שנצפו ומיקומם, ולאחר מכן מבוצע ניתוח של התפלגות התצפיות כתלות במרחק 

 מיישובים.

-2מבוצע ע"י סקירת פרטים שנדרסו בכבישים באזור המחקר בתדירות של  –חתכי דריסות  .ב

פעמים בשבוע. מבוצע תיעוד של מיקום הדריסות, ולאחר מכן ניתוח של התפלגות  3

 התצפיות כתלות במרחק מיישובים ובמרחק מואדיות גדולים.

מבוצע ע"י תיעוד כל הפרטים שנצפים ביישובי המחקר.  מידע זה  –תצפיות ביישובים  .ג

" ל"ירוקים" )מפה משמש להשוואת עוצמת הפעילות של השועלים בין יישובים "אדומים

 (.1באיור 

 GIS (Arc View3.2.)ניתוח התוצאות מבוצע בעזרת תוכנת 

 בניית המודל

תוצאות חתכי דריסות בשנה ראשונה הראו נטייה להידרסות באזורי חצייה של וואדיות גדולים את 

 Matlabהכבישים ובקרבת יישובים. מתוך כך הוחל בביצוע שלב ראשון של המודל בעזרת תוכנת  

 שכלל בניית תוכנית שתאפשר זיהוי ערוצי הנחלים מתוך שכבת של גבהים טופוגרפיים. 

 



 תוצאות:

  

 לכידות שועלים

 מידע כללי

 (, בוצעו שתי עונות לכידה עיקריות.2003עד אוגוסט  2002חודשים, יולי  13במהלך שנה זו )

 . 2003, והמשך לכידות ספורדי עד פברואר 2002אוקטובר -יולי .ג

 .2003אוגוסט -יוני .ד

 שועלים )חלקם מהפרטים מתו והועבר המשדר(. 43בשתי עונות לכידה אלה נלכדו ומושדרו 

מרוכז מידע אודות השועלים שמושדרו וריכוז מידע כללי מתקופת המעקב אחריהם.  1בטבלה 

שמאי, -אתרים הינם אתרים "אדומים" )כפר 3אתרים. מתוכם  8-שועלים ב 43בתקופה זו מושדרו 

אתרים "ירוקים" )אמירים, נחל עמוד, מחצבת קדרים, עין  5-שועלים, ו 21ר, פרוד( בהם מושדרו שפ

 שועלים.  23כמונים, כפר חנניה( בהם מושדרו 



. עבור 2003לסוף אוגוסט  2002.  ריכוז כלל השועלים שמושדרו במהלך התקופה שבין יולי 1טבלה 

 מיקומים שנאספו עבורו, מצבו, הזוויג והגיל.כל אחד מהפרטים מצויינת תקופת המעקב, מספר 

 
אתר 

 זויג שם פרט לכידה
גיל 

 בלכידה
סך 

 סוף מעקב ת. מעקב מיקומים
חודשי 
 status פעילות

טווח 
התרחקות 
 מקסימאלי

חודש 
 התרחקות

 08-03 2443.4 פעיל 0.8 30/08/2003 07/08/2003 6 צעיר זכר אמוץ אמירים 1
 08-03 508.0 פעיל 1.4 30/08/2003 18/07/2003 11 צעיר זכר מוקי כפר חנניה 2
 08-03 648.2 פעיל 1.4 30/08/2003 18/07/2003 10 צעיר זכר מנשה  3
 08-03 504.8 פעיל 1.5 30/08/2003 16/07/2003 11 צעיר נקבה מעיין  4
 08-03 567.4 פעיל 1.5 30/08/2003 15/07/2003 10 בוגר נקבה מתילדה  5
 02-03 4262.8 פעיל 14.1 30/08/2003 03/07/2002 118 צעיר נקבה שגי כפר שמאי 6
 08-03 4630.0 פעיל 4.5 27/08/2003 15/04/2003 20 בוגר זכר שומשום  7
 07-03 4744.1 פעיל 3.3 31/08/2003 24/05/2003 11 בוגר נקבה שימחה  8
 02-03 1188.2 מוות 10.4 09/06/2003 02/08/2002 73 בוגר זכר מישי  9

 08-03 456.6 פעיל 1.7 31/08/2003 11/07/2003 7 בוגר נקבה שיר  10
 12-02 15193.9 פעיל 11.0 29/05/2003 03/07/2002 56 צעיר זכר שמאי  11
 08-03 558.7 פעיל 2.4 31/08/2003 19/06/2003 11 בוגר נקבה שמלול  12
 08-03 993.7 פעיל 2.9 31/08/2003 05/06/2003 9 בוגר זכר שמן  13
 12-02 5133.6 מוות 10.7 28/06/2003 12/08/2002 74 בוגר נקבה שפי  14
 11-02 630.6 מוות 1.1 04/11/2002 02/10/2002 6 בוגר זכר ניר נ. עמוד  15

16 
נ. עמוד 
 07-03 224.7 מוות 0.8 14/07/2003 19/06/2003 5 צעיר נקבה אגס מטעים

 08-03 588.7 פעיל 1.7 31/08/2003 11/07/2003 6 צעיר זכר אולי  17
 08-03 1114.9 פעיל 1.7 31/08/2003 11/07/2003 7 בוגר נקבה אנה  18
 08-03 630.8 פעיל 2.4 31/08/2003 19/06/2003 9 בוגר נקבה אסולין  19

20 
עין 

 02-03 1639.0 פעיל 12.0 30/08/2003 03/09/2002 81 בוגר נקבה עדי כמונים
 02-03 5783.2 מוות 1.9 28/02/2003 03/01/2003 8 בוגר זכר עודד  21
 06-03 1954.2 פעיל 7.8 31/08/2003 09/01/2003 43 בוגר זכר עומרי  22
 04-03 1876.2 פעיל 12.3 25/08/2003 21/08/2002 80 בוגר זכר עזרא  23
 08-03 778.5 פעיל 0.9 30/08/2003 04/08/2003 6 צעיר נקבה עינב  24
 01-03 854.2 מוות 0.9 05/02/2003 09/01/2003 7 בוגר נקבה עליזה  25
 09-02 1442.1 נעלם 1.0 14/10/2002 13/09/2002 11 צעיר זכר עמירם  26
 08-03 253.3 פעיל 0.8 30/08/2003 05/08/2003 4 בוגר נקבה עמליה  27
 05-03 3793.3 פעיל 7.8 30/08/2003 09/01/2003 37 בוגר נקבה ענת  28
 08-03 1270.2 פעיל 1.0 30/08/2003 01/08/2003 6 בוגר נקבה פולינה פרוד 29
 08-03 1415.7 פעיל 1.1 31/08/2003 30/07/2003 7 בוגר זכר פסח  30
 08-03 470.8 פעיל 1.0 30/08/2003 31/07/2003 6 צעיר נקבה פסטה  31
 04-03 3091.2 פעיל 12.7 31/08/2003 14/08/2002 81 וגרב נקבה פפריקה  32
 08-03 1250.6 פעיל 1.0 30/08/2003 01/08/2003 3 בוגר זכר פרדי  33

34 
קדרים 
 08-03 363.8 מוות 0.6 23/08/2003 06/08/2003 4 בוגר זכר קדם מחצבה

 08-03 1496.2 פעיל 6.3 30/08/2003 22/02/2003 37 בוגר זכר קידר  35

 08-03 1424.6 פעיל 0.7 30/08/2003 08/08/2003 6 צעיר נקבה קלמנטינה  36

 05-03 815.5 פעיל 4.9 23/08/2003 29/03/2003 23 בוגר נקבה קרן  37
 11-02 1142.7 פעיל 12.0 31/08/2003 06/09/2002 61 בוגר זכר שאול שפר 38

 01-03 3216.0 מוות 9.5 01/06/2003 20/08/2002 63 צעיר זכר שוקי  39

 06-03 2510.5 ילפע 12.5 30/08/2003 19/08/2002 69 בוגר זכר שושן  40

 08-03 137.0 פעיל 0.9 31/08/2003 04/08/2003 4 צעיר זכר שלומי  41

 08-03 139.7 פעיל 0.9 31/08/2003 04/08/2003 4 צעיר זכר שמיל  42

 08-03 2514.6 פעיל 12.7 30/08/2003 15/08/2002 63 צעיר נקבה שפרה  43



 שרידה:

מהם מתו במהלך החודשיים  5פרטים, כאשר  35שועלים שמושדרו בשנה החולפת, שרדו  43מתוך 

מקרי מוות, ארעו שני מקרי דריסה, ובשאר  8חודשים. מתוך  10-מתו לאחר כ 3-הראשונים ו

המקרים אין מידע לסיבת המוות. המידע בשלב זה אינו מספק בכדי לקבוע הבדלים באוכלוסיות 

 לתמותה, אם כי נראה שקיימת הטייה לתמותה רבה יותר של זכרים.החשופות יותר 

 

 התפלגות תוצאות השרידה של השועלים הממושדרים לפי חתך זווגים וגילאים. – 2טבלה 

   

 (22) זכר (21) נקבה 

 (13) בוגר (9) צעיר (14) בוגר (7) צעיר 

 מוות פעיל מוות פעיל מוות פעיל מוות פעיל 

 4 9 2 7 2 12 1 6 מספר שועלים

 69 78 86 86 שיעור שרידה )%(

 

 תצפיות ישירות

לימוד אודות הבדלים בצפיפות אוכלוסיות השועלים כתלות בקרבה ליישובים )"אדומים"  

 ו"ירוקים"( נעשה בשלש שיטות:

 א. חתכי דריסות

בשנת המחקר השניה בוצע ריכוז מאמץ לאיסוף מידע 

( מירון )מצומת 1 בשני צירים עיקריים באזור המחקר:

( עמיעד )מצומת שבע לצומת 2שבע לצומת מירון(; 

עמיעד. מתוצאות הדיגום בשנה זו ניכר שריבוי דריסות 

ארע בסמוך ליישובים ובסמוך לאזורי חצייה של כבישים 

והואדיות הגדולים. לצורך בחינת התפלגות התצפיות 

כתלות במרחק מהיישובים וערוצי הנחלים, הוגדרו אזורי 

מ' סביב יישובים ואזורי חייץ ורוחב  500יץ ברוחב של ח

(. כמו כן ניתן לראות 1מ' מערוצי הואדיות )איור  300של 

את הפיזור המרחבי של יישובים "אדומים"  1באיור 

 ויישובים "ירוקים".

פיזור מרחבי של דריסות שועלים  )ורוד( ותנים  – 1איור 

 500רו ברוחב של )צהוב(. אזורי החיץ סביב היישובים הוגד

מ' )פנימי ורוד(, ואזורי החייץ סביב ואדיות הוגדרו ברוחב 

 מ' )פנימי תכלת(. 300



 
. שיעור הידרסות שועלים ב2איור . שיעור הידרסות שועלים בקרבת ואדיות                            א2איור 

 בקרבת יישובים

 צי ואדיות )איור א( החוצים את הכביש, או את המרחק בק"מהקטגוריות בציר האופקי מבטאות את המרחק בק"מ מערו

 מתחומי יישוב )איור ב(.

 
מבטאות את כמות מקרי הדריסה באזורי חייץ מסויימים ביחס למספר  2התוצאות המוצגות באיור 

הפעמים בהם נדגם כל ציר. בשני צירי התנועה שנבחנו קיימת נטייה להידרסות בקטגוריות הטווח 

לערך מאלו הרחוקות.כמו כן קיימת נטייה להידרסות בקרבת  2אדיות בשיעור של פי הקרובות לוו

יישובים בשיעור דומה. עם זאת קיימת שונות בתוצאות בין שני צירי התנועה המושפעת מכמות 

יישובים בציר מירון, יישוב אחד בציר עמיעד(, ומכמות הוואדיות  5ופיזור היישובים לאורך הציר )

 ים את הכביש הנדגם.הגדולים שחוצ

 ב. חתכים רכובים

-מקטעים של חתכים רכובים באורך כולל של כ 7-מהוות ריכוז מידע מ 3התוצאות המובאות באיור 

ק"מ, בהם נעשו תצפיות בעזרת פנס רב עוצמה. חתכים אלה נעשו על דרכים כבושות בין יישובים  15

חק מיישובים. התפלגות התצפיות מתוך מטרה לבחון את התפלגות פיזור השועלים כתלות במר

( מלמדת על ריכוז גבוה של תצפיות בשועלים באזורי החייץ שבקרבת יישובים, 3בשועלים )איור 

לערך. לצורך השוואה מצויינות גם התצפיות  2מ' מהיישובים בשיעור של פי  500-בתחום הקטן מ

אזורי החיץ בקרבת יישובים בתנים, שבהן לא ניתן לראות הטייה בולטת של התצפיות להימצאות ב

 כדוגמת השועלים. 
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 התפלגות התצפיות בשועלים ביחס לקטגוריות מרחק מיישובים )ק"מ(.  - 3איור 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ג. תצפיות ביישובים

( כלל סיורים בשעות 4דיגום התצפיות של שועלים בתוך יישובים )"אדומים" ו"ירוקים"( )איור 

ים המספריים בתוך העמודות הינם מספר סיורי התצפית שבוצעו. הלילה בנתיב קבוע בתוכם. הערכ

 העמודות הלבנות מבטאות את המקרים בהם לא נצפתה אף חיה.

 

שיעור תצפיות בשועלים בתוככי ישובים. הישובים: שפר , כ. שמאי ופרוד הינם יישובים  – 4איור 

ין גידול חקלאי של בע"ח )ישוב בהם מגדלים עופות )יישובים "אדומים"(. אמירים הינו יישוב בו א

 "ירוק"(.
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מהדיגומים ביישובים  43%-22%תוצאות דיגום זה מלמדות על שיעור תצפיות בשועלים של 

"אדומים" )שפר, כ.שמאי ופרוד(, לעומת העדר תצפיות בשועלים ביישוב "ירוק" )אמירים(. מידע זה 

ופות באזור זה(, על נוכחותם של טורפים, משקף באופן חד את המשמעות של מצאי מזון זמין )פגרי ע

 וההבדלים בצפיפותם בתחומי יישוב.

 

 התפשטות מרחבית:

המידע אודות התפשטותם המרחבית של השועלים מבוסס על מעקב רדיוטלמטרי אחר השועלים 

הממושדרים, למשך פרק זמן בו ניתן לזהות בשינויי בתפוצתם. מעקב רציף החל לאחר שיחרור 

 . 2003לאוגוסט  2002מיקומי שועלים בין יולי  1292לילות בשבוע, שהניב  1-2רות של הפרטים בתדי

מרכז את כלל המיקומים במרחב של שועלים בתקופת המחקר )פירוט של כמות המיקומים  5איור 

 . 1ותקופת המעקב אחר כל פרט מצויינים בטבלה 



 

נים מבטאים את אתר הלכידה של ריכוז מיקומי השועלים בשטח המחקר. הצבעים השו -  5איור 

 -אמירים; תכלת  -פרוד; לבן  -שפר; בורדו  -כפר שמאי; אדום  -נחל עמוד; ורוד  -כל שועל )כחול 

מחצבת קדרים(, והסימנים מבטאים זיהוי אינדיבידואלי -כפר חנניה; ירוק -עין כמונים; ירוק בהיר 

 לכל פרט.

 



 תנועות ארוכות טווח במרחב:

(. עם 5ות של השועלים הינם לרוב בטווחים של מאות מטרים מאזורי הלכידה )איור תחומי השוטט

זאת בתקופות מסוימות במחזור החיים השנתי מתבצעות תנועות ארוכות טווח. תנועות ארוכות 

 טווח אלה של השועלים מהוות את הווקטור העיקרי להעברת המחלה מאזור אחד למשנהו.

 : 2-ח אלו לניתן לחלק תנועות ארוכות טוו

1) Dispersal – .הגירה לאזור חדש והתבססות שם הנעשית לרוב ע"י צעירים 

2) Long rand forays –  מסעות" לטווח מרוחק מאזור הפעילות, וחזרה אליו"

 לאחר מכן.

( מלמדים על תנועות ארוכות טווח 1טווחי התנועה המקסימליים של השועלים בתקופה זו )טבלה 

היו שועלים שנלכדו באתרים "אדומים" )כ. שמאי(. תקופת  5עלים. מתוכם שו 6מטר( של  4000)מעל 

ההתרחקות לטווח המקסימלי היתה בעיקר בראשית החורף, שבה נוטים הפרטים הצעירים 

להתרחק מנחלת הוריהם ולחפש אזור התבססות. ניתן לראות במקביל תנועות שכאלה בחורף 

חורף(, או בעונת גידול  –יה )עונת הייחום ובאביב העשויות ללמד על התרחקות לצורך רבי

הצאצאים. באחד המקרים נצפו זוג שועלים )שגי ושומשום( שהתרחקו מישוב המוצא )כפר שמאי( 

ק"מ קרקעי(, אולם ביצעו תנועות ארוכות טווח ליישוב המוצא  3-בשלב ההתבססות )לאמירים, כ

ארוכות הטווח נעשות בין יישובים,  לצורך הבאת מזון לצאצאים. כמו כן נראה שמרבית התנועות

כנראה  מכיוון שאלה מהווים מקור מזון יציב עבורם. מתוך ששת פרטים אלה, ניתן להצביע על פרט 

ק"מ )טווח אווירי(, וביסס את תחום פעילותו  15והיגר לטווח של מעל  dispersalאחד )צעיר( שביצע 

 long range -רים ביצעו תנועות המוגדרות כ(. חמשת הפרטים האח5בגבול לבנון ומעבר לו )איור 

forays ק"מ )בקו אווירי(, תוך חזרה לאזור פעילותם המקורי )בתדירויות שונות(. 4-6, לטווחים של 

חשוב לציין שהמידע הקיים כיום מבוסס על פרק זמן מצומצם עבור מרבית השועלים, שאינו 

 גמי ההפצה.מאפשר עדיין ללמוד בצורה מהימנה יותר על חוקיות ד

 

 תחומי מחייה:

תחומי מחיה של הפרטים השונים מלמדים על השימוש במרחב שעושים השועלים במהלך המחקר. 

נקבות שאחריהן מבוצע מעקב במהלך כשנה. חישוב תחומי  3מוצגים תחומי המחיה של  6באיור 

מבטאים המחיה מבוסס על הצפיפות היחסית של המיקומים. הקווים הרציפים בתחומי המחיה 

מהמיקומים יכללו בתחומו, בעוד  90%-קווים שווי צפיפות, כאשר הקו החיצוני מבטא הסתברות ש

מהמיקומים המרכזיים יכללו בתוכו. קווי הביניים  10%-הקו הפנימי ביותר מבטא הסתברות ש

 בהתאמה.  80%-22%הינם של 

גורה בעת הלכידה )באתר ניתן לראות הבדלים בדגמי תפוצה בין הנקבות, כאשר הנקבה שהיתה 

"אדום"(, היתה צריכה לבסס תחום מחיה רחוק מאזור ההמלטה, לעומת נקבות שמקורן מאזור 

 לכידה אחר. ייתכן קשר בין אזור ההתבבססות למשאבי המזון באזור המוצא ולצפיפות הפרטים בו. 

ין תחומי מחייה חישוב זה מותנה בכמות מיקומים מינימאלית, ולכן בשלב זה לא ניתן לחשב עדי

 מהימנים למרבית הפרטים הממושדרים.

 

 



נקבות משלושה אתרי לכידה שונים. עיגול ירוק מבטא את  3תחומי מחיה ומיקומים של  – 6איור 

 .בכפר שמאי  ועיגול ורוד את אתר המאורה שלה באמירים Shagiאתר הלכידה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 מודל מרחבי:

, שבו כדור המתגלגל ממקום כלשהו במרחב יגיע לנקודה rolling ballרעיון  תוכנית זו מבוססת על

ערוצי  –הנמוכה ביותר. הרצת מספר רב של כדורים במרחב תגרום לכך שהתאים הנמוכים ביותר 

הנחלים, יהיו אלה שבהם יעברו מספר הכדורים הרב ביותר. רצף תאים אלה מהווים ביטוי מתמטי 

 לערוצי הנחלים במרחב. 

 תרשים ערוצי הנחלים לאחר הפעלת  – ב7איור  תרשים טופוגרפי של חלק מאזור המחקר         – א7איור 
נמוכים                      -אזורים גבוהים, כחול-צבע אדום       

 בהירים.-. ערוצי הנחליםrolling ballתכנית 

 
 

 



 מסקנות:

 תוצאות ביניים אלה מלמדות על מספר מגמות:

 הוגדרו על ידינו שני סוגים, שהינם בעלי חשיבות בדינמיקת  –עות ארוכות טווח תנו

 התפשטות המחלה.

 .וואדיות משמשים כנראה כמסדרונות תנועה 

 .תנועות ארוכות טווח מתרחשות לרוב בראשית החורף, אולם המדגם עדיין קטן 

 ה תנועות ארוכות טווח תלויות כפי הנראה באזור המוצא של השועלים. נרא

ישובים  -שיישובים בהם קיימת אספקה קבועה של מקורות מזון )לרוב פגרי עופות( 

 "אדומים", מהווים מקור להגירת שועלים ולהתבססותם באזורים אחרים.

 .מרבית התנועות ארוכות הטווח מתבצעות בין יישובים 

 

עו על פי התכנית תוצאות ביניים אלו מעידות על ישימותו של המחקר ושניתן יהיה להמשיך בביצו 

המקורית, הכוללת המשך מישדור, מעקב ולימוד הבדלים בצפיפות ותפוצה של השועלים לצד המשך 

 בניית המודל. 
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