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קיטוע של בתי גידול עלול לבודד אוכלוסיות קטנות של חיות בר ולהביא לסכנת הכחדה מקומית.
מסדרונות אקולוגיי מעברי המאפשרי קישור פיסי לאוכלוסיות אחרות מקטיני סכנה זאת,
א" למרות שהקמת דורשת השקעה כספית גדולה ,מיקומ לא נבחר בהכרח על סמ" הכרה של
דפוסי התנועה של המיני שברצוננו לשמר ,אלא על סמ" שיקולי תכנוניי ותקציביי ,ו”תחושות
בט".
פארק הטבע רמת הנדיב מוק %מצפו ,דרו ומערב בבינוי ,תעשייה ותשתיות תחבורה ,וגבולו המזרחי
הוא האזור היחידי שמאפשר כיו מעבר של חיות בר בינוניות וגדולות בי הפארק ושטחי פתוחי
במרחב .מימוש תכניות להרחבת אזורי תעשייה ולעיבוי הכביש העובר בסמו" לגבול המזרחי של
הפארק ,עלול להביא לבידוד מוחלט של חיות אלו.
מודלי דמוגרפיי מרחביי עבור אוכלוסיות נבחרות ברמת הנדיב חוזי שבבידוד מוחלט רוב
צפויות להיכחד .מודלי אלה איתרו ג רצועה בי צפו רמת הנדיב להר חורש כמקו אופטימאלי
ליצירת מסדרו אקולוגי לשטחי הפתוחי הסמוכי ,ה מבחינת המרחק לשטחי פתוחי
ואוכלוסיות שכנות ,וה מהבחינות התכנונית והביצועית.
כדי לתמו" בתהליכי קבלת ההחלטות והתכנו של הקמת המסדרו ,בקשנו לבדוק הא באזור
הרצועה המוצעת קיימת תנועה רבה של חיות בר ,שתעלה את סיכויי המעבר לתפקד כמסדרו
אקולוגי.
 16מלכודות מצלמה ) (camera trapsהוצבו על מעברי בגדר המזרחית בה אותרה חצייה של
חיות בר ,והועברו למעברי אחרי מדי כ  3חודשי ,במש" שנה .בנוס ,%בחנו נתוני דריסות לאור"
הכביש מ  10השני האחרונות .בניתוח ,חילקנו את הגדר למספר מקטעי על סמ" מאפייני צומח
ואופי הבינוי והחקלאות בצדו השני של הכביש ,ובחנו את החצייה במקטעי השוני.
התוצאות מצביעות על כ" שמרבית החציות של הגדר והכביש ה של תני .מיני בולטי נוספי ה
חזירי ,צבאי ,דרבני ,שועלי וגיריות .עיקר החצייה נעשית במקטע הדרומי ביותר ,ובמקטע
המוצע למעבר יש פעילות נמוכה יותר ,א" גבוהה מבשאר המקטעי.
מהתוצאות עולה שכדי שהרצועה שאותרה כמסדרו האופטימאלי תתפקד היטב יהיה צור" בפעולות
שיסיטו אליה את תנועת חיות הבר שיפור תפקודה כמסדרו אקולוגי מחד ,ומניעת מעבר באזורי
אחרי מאיד".

תיאור המקטעי )+אור מקורב במטרי(.
1

חורש חצי פתוח ,סמו" ליישוב )(340

2

מול ערו* ) 0.204 – (690מהאור" הכולל

3

גריגה פתוחה תל צור ) 0.157 – (530מהאור" הכולל

4

מול אורט שטח בנוי ) 0.074 – (250מהאור" הכולל

5

יער פארק אורני ,מול תעשייה ) 0.264 – (890מהאור" הכולל

6

מול חקלאות בקעת הנדיב ,לאור" כביש ) 0.2 – (675מהאור" הכולל

סה"כ אור הגדר  3375מטר

 0.10מהאור" הכולל

