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גידול האוכלוסייה האנושית מוביל •

 לגידול בשטחים החקלאיים בעולם

 

מהשטח היבשתי על    80%-כיום כ•

 כדור הארץ מושפע מפעילות חקלאית

www.fao.org 
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מתאפיינת בין  -חקלאות מודרנית •

.  היתר בהומוגניות של המרחב

גורמת לקיטוע ואובדן בתי גידול  

 טבעיים

 

חקלאות יכולה להוביל   -לפיכך •

 לירידה במגוון הביולוגי

 

הוא שמירה   –אחד הפתרונות לכך •

על כתמים טבעיים בתוך המערכת  

 החקלאית



 :החקלאי יכולה לאפשר המטריקסשמירה על כתמים טבעיים בתוך 

 

 שמירה על בתי גידול טבעיים•

 הגדלת ההטרוגניות המרחבית•

 בין בתי גידול טבעיים' אבני קפיצה'מיתון השפעת הקיטוע ויצירת •
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 גיא רותם: צלום
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 הסמיכות הגיאוגרפית בין הכתמים לשדות יכולה•

 להשפיע על קבלת ההחלטות של האורגניזמים החיים בכתמים   

 

 גידולם  בית את חיים בוחרים בעלי •

 בהתאם להערכתם את איכות השטח -הבחירה 

 כיוםבעתיד על סמך איכותו  

 

 

 

 מוטעית תשפיע על סיכויי השרידות והרבייה  /בחירה נכונה•

אקולוגיות שנחקרו חסרה  -האגרוברוב המערכות 

ההתייחסות לקשרים שמקיימים זוחלים בסביבה  

 הטבעית עם השדות החקלאיים
 



 שאלות המחקר

של  הרבייתיתהאם השדות החקלאיים מגבירים את ההצלחה 1.

 ? הזוחלים בשטחים הטבעיים

ישנה תנועת זוחלים בין הכתמים הטבעיים הממוקמים  האם 2.

  ?במטריקס החקלאי של שפלת יהודה
האם ישנה תנועת זוחלים מהכתמים הטבעיים  -2-תנאי הכרחי ל3.

 ?לשדות ומהשדות לכתמים
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בועז שחם: צלום  



 שטח המחקר

(a) (b) 
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 שטח המחקר

מערכי מחקר 13נדגמו   

 בית ניר גלאון

 כתמים טבעיים=כתמים בהירים



 2011הדיגום התבצע באביב •

בקציר , ארבע לפני הקציר: הדיגום התבצע במשך שש פעמים•

 ושבוע לאחר מכן

 שעות 72 –בכל פעם המלכודות נפתחו ל •

 משקל ועוד, מדדנו אורך גוף•

 לאחר מכן שוחררו הזוחלים בחזרה •

 

 

 פרוקי רגלים הובאו למעבדה והוגדרו עד רמת סדרה•

נמרוד בן אהרון: צילום 8  

 איסוף נתונים
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 תוצאות

 פסים חומטימהתצפיות היו  80%-מעל ל



Sampling time and habitat repeated-measures ANOVA, F(5, 240) = 10.43, p < 0.001, 
and F(3, 48) = 72.46, p < 0.001 10 

 (פסים בעונות השונות ובבתי הגידול השונים חומטי' מס)תוצאות 



One-way ANOVA, F(2, 61) = 33.7, p < 0.05 
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 מצב גופני –תוצאות 



רגליים בשדות לעומת הכתמים  בפרוקיגבוה יותר מצאנו שפע 

 הטבעיים

 (one-way ANOVA, F(1, 17) = 14.377, p = 0.001) 
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בועז שחם: צלום גיא רותם: צלום   

 (רגלים פרוקי)תוצאות 
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 סיכום ביניים

 מצאנו שפע רב יותר של פרוקי רגליים בשדות•

 

 מצאנו תנועה משמעותית של חומטים מהכתמים לשדות  •

 

 מצאנו תנועה מעטה מאוד מהשדות לכתמים  •

 

הפרטים שהיגרו מהכתם לשדה היו פרטים במצב פיסיולוגי טוב •

 בהשוואה לפרטים שנשארו בכתם



מה קורה אם בבית הגידול הנבחר התנאים  

מבחינת בעלי  )משתנים באופן בלתי צפוי 

 ?  (החיים
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 גידולם  בית את חיים בוחרים בעלי •

 בהתאם להערכתם את איכות השטח -הבחירה 

 כיוםבעתיד על סמך איכותו  

 

 

 

 מוטעית תשפיע על סיכויי השרידות והרבייה  /בחירה נכונה•



 מלכודת אקולוגית
 

פני בתי -כאשר אורגניזמים בוחרים בבית גידול לא איכותי על

 גידול איכותיים יותר אשר הינם זמינים

 :  קריטריונים למלכודת אקולוגית

 הפרטים צריכים לבצע בחירה של בית גידול אחד על פני האחרים•

 של הפרטים בבתי הגידול השונים בפיטנסישנו הבדל •

משל הפרטים  נמוךשל הפרטים בבית הגידול המועדף  הפיטנס•

 בבתי הגידול האלטרנטיביים
Robertson and Hutto 2006 
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 סיכום

 אוכלוסיית הכתמים נשארה פחות או יותר יציבה לאורך העונה•

 

 אוכלוסיית השדה גדלה עד לקציר•

 

 אחרי הקציר לא נמצאו פרטים בשדות•

 

 פרטים צעירים נמצאו רק בכתמים הטבעיים•

אנחנו  , Robertson and Hutto (2006)בהתאם לתוצאות ועל בסיס 

 עבור חומט הפסיםמלכודת אקולוגית מסיקים ששדות החיטה משמשים 
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 סיכום

 ?  לאן החומטים נעלמו

 

 מתו כתוצאה מהפעילות החקלאית עצמה•

 

 מתו כתוצאה לחשיפה פתאומית לטורפים  •

 ? האם יש כאן בעיה

 יתכן שלא מהווה בעיה –אקולוגית קיימת זמן מה -האגרוהמערכת •

 

 את האוכלוסיותיתכן שחילופי גידולים הנעשים מדי פעם מצילים •
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 תודות

 יוני גביש•

 אודי קולומבוס•

 אבניוןיואב •

 איתי רנן•

 זהבה סיגל  •

 בוגיןיעל •

 

 

 תודה לכל עוזרי המחקר•

 ביעדאתודה לגל •

  -ש בית"תודה לצוות גד•

ניר על עזרתם ושיתוף  

 הפעולה שלהם
 

מיסודה  , "ן"נקודת ח"תודה ל

על הסיוע  , של יד הנדיב

 במימון המחקר
ליהל ולפלג, תודה מיוחדת לאשתי עומר  
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