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מוטיבציה

גורמות נזק נרחב לחקלאות ברחבי העולם בכלל ובישראל בפרט , מוגנות ושאינן מוגנות, חיות בר רבות

מנת להעריך נזק פוטנציאלי  -הבר על-מתעורר הצורך לפתח שיטה שתאפשר לקבוע את מספרם של חיות
.ההתמודדותניהול לולקבוע פרוטוקול פעולה מתאים 

מספר העגורים האפורים(Grus grus)  שנההמבלים את עונת החורף בעמק החולה עולה מידי.

 פתוחהההשפעה של העגורים על הסביבה הטבעית והחקלאית בעמק החולה מהווה שאלה.

 האגמוןכמות הנוטריינטים במי

נוכחות עגורים בשדות חקלאיים

גורמים משפיעים נוספים:

 עגוריםגובר והולך של האכלה והרחקה משדות חקלאיים של מספר עלות

 החולהבתיירות בעמק צמיחה

 מהי יכולת ההכלה של המערכת האקולוגית לכמות הולכת וגוברת של עגורים החורפים בעמק
?החולה
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הערכת כמות העגורים בעמק החולה

שטח האגמון בו מקובצים העגורים למספר  י חלוקת "כיום נעשה ע
בשעות  " ספירה בעין"י "גזרות ומתן הערכה מספרית של העגורים ע

הבוקר המוקדמות כאשר העגורים עוזבים את אתרי הלינה שלהם 
.באגמון החולה

 (שמורת טבע+ אגמון )העגורים לנים בתוך גופי המים בעמק החולה

בעזרת  -אנו מציעים שיטה מתקדמת ומדויקת להערכת מספר העגורים
.  אזורי הלינה של העגוריםשל צילום תרמי 

https://youtu.be/BODQnE4XUx0

3

https://youtu.be/BODQnE4XUx0


מטרות המחקר

שיטה דיגיטלית ומדויקת להערכת מספר העגורים בעמק החולה פיתוח 1.
.  בעזרת כלים של חישה מרחוק

.ש בעמק החולה"פוטנציאל הנזק של העגורים לחקלאות גדהערכת 2.

כמותית של יכולת הכלת העגורים במערכת האקולוגית של  הערכה 3.
.עמק החולה
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ספירת עגורים

 ראשוןאור / החשיכה צילומים תרמיים בשעות

צילום גופי המים באגמון החולה

 רחפןDJI Matrice 600 pro תרמית עם מצלמהFlir A655SC + 25° lens– 100בגובה
מ"ס12.8גודל פיקסל כ', מ

(בשעות החשיכה )' מ250מרחק מקסימלי –קשר עין עם הרחפן : מגבלת מרחק
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הערכת פוטנציאל הנזק של העגורים לחקלאות 

 להערכת נזק חקלאי  כאינדיקטור אספסת שדות

 לעומת חלקות אחרות , (גידור מתאים)י ציפורים "בשדה לא תתאפשר גישה עלחלק מהחלקות
מזוןבהן תתאפשר גישה של עגורים לשיחור 

 בעזרתנבדוק את ההבדלים בין החלקות השונות:

 בשטחפקח

להב-תצלומי רב

 (לוויינים חינמיים)2-וסנטינללוויין וונוס הדמאות

פרמטרים שיבדקו בחלקות השונות:

 (עקות)בריאות הצמח מצב

 ויבשה  ביומסה ירוקה כמות

כמות יבול

 מזיקים בשדה מצב( נברן השדהMicrotus guentheri ,עכבר הביתMus musculus)
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7 מעין ברוך+ נחלת המושבים –שדות אספסת 

בחירת אזורים •
שווי עוצמת  

צימוח
גידור חלקות •

'מ30*30



GRVI8-שדות אספסת 



GRVI9אזורים שווי –שדות אספסת 

סטטיסטיקת •
Kriging

מיצוע לפי  •
משבצות בגודל 

'מ2*2





תוצאות

  עד כה נערכו שלושה
24ו , 17, 10: צילומים

2019לדצמבר 

  מגבלת צילום מונעת
צילום כלל האגמון
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10.12.201913
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17.12.201915



24.12.201916



17נתוני צילום תרמי

המים מצילום' טמפ בגובה  )אוויר 'טמפ

תחנה  ( 'מ0.5

מטאורולוגית כבול

עגור מצילום'טמפ שעה+ תאריך  באגמוןמיקום

14 12.25 12.5 10/12/1918:30 צפון

15.5 12.75 15 10/12/1919:30 דרום

13 7.5 9.5 17/12/1918:30 מרכז

14 6.5 8.5 17/12/1919:30 דרום

11.5 5.5 7.5 17/12/1920:30 צפון

13.5 13.5 15 24/12/1918:30 מרכז

12 11.9 13.5 24/12/1920:00 1-צפון

12.5 11.5 11.75 24/12/1920:20 2-צפון

12 11.1 12.5 24/12/1920:45 דרום



אלגוריתם ספירה
24.12.2019

חלק צפון מערבי 
של האגמון
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19אלגוריתם ספירה
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:24.12.2019הערכת עגורים חלקית 

5275–מערבי של האגמון -חלק הצפון
3100–חלק צפון מזרחי 
בינתיים אין הצלחה עם –חלק מרכז מזרח

אלגוריתם המוזאיקה
מגבלת  )אין אפשרות לספור –מרכז מערב 

(קשר עין
עגורים961–חלק דרומי 

בחלקים הצפוני והדרומי של  –9500כ : כ "סה
האגמון



המשך עבודה

המשך צילום תרמי באגמון

 (ללא מגבלת קשר עין)שימוש ברחפן אחר

 של האגמון  צילום בחלק המערבי לצורך כיסוי מלא

המשך פיתוח אלגוריתם הספירה

 בעיןספירה "לעומת מרחוק של ספירת עגורים בעזרת חישה השוואה"

גידור חלקות בשדות האספסת

 ( כמויות יבול, נוכחות נברנים, מצב בריאות צמח)ניטור פעילות העגורים בשדות האספסת
מקרוב וחישה מרחוקחישה באמצעי 

 י המערכת האקולוגית של עמק החולה  "כמותית של יכולת נשיאה של העגורים עהערכה
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צוות המחקר

 רוביןעינבר שלומית

שי אגמון

אלון שושני

מיקי  , נביל, ערן
ושאר צוות  

"המגרשים"

אפי נעים

רקה'ירון צ

עופר ברנע

23 תודות

גיל שושני

יפת-אלעד בן

לוין-אורלובואלרי

אור שושן

assafc@migal.org.il


