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רווחת בעלי חיים

אני ישנה וליבי ער
כמה שעות פרות ישנות ביום? האם פרה יכולה לישון בעמידה? והאם הן מעדיפות 

לישון באור או בחושך? כל התשובות במאמר שלפניכם

תהליך השינה הנו חלק חיוני מהחיים, יחד עם זאת, הרבה 
הפרות  ידועים.  אינם  עדיין  לשינה  הקשורים  מהמנגנונים 
של היום הן פרות מאוד עסוקות. בין אכילה, להעלאת גרה, 
לחליבה, לצינון.. נשאלת השאלה כמה זמן נשאר להן לנוח 
אינם  בפרות  שינה  על  המשפיעים  הגורמים  רוב  ולישון? 

ידועים והנושא לא נחקר בצורה מעמיקה עד לאחרונה.  

איך מגדירים שינה?
השינה והעירנות מחולקים לכמה מצבים ושלבים:

מצב ערני / ער	 
מצב נימנום	 

שלב ה-Non-Rapid Eye Movement - NREM, העדר ריצוד 
עין מהיר.

שלב ה - Rapid Eye Movement - REM, ריצוד עין מהיר.
ניתן להבדיל בין המצבים בעזרת הדפוסים השונים של גלי 

המוח המתקבלים בכל מצב ושלב.

רישום  מבצע    (Electroencephalogram)  EEG –ה מכשיר 
של הפעילות החשמלית במוח. המכשיר כולל אלקטרודות 
המתקבלים  הדפוסים  הנבדק.  לגולגולת  המוצמדות 
מאפיינים  משקפים  והם  מוח  גלי  נקראים  מהאלקטרודות 

כלליים של פעילות רשתות תאי העצב במוח.

במצב עירנות – סיגנל ה–EEG מאופיין בדפוס לא מסונכרן, 
תדרים מעורבבים עם פעילות גבוהה. טונוס השרירים בצוואר 

מודגש.
נמנום – ערבוב של גלים בתדר גבוה ונמוך. פעילות שרירי 
הצוואר מופחתת לעומת מצב העירנות, אבל מדי פעם, עולה 

כשהפרה משנה את תנוחת הגוף.
ומשרעת  נמוך  בתדר  אטית  גלים  פעילות   –  NREM

)אמפליטודה( גבוהה. טונוס השרירים  נמוך.
REM – דפוס לא מסונכרן עם פעילות גבוהה ואובדן מוחלט 
מופסקת.  הכרס  פעילות  הזה  בשלב  השרירים.  טונוס  של 

הפרה כבר אינה יכולה להחזיק את הצוואר שלה, בשל אובדן 
הטונוס בשרירים ולכן היא שוכבת על הצד כשראשה מונח 
על הקרקע בהמשך לגופה, או מופנה כלפי הגוף ומונח עליו. 
בבני אדם שלב זה מוגדר כשנת החלום. בשלב זה, הפעילות 
ובולטים  בחדות  עולים  הלב  פעימות  וקצב  המטבולית 
 Rapid Eye  – נקרא  הוא  ריצודי העין המהירים, שעל שמם 

.Movement

שינת REM ראש מונח על הגוף

שנת NREM או נימנום
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כמה שעות פרות ישנות?
המחקר הראשון שבדק כמה שעות פרה ישנה ביום, נעשה 
בשנת 1972. המחקר נעשה על 3 פרות וממצאיו הראו שפרה 
ישנה כ-4 שעות ביממה. לפרות יש שינה פוליפזית, כלומר הן 
ישנות באינטרוולים  )מרווחים( במהלך ה–24 שעות.  מתוך 4 
שעות השינה, 3 שעות הן שינת NREM  וכ–45 דק' הן שינת 
REM. שלב הנימנום, שלא תועד בפרות בצורה מעמיקה עד 
שנת 2012, נמשך כ-6 שעות ביממה. במהלך הלילה פרות 
בין  4-3 מעברים  יש  3-2 מקטעים, שבכל מקטע  ב-  ישנות 

.REM–לשלב  ה NREM -שלב ה

האם פרות יכולות לישון בעמידה?
ניתן למנוע שינה בפרות על ידי מניעת רביצה. נעשה ב–1974 
ניסוי שבו מנעו מפרות לרבוץ. לאחר שעות רבות שהפרות 
לא ישנו הן כן הצליחו להיכנס לשנת NREM בזמן עמידה. הן 
לא הדגימו שנת REM כשהן עמדו, כלומר פרות מעדיפות 
לישון ברביצה כשראשן מונח על הקרקע או על הגוף 

שלהן.

איך בודקים שינה בפרות?
של  תזוזה  מניעת  הוא  בפרות  שינה  בחקר  האתגר 
זה  קושי  בתנועה.  נמצאות  שהפרות  בזמן  האלקטרודות 
היווה את אחת הסיבות העיקריות לכך שלא נעשו מחקרים 
קדחו  ה-70,  בשנות  בפרות. החוקרים  בנושא השינה  רבים 
בגולגולת של הפרות והשתילו את האלקטרודות לתוך המוח. 
לעור של הפרה  כיום משתמשים באלקטרודות המודבקות 

)לאחר גילוח של האיזור(. שיטה זו הרבה יותר פשוטה ופחות 
פולשנית ומכאיבה לפרות.

את  אלקטרודות  בעזרת  בדק   ,2012 בשנת  שנעשה  מחקר 
העין  תנועת  את   ,EEG מכשיר  בעזרת  המוחית  הפעילות 
פעילות  ואת   )EOG (Electrooculography מכשיר  בעזרת 

 .(EMG (Electromyography השרירים בעזרת מכשיר
מחקר זה הצליח להראות דפוסים ברורים המגדירים כל שלב 

ושלב במהלך השינה בעזרת הנתונים הפוליגרפיים.
מקבצי שנת הNREM- נמשכו בין 8-2 דק'.
מקבצי שנת ה – REM נמשכן בין 4-2 דק'.

שנת  למצב  נימנום  של  ממצב  היו  השלבים  בין  המעברים 
בחזרה  או   REM לשינת  מעבר  היה   NREM וממצב   .NREM

לנימנום. 

הפרות של היום הן פרות מאוד עסוקות. 
לחליבה,  גרה,  להעלאת  אכילה,  בין 
זמן נשאר להן  לצינון.. נשאלת השאלה כמה 

לנוח ולישון? 

אזורי מיקום האלקטרודות בפרה

שינת REM ראש על הקרקע

סכמת מיקום האלקטרודות בניסוי
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השפעת התאורה על השינה של פרות
השפעת  את  בדק   2012 בשנת  בשוייץ  שנעשה  מחקר 
 5 השתתפו  בניסוי  פרות.  של  השינה  שעות  על  התאורה 
פרות. גם במקרה הזה חיברו לראש הפרות אלקטרודות. כל 

פרה עברה שתי סדרות של סוגי תאורה:
 ניסוי חושך – 4 שעות ביום מוארות וכל השאר בחושך. 

ניסוי אור – תאורה במהלך כל היממה. 
סידרה  בין  36 שעות. ההפרש   – נמשכה למשך  סידרה  כל 

אחת לשנייה היה כחודש.
 REM שינת  שעות  יותר  של  נטייה  הראו  המחקר  תוצאות 

בניסוי של החושך )4 שעות אור בלבד(.

 4( סה"כ דקות שינת REM במשך 36 שעות. כחול – חושך 
)24 שעות של תאורה  אור   – אדום  ביממה(,  שעות תאורה 

ביממה(.

אחרונה שיוצאת סוגרת את האור
כדי לבדוק אם קיימת העדפה לבצע פעולות מסויימות באור 
ולכבות  להדליק  הולשטיין  פרי   4 לימדו  חוקרים  בחושך,  או 
את האור בתא שלהם. התאים היו חשוכים לגמרי ובעזרת 

מצלמות אינפרא אדום ניתן היה לעקוב אחרי פעילות הפרים. 
הפרים עברו אימון לפני הניסוי, שבו הם למדו להדליק ולכבות 

את האור בעזרת האף שלהם. אורך הניסוי היה 5 ימים.
מספר הפעמים הממוצע שהפרים הדליקו וכיבו את האור 	 

ביממה היה 20.
אחוז הזמן שבו הפרים השאירו את האור דולק בתא היה 	 

כ–54% מהיממה.
היו 	  האור  את  הדליקו  הפרים  שבהם  העיקריים  הזמנים 

בשעות: 00:00, 07:00, 12:00 ו–20:00.
אכילה, 	  כמו  פעולות  לבצע  קלה  העדפה  הראה  המחקר 

עמידה ורביצה בזמן שהאור דולק.
או 	  לאור  העדפה  הייתה  לא  גרה  והעלאת  שינה  בעבור 

לחושך.

לסיכום:

הפרות.  של  בשינה  העוסקים  מחקרים  מאוד  מעט  ישנם 
ניסוי מאוד קטנות.  המחקרים שנעשו עד כה כללו קבוצות 
לשאול  חשוב  בחושך  או  באור  שינה  של  העדפה  מבחינת 
באיזה שלב של שינה מדובר. המחקר שהראה שאין העדפה 
לשינה מבחינת התאורה, לא עשה הפרדה בין שלבי השינה. 
המחקר שבדק את שלבי השינה בעזרת מכשיר EEG, הראה 
יותר שעות שינת REM בקבוצת הניסוי של החושך. לדעתי 
הפרות  של  השינה  על  המשפיעים  נוספים  גורמים  קיימים 

 .וזהו תחום הדורש מחקר נוסף

נקודות להשוואה:

מספר שעות שינה סוג בעל החיים
ממוצע ביממה

20עטלף חום
16טיגריס

11כלב
8חזיר
5עז

4פרה
3סוס

2ג'ירפה

Sleep in dairy cows recorded with a non-invasive EEG technique, 2012. 
The effects of two light programs on sleep in dairy cattle, 2012.
Assessing sleep state in calves through electrophysiological and 
behavioural recordings: A preliminary study, 2007.
The preference of individually – penned cattle to conduct certain 
behaviours in the light or the dark, 1996.
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