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    חלוקה למרחבים ואפיון כללי של תוכניות   6.2.1
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 .ותשובות ראשוניות מהניסיון באירופה, שאלות מהותיות

 

 

 ביבליוגרפיה
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 : רשימת איורים

 

    מגמות ותהליכי שינוי בחקלאות באירופה: 1איור 

 השפעות חקלאות על אוכלוסיות של פרפרים במדינות שונות: 2איור 

 חקלאות אורגנית במדינות אירופה: 3איור 

  )Nature_Value farmland-High(ים חקלאיים חשובים לשימור ערכי טבע פריסת אזור: 4איור 

 במדינות שונותמכלל השטח המעובד  HNVאחוז שטחי   :5איור 

 )סכמטי(מגוון הביולוגי ת של החקלאות לבין הבין האינטנסיביו הקשר:  6איור 

 אינטנסיפיקציה של החקלאותידי -ימים על המאו)IBAs(אזורי צפרות חשובים  : 7איור 

 חקלאות אקסטנסיביתב בהם שימור ערכי הטבע תלוי  2000Naturaאזורי :  8איור 

  מתוך כלל השטח החקלאי המעובד AESי השטח החקלאי המנוהל תחת הסכמ:  9איור 

 

 : רשימת נספחים

 

 )חנקן וזרחן(אורגניים בחקלאות -תוספות חומרי הזנה אנ:  1נספח 

  הגדרה-מגוון ביולוגי :  2נספח 

  הסבסוד החקלאישלושת עמודי הטווח של:  3נספח 

 דוגמאות של נופים תרבותיים ערכים לשמירת מגוון ביולוגי:  4נספח 

וסדר הצטרפות המדינות, וד האירופיההיסטוריה של ההסכמים באיח:  5נספח 
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  המחיר הסביבתי של המהפכה הירוקה: 1פרק 

 

 קההמהפכה הירו  1.1

 

    ההישגים והמחירים של החקלאות המודרנית1.1.1

 

כשהן מנוהלות נכון הן . סיסטמות הטבעיות של העולם הן נכסי הון עולמיים מרכזיים-האקו

, )למשל מזון ימי ומוצרי עץ(כולל ייצור מוצרים חיוניים , מניבות סדרה של שירותים חיוניים

למערכות , יתרה מכך). והאבקה, ת קרקעפוריו, למשל טיהור מים(תהליכים תומכי חיים 

למשל שימור מגוון גנטי (אקולוגיות מגוונות יש ערך מבחינת שימור האפשרויות העתידיות 

, יחסית לסוגים אחרים של נכסים עולמיים, למרבה הצער). לשימוש עתידי בחקלאות ורפואה

מקרים רבים נתונות וב, בדרך כלל אינן מנוטרות, מערכות אקולוגיות טבעיות אינן מובנות

החשיבות של השירותים שמערכות אקולוגיות , במרבית המקרים. לתהליכי הרס וצמצום מהירים

 .  (Daily et.al., 2000)מספקות לאדם מוערכים רק אחרי אובדנם 

 

 המבוסס בעיקר –ייצור התבואה .  השנים האחרונות מרשימים ביותר40ההישגים החקלאיים של 

גדל בקצב העולה על קצב הגידול של ,  )ותירס, שעורה, חיטה, אורז( גידולים על ארבעה מינים של

הישגים אלה צמצמו במידה ניכרת את מספר האנשים הרעבים .  האוכלוסייה האנושית בעולם

הגדלת ,  שליטה בגידולים ובגנטיקה שלהם–שלושת המאפיינים של החקלאות המודרנית . בעולם

) ומחלות, חרקים, עשבים(ושליטה במזיקים , כימי והשקיהפוריות הקרקע באמצעות דישון 

מאפיינים אלה .  הם סימני האיכות העיקריים של המהפכה הירוקה–באמצעות מדבירים כימיים 

שהיו בעבר נדירים במערכות אקולוגיות טבעיות , שנתיים-אפשרו  לארבעה מינים של צמחים חד

 40% - המאכלסים כ–ים דומיננטיים בכדור הארץ להפוך למיני צמח) ותירס, שעורה, חיטה, אורז(

 –קולטורות של גידול אחיד -אזורים עצומים בעולם הפכו למונו. משטחי הגידול החקלאי בעולם

 . וחולייתנים, חרקים, שהחליפו מערכות אקולוגיות טבעיות שהכילו בעבר אלפי מינים של צמחים

  

. על עלייה בייצור החקלאי גבוה מאדהמחיר הסביבתי שאוכלוסיית העולם משלמת , אולם

 של החקלאות המודרנית נחשבת לאחד האיומים ∗והאינטנסיפיקציההתיעוש , ההתפשטות

בנוסף להשפעות . ועל המגוון הביולוגי העולמי, הגדולים ביותר על שירותי מערכות אקולוגיות

 מערכותהחקלאות משנה את התפקוד של ,  על גזי החממה ועל האקלים העולמיהחקלאות

-על; ומים, זרחן, ידי שחרור עודף של משאבים מגבילים כגון חנקן-על: אקולוגיות בדרכים שונות

ידי הסבה של בתי גידול טבעיים מגוונים לשטחים -על; ידי הפצה של חומרי הדברה כימיים

 במהלך רבע המאה האחרון של. ידי פגיעה ישירה ועקיפה במגוון הביולוגי-ועל; חקלאיים אחידים

 הן בתחומי התפוצה והן בצפיפויות של –נמדדו באירופה התדרדרויות דרמטיות , 20-המאה ה

דיווחים אלה גורמים לדאגה הולכת וגדלה לגבי . מינים רבים הנפוצים באזורים חקלאיים

ההשלכות הסביבתיות והקיימות העתידית של הפעולות החקלאיות האינטנסיביות המקובלות 

 . רבים העולםכיום באזורים חקלאיים
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והעלתה את הצריכה , 3.7במהלך המאה העשרים אוכלוסיית העולם הכפילה את עצמה פי 

בני , כיום. על חשבון המשאבים הטבעיים של כדור הארץ, 4.6 פי (GDP)העולמית הגולמית  

האדם מנצלים לשימושם יותר משליש מהיצרנות הראשונית של מערכות אקולוגיות יבשתיות 

, תחזיות העוסקות בקשר בין גידול אוכלוסייה. צית מהמים המתוקים הזמיניםוכמח, בעולם

,  כשישה בליון נפשות21-המונה בראשית המאה ה, צריכה וסביבה גורסות כי אוכלוסיית העולם

 2050 בליון בשנת 9ולהגיע לסביבות , 2020צפויה לגדול לסביבות שבעה וחצי בליון נפשות עד שנת 

(UN, 2003) .הדרישה למזון של אוכלוסייה עולמית, 21- גורסות כי באמצע המאה ההערכות 

 ואמידה יותר מהאוכלוסייה הנוכחית תגרום להסבה של כביליון הקטארים 50% -הגדולה ב

 .  שטחים טבעיים לשטחי ייצור חקלאינוספים של 

 

פי -על. םהסבה של בתי גידול טבעיים לשטחים חקלאיים הם גורם מרכזי בהרס בתי גידול בעול

במידה ויימשך הקצב הנוכחי של הסבת שטחים , )2001; 1999('  וחובTilmanהערכותיהם של 

 משטח הקרקע 18%צפוי גידול של , לשטחי חקלאות ומרעה) אזורים עשבוניים, יערות(טבעיים 

 הקטארים נוספים של 109 -המשמעות של נתון זה הוא אבדן של כ. 2050המעובד בעולם עד לשנת 

מרבית ההתפשטות של חקלאות . ב כולה" שטח השווה בגודלו לשטחה של ארה-ות טבעיות מערכ

 בעיקר באמריקה הלטינית -בעולם צפויה להתרחש באזורים יובשניים במדינות מתפתחות 

מכיוון שמערכות אקולוגיות בעלות מגוון ביולוגי גבוה נוטות להתפתח על . ובמרכז אפריקה

סיסטמות באזורים יובשניים אלה תזיק למגוון הביולוגי -הרס אקו, אדמות בעלות פוריות נמוכה

בנוסף לאבדן הישיר של . העולמי באופן שאינו פרופורציוני לגודל היחסי של השטחים שיוסבו

מינים פולשים , אינטראקציות בין שינויי אקלים, המגוון הביולוגי בשטחים המוסבים לחקלאות

 .ולים לגרום לאבדן נוסף של מגוון ביולוגיוקיטוע רצפים של שטחים טבעיים יכ

 

  בחקלאות אנאורגנייםחומרי דישון והדברה  השלכות של 1.1.2

 

Tilmanההשפעות של החקלאות העתידית על גורמים  את העריכו בעזרת מודל, )2001('  וחוב

ון הכפלת ייצור המז, פי הערכותיהם-על. רים לשינויי האקליםאקולוגיים גלובליים שאינם קשו

 השנים האחרונות לוותה בשינויים משמעותיים בזמינות של שלושת הגורמים 35העולמי במהלך 

ראו גם נספח  (* זרחן ומים,  חנקן–המגבילים המרכזיים במערכות אקולוגיות יבשתיות ומימיות 

ההשפעה של הוספת חומרי הזנה מגבילים למערכות אקולוגיות גוררת השתלטות מספר קטן . )1

העלמות מינים אחרים והקטנה של המגוון ,  צמחים ובעלי חיים שהיו בעבר נדיריםשל מיני

 .  (Dalton and Brand-Hardy, 2003)הביולוגי 

 

יש לחומרים האלה , למרות שהחברה האנושית נהנית מיתרונותיהם של חומרי ההדברה הכימיים

 רים צבירה ביולוגיתחלק מחומרי ההדברה עוב. גם השלכות סביבתיות ובריאותיות שליליות

(bio-accumulate)ומשפעים על בריאות בני אדם ומינים ,  בשרשרות מזון במערכות אקולוגיות

                                                                                                                                                                      
∗
  .1.2.1יף  ראו תיאור חקלאות אינטנסיבית בסע-הפיכת הניהול החקלאי לאינטנסיבי יותר :  אינטנסיפיקציה 
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. אחרים במקומות מרוחקים מהאזורים בהם שוחררו ובמשך שנים רבות לאחר שחרורם למערכת

ויות כמ, במידה ודגמי השימוש הנוכחיים בחומרי הדברה ימשכו, )2001. ( וחובTilmanעל פי 

 נעות בין הכפלות של פי 2050חומרי ההדברה הכימיים שיצטברו במערכות אקולוגיות עד לשנת 

 . מהכמויות הנוכחיות4.8 ועד לפי 1.9

 

 

 אורגניים בחקלאות-תוספות חומרי הזנה אנ: 1נספח 

 חנקן

שווה פחות או , ימיים הן באמצעות גידול קטניות והן באמצעות ייצור דשנים כ-קצב ייצור החנקן בחקלאות , כיום

אם המגמות , )2001('  וחובTilmanפי -על.  ביולוגית על פני כדור הארץ-יותר לקצב השחרור הטבעי של חנקן פעיל

כמות , שאפיינו את המהפכה הירוקה בחקלאות יימשכו בשנים הקרובות ואוכלוסיית העולם תמשיך לגדול ולהתעשר

 מליון טונות של חנקן 236X106זאת אומרת שיתווספו  (2050 עד לשנת 2.7י ופ, 2020 עד 1.6החנקן הגלובלי תוכפל פי 

 מליון טון שיתווספו באופן טבעי מכל מקורות 140X106 -יחסית ל, למערכות אקולוגיות יבשתיות מתוצרי דישון בלבד

, ים בקרקעממאגר המינרל: הזמין בקרקעות חקלאיות מכמה מקורות, חנקן הוא חומר הזנה חיוני). החנקן בטבע

מדשנים , מתהליכי קיבוע של חנקן אנאורגני על ידי קטניות, מפעילותן של בקטריות הקרקע  המפרקות חומר אורגני

יכול לצאת , ידי היבולים החקלאיים-חנקן שאינו נקלט על). זבל בעלי חיים(ואורגניים ) כימיים(אנאורגניים 

NO2)שטיפה של חנקות : מהמערכת החקלאית בכמה אופנים
-
 ; NO3

-
-תהליכי דה, (NH3)התנדפות של אמוניה , (

תוצרי הלוואי של החנקן המשמש את המערכות החקלאיות . ניטריפיקציה והכללה במאגר החנקן האורגני בקרקע

כגז או כיונים מסיסים , כאשר אמוניה. (Dalton and Brand-Hardy, 2003)גורמים לנזקים סביבתיים מגוונים 

העשרה בחנקן . טבעיים-גידול חצי-היא יכולה לגרום להעשרה בחנקן או איטרופיקציה בבתי, עמגיעה לקרק) חנקות(

להשתלטות של מספר מצומצם של , אנטרופוגני מובילה לחוסר איזון בחברות הצומח בבתי גידול מימיים ויבשתיים

נחלים ולאגמים גורמים לעליה יוני אמוניה הנשטפים ל. ולירידה במגוון הביולוגי, מינים בעלי יכולת צמיחה מהירה

תחמוצות . (NOX)תהליכי דניטריפיקציה הופכות חנקות לתחמוצות חנקן . תהום-בחומציות של האגמים ולזיהום מי

מחלות ; תרומה לאפקט החממה, בין היתר. אלה מצטברות באטמוספירה ותורמות לסדרה של מפגעים סביבתיים

אבדן מגוון ביולוגי בבתי גידול עשבוניים והעלאת החומציות של ; ציםתמותת ע; )בעיקר בדרכי הנשימה(בריאותיות 

מכיוון שאמוניה ויוני אמוניום המשמשים כדשנים אורגניים וכימיים המפזרים בשדות חקלאיים הם . נחלים ואגמים

 פחות ממחצית מכמות החנקן המפוזר בשדות, חומרים נדיפים המוסעים באוויר ממערכת אקולוגית אחת לשנייה

שאר החנקן מוסע בדרכים שונות אל מחוץ לשדות ומגיע למערכות . מעובדים נקלט ונקצר עם התוצרת החקלאית

 .אקולוגיות טבעיות או מצטבר כגז אטמוספירה ומשפיע על האקלים העולמי

 

 זרחן

אגמים זרחן הנשטף לנחלים ו. י במערכות אקולוגיות מימיותזזרחן מהווה חומר הזנה מגביל מרכ, באופן דומה

מוריד את איכותם של המים ופוגע במבנה , מקרקעות מעובדות או משפכים לא מטופלים של חוות לגידול חיות משק

 1.4 מדברות על הכפלה של פי  2020תחזיות לשחרור זרחן בשנת , )2001('  וחובTilmanפי -על. שרשרות המזון

 . 2050 עד לשנת 2.4של והכפלה , מכמויות הזרחן המשוחררות למערכות אקולוגיות כיום

 

 

 אקולוגית המערכת החקלאות ואבדן שירותי   1.1.3

 

הכפלת כמות המזון המיוצר בעולם תשפיע על היכולת של מערכות אקולוגיות שאינן חקלאיות 

; )המתאימים לשתייה( אספקת מי תהום נקיים –כגון , לספק שירותים החיוניים לגורל האנושות

; אוכלוסיות בר המשמשות כבסיס גנטי להשבחת מיני צומח חקלאייםשימור הפוטנציאל הגנטי ב
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בעלי חיים של שמירה על מינים ; מניעת ארוזיה ושמירה על פוריות של קרקעות; שירותי האבקה

למשל עטלפי חרקים ופרוקי רגליים (המצמצמים את יכולתם של מזיקי חקלאות להתפרץ 

 .   מקטינה נגר עילי ושטפונותשמירה על יערות וצמחיית מדרונות ה; )טורפים

   

, (Monocultures)פני שטחים רחבים -החקלאות המודרנית מאופיינת בגידולים אחידים על

עקרונות אקולוגיים חוזים כי מערכות אחידות . הגדלים על קרקעות שעוברות חריש עמוק ודישון

לישה של מיני צמחים רגישות לפ, מאבדות חומרי הזנה בשטיפה, כאלה נוטות להיות לא יציבות

, חריש עמוק.  (Tilman 1999)ונוטות להתפרצויות של מחלות ומזיקים , עשבוניים פולשים

ידי פגיעה באוכלוסיות מאקרואורגניזמים -פוגע בפוריות קרקעות חקלאיות הן על, למשל

 (Lavelle, 1997)החשובים להנעה של תהליכי פירוק של חומרים אורגניים ) שלשולים וטרמיטים(

חנקן (ידי זירוז תהליכי שטיפה הגורמים לקרקע לאבד חומרי הזנה אורגניים חשובים -והן על

  . (Holland, 2004) בקצב מהיר) וזרחן

  

 

 כוחות מניעים ומגמות בחקלאות האירופאית היום   1.2

 

 מזהים ארבעה מגמות האופייניות לכיווני התפתחות עכשוויים ועתידיים בחקלאות האירופית

 :)1איור או גם ר(

 

 (Intensification)אינטנסיפיקציה    1.2.1

גורמים שונים .  השנים האחרונות40כמות היבולים ויעילות הייצור נמצאת במגמת עליה במהלך 

בראש ובראשונה שינויים בטכנולוגיים בשיטות . משפיעים על היעילות של השיטות החקלאיות

, גיוס תרופות לטיפול בחיות משק, ן והדברה כגון שימוש בכימיקלים לדישו-החקלאיות 

שימוש בהשקיה והשבחה , ניקוז והורדת מפלס המים באזורים לחים, התפתחות המיכון החקלאי

מגמות חברתיות וכלכליות שונות מניעות את תהליכי . גנטית של גידולים חקלאיים

ת חקלאיות באזורים מיזוג שדות וחוו,  למשל–האינטנסיפיקציה באופן שונה במדינות  שונות 

תיכוניים -באזורים ים(הרחבת אזורים המקבלים השקיה , )בעיקר בצרפת ובאנגליה(נרחבים 

והרחבת השימוש במדבירים אנאורגניים , )שנחשבו בעבר לבעלי פוטנציאל פוריות נמוך

   ).    פינלנד וצרפת, בלגיה, במדינות עשירות יחסית כמו הולנד(ובפוספטים 

 

 (Marginalisation)כת אזורי חקלאות לאזורי שוליים הפי    1.2.2

הרמה : התהליך קורה בשתי רמות. נטישה של אדמות חקלאיות נפוצה באזורים נרחבים באירופה

 בעיקר באזורי חקלאות פריפריאליים וחוות העובדות על –נטישה של חוות שלמות , הראשונה

 למשל באנגליה הצפונית –ן הים התיכון תופעה הנפוצה בצפון אירופה ובאג(מתח רווחים נמוך 

הרמה השנייה היא נטישת ; )ספרד ופורטוגל, איטליה, מרכז ודרום צרפת, יוון, אירלנד, והמערבית

שדות חקלאיים הנמצאים בשולי חוות גדולות העוברות תהליכי אינטנסיפיקציה של השיטות 

     .החקלאיות ומצמצמות את השטח המעובד
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 (Specialization)התמחות     1.2.3

גורמת , התמחות של חקלאים בסוגים מסיימים של גידולי שדה או בגידול סוג אחד של חיות משק

בעוד .  שהיו נפוצות באזורים רבים באירופה(mixed cropping)להעלמות של החוות המעורבות 

טבעיים שבחוות המערבות גידולי שדה עם גידול בעלי חיים תקיים שימוש במחזורי החומרים ה

ההפרדה בין גידול בעלי חיים לגידולי שדה מפירה את מיחזור , לדישון ושמירה על פוריות הקרקע

 . ומגדילה את התלות של חקלאים בדשנים אנאורגניים להעשרת קרקעות חקלאיות, הנוטריינטים

 

 (Concentration)ריכוז     1.2.4

ה להתמחות של קבוצות של חוות גוברת גם הנטיי, ככל שהחוות החקלאיות עוברות התמחות

המכסים אזורים , (clusters)באזורים מסוימים להתמחות באותם סוגים של גידולים חקלאיים 

אך גם גורם , ריכוז הגידולים באותם אזורים תורם להתייעלות של הייצור החקלאי. נרחבים

 בעמק פריס או כך למשל ריכוז גידול החזירים באזורים נרחבים. לריכוז הבעיות הסביבתיות

 .     בהולנד גורם לזיהום מקורות המים בכמויות גדולות של חנקן וזרחן באזורים אלה

 

 
 כן ו; )ידי צבעי המפה-מיוצגת על(באירופה היחסית באזורים חקלאיים אינטנסיביות רמת את מפה המציגה :  1איור 

מגמת ירידה באינטנסיביות של  בהם ניכרת מייצגים אזוריםהעיגולים הלבנים .  של החקלאותההשתנותמגמות את 

 ). IRENA, 2005מקור (תהליכי אינטנסיפיקציה אזורים העוברים בעוד העגולים האפורים מייצגים ; החקלאות
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 חקלאות ואבדן מגוון ביולוגי באירופה   1.3

 

 המהפכה החקלאית והשפעתה על הנוף הטבעי באירופה    1.3.1

 

כנולוגית שקרתה ב צמחה באופן ישיר מהתקדמות ט" באירופה וארהמרבית החקלאות המודרנית

האקלים הים תיכוני של אזור הסהר .  שנים10,000 -לפני כ,  במזרח התיכוןבאזור הסהר הפורה

בעלי יכולת  ,בעלי זרעים גדולים, שנתיים-ם חדהפורה נתן עדיפות לאבולוציה של צמחים עשבוניי

סיפקו , )לפני שעברו טיפוח ותירבות(ורתם הטבעית גם בצ, מינים אלה. האבקה עצמיתל

תירבות ועיבוד של . רים כמויות זרעים של עד טונה להקטלקט-לאוכלוסיות מקומיות של ציידים

שהיוותה בסיס להבניה מחדש של החברה , הדגניים הקדומים האלה יצר אספקת מזון יציבה

טכנולוגיית עיבוד . ר העולמי כיוםומסבירה במידה רבה את הפריסה של העוש, האנושית בעולם

 .  שנים7,000-והגיעה לאזורים המערביים של יבשת אירופה לפני כ, הדגנים התפשטה במהירות

 

, הסרת היערות שכיסו את מרבית מרכז וצפון אירופה מאז סיום תקופת הקרח האחרונה

ים ביותר ם המשמעותיווה את אחד השינויים האנתרופוגניימה, והחלפתם בשדות חקלאיים

השינוי הזה הוביל , בזמנים היסטוריים. שהשפיעו על הנוף ועל בתי הגידול הטבעיים באירופה

ויתכן שגם לעלייה במגוון מיני הציפורים המאכלסים את אירופה , לעלייה במגוון מיני הצומח

חלק גדול מהמגוון , לאחר אלפי שנים של התפשטות חקלאית, היום. (Diamond, 1997)כיום 

-למעלה מ. (Krebs et al., 1999)יולוגי של אירופה מתקיים על אדמה המשמשת לייצור מזון הב

. רות שנתון זה שונה ממדינה למדינהלמ -מוקדש לייצור מזון , רקע באירופה משטח הק50%

מורכבת ממינים המאכלסים , לדוגמה, המאכלסות אזורים חקלאיים" החוות-ציפורי"חברת מיני 

מרבית המינים המתמחים במרחבים . בים פתוחים וממינים המתמחים במרח,מגוון בתי גידול

בעקבות התפשטות , הם מינים שהרחיבו את תפוצתם מערבה וצפונה לתוך יבשת אירופה, פתוחים

. אזורי החקלאות מאזורי הערבות היבשתיות באסיה ומהאזורים היובשניים  באגן הים התיכון

מספקים בית גידול המתאים לקינון , ם הנמוכים של אירופהאזורי חוות חקלאיות באזורי, כיום

  מינים של ציפורים הנמצאים ברשימות של מינים בסיכון באירופה120-וחריפה של כ

(European Conservation Concern – SPEC's) . 

  

 

 השפעת תהליכי אינטנסיפיקציה של חקלאות על מגוון ביולוגי    1.3.2

 

מיוחס לשינויים שחלו בחקלאות לאחר מלחמת , ן ביולוגי באירופההאובדן העיקרי של מגוו

למערכות חקלאיות תעשייתיות ,  במעבר החד מחקלאות חוות מסורתית–העולם השנייה 

אינטנסיפיקציה של . המקדמות שימושי קרקע יעילים ונופים חקלאיים פשוטים והומוגניים

 (landscape)סיפיקציה ברמת הנוף תהליכי אינטנ. לות מרחביותאחקלאות מתרחשת בשתי סק

תהליכי , ברמת הנוף. מוסיפה על השפעות מקומיות של אינטנסיפיקציה בפעולות חקלאיות בחוות

התמחות ומרכוז של סוגי , מיזוג חוות חקלאיות, אינטנסיפיקציה שהתבטאו בהגדלת שדות

ט שטחים שאינם יצרו נופים חקלאיים הומוגניים עם מע, הגידולים להגדלת יעילות הייצור
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ידי  קיטוע של בתי גידול -על, תהליכים אלה משפיעים על המגוון הביולוגי באופן עקיף. מעובדים

תהליכי אינטנסיפיקציה בפעולות החקלאיות  . טבעיים ויצירת אוכלוסיות קטנות ומבודדות

, )יש עמוקחר, קיצור מחזורי רוטציה של גידולים, הומוגניות בגידולים, מיכון, דשנים כימיים(

 .  משפיעים באופן ישיר על מיני בעלי חיים החיים באזורים חקלאיים

 

 :2נספח 

מגוון , ברמת עושר המינים הביולוגיים:  מתייחס לגיוון הביולוגי בממדים שונים(Biodiversity)מגוון ביולוגי המושג 

או ,  להתייחס לכל אחד מהממדים בנפרדהמושג יכול. ומגוון גנטי בתוך אוכלוסיות, ומורכבות של מערכות אקולוגיות

 . להכליל את כולם

, במרבית המחקרים נהוג למדוד השפעות של חקלאות על מגוון ביולוגי ברמת המורכבות של המערכות האקולוגיות

מחקרים אחרים בודקים את היחסים בין התפקוד והיציבות של . ברמת בתי הגידול או ברמת החברה האקולוגית

 . יות לבין מגוון המינים שהן מאכלסותמערכות אקולוג

 

 IIהאביב הדומם    1.3.3

 

ניתוחים מהעת האחרונה מראים כי החקלאות המודרנית מהווה איום אנטרופוגני מרכזי על 

השוואה לשינויי האקלים העולמי ביכולתו להשפיע על -איום שהוא בר, המגוון הביולוגי העולמי

בר בעשורים האחרונים מכונה לעיתים -י ציפורים וחיותהאובדן של מינ. םשטחים נרחבים בעול

ספרה של . 1963כינוי המתייחס לספרה הקלאסי של רחל קארסון משנת , "האביב הדומם השני"

עורר את מודעות הציבור להשפעות רעילות מצטברות של מדבירי , "האביב הדומם", קארסון

 כי שאריות מהחומרים האלה עברו התגלה. DDTכגון יים המבוססים על כלורין חרקים אורגנ

אחד . והצטברו לריכוזים גבוהים דווקא ברמות הטרופיות הגבוהות, בשרשרות מזון אקולוגיות

הנתונים שנחרת בתודעה הציבורית היה הגילוי כי ריכוזים מצטברים של חומרים אלה אחראים 

וון שגרמו ליצירת ביצים עם כי, )כגון בז נודד ונץ מצוי(להצטמצמות אוכלוסיות של עופות דורסים 

האובדן של מגוון ביולוגי ', 60-לעומת ממצאי שנות ה. קליפות דקות ולפגיעה בהצלחת הרבייה

אמנם קשור לתהליכי אינטנסיפיקציה ותיעוש של החקלאות , המתרחש בשנים האחרונות

רעלת חיות אולם מרבית ההשפעות של החקלאות על מגוון ביולוגי אינן ישירות כמו ה, המודרנית

, "האביב הדומם"כבר כעשור אחד בלבד לאחר פרסום .  ידי שאריות של חומרי הדברה-בר על

כמו שינויים , התחילו לעלות חששות שאמצעים אחרים של אינטנסיפיקציה בחקלאות המערבית

 עלולים להשפיע לרעה על , ושימוש מוגבר בדשנים כימיים,בשיטות קציר ואיסוף היבולים

 . (Murton and Westwood, 1974)של מיני ציפורים החיים באזורים כפריים אוכלוסיות 

 

החוות המתמחים בחיים באזורים פתוחים הרוויחו היסטורית -למרות שקבוצת מיני ציפורי

כיום מצטברות עדויות לכך שאותה קבוצת מינים סובלת , מהסרת היערות לטובת שטחי חקלאות

מכיוון שגודל . וצה באזורים נרחבים ביבשת אירופהמהצטמצמות משמעותית במספרים ובתפ

המחקרים , השטח המעובד באירופה לא השתנה באופן משמעותי במהלך העשורים האחרונים

חוות מתמקדים בשינויים שחלו באופי החקלאות -המחפשים הסברים לפגיעה במיני ציפורי

 . (Donald et al., 2002)ובטיפולים החקלאיים 
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ציפורים הפכו לאינדיקטורים זמינים , ים קלה ופופולרית למחקר וניטורכקבוצת אורגניזמ

במחקרים על , יתרה מכך. למדידת ההשפעה של אינטנסיפיקציה של חקלאות על מגוון ביולוגי

נוטים להניח כי מגוון מיני הציפורים מהווה אינדיקטור טוב למגוון ביולוגי באופן , מגוון ביולוגי

ועל צמחיה מגוונת , )צמחים ובעלי חיים( נסמכות על מגוון סוגי מזון מכיוון שציפורים, כללי

 .(Tucker and Heath, 1994)רבייה קינון ומסתור מפני טורפים , מבנית לחיפוש מזון

 

הראו , שבה מתקיימת תוכנית ניטור ארוכת טווח אחר אוכלוסיות מיני ציפורים, באנגליה

של ' 80-שהתחילה כנראה בשנות ה, פורי חוותומדאיגה באוכלוסיות צי, הצטמצמות מהירה

כשני שליש ממיני הציפורים באירופה הנמצאות בסכנת הכחדה חיים , באופן כללי. 20-המאה ה

סיכמו סקרים על , )1999('  וחובKrebs. (Tucker and Heath, 1994)בעיקר באזורים כפריים 

 116כי , מסיכומם עולה.  בפרטהעלמות מיני ציפורים מהנוף הכפרי באירופה בכלל ובאנגליה

הם ,  כחמישית ממיני הציפורים באירופה–מינים של מיני ציפורים החיים סביב חוות חקלאיות 

החוקרים ציטטו מסקרים הנערכים . מינים שיש עתה דאגה לגבי שמירתם העתידית בטבע

 השנים 25 המראים כי במהלך, British Trust for Ornithology (BTO) -בבריטניה על ידי ה

כעשרה מליון פרטים השייכים לעשרה מינים של ציפורים החיות ומקננות בחוות , האחרונות

 כך גבוהים של-מסתבר שקצבים כל). 1טבלה  ראו(עלמו מהנוף הכפרי באנגליה נ, חקלאיות

ק במינים אנדמיים ונרשמו עד כה ר, הצטמצמות של אוכלוסיות ציפורים נדירים מאד בטבע

 .          (Donald et al., 2002)לאיים שנחשפו לפלישה של טורפים לא מקומיים 

 

 (%)שינוי בגודל האוכלוסייה  Species המין 

  - Passer montanus 83 דרור הרים  

  - Perdix perdix 74 חוגלית אפורה

  - Streptopelia turtur 65 תור מצוי

  - Miliaria calandra 61 גבתון עפרוני

  - Alauda arvensis 60 זרעית השדה

  - Carduelis cannabina 41 תפוחית מצויה

 - Sternus vulgaris 40 זרזיר 

  - Sylvia communis 38 סבכי קוצים

  - Vanellus vanellus 38 קיווית

  - Emberiza citronella 26 גבתון צהוב

  +Carduelis carduelis 59 חוחית

  +Columba oenas 162 יונת עצים

 

תורגם מתוך  (1995-1968שינויים באוכלוסיות של ציפורים החיות באזורים חקלאיים באנגליה בין השנים : 1טבלה 

Donald2002',  וחוב( 
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 ניתנו,  של מיני ציפורים באנגליההשערה שפעולות חקלאיות הן הגורם להיעלמותחיזוקים ל

ה בגודל אוכלוסיות של ארבעה מינים בסכנת הכחדה באזורים שבהם שינו ממחקרים שהראו עליי

   .(Peach et al., 2001 ; Vickery et al., 2004) פרמטרים בפעילות חקלאית

 

 הסיבות להשפעה של החקלאות המודרנית על מגוון מיני הציפורים   1.3.4

 

ות החקלאית לבין התאמה חזקה בזמן ובמרחב בין תהליכי אינטנסיפיקציה של הפעיל

החוות מצביעה על כך שיתכן ששינויים בחקלאות אחראים למצב -הצטמצמות חברת מיני ציפורי

אינטנסיפיקציה של החקלאות פירושה רתימת חלקים הולכים וגדלים של , באופן כללי. הציפורים

וצעו מספר מנגנונים ה. על חשבון מינים אחרים בטבע, הייצור הראשוני העולמי לשימוש האדם

לבין הצטמצמות אוכלוסיות מינים של , להסבר הקשר בין אינטנסיפיקציה של חקלאות באירופה

רגליים -זרעים ופרוקיכמו התדלדלות של מקורות מזון : פורים האופייניות לאזורים כפרייםצי

(Wilson et.al., 1999; Brickle et.al., 2000) ; העלמות של בתי גידול המתאימים לקינון

(Wilson et.al., 1997) ;תמותה ישירה מפעולות חקלאיות בחוותו (Chamberlain et.al., 1999) . 

 

Donaldאספו וסיכמו רשימה של שינויים , במאמר הסוקר ספרות מחקרית, )2002('  וחוב

 :בפעילות חקלאית באנגליה המשפיעים לרעה על מצב ציפורי החוות

 ,.Wilson et al)ום  במקורות המזון וצמצ, שימוש מוגבר בחומרי הדברה נגד חרקים •

1999) 

  . על חשבון שדות מרעה עשבוניים,הרחבה של  גידולים אחידים עם תשומות גבוהות •

 .כתוצאה ממיכון החקלאות, והגדלה של גודל השדה, צמצום מגוון בתי גידול •

 .יצרנית בשולי השדות- ופיסות קרקע לא(hedgerows)שיחים -העלמות של משוכות •

ושימוש נרחב בגידולים הנזרעים בסתיו  ,ם בזמני זריעה וקציר של גידולי דגניםשינויי •

  . ואינם משאירים שדות שלף במהלך החורף

ניקוז , הגדלה ביצרנות של שדות עשבוניים למרעה באמצעות הגדלת צפיפות בעלי החיים •

 .והוספת דשנים כימיים, שיזרוע, השדות

  .המאכלסים מגוון ביולוגי גבוה ת אזורים של חקלאות אקסטנסיביתנטיש •

בעקבות ההתמוטטות של  ננטשים שדות חקלאיים רבים בארצות אירופה המזרחית •

 .השלטון הקומוניסטי והפסקת התמיכה הממשלתית בחקלאות

 

 

 אורגניזמים ופרוקי רגליים-השפעות של החקלאות המתועשת על מגוון מיקרו    1.3.5

 

Wilsonם ציפורי  מיני26 של מחקרים הבוחנים את העדפות המזון של ערכו סקירה, )1999('  וחוב

של ת והשפעלבדוק מה ידוע על  מטרת הסקירה הייתה.  אזורים חקלאיים באירופההמאכלסים

החוקרים מצאו שאינטנסיפיקציה של אזורי . מתועשת על זמינות המזון של ציפוריםחקלאות 
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 את מגוון מיני הצומח ואת כמות  מקטינה)ההוספת דשנים כימיים וחומרי הדבר(מרעה עשבוניים 

בעונות הקינון מינים רבים של ציפורים מסתמכות על קבוצות של פרוקי רגליים ,  כמוכן.הזרעים

כימיים ומפעולות ם מחומרי הדברה מינים רבים של פרוקי רגליים נפגעי. להאכלת צאצאיהן

 של חוות חקלאיות בסוגים  התמחות;כגון ריסוס נגד צמחים עשבוניים -חקלאיות שונות 

 ,לעומת זאת. וחריש עמוק; אבדן של בתי גידול בשולי שדות חקלאיים ; מסוימים של גידולי שדה

הסקירה מעלה כי היפוך מגמות האינטנסיפיקציה בשדות מעובדים יכולה להוביל להשתקמות 

     . מהירה של המשאבים האלה

 

 : השפעות חקלאות על קבוצות אורגניזמים שונות

נצפתה . למדבירי חרקים ולהסרה של שולי שדות עשבוניים,  רגישים לחריששלשולים •

 ). מחיות משק( בזבל אורגני ם בשדות המדושניםעלייה באוכלוסיות השלשולי

 

עכבישים רגישים לריסוס נגד .  נמצאות בירידה באזורים חקלאייםעכבישיםאוכלוסיות  •

סיות עכבישים נפגעות מהסרה והיעלמות של כמוכן אוכלו. חרקים ונגד צמחים עשבוניים

 . שולי שדות לא מעובדים

 

 החשובות החיפושיות המשפחות של  נגד חרקים יש השפעה קטלנית על חמשלריסוסים •

 קרקע חיפושיות; (Curculionidae)החידקוניות :  ביותר במזונן של אוכלוסיות ציפורים

(Carabidae) ;עלים -חיפושיות אוכלות(Crysomelidae) ;Click-beetles 

(Elateridae);קצרחפיתיים  Rove-beetles .(Staphylindae)נמצא כי מינים ,  בנוסף

ממשפחת חיפושיות הזבל סובלים מתמותה ועיכוב התפתחות בשלב הלרווה כתוצאה 

 ירידה בצפיפויות של חיפושיות נצפתה. משאריות של תרופות בזבל פרות המפוזר בשדות

הסרה של שולי , של חוות חקלאיות מעורבות בגידולים מסוימיםגם בעקבות התמחות 

ריסוס בקוטלי עשבים הוריד צפיפות ומגוון . חריש בתדירות גבוהה, שדות לא מעובדים

 נמצא שעליה (Burel et al., 2004)צרפת -במחקר שנערך במערב.  של חיפושיות הקרקע

אולם ,  של חיפושיות קרקעבאינטנסיביות של החקלאות אינה משפיעה על עושר המינים

המינים הגדולים האופייניים לבתי גידול יציבים גודל הגוף הממוצע יורד מכיוון ש

 .   ומוחלפים במינים בעלי גוף קטן יותר,נעלמים

 

ח "דו.  רגישים לחומרי הדברה והעלמות של שטחי אחו עשבוניים פתוחיםפרפרים •

IRENA מיני פרפרים הקשורים לאזורים מציג נתונים על העלמות של אוכלוסיות של 

 פי נתוני-על).  2איור ראו (חקלאיים באזורים הידועים כאזורים חשובים לפרפרים 

 מכל האזורים החקלאיים החשובים לפרפרים 40% -כ, האיגוד הבינלאומי לפרפרים

 .(IRENA, 2005) מושפעים לרעה מתהליכי אינטנסיפיקציה ונטישת שטחים חקלאיים
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 נטיות של אוכלוסיות של מיני פרפרים שאורח חייהם קשור לאזורים חקלאיים באזורי פרפרים מרכזיים: 2איור 

 ). IRENA, 2005מקור (במדינות שונות 

 

 חקלאות ומודלים של שמירת טבע   1.3.6

 

.  המגוון הביולוגיחשוב להדגיש כי שימוש בקרקע לחקלאות אינו אך ורק הרס בתי גידול והורדת

 הסכמה בקרב האקולוגים כי שימור המגוון הביולוגי העולמי אינו יכול להסתמך כיום מתגבשת

וכי דווקא , השמורים בשמורות טבע" בראשיתיים"באופן בלעדי על חמישה אחוזים של בתי גידול 

 ת להערכתיום מגמוישנן כ. המגוון הביולוגי העולמיאחוז ניכר מתומכים באזורים חקלאיים 

בהתאם  דרכים לנהל אותם ולחיפוש אחר, יים לשימור מגוון ביולוגיחשיבותם של אזורים חקלא

 שמירת טבע מכיוון שהאסטרטגיה המסורתית של .לעקרונות המעודדים יציבות אקולוגית ומגוון

ראשוניות או "במרבית העולם התמקדה במשך שנים רבות בעיקר בהגנה על מערכות אקולוגיות 

לא הושם מספיק דגש על הערך הפוטנציאלי ,  והפרדה שלהן משימושי קרקע אחרים,"שיתיותברא

 .של מערכות חקלאיות כבסיס לשימור מגוון ביולוגי

 

, ב"בהכללה גסה ניתן לומר שבארה. ב"ישות לשמירת טבע באירופה ובארהקיים פער מהותי בין ג

 במטרה לשקם מנוהלותטבע הות לאומיים ושמורהפארקים המערכות האקולוגיות במרבית ה

מערכות אקולוגיות , לעומת זאת, באירופה. ("Wilderness")" בראשיתיים"ולשמר נופי טבע 

 באמצעות –בנוף   סוקצסיה מוקדמים יחסית במטרה לשמר שלביבאזורים השמורים מנוהלות

 וחקלאות ,עצים ביערותרעיה אינטנסיבית כריתה ודילול של , קציר של אזורי אחו עשבוניים

 . (Sutherland, 2004; Green et al., 2005)אקסטנסיבית

 

קשורים , הדגשים בשמירת טבע במדינות רבות באנגליה למשל, )Sutherland) 2004לטענתו של 

 שאפיין אותה  הנוף החקלאי באנגליה דומה גם כיום לנוף".נופים עתיקים"נראה לרצון לשמר כ

 של צמחים ובעלי חיים תלויים בהתקיימות של בתי הגידול  ומינים רבים,בתקופות קדומות מאד

סוקצסיה נתפסת כתהליך בעייתי מכיוון , בהתאם לכך. הפתוחים הקשורים לאזורים חקלאיים
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ובמדינות אחרות (מאמצי שמירת הטבע באנגליה .  נסגרים ביערותבתי הגידול הפתוחיםש

. ם סוקצסיוניים מוקדמים בנוף שלבימתרכזים במניעת סוקצסיה או בשמירה על )באירופה

ביניים של ניהול -המגמה של שמירת טבע באירופה היא להחזיק את האזורים השמורים ברמות

 ;אקסטנסיפיקציה של חקלאותהאינטנסיבית מיושמת מגמת חקלאות הבאזורי . והתערבות

ת ומניע, מיושמת מגמה של מניעת אינטנסיפיקציה מצד אחדובאזורי חקלאות אקסטנסיבית 

 . מהצד השניקרקעות נטישת 

 

למרות שקבוצות ילידים בעבר שינו את הנוף . השינויים בנוף צעירים יחסית, לעומת זאת, ב"בארה

עדיין העוצמה של השינויים שנערכו בנוף נחשבת קטנה יחסית , באמצעות שריפות יזומות

(Sutherland, 2004) .ימור של נופים מאמצי שמירת הטבע מתמקדים בשיקום וש, בהתאם לכך

המודל האמריקאי של שמירת טבע מאופיין בהתמקדות . ועידוד תהליכי סוקצסיה" בראשייים"

ות משימושי קרקע הפרדת השמור, "טבע בראשיתי"בשמורות טבע גדולות המיועדות להגן על 

מודל שמירת הטבע האירופאי מאופיין , לעומתו.  של מערכות אקולוגיות טבעיותושיקום, אחרים

נופי  של בתי גידול חקלאיים המייצגים מגוון של -בטיפוח ושימור פסיפס, מורות טבע קטנותבש

 . (Sutherland, 2002b)שימושי קרקע מסורתיים 

 

Greenמציינים שהגישה האנגלית לשימור מגוון ביולוגי באזורים חקלאיים, )2005('  וחוב ,

בעיקר באמצעות  -רחבה באירופה מקבלת תמיכה ,  Wildlife-friendly-Farmingמכונה גםה

הגישה הזו עומדת מול הגישה האמריקאית לשימור מגוון . AESהשקעת כסף רב בתוכניות 

תמיכה באינטנסיפיקציה והגדלת המבוססת על  – (Land-sparing)ביולוגי באזורים חקלאיים 

וגי ושימור  לשיקום אקול פחות פורייםתוך שחרור שטחים, היעילות החקלאית באזורים פוריים

ההבדלים העקרוניים בין המודל האמריקאי למודל האירופאי משתקפים בהבדל בין הגודל . טבע

לבין הגודל הממוצע באמריקה , )ר" קמ17.4בממוצע (הממוצע של אזורים שמורים באירופה 

 1505(ואמריקה הדרומית ; )ר" קמ432.2(אפריקה ; )ר" קמ286.1(אסיה ; )ר" קמ340.6(הצפונית 

 .          (Tscharntke et.al., 2005) )ר"קמ

 

 –מצד אחד . ן האירופאיו כיום נוטה לכיו שמירת טבעהמודל הישראלי של, לשם השוואה

מנת לשמור - על–מתונים רעייה זורי חורש טבעי הנוף מנוהל באמצעות לחצי בשמורות הטבע ובא

ישנה , מצד שני. )גירת החורשלמנוע ס (על רמות ביניים של הפרעות ושלבי סוקצסיה מוקדמים

עדיין אין אך , המוכרזותשמורות הטבע תחומי התמקדות בניהול המערכות האקולוגיות ב

בעיקר שטחים (ואופן הניהול של שטחים פתוחים ) האקולוגיות(מדיניות ברורה לגבי המטרות 

     .הגובלים בשמורות טבע או מעבים אותן) חקלאיים
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  קיימא -חקלאות בת   1.4

 

 הגדרות ועקרונות כלליים   1.4.1

מתגברות גם הדאגות על , במקביל להתגברות הדאגות על ההשפעות של חקלאות על הסביבה

הערכות דמוגרפיות חוזות שאוכלוסיית .  האפשרות לספק מזון לאוכלוסייה העולמית הגדלה

 מליון 800 - ככבר כיום. 21 -העולם עשויה להגיע לסביבות תשעה בליון נפש במהלך המאה ה

תזונה כיום הן תופעות הקשורות -למרות שרעב ותת. תזונה-אנשים בעולם חיים בתנאים של תת

אזורים רבים , יותר לחוסר נגישות למקורות המזון מאשר לכמויות המזון המיוצרות בעולם

יישוב שני הצרכים . בעולם אינם מייצרים מספיק מזון לקיים את כל התושבים המאכלסים אותם

 הוא אחד – ייצור כמויות מזון הולכות וגדלות לצד שמירה על הסביבה –העולמיים האלה 

קיימא וקיימות עתידית -האתגרים הסביבתיים הגדולים הנכללים תחת המטרייה של פיתוח בר

(Matson et.al, 1997)   . 

 

קלאות  מה ניתן לעשות כדי לצמצם את ההשפעות הסביבתיות ההרסניות של הח–נשאלת השאלה 

 ? היציבות והקיימות של המערכות החקלאיות, תוך שימור ושיפור היצרנות, המודרנית

תשובות חלקיות ימצאו בוודאי בהתקדמות . לאתגר המרכזי הזה אין פתרון פשוט אחד

והתפתחות של ,  שיפור בדיוק וביעילות של השימוש בחומרי דשן והדברה–הטכנולוגיה החקלאית 

מתמקדת בהחלפת האמצעים הטכנולוגיים , לעומת זאת, רה הזוהסקי. ההנדסה הגנטית

המאפיינים את החקלאות המתועשת באמצעים טבעיים המבוססים על הבנה והטמעה של 

 . עקרונות המניעים מערכות אקולוגיות טבעיות

 

מבלי לסכן את היכולת של , קיימא מכוונת לספק את הצרכים של ההווה-באופן כללי חקלאות בת

 : מתייחס למספר נקודות" קיימא-חקלאות בת"המונח .  הבאים לספק את צורכיהםהדורות 

 

מבלי , קיימא היא חקלאות השואפת לענות על מטרות הייצור העכשוויות-חקלאות בת •

ידי דלדול והתדרדרות של המשאבים -להעמיד בסכנה את צורכי העתיד על

 .(Matson et.al., 1997)הסביבתיים

 

 כאל –ריכה התייחסות אל המערכת היצרנית ברמה המערכתית קיימא מצ-חקלאות בת •

המנוהלת תוך הסתמכות על הבנה , (Agroecosystem)אקולוגית -מערכת חקלאות

 .(Gliessman, 2005)והטמעה של תהליכים אקולוגיים וסביבתיים במערכת החקלאית 

 

רשת שיעשה אך דו, קיימא אינה דוחה את נוהלי החקלאות הקונבנציונלית-חקלאות בת" •

תוך גילוי , ושהם ישולבו בטכנולוגיות משמרות ובניהול משמר, בהם שימוש מושכל

 )". 2002, אטינגר(אחריות לסביבה ולחברה 

 

בדוחות הערכה של  מוצגים כעקרונות מפתח קיימא-רונות כלליים של חקלאות בתעקמספר 

   :האיחוד האירופאי
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 .א מסתמכתפיתוח חקלאות המשמרת את המשאבים עליהם הי •

כגון (הסתמכות בעיקר על אמצעים תומכי ייצור הנובעים מתוך המערכת החקלאית  •

 . והגבלת השימוש בחומרים המגיעים מחוץ למערכת) קומפוסט וזבל מחיות משק

ידי תוספת חומרים -ידי תהליכי רגולציה פנימיים ולא על-שליטה במזיקים ומחלות על •

 ).עד כמה שניתן(חיצוניים למערכת 

ידי תהליכי עיבוד וקציר -על, ידוד התחדשות של משאבים טבעיים במערכת החקלאיתע •

 .   התומכים ומשתלבים בתהליכי סוקצסיה טבעיים

 

 קיימא-   גישות שונות לחקלאות בת1.4.2

 

המוסג תחת או , קיימא-חסות תחת המוסג חקלאות בתישנן גישות חקלאיות שונות היכולות ל

 :"דידותית לסביבהחקלאות י"ותר של הרחב י

 

גישות חקלאיות : (Wildlife Friendly farming)בר -חקלאות ידידותית לחיות •

גידול - שמירה על כתמים של בתי  ההדגשה היא על–המדגישות שמירה על ערכי טבע 

טבעיים המאופיינים בחקלאות -שמירה על אזורים חקלאיים חצי, טבעיים

מצמות את ההשפעות השליליות של חומרי ואימוץ שיטות חקלאיות המצ, אקסטנסיבית

 ,Mattison and Norris)הדברה ודישון כימיים על אורגניזמים שאינם מזיקים לחקלאות

2005) . 

 

 ניהול חקלאי המשלב  :(Organic or Biodynamic farming)חקלאות אורגנית  •

ך א, עם טכנולוגיות חקלאיות מודרניות, סביבה-גישות מסורתיות לחקלאות משמרת

, כתחליף לתשומות הסינטטיות. שולל לחלוטין שימוש בדשנים וחומרי הדברה כימיים

החקלאות האורגנית שמה דגש על שיטות לבניית הקרקע החקלאית באמצעים 

גזם ירוק וזבל מחיות , הוספת קומפוסט: למשל, המתבססים על עקרונות אקולוגיים

והגדלת מגוון סוגי ; גידוליםרוטציה של ; שליטה במזיקים באמצעים טבעיים; המשק

 . הצמחים ובעלי החיים במערכת החקלאית

 

שטח , ח על מדדים לחקלאות וסביבה במדינות האיחוד האירופי"פי נתונים המוצגים בדו-על

 שטח .(IRENA, 2005) החקלאות האורגנית באירופה נמצא בעלייה מתמדת בשנים האחרונות

והיווה , 2002 מליון הקטר בשנת 4.8 -ל, 1993טר בשנת  מליון הק0.7 -גדל מהחקלאות האורגנית 

  ).3איור ( מהשטח החקלאי המעובד באירופה %4 כמעט 2002בשנת 
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,IRENA מקור ( במדינות שונות באיחוד האירופאיהחקלאי החקלאות האורגנית מתוך כלל השטח אחוז  :3איור 

2005.( 

 

טיפול בקרקע חקלאית באמצעות חריש עמוק  :  (Conservation tillage) חקלאות ללא חריש

יכול לגרום להתדרדרות במבנה הקרקע באופן שמוביל לקרקעות דחוסות המורכבות , לאורך זמן

קרקעות כאלה מועדות לסחיפה . ומכילות רמות נמוכות של חומרים אורגניים, מחלקיקים קטנים

חריש עמוק פוגע , בנוסף לכך. מה פורייה ולתהליכי מידבורבדן אדלא, )ממים ורוח(וארוזיה 

החשובים להחדרת ,  בעיקר שלשולים וטרמיטים-פאונה -קרקעיות של מאקרו-במחילות תת

 חומרים אורגניים לתוך הקרקעות ולקידום תהליכי פירוק של חומרים אורגניים בקרקע

(Lavelle et.al., 1996) . ללא חריש שיטות לעיבוד קרקעב " בארהוהתפתחבשנים האחרונות 

חלק מהמלחמה בתהליכי מידבור חריש מהווה -חקלאות ללא . (Conservation tillage)עמוק 

 . ובמגוון הביוטי הטבעימבנה הקרקעפגיעה ב השלת צמצום למינימום וכולל, ואבדן קרקעות

ת ללא  משלבת חקלאו(Conservation agriculture)חקלאות משמרת גישה חקלאית הנקראת 

שיטות .   וקציר של היבולים ללא הפיכת הקרקע,חריש עם שימור חיפוי טבעי של צמחייה

בעיקר , ר של אדמות מעובדות ברחבי העולם מליון הקט45 -פני כ-ה נפוצות עלחקלאיות אל

 ובדרום אפריקה, באוסטרליה, באזורים יובשניים באמריקה הצפונית והדרומית

(Holland, 2004). 
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 והשפעתה על שימור מגוון ביולוגי) אורגנית(קיימא -חקלאות בת    1.4.3

 

חקלאית צריכה לייצר יבולים גבוהים ואיכותיים ) או חווה(מערכת , "קיימא-בת"מנת להיות -על

ומקביל לשמר את תשתית המשאבים , מספיק בכדי לקיים את המערכת מבחינה כלכלית

מחקרים רבים מראים שישנם . הם המערכת מסתמכתעלי) קהילתיים(הסביבתיים והאנושיים 

בעיקר בתחום שמירה , פני החקלאות הקונוונציונלית-יתרונות סביבתיים לחקלאות האורגנית על

הסיבה לכך היא כנראה רמות . אקולוגית-על פוריות הקרקעות ויציבות של המערכת האגרו

סקירת . (Reganold et.al., 2001)גבוהות של חומרים אורגניים בשדות ופעילות ביוטית מוגברת 

הראתה שבקבוצה גדולה של טקסונים , )2004('  וחובHoleידי -ספרות מחקרית שנערכה על

ניכרת עלייה בעושר המינים ובצפיפות ) ציפורים ויונקים, פרוקי רגליים, צמחים(ביולוגיים 

 Mader. נציונאליותהפרטים בחוות אורגניות בהשוואה לחוות המנוהלות בגישות חקלאיות קונוו

סיכמו נתונים של מחקר ארוך טווח שהשווה פרמטרים פיזיים וביוטיים במערכות , )2002(' וחוב

החוקרים הראו שהמגוון הביוטי במערכת . חקלאיות אורגניות וקונוונציונאליות בשוויץ

מאשר במערכת , המיקרוביאלית בקרקע היה גבוה באופן משמעותי במערכת האורגנית

וכן שקצב פירוק החומרים האורגניים בקרקע מחקלאות אורגנית גבוה יחסית , נציונאליתהקונוו

החוקרים הסיקו שחברת חיידקי . לקצב פירוק החומרים בקרקע מחקלאות קונוונציונאלית

הקרקע במערכות האורגניות מגוונת יותר ויעילה יותר בהפיכה של פחמן משאריות צמחים 

ולכן משפרת את פוריות הקרקע ומהווה בסיס יציב יותר , )במחיר אנרגטי נמוך(לביומסה 

-להתפתחות מגוון גבוה ויציבות אקולוגית ברמות טרופיות גבוהות יותר של המערכת האגרו

אקולוגית חקלאות אורגנית המבוססת על דישון בחומרים אורגניים -מבחינה אגרו. אקולוגית

יכולה להוות אלטרנטיבה ריאלית , יותמתוצרי החווה ורוטציה של גידולים בשילוב עם קטנ

 .  למערכות חקלאות קונוונציונאליות

 

 אחוזים מכמות 20% -כמות היבולים מהמערכות החקלאיות האורגניות נמוכה בכ, באופן כללי

לכן מגדלים אורגניים מתקשים , (Mader et. al., 2002)היבולים בחקלאות הקונוונציונלית 

אחד האתגרים העומדים בפני . ית בלי להסתמך על תמיכה וסבסודלהחזיק מערכות מאוזנות כלכל

מעצבי המדיניות הסביבתית למצוא דרכים לשקלל את הערך של שירותי המערכת האקולוגית 

 .               קיימא-בכדי לתמוך ביצרני מזון המנסים לקדם חקלאות בת, לתוך השוק הכלכלי המסורתי
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 )CAPתוכנית (ירופאי  סבסוד חקלאי באיחוד הא: 2פרק 

 

 )CAP )Common Agricultural Policyנקודות מפתח ועקרונות בהיסטוריה של    2.1

 

 יש לקחת בחשבון גם לא רק את –על מנת להבין את הגורמים להשפעת חקלאות על הסביבה 

לאחר מלחמת העולם השנייה . אלא גם את המערכות הפוליטיות שיצרו אותם, הגורמים הישירים

רבים מהמגזרים החקלאיים .  באירופה(food security)ר איום רציני על אבטחת המזון נוצ

, אבטלה גבוהה. הלאומיים היו מוחלשים מכדי לספק תוצרת חקלאית לאוכלוסייה המקומית

גרמו לקהילות חקלאיות לנטוש את הכפרים לטובת , וחוסר ביטחון כלכלי, זיהומים סביבתיים

מנת -על, שיספק תמריצים לחקלאים, ר שוק חקלאי אירופאי משותףנוצר צורך ליצו.  הערים

 . ליצור אספקה יציבה של מזון ותוצרת חקלאית ובטחון חברתי לקהילות הכפריות

 

 הייתה ,Common Agricultural Policy (CAP) –התוכנית לסבסוד ותמיכה בחקלאות באירופה 

, 1957בשנת .  הקהילה האירופאיתאחת מתוכניות המדיניות הראשונות עליהן הוחלט ברמת

,  בלגיה, איטליה, גרמניה,  צרפת–חתמו שש מדינות מייסדות של הקהילה הכלכלית האירופאית 

בין מטרות ההסכם ). The Treaty of Rome" (הסכם רומא"על מסמך , הולנד ולוקסמבורג

 : שעסקו בחקלאות נכללו המטרות הבאות

 להגדיל את היצרנות  החקלאית •

 ח לתושבים אספקה יציבה של מזון במחירים סבירים להבטי •

 לייצב את השווקים •

 לאפשר לקהילה החקלאית איכות חיים הוגנת  •

 

. נוצר שוק לתוצרת חקלאית המשותף לשש המדינות השותפות להסכם, במהלך שנות השישים

תפקיד השוק המשותף היה להחזיק את מחירי התוצרת החקלאית גבוהים באמצעות מכס גבוה 

והתערבות בקניית תוצרת חקלאית מקומית , סבסוד הייצוא, על תוצרת מיובאת ממדינות אחרות

 , EAGGF -המדיניות מומנה באמצעות קרן ה. בתקופות שפל בשווקים

)European Agricultural Guarantee and Guidance( ,תמיכת הקרן פעלה . 1962 -שנוסדה ב

ת מחירי התוצרת החקלאית במדינות הקהילה באמצעות הסדרת מערכת מחירים המייצבת א

מחיר שהוסכם עליו שיוכל לאפשר ליצרנים להרוויח (לתוצר ' מחיר יעד'אלה כוללים . האירופאית

  קנייה מרוכזת של חלק(Intervention prices)תשלומי התערבות ו, )פרנסה הוגנת מעבודתם

ופות של עודפי תוצרת מנת לשמור על יציבות מחירי השוק בתק-מהתוצרת החקלאית על

(Intervention buying)   . 

 

השוק הפנימי , CAPידי המדיניות של -יציבות השוק שהושגה על, 1980 - ל1970בעשור שבין 

. הביאה לעלייה ניכרת בכמויות התוצרת החקלאית באירופה, החזק באירופה וקידמה טכנולוגית

בעוד שצורכי השוק המקומי ,  בשנה2%ב של  נפח הייצור החקלאי גדל בקצ1988 - ל1973בין  שנת 
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עודפי התוצרת הוחזקו בחנויות .  והתחילו להיווצר עודפי תוצרת בשווקים- לשנה בלבד 0.5%גדלו 

 ידי החזרי יצוא-יצוא תוצרת חקלאית סובסד על. וחלקם הוצאו ליצוא, התערבות

(Export Refunds) מקומיים למחירי יצוא שנועדו לפצות חקלאים על הפרשים בין מחירי שוק . 

 

על , ידי ביקורת ציבורית על הגידול בתקציב הסבסוד החקלאי-באירופה אופיינו על' 80-שנות ה

הנובעים , ועל נזקים למשאבי הטבע ולסביבה, המיוצרים ברחבי היבשת' הרי חמאה ואגמי יין'

וססת על סבסוד בגלל השיטה המב, בנוסף לכך. מהתעצמות ואינטנסיפיקציה של הייצור החקלאי

נוצר מצב שבו המשקים ותאגידי החקלאות הגדולים קיבלו את מרבית התמיכה של , הייצור

לא הצליחו ליהנות , הזקוקים לתמיכה, ודווקא המשקים המשפחתיים הקטנים, CAPתוכנית 

כמויות גדלות של תוצרת חקלאית מסובסדת בשווקים העולמיים , עם הזמן. מיתרונות התוכנית

 -במהלך שנות ה.  קורת בינלאומית כשתרמו להורדת מחירי התוצרת החקלאית בעולםמשכו בי

 כמו הטלת מכסות על ייצור החלב וייצוב –ננקטו אמצעים ראשוניים להורדת הייצור ' 80

 . המחירים

 

הביטחון הכלכלי שהתוכנית .   הגנה על היצרנים החקלאיים בשתי דרכים שונותCAPתוכנית 

מכיוון , יוותה את הבסיס לאינטנסיפיקציה של החקלאות באירופההעניקה לחקלאים ה

למרות שמדיניות , שלראשונה יבולים גבוהים יותר הבטיחו לחקלאים הגדלת ההכנסה אולם

CAPידי הגדלת ערך הקרקע שלהם-על,  הצליחה להגדיל את עושרם של החקלאים באופן עקיף ,

רון כלכלי דווקא לחקלאים המעבדים קרקעות סובסידיות הכרוכות בכמויות הייצור מעודדות ית

 20%נוצר מצב שבו . המשתמשים בשיטות החקלאיות האינטנסיביות ביותר, באזורים הכי פוריים

, יצרני מזון רבים, בה בעת. CAP מכספי הקרן של 80%קיבלו , מהחקלאים האמידים באירופה

לא , ם באזורים פחות פורייםהמעבדים שטחי חקלאות קטני, בעיקר במדינות האיחוד הדרומיות

נכשלו במטרתן , פי כמות היצור-שסובסידיות הניתנות על, מסתבר. זכו ליהנות מכספי הקרן בכלל

 . (Donald et al., 2002)לצמצם את הפגיעות הכלכלית של מרבית החקלאים באירופה 

 

דינות השותפות בין המ נחשבות בעיני רבות מבאיחוד האירופאי חקלאותסבסוד לת תוכניו, בנוסף

הסיבה לכך . של המסחר העולמי במוצרים חקלאיים כמעוותות את האיזון בארגון הסחר העולמי

הן מעניקות לחקלאים האירופאים יתרון משמעותי על חקלאים החיים במדינות שאינן היא ש

 .      )3נספח ראו גם  (מסבסדות ייצור חקלאי
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 : 3נספח 

 (Protectionist agricultural policies)שלושת עמודי הטווח של הסבסוד החקלאי 

 )Mattison and Norris, 2005מתוך (

 

, תמיכה מקומית: של תמיכה חקלאית' עמודים'מגדיר שלושה , בהסכם הנוגע לחקלאות, ארגון הסחר העולמי

 וני אורגוואיבמהלך די. ומכס על יבוא מוצרים חקלאיים, סובסידיות על יצוא

(Urugauy Round of World Trade Negotiations) הוסכם על צמצומים בכל , 1994 – 1986 שהתקיימו בין השנים

 . שלושת עמודי התמיכה החקלאית

  

 –התמיכה הכספית המוענקת לחקלאים ומחולקת לשלש קטגוריות : (Domestic support)תמיכה מקומית 

סובסידיות . (Amber, blue or green box subsidies)הכחולה או הירוקה , ובהסובסידיות הנכללות בקופסא הצה

ידי מחירים -כ על"בד(הם תשלומים המעודדים ייצור מוגבר של תוצרת חקלאית ) ענבר(הנכללות בקופסא הצהובה 

הפסקה ידי תמיכה ב-סובסידיות הנכללות בקופסא הכחולה הם תשלומים המאפשרים צמצום ושליטה על). מובטחים

סובסידיות הנכללות בקופסא הירוקה הם שירותים ממשלתיים ). למניעת עודפים בשוק(של ייצור מוצרים מסוימים 

שמטרתם לתמוך בהכנסת האיכר מבלי לעודד ייצור תוצרת , או תשלומים שאינם ספציפיים למוצרים נבחרים

ר לשיטות חקלאיות סביבתיות הן דרך  המעודדות מעבAgri-environmental Schemes (AES)תוכניות . חקלאית

 . להסיט את אבטחת ההכנסה החקלאית מקופסאות צהובות וכחולות אל הקופסאות הירוקות

 

מוצרים שאינם : (Export support and export-credit agreements)סבסוד היצוא והסכמי אשראי ליצוא 

אם המחיר של מוצר בשוק המקומי גבוה ממחירו . יכולים להימכר בשווקים הבינלאומיים, נדרשים בשוק המקומי

הסכמים על אשראי ליצוא קורים כאשר . סובסידיות ליצוא משמשות לעודד מכירת מוצרים לשוק העולמי, בעולם

סובסידיות . ממשלה מבטיחה החזרי תשלומים לגופים פרטיים המלווים לה כסך לסבסד יצוא מוצרים חקלאיים

הסרת . יחסית למדינות מתפתחות) עשירות(חקלאיות במדינות מתועשות כאלה מעניקות יתרון למערכות 

ובהתאם לעודד אינטנסיפיקציה , הסובסידיות האלה צפויה לגרום לעלייה במחירי השוק העולמיים של החקלאות

דווקא באזורי חקלאות שוליים שבהם חקלאים מתפרנסים על , בנוסף לכך. נוספת של חקלאות באזורים מפותחים

הסרה של הסובסידיות האלה תגרום לקונפליקט בין רווח כלכלי פוטנציאלי לבין שימור ערכי טבע , ותהחקלא

 . וסביבה

 

 מכסים על יבור של תוצרת חקלאית נהוגים גם במדינות :(Import tariffs) מכס על יבוא מוצרים חקלאיים

. חקלאיים המיוצרים גם בתוך המדינה כדרך להגביל יבוא מבחוץ של מוצרים –וגם במדינות מתפתחות , מתועשות

הסרת המכסים על יבוא תוצרת ). למרות שקיימת שונות גדולה( ממחיר השוק 17%המכס הממוצע המקובל הוא 

ולהוביל להרחבה והגברה של , ב וקנדה"ארה, חקלאית צפויה לעודד יבוא מוצרים ממדינות מתפתחות לאירופה

 .                ה נוספת במגוון הביולוגיולפגיע, הייצור החקלאי במדינות מתפתחות

 

 

 1992עד לרפורמה בשנת  - האיחוד האירופי הנוגעת לחקלאות הממד הסביבתי במדיניות  2.2

 ).Pezaros, 2001מתוך (

 

המוקדמות האיחוד האירופאי התחיל להפיץ הנחיות ראשוניות ' 90 -ובשנות ה' 80 -בשנות ה

אלה היו . במסגרת ההנחיות הסביבתיות של האיחוד, בהשיטות חקלאיות המטיבות עם הסביל

ולא כללו כמעט תקנות , ידי המדינות השונות- שניתנו כהמלצה לאימוץ על(Directives)הנחיות 
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מרבית ההנחיות המפורטות הללו לא אומצו במלואן במדינות האיחוד . (Regulations)מחייבות 

 . עד היום

 

  קו ההנחיות הראשונותבתיים בהן עסתחומים סבי    2.2.1

 

, הנחיות שכללו דרכים לצמצום השימוש הנרחב בהשקיה:  הגנה על מקורות מים •

עצירת הניקוז של אזורים לחים , מניעת שאיבת יתר והמלחה של מקורות מים

(wetlands) ,ושמירה על מקורות מים מזיהומים שמקורם בחקלאות. 

ההנחיות כוללות המלצות להגנה על :  (Directive 91/676/EEC)עודפי חנקן וזרחן  •

מקורות מי השתייה מרמות גבוהות של חנקות שמקורן בחומרי הדברה ודישון 

ההנחיות להגבלת השימוש בחנקן . ומתוצרי לוואי של גידול תעשייתי של בעלי חיים

, וזרחן בחקלאות מובילות למעשה לאימוץ של שיטות חקלאיות פחות אינטנסיביות

ופליטת עודפי , אומצו עדיין במרבית המדינות החברות באיחודההנחיות לא , לכן

חנקן וזרחן למערכות אקולוגיות ולמקורות המים ממשיכה להוות בעיה מרכזית 

 .באירופה גם כיום

ההנחיות מתייחסות לשאריות של חומרי הדברה המהווים : שאריות חומרי הדברה •

ם במערכות אקולוגיות ומשפיעים על צמחים ובעלי חיי, סכנה לבריאות הציבור

הנחיות האיחוד כוללות סדרה של הנחיות ותקנות . הסמוכות לאזורים חקלאיים

לגבי כמויות מקסימליות של חומרי ההדברה המותרים בתוצרים חקלאיים שונים 

(EU Maximum Residues Limits MRLs) . ההנחיות לצמצום השימוש בחומרי

 . 1997 – 1985ברה בין השנים  בחומרי ההד24%הדברה הביאו לצמצום של 

נושא ההגנה : הנחיות לשמירה על בתי גידול טבעיים ועל מגוון מינים של ציפורים •

על המגוון הביולוגי החל לעלות באיחוד האירופי עם הזיהוי וההגדרה של מינים של 

המודעות להשפעות פעילות האדם על . בעלי חיים וצמחים הנמצאים בסכנת העלמות

 לוגי הובילה להקמה של רשת אירופאית של אזורים שמוריםהמגוון הביו

Natura 2000ידי הרשת -בין האזורים המוגנים על. ידי כספי האיחוד- הנתמכת על

במסגרת הקמת הרשת לא הוטלו הגבלות כלשהן , אולם. יש אזורים חקלאיים רבים

ים מגוון המינ, לכן. על השיטות החקלאיות הנהוגות בתחומי האתרים השמורים

הביולוגיים התלויים בהתקיימות של חקלאות מסורתית באזורים אלה ממשיך 

והן מתהליכי נטישה של ,  הן מתהליכי אינטנסיפיקציה של החקלאות-להיפגע 

 .    ידי הרשת-קרקעות חקלאיות בתחום האתרים המוגנים על

 

 CAPתקנות במסגרת תוכנית     2.2.2

 

לא הייתה כמעט התייחסות להגנה על הסביבה מפני , CAPבמסגרת תוכנית הסבסוד החקלאי 

 התייחסו לתחומים CAPמספר מצומצם של תקנות והנחיות בתוכנית , אולם. החקלאות

 :חקלאיים הקשורים באופן עקיף לצמצום נזקים סביבתיים של החקלאות
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תמריצים לחקלאים המעבדים אדמות באזורי חקלאות שוליים ובאזורים הרריים  •

(Directive 75/268/EEC) : שנועדה למנוע נטישת אזורי חקלאות 1975תקנה משנת 

 . (Less Favored Areas Directive LFAs)שוליים 

 תקנה :(Regulation 797/85)חיזוק החוסן החברתי והכלכלי של קהילות חקלאיות  •

כלכליים וקהילתיים ,  שנועדה לשפר את היעילות של מבנים חברתיים1985משנת 

ידי הכנסת פעילות אזורית לתשפר את מצבם הכלכלי והחברתי -על, ייםבאזורים חקלא

והוסיפו עליה , חלק ממדינות האיחוד אימצו את התקנה הזו. של תושבי הכפרים

 . תמריצים לייעור ושיקום של אדמות חקלאיות נטושות למשיכת תיירות נופש ופנאי

 1991תקנה שנוסדה בשנת : (Regulation 2092/91)תמריצים ועידוד לחקלאות אורגנית  •

התקנה . כתוצאה מלחץ של צרכנים שדרשו תמיכה בתוצרי חקלאות נקיים ואיכותיים

מעבר . מונה סדרה של עקרונות וחוקים לגבי ייצור ועיבוד של מוצרי חקלאות אורגניים

ישנם בתקנה הזו גם הדגשות ועידוד , לאיסור על שימוש בדשנים וחומרי הדברה כימיים

ההנחיות האלה כוללות שימוש במקורות אנרגיה . ים של מערכות חקלאיותלניהול מקי

שימוש , )דיזל-ביו, מים, אנרגיה סולרית(מתחדשת וצמצום השימוש בדלקים פוסיליים 

דשן , קומפוסט(במשאבים מקומיים בעלי יכולת התחדשות בתחומי החווה החקלאית 

בוססות על תהליכים ויחסי והתבססות על שיטות חקלאיות המ, )חיים וכדומה-מבעלי

 . גומלין אקולוגיים

 

 ושל תוכניות המדיניות של האיחוד האירופי CAPנראה שהממד הסביבתי של תוכנית , לסיכום

 בשנת CAP-Reformוכמעט לא משמעותי עד להחלת תוכנית , המתייחסות לחקלאות היה מוגבל

יוו את הבסיס לפיתוח הממד ההנחיות והתקנות הסביבתיות הראשוניות האלה ה, אולם. 1992

 . קיימא באזורים חקלאיים-לפיתוח ברהסביבתי באסטרטגיה האירופאית הרחבה המוצעת עתה 

 

   )CAP )CAP Reformתוכנית הרפורמה של : נקודת המפנה    2.3

 

 הסבסוד החקלאי  הרפורמה של 2.3.1

יצוני ראשון היוותה צעד ק, CAP-Reformבשם  1992שהוצעה בשנת , CAPהרפורמה של 

. לשינוי שיטת התמריצים החקלאיים של האיחוד האירופי, המתרחש עד היום, בתהליך ארוך

ידי שמירה על -תהליך ההופך את מערכת התמיכה בחקלאים ממערכת התומכת בחקלאים על

-לתמיכה ישירה בהכנסות החקלאים על, (Price Support System)מחירי השוק ותמיכה בייצור 

. (Direct Income Support)בור פעילות חקלאית המועילה לסביבה ולציבור ידי תשלום ע

הפיכת התוצרת החקלאית , המטרות המקוריות של הרפורמה היו צמצום עודפי הייצור בשווקים

, הבטחת הכנסות יציבות יותר לחקלאים, האירופאית לתחרותית יותר בשווקים העולמיים

בהתאם להסכמים עם ארגון הסחר (בתוצרת חקלאית והיענות לדרישות בינלאומיות על סחר 

 ). העולמי

 במוצרים צמצום הדרגתי של תשלומי ההתערבותהנושאים העיקריים שעמדו על הפרק היו 

 וקירוב המחירים שחקלאים קיבלו עבור תוצרת חקלאית לרמת, (Intervention prices)בסיסיים 



 27

 לפיצוי חקלאים על אבדן תשלומים ישירים החל שילובם של, במקביל. מחירי השווקים העולמיים

באמצעות סוגים שונים של , (Direct Payments, DPs)הכנסה בעקבות ירידה במחירי התוצרת 

 .  תמריצים ותשלומי עזר ישירים לחקלאים

 

 CAP-Reformהממד הסביבתי של תכנית    2.3.2

 

 הראשונית CAP-Reform תניתן לזהות בתוכני, מבחינת צמצום ההשפעות החקלאות על הסביבה

 .  גורמי השפעה ישירים ועקיפים על מערכת היחסים בין החקלאות לסביבה

 : גורמי ההשפעה העקיפים כוללים

נטסיפיקציה של יהורדת מחירי השוק של התוצרת החקלאית גרמה לצמצום תהליכי הא •

 ). מכיוון שחקלאות אינטנסיבית דורשת השקעה כספית גדולה(החקלאות 

שניתנו לחקלאים גדולים על בסיס הגבלת כמויות הייצור , ם ישירים לחקלאיםתשלומי •

תרמו גם הם לצמצום תהליכי האינטנסיפיקציה בחוות , )בלי קשר למחירי השוק(

 . חקלאיות גדולות

 המחייבות חקלאים גדולים להגביל את כמויות Set-aside Schemesהפעלת תוכניות  •

 ).נוגע בעיקר לדגנים(חקלאיות ידי עזיבה של קרקעות -הייצור על

 ראשי בקר להקטאר של 90מתמיכה בצפיפות של (הגבלת גובה הפרמיות למשקי בקר  •

 ).  ראשים להקטאר2 -לתמיכה ב, שטח מרעה

 

 :environmental measures-Agri –גורמי השפעה ישירים 

ידי -ל על יחסי הגומלין בין החקלאות לסביבה הושגה עCAP-Reformהשפעה ישירה של 

 AESתמריצי . שילוב אמצעים לתמרץ חקלאים לאימוץ שיטות חקלאיות ידידותיות לסביבה

 ."אמצעים נלווים לרפורמה"שלושה הוצגו במסגרת 

  

 :  קידום אמצעי ייצור חקלאיים התואמים לשימור הסביבה והנוף הכפרי •

אות בהתאמה מונה אמצעים לדרכים לעודד פעילויות חקלאיות הנמצ, EEC 2078/92תקנה  

הוגדרו תשעה אמצעים המתוקצבים בשילוב בין כספי תמיכה של . לצורך להגן על הסביבה

 :האיחוד האירופי עם כספי המדינות והרשויות המקומיות

חומרי הדברה ,  כגון דשנים המכילים חנקן–צמצום השימוש בחומרים אנאורגניים  .1

 .ותרופות

 .חיזוק והרחבה של החקלאות האורגנית .2

 לכיוון שימור ותחזוקה של חקלאות אקסטנסיבית ושילוב – השיטות החקלאיות שינוי .3

 .    של שיטות חקלאיות התומכות בשימור סביבתי

 .תמיכה בתוכניות התורמות לשימור הנוף החקלאי והמגוון הביולוגי באזורים כפריים .4

 .צמצום צפיפות בעלי החיים באזורי מרעה .5

 .מה חקלאית נטושהעידוד ההשקעה בניהול וייעור של אד .6
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לשמורות טבע ופארקים ,  שנה20 מעל –השארת שטחים לא מעובדים לתקופות ארוכות  .7

 . (Long-term Set aside farmland)לאומיים 

 .שימור נוף חקלאי לפעילות נופש ופנאי .8

 .תוכניות להעלאת המודעות של החקלאים לשיטות חקלאיות התומכות בשימור הסביבה .9

 

 : ת מחקלאותעידוד פרישה מוקדמ •

מטרת התמריצים  . לעידוד פרישה מוקדמת של חקלאים ותיקים, EEC 2079/92 תקנה 

לעודד החלפה של חקלאים ותיקים בחקלאים צעירים המסוגלים לשפר את החיוניות של 

 תחת תנאים מחמירים של –או לשנות את יעודן לשימושים שאינם חקלאיים , הקרקעות

 . ישמירה על הסביבה והנוף הכפר

 

 : ייעור מחדש של קרקעות חקלאיות •

מטרת התקנה לעודד חקלאים . לייעור מחדש של קרקעות חקלאיות, EEC 2080/92תקנה 

-permanent set) שנים 20 -להוציא קרקעות חקלאיות ממעגל הייצור החקלאי לפחות ל

aside) ,ל להסב קרקע חקלאית לצורות ניהו: "מטרות התוכנית. ולהקדיש אותן לייעור

ולתרום למלחמה באפקט החממה ולקליטת פחמן , המאוזנות יותר עם צורכי הטבע והסביבה

 ". חמצני-דו

 

  על הסביבהCAP-Reformהערכות כלליות לגבי ההשלכות של הפעלת תוכנית    2.3.3

 

ההכללה של אספקטים סביבתיים לתוך מדיניות השוק החקלאי של האיחוד האירופי הייתה צעד 

 למתאימה יותר להגנה על CAPבדרך להפיכת תוכנית הסבסוד של ,  מספקאך לא, ראשון

 . הסביבה

 

צוות הערכה מטעם האיחוד האירופי סיכמו מספר סיבות מרכזיות להצלחה הנמוכה של 

  (EEC DGVI/7655/98):  בשיפור השימור הסביבתי באזורים חקלאיים1992הרפורמה של 

פי ממוצע - נקבעה על בסיס אזורי ולא על(DPs)מערכת התשלומים הישירים לחקלאים  •

לכן התשלומים הישירים דווקא עודדו את הגברת הייצור . אירופי כללי של תוצרת

ותרמו לצמצום העיבוד של קרקעות באזורי פוריות , באזורים הפרודוקטיביים ביותר

שיטת . ולפגיעה בהכנסת חוות מעורבות המסתמכות על שיטות גידול מסורתיות, נמוכה

התמחות במספר , עודדה הגדלה של יחידות חקלאיות, כפי שנבנתה, תמריצים הישיריםה

 ). בעיקר בגידול דגנים(ואף הגדלה של השטחים המעובדים , מצומצם של גידולים

שאמורות להיות מופעלות ברמה , Agri-environmental schemes (AES)תוכניות  •

והופעלו רק באזורים מוגבלים , עןנותרו ניסיוניות בטב, הלאומית במדינות השונות

ועדת ההערכה הצביעה על מספר סיבות להצלחה המוגבלת . במרבית ממדינות האיחוד

 :באימוץ והפעלה של התוכניות
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 לחקלאים אמורות AES מדינות המציעות תוכניות 2078/92פי תקנה -על .א

מדינות רבות ). תלוי באזור החקלאי( ממימון התמריץ 70 -50 % -להשתתף ב

 .לא היו ערוכות תקציבית להשתתפות במימון הסבסוד החקלאי

 מבלי שגובו מראש בכלים משפטיים 2078/92התוכניות נכנסו לתקנה  .ב

או בכלים חברתיים לעידוד , ואדמיניסטרטיביים לפיקוח ואכיפה של הפעלתן

 . ידי החקלאים-האימוץ שלהן על

שהופעלו על חסרים אינדיקטורים לבקרה והערכה של השפעת התוכניות  .ג

מרבית התוכניות הופעלו ללא תוכנית ניטור , כמוכן. פרמטרים סביבתיים

 .   או להמליץ על התאמות ושינויים, ולכן קשה לאמוד את הצלחתן, ובקרה

 

שהופעלה במסגרת הרפורמה של תוכנית הסבסוד החקלאי , 2078/92תקנה , למרות זאת

של דרישות סביבתיות ממערכות חקלאיות היוותה צעד חשוב לקראת שילוב הדרגתי , הכולל

התרומה הגדולה ביותר של התוכנית ניכרת במדינות שלא הייתה . במדינות רבות באירופה

או במדינות המאופיינות במנגנונים , להן כל מסורת של מדיניות סביבתית לגבי חקלאות

עד רשמי  הפך להיות צ2078/92אימוץ תקנה , במדינות כאלה. אדמיניסטרטיביים חלשים

 .   ראשון לקראת בנייה ויישום של אמצעים לעידוד חקלאות סביבתית

  

  לעידוד חקלאות סביבתיתתוכניות   2.4

 

2.4.1    Agri-Environmental Schemes  (AES)  

 

 בשנות רופה באי הוכנסו למדיניות החקלאיתAgri-Environmental Schemes (AES)תוכניות 

מיכה בשיטות חקלאיות העוזרות להגן על הסביבה ולשמר את הנוף ככלי לת, המאוחרות' 80 -ה

 ללא כל קשר –התוכניות הראשונות הופעלו בהולנד ובאנגליה כתוכניות לאומיות  .הכפרי

חקלאים המספקים לתמוך ב מטרת התוכניות היא. למדיניות הסבסוד החקלאי של האיחוד

 ולפצות אותם )על נופים פתוחים מועדפיםכגון שמירת טבע ושמירה (שירותים ציבוריים רצויים 

  .על אבדן הכנסות שנובע מהמעבר לחקלאות סביבתית

 

, 1992 בשנת (CAP-Reform)הסבסוד החקלאי באירופה רפורמה של עם הפעלת ההחלטות של ה

החל מהרפורמה של . מדינות החברות באיחוד האירופאיהכל הוצע ל AES של תוכניות היישום

CAP ל המדינות החברות באיחוד האירופאי מחויבות להציע לחקלאים תוכניות כ, 2003 בשנת

AES –תוכניות .  למרות שהחקלאים יכולים לבחור אם ברצונם להשתתף בהןAES מנוהלות בכל 

 התוכניות .תחת מערכת ניהול מבוזרת, ידי רשויות מקומיות או לאומיות-מדינה בנפרד על

 העלויות מתוקצבות באופן. ור מנגנוני האיחוד האירופאיהמוצעות על ידי המדינות כפופות לאיש

 בשאר 60% -ו, 1זורים שהוגדרו כאזורי מטרה א ב85%(חלקי מתקציב האיחוד האירופי 

ידי -כספים המוענקים על).  בהתאמה40-15%(עצמן מושלמות מתקציב המדינות ו, )האזורים

  ). CAPקרן לסבסוד חקלאי של  (EAGGFהאיחוד מגיעים מכספי קרן 
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 בסבסוד חקלאות באירופהועתידיות רפורמות עכשוויות    2.5

 

  CAP 2003 – 2004:  רפורמה נוספת     2.5.1

   

. כיום מתקיימים שינויים מהותיים במבנה תוכנית הסבסוד החקלאי של האיחוד האירופאי

הייצור החקלאי שאין כל זיקה בינם לבין ,  נוסד סוג חדש של תשלומי תמיכה2004 – 2003בשנים 

 Single Farm" (תשלומים לחווה הבודדת"תשלומים אלה נקראים . או גודל השטח המעובד

Payments .(מנת לקבל את תשלומי התמיכה האלה החקלאים צריכים לעמוד במספר דרישות -על

ולזכויות ולרווחה של , לבריאות הציבור, הקשורות לניהול החווה באופן שהוא ידידותי לסביבה

לקבל כל חווה חקלאית תוכל , כאשר המערכת החדשה של תשלומי התמיכה תתקבל .ת המשקחיו

פי כמות התוצרת או גודל השטח - ולא על-עבור שירותים ציבוריים שהיא מספקת תמיכה 

משחררת את החקלאים מעבדות שיטת התמיכה החדשה גם .  כפי שהיה נהוג בעברהמעובד

 להרוויח יותר כסף אם יהיו ת לחקלאיםומאפשר, כוזילתוכניות סבסוד המוכתבות באופן רי

 . יצירתיים ויצליחו לאתר הזדמנויות ייחודיות בשוק

 

 : בשתי רמותלשמירת טבע המעבר לשיטת התמיכה החדשה חשובה 

שיטת הסבסוד החדשה מאפשרת להקטין את התמיכה הניתנת לתאגידים חקלאיים  •

 .יותר מהתמיכה לחוות משפחתיות קטנותולהפנות חלק ניכר , גדולים ולחוות העשירות

שיטה זו מאפשרת לדרוש מהחקלאים עמידה בתנאים סביבתיים או ציבוריים בתמורה  •

 . למתן כספי התמיכה

שיטה זו תאפשר בעתיד שימוש בחלקים ניכרים יותר מכספי הסבסוד החקלאי לתוכניות  •

AESלעידוד חקלאות ידידותית לסביבה       . 

 

 

 ביבה במדינות המצטרפות לאיחוד בשנים האחרונותחקלאות וס  2.6

 

ניתן להראות שבאופן כללי רמת התמיכה , כשמשווים רמות של תמיכה ממשלתית בחקלאות

שניתנה במדינות השייכות לאיחוד האירופאי ובמעצמות כלכליות קפיטליסטיות , בחקלאות

 במדינות הגוש הייתה גבוהה מאשר רמת התמיכה הממשלתית בחקלאות, מערביות אחרות

אירופה -חקלאות במזרחה, כתוצאה מכך. (Donald et al., 2002) (CEECs)הסובייטי לשעבר 

אזורים חקלאיים רבים במזרח אירופה , גם כיום. אירופה-אינטנסיבית מאשר במערבפחות עדיין 

 מאופיינים בחקלאות אקסטנסיבית התומכת במגוון גדול של ערכי טבע ונוף הראויים לשימור

 טבעיים-אזורים עשבוניים חצי,  למשל).וסדר הצטרפותן לאיחודרשימת המדינות  : 4בנספח ראו (

 12% -ולמעלה מ, מרכיבים כמעט מחצית מכל אזורי המרעה הקבועים במזרח אירופה ובטורקיה

יכי לפני תהל). שיעור גבוה בהרבה מאשר במערב אירופה(מכל השטחים החקלאיים בארצות אלה 

מדינות הגוש הסוציאליסטי לשעבר תמכו בחקלאות , שוק-מדינות האלה לכלכלתהמעבר של ה
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בדומה ( ותכנון לאומי (state ownership of land)באמצעות ניהול ריכוזי של קרקעות המדינה 

מדינות המצטרפות לאיחוד האירופי . אבל מרבית הקרקעות עברו כיום לידיים פרטיות, )לישראל

המערכת החקלאית שלהם לדרישות האיחוד בתוכניות לפיתוח אזורים כיום חייבות להתאים את 

  SAPARDלצורך העניין מדינות אלה מקבלות תמיכה מיוחדת מקרן . כפריים

(Special Assistance Programme for Agriculture and Rural Development) – קרן תמיכה 

מדינות , פי התוכנית הזו-על. Agenda 2000של האיחוד האירופאי שנוסדה תחת תוכנית 

. 2006 – 2000 מליון יורו לשנה בין השנים 520 -המצטרפות לאיחוד עתה יקבלו סכום השווה ל

 נועדו לתמיכה בפיתוח אמצעים שונים להתאמת החקלאות במדינות המתעתדות SAPARDכספי 

ת למרות שהסכומים נמוכים יחסי. לרמת התוצרת החקלאית האירופאית, להצטרף לאיחוד

כספים אלה ישמשו לעיצוב אופי , לסכומי הכסף המושקעים בתמיכה בחקלאות באיחוד

 שימשו SAPARDעד כה כספי , )2002('  וחובDonaldפי -על. החקלאות במדינות אלה בעתיד

-מכיוון שדווקא במדינות מזרח, אולם). אינטנסיבית" (קלאסית"בעיקר לקידום חקלאות שוק 

 התומכת –ות קיימת חשיבות רבה לשימור החקלאות האקסטנסיבית תיכוני-אירופה ומדינות ים

ישנה חשיבות רבה לעיצוב סדר הקדימויות , )עדיין(במגוון הביולוגי המקומי הגבוה יחסית 

ולא , שכספי התמיכה ישמשו לקידום חקלאות התומכת בשימור מגוון ביולוגי, הלאומי כך

 .   ס סביבתילאינטנסיפיקציה נוספת של החקלאות ולקידום הר

  

 

  רפורמות בסבסוד חקלאי והקשרן לשמירת ערכי טבע ונוף  2.7

 

 נקודת המבט האקולוגית על סבסוד חקלאי     2.7.1

 

נשאלת השאלה מהן ההמלצות של אקולוגים וארגונים סביבתיים לגבי מדיניות סבסוד החקלאות 

 ? העתידית באירופה ובעולם

 

עומדים כיום בפני דילמה לגבי האלטרנטיבות ,  באירופהאקולוגים ואנשי מדיניות סביבתית

אחת האפשרויות . (Donald et al., 2002)המומלצות לשינויים במדיניות הסבסוד החקלאי 

. ת ופתיחת השוק החקלאי לתחרות חופשיא הפסקה מוחלטת של הסבסוד החקלאי הי,המוצעות

 של הפסקה מוחלטת של הסבסוד  מה צפויות להיות ההשלכותהשאלה המרכזית במקרה כזה היא

 ? החקלאי בכל מדינות האיחוד האירופי

 במידה -הפסקת הסבסוד יכולה להוביל לאקסנסיפיקציה של החקלאות , פי תרחיש אחד-על

ולמקסם רווחים במקום להגדיל , )חומרי הדברה ודישון(וחקלאים יבחרו לקצץ בהוצאות נלוות 

וזה כי הפסקת הסבסוד עלולה דווקא לגרום  ח אחרתרחיש, לעומת זאת. כמויות ייצור

במידה ובעלי החוות הגדולות ישאפו להגדיל את , טווח של החקלאות-טנסיפיקציה קצרתלאינ

התומכות במגוון , במצב כזה דווקא בעלי החוות הקטנות. ידי הגדלת כמויות היצור-הרווחים על

התרחיש השני . ותרו בלא עבודהיאלצו לנטוש שטחים חקלאיים ויו, חקלאי וביולוגי גבוה יותר
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 עם הליברליזציה של החקלאות נרשמה עלייה משמעותית בכמויות הייצור –התרחש בניו זילנד 

 .של דגניים ובכמויות הדשן הכימי שנרכש על ידי חקלאים

 

היא הסטה של כספי הסבסוד מכספים ששימשו עד כה לתמיכה , הצעה מומלצת וריאלית יותר

 Agri-environmental schemesור החקלאי לכספים המופנים לתוכניות בהגדלת כמויות הייצ

(AES) . למרות שמבחינת ארגון הסחר העולמי תשלומיAES יכולים להיחשב כצורה עקיפה של 

סביר להניח שאופן תמיכה כזה יתקבל ביתר קלות בין , תמיכה לא הוגנת בחקלאים האירופאים

בטרמינולוגיה של ארגון הסחר העולמי (ם הנוכחית  בצורתCAP מאשר תשלומי  WTO -חברות ה

 1985משנת ).  לתשלומי קופסא ירוקה, מדובר על הסטת תשלומי קופסאות צהובות וכחולות

שכללו הסטת חלק מתקציבי , CAPהונהגו מספר רפורמות במדיניות הסבסוד של תוכנית 

 5%האלה לא עלה על הסך הכולל של כספי התמריצים , אולם, AESהסבסוד לתשלום תמריצי 

 . (Donald et al., 2002)מתקציב הסיוע החקלאי של האיחוד האירופי 

 

רפורמות . בעתיד צפויות רפורמות נוספות בתוכנית הסבסוד החקלאי של האיחוד האירופי

המודאג מכמות (עתידיות במדיניות הסבסוד החקלאי יושפעו מלחצים מצד הציבור המקומי 

, )מאיכות התוצרת החקלאית ומהשפעות החקלאות על הסביבה, םהכספים המושקעת בחקלאי

כיום מתגבשת הסכמה בקרב ארגוני שמירת  .העולמיומצד הקהילה הבינלאומית וארגון הסחר 

שעל מנת לקדם את שימור המגוון הביולוגי באזורים כפריים יש , טבע ואקולוגים באירופה

 ולהשקיע, (Decoupling) החקלאיייצור המלהפריד באופן מוחלט את תוכניות הסבסוד החקלאי 

 .את כספי הסבסוד בתמיכה במערכות חקלאיות התורמות לשימור סביבה ומגוון ביולוגי

 

 

  עקרונות לקידום שמירת מגוון ביולוגי באמצעי מדיניות תמיכה בחקלאות   2.7.2

 

Donald ליטיים ומרחביים הפועלים בממדים פו, מפרטים מספר עקרונות ואמצעים, )2002('  וחוב

 : שקידומם עשוי לחזק את שמירת הטבע באזורים כפריים ברחבי אירופה, שונים

 

 חקלאות שולייםרי באזו  מניעת נטישת קרקעות חקלאיות 2.7.2.1

 

הראוי ) תרבותי(אלפי שנים של עיבוד חקלאי תרמו ליצירת נוף היסטורי , כמו בישראל, באירופה

יולוגי הנוכחי באזורים רבים באירופה קשור באופן ישיר בקיומן המגוון הב, יתרה מכך. לשימור

חקלאות .  באזורים הכפריים) לא מיוערים(של חוות חקלאיות ונופים חקלאיים פתוחים 

-יצרה בתי גידול טבעיים, בעיקר גידול מקנה ועיבודים מסורתיים בשדות קטנים, אקסטנסיבית

מאשר המגוון שהיה מתקיים בבתי גידול , יניםשכיום תומכים במגוון רחב יותר של מ, למחצה

דוגמאות לבתי גידול חצי טבעיים , באירופה. המאופיינים על ידי חברת הקליימקס המקומיות

אזורי אחו פתוח , (Species-rich grasslands)כאלה כוללות אזורים עשבוניים עשירים במינים 

 moorland)ואזורי בתה , (grazed-wetlands)לח -אזורי אחו, (hay-meadows)לגידול מספוא 
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habitats) .מהווה איום מרכזי הן על , נטישה והשתלטות יערות על השטחים החקלאיים האלה

 כמעט חמישית –לגבי ציפורים למשל . שימור הנוף המסורתי והן על שימור המגוון הביולוגי

ידי תהליכי -ים על באירופה מאוימ(IBAs - Important Bird Areas)משטחי הצפרות החשובים 

  .נטישת שטחים חקלאיים

 

ומיקמה , מדיניות הסבסוד החקלאי באירופה תמכה בהגדלת הייצור החקלאי, במשך שנים רבות

את הפעילות החקלאית האינטנסיבית באזורים הנגישים והפוריים הנמצאים בעיקר במרכז 

יטות חקלאיות אחת התוצאות של המדיניות הזו הייתה הצטמצמות השימוש בש. אירופה

לאיות באזורי חקלאות ונטישה של קרקעות חק, המבוססות על עבודה ידנית רבהמסורתיות 

 אזורים המועדים לנטישת קרקעות חקלאיות הם בעיקר אזורים הרריים .פריפריאלית

 המשתרעים בדרום אירופה ואגן הים, המאופיינים ביצרנות ראשונית נמוכה ובקשיי נגישות

 מהאדמות 56%, )2000(' וחוב MacDonald פי מחקר שערכו -על. ת צפון אירופהובמדינו, התיכון

וחלק ניכר ,  אזורים חקלאיים פחות מועדפיםהחקלאיות באירופה נכנסות תחת הקטגוריה של

האיחוד האירופאי הכיר במגבלות ', 90 -בשנות ה.  מהאדמות האלה ממוקם באזורים הרריים

אקונומיות של -ובהשלכות הסוציו, ות באזורים האלההמוטלות על חקלאים המעבדים אדמ

 " תמיכה באזורי חקלאות פחות מועדפים"והנהיג מדיניות של , המגבלות האלה

(Less Favored Areas Regulation 950/97), על מנת לצמצם את תופעת נטישת האדמות 

 .   ולשמר את החקלאות המסורתית באזורים כפריים עתירי תיירות, החקלאיות

 

Baldockבשםגבוה ת התומכות במגוון ביולוגי כינו את המערכות החקלאיו, )1996('  וחוב 

 “High Nature-Value farmland (HNV)” .שמרבית המערכות החקלאיות החוקרים הראו 

 נמוכה  המאופיינת בצפיפות רעיההאלה נמצאות באזורים שוליים של חקלאות אקסטנסיבית

(low stocking intensity) ,עבודה ידנית ות חקלאיות הדורשות ושיט, שימוש נמוך בכימיקלים

 EU) על פי החלטת האיחוד האירופאי. )3.1.2סעיף חקלאות אקסטנסיבית בעל  (כוח עבודה רבו

Regulation on Rural Development, article 22) , תסתיים הגדרת 2008עד לשנת 

ניהול רגיש בית השטחים האלה יהיו תחת  ומר, ואיתורםHNVהקריטריונים המשותפים לשטחי 

    .)EEA, 2004 ; 4איור  (לשימור מגוון ביולוגי
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  -) אזורים חקלאיים חשובים לשמירת טבע(באירופה  Value farmland-Nature-Highאזורי  פריסת: 4איור 

 ).EEA, 2004מקור (ובאגן הים התיכון ) סקוטלנד, סקנדינביה(מתרכזים בעיקר בצפון אירופה 

 

 

 עריכת שינויים במדיניות הסבסוד של שיטות חקלאיות שונות   2.7.2.2

 

, כמויות תוצרת גבוהות יותר לא בהכרח מובילות לרווחים גבוהים יותר לחקלאי, בחקלאות

דלק וכוח אדם , מיכון, מכיוון שייצור חקלאי אינטנסיבי דורש שימוש רב יותר בכימיקלים

מדיניות התמיכה בחקלאות אינה מתחשבת בעלויות ,  מכךיתרה. מקצועי שעלותם גבוהה

 כגון פגיעה במגוון הביולוגי –החיצוניות שמערכות חקלאיות עולות לציבור משלמי המסים 

 . זיהום אוויר ומי תהום ונזקים לבריאות הציבור, ובמערכות אקולוגיות טבעיות

  

ב הראו שהרווחיות של "רהמחקרים על עלויות ותשומות של חקלאות אורגנית באירופה וא

 מכיוון שהן –מערכות אורגניות מסוימות גבוהה באותה מידה כמו מערכות חקלאיות רגילות 

 . (Hole et .al., 2005)מייצרות מזון באיכות גבוהה יותר ובמחירי שוק גבוהים יותר

Reganoldאורגנייםמטעים ,  מטעים רגילים-השוו שלוש מערכות לגידול תפוחים , )2001('  וחוב, 

מחקלאות אורגנית  בשיטות חקלאיות המשלבות טכניקות גידול(משולבים ומטעים 

המחקר הראה שמטעי התפוחים האורגניים והמשולבים לא רק הניבו יבולים . )וקונוונציונלית

 מטעים –אלא עלו עליהם בכל המדדים לקיימות סביבתית , בכמות דומה למטעים הרגילים
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היו יעילים יותר מבחינת ניצול , )חלחול, אחזקת מים, מדדי פוריות(רקע אורגניים הטיבו עם הק

והניבו יבול איכותי במחירי שוק גבוהים ) שימוש בדשנים כימיים, דלק, ניצול כוח אדם(האנרגיה 

החוקרים הדגישו שמדיניות סבסוד החקלאות הנהוגה באירופה . יותר מאשר המטעים הרגילים

ומתעלמת מהעלויות החיצוניות , איכות וכמות התוצרת החקלאיתב כיום מתחשבת רק ב"ובארה

מדיניות הסבסוד , בנוסף לכל. ידי החקלאות האינטנסיבית-של הנזקים הסביבתיים הנגרמים על

העכשווית מתעלמת מהרווח הציבורי המושג מטיפולים חקלאיים המתחזקים את שירותי 

, במצב הקיים היום). האבקה וכדומה, החדרת מי תהום, טיוב קרקע(המערכות האקולוגיות 

לא מסוגלים לשמור על , )או מקיימות(חקלאים המחזיקים מערכות חקלאיות יותר סביבתיות 

בסובסידיות או תוספות (רווחיות בלי להיתמך בתמריצים כלכליים ייחודיים לחקלאות האורגנית 

 המתועשת מראים כי מחקרים על עלויות חיצוניות של החקלאות, בנוסף לכך). למחירי השוק

בשקלול של עלויות חיצוניות של החקלאות המתועשת לתוך הערכות כלכליות של מערכות 

אחת הסיבות לכך היא . יתגלה כי מערכות חקלאיות אינטנסיביות רבות אינן כלכליות, חקלאיות

ידי חקלאות -שהעלויות החיצוניות של הנזקים הסביבתיים והבריאותיים הנגרמים על

 ,.Pretty et al)בית גבוהים לפחות באותה מידה כמו תשלומי התמיכה בייצור החקלאי אינטנסי

2000)  . 

 

הוא לשקלל את הערכים הנלווים , האתגר העומד היום בפני מעצבי מדיניות התמיכה בחקלאות

וכך לתמוך , של פגיעה או תמיכה בשירותי מערכות אקולוגיות לתוך מחירי השוק החקלאי

ם לשלב ייצור מזון כלכלי עם טיפולים חקלאיים התומכים בשירותי המערכות בחקלאים המנסי

 ,Pretty et al.,  Tegtmeier and Duffy ;2000ראו בהקשר זה גם מחקרים של (האקולוגיות 

2004.( 

 

 

 הגדלת כמות הכספים המושקעים בתוכניות לעידוד חקלאות סביבתית  2.7.2.3

 

, ידי מדיניות בינלאומית ולאומית-מת במידה רבה עלמכיוון שחקלאות היא תעשייה המקוד

ידי שינויים  -מוסכם כי הדרך היעילה ביותר לשמר ערכים סביבתיים באזורים חקלאיים היא על

אחד מהשינויים המרכזיים שנעשו , בהתאם לכך. במדיניות התומכת ומעצבת את אופי החקלאות

 שהופעלו ברמות AESרכזי בתוכניות עד כה באירופה היה תמיכת האיחוד האירופי באופן מ

 Regulation עם החלת – 1992החל משנת (לאומיות ומקומיות במדינות שונות ברחבי אירופה 

2078/92 .( 

 

, Agenda 2000 CAP-Reformהתפרסמה תוכנית , 2078/92מספר שנים לאחר פרסום תקנה 

לכרוך את תשלומי שהכניסה מנגנונים חדשים שמטרתם לעודד ולאפשר למדינות האיחוד 

 : (EEC, 1998)התמיכה בחקלאות עם שימור סביבתי 
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Cross-compliance :עם , מנגנון הכורך עמידה בתנאים מוגדרים של שמירה על הסביבה

התוכנית דורשת . CAPקבלה הסובסידיות החקלאיות הניתנות במסגרת תוכנית 

 . מוגדרים מראשמחקלאים הנהנים מסבסוד חקלאי לעמוד בסטנדרטים סביבתיים ה

ההצלחה בהפעלת המנגנון מאד מוגבלת , 2002עד לשנת , )2002('  וחובDonaldפי -על

 . ברוב מדינות האיחוד

Modulation : מנגנון התנדבותי המאפשר למדינות החברות באיחוד האירופי לבחור

לתוכניות לפיתוח ,  מהתשלומים הישירים המיועדים לתמיכה בחקלאים20%להקצות עד 

עד כה רק צרפת ואנגליה , )2002('  וחובDonaldפי -על.  AESורים כפריים ולתוכניות אז

 .AESבחרו להרים את הכפפה ולהקציב סכום ניכר מהתקציב לתוכניות 

 

 הכללת אזורים חקלאיים ברשת האזורים השמורים   2.7.2.4

 

ואזורים , חות מגווניםוברחבי אירופה ישנם אזורים פ, מערכות חקלאיות אינן מערכות הומוגניות

אזורים רבים באירופה . התומכים במגוון מיני צמחים ובעלי חיים בעלי חשיבות ייחודית לשימור

 אזורים אלה הוגדרו .טבעיים בעלי חשיבות ייחודית לשמירת טבע-זוהו כאזורים טבעיים או חצי

 ברשת אזורי שמירת והוכללו, (SPAs - Special Protection Areas)כאזורים ייחודיים לשימור 

, בנוסף.  Natura 2000 ,(EU Network of Conservation Areas)הטבע של האיחוד האירופי 

 IBAs - Important Bird)הוגדרו ברחבי אירופה רשת של אזורים בעלי חשיבות לשימור ציפורים 

Areas) .ע  אזורים חקלאיים רבים לרשימת האזורים החשובים לשמירת טברשת זו הוסיפה

 ).  אין הגנה סטטוטוריתIBAs-למרות של(

 

הפניית סובסידיות חקלאיות דווקא לאזורי חקלאות שוליים שזוהו כאתרים בעלי חשיבות 

 . מהווה צעד חשוב לקידום מדיניות התומכת בשמירת טבע באירופה, לשימור מגוון ביולוגי

  

 

 תפקידית  -קידום מדיניות התומכת בחקלאות רב    2.7.2.5

 

נים האחרונות מתפתחת באירופה תפיסה שמטרתה למצב את החקלאים לא רק כיצרנים של בש

 כגון שימור מגוון ביולוגי ושירותי מערכות –אלא גם כספקים של שירותים ציבוריים , מזון

-הפנמת המוסג של חקלאות רב. ושימור של נופים בעלי ערך היסטורי ותרבותי, אקולוגיות

 -פי ה-על. בדרך לשימור מגוון ביולוגי באזורים חקלאיים) וחשוב(תפקידית הוא צעד ראשון 

OECD ,תפקידית מבוססת כיום בעיקר על מטרות מתחומים חברתיים -תפיסת החקלאות הרב

ופיתוח ושימור נופים כפריים ,  למשל מניעת אבטלה ונטישה באזורים כפריים-וכלכליים שונים 

 שימור המגוון הביולוגי ושירותי המערכות -גיים נושאים סביבתיים ואקולו. לנופש ותיירות

תפקידית -צריכים עדיין להפוך למטרות מרכזיות בפיתוח התפיסה של חקלאות רב, האקולוגיות

  . ולהתבטא במדיניות המקדמת את יישומה, באירופה
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  922078/ניתוח מדיניות מדינית ומקומית במסגרת תקנה :  3פרק 

 

 סביבתית- חקלאות לעידודAES   תוכניות 3.1

 

  לעידוד חקלאות סביבתיתAESוהתבטאותן בתוכניות , 2078/92   מטרות תקנה 3.1.1

הנבנות כיום כדי , )AESתוכניות (סביבתית -המטרות המרכזיות של תוכניות לעידוד חקלאות

הן לשמר ולעודד שיטות חקלאיות שיש להן ערך אקולוגי או , 2078/92לעמוד בדרישות תקנה 

, 2078/92מהן מטרות שמירת הטבע אליהן מכוונת תקנה : נשאלת השאלה. לשמירת טבעתרומה 

 ? מדיניות ומקומיותAESפי אילו  קריטריונים של אקולוגיה ושמירת טבע נבנות תוכניות -ועל

 

זיהוי וקטלוג של בתי גידול בעלי ערך גבוה לשמירת טבע התרכזו , כמו במרבית העולם, באירופה

ומאמצי שמירת הטבע , "האיכותיים ביותר" בזיהוי והגנה על בתי הגידול במשך שנים רבות

מרבית בתי הגידול , כתוצאה מכך". טבעיים"התמקדו בהגנת ערכי הטבע המופיעים בבתי גידול 

בשנים . ידי שמורות טבע ופארקים לאומיים אינם כוללים אזורים של חקלאות פעילה-המוגנים על

כי לא ניתן יהיה , ת הסכמה בקרב אקולוגים וארגוני שמירת טבעמתגבש, האחרונות לעומת זאת

באמצעים המבוססים על אתרים ) חרקים, עופות, יונקים(לשמור על מגוון המינים הניידים 

 שימור מגוון ביולוגי וכי יש להרחיב את מדיניות שמירת הטבע למדיניות המקדמת, שמורים בלבד

-בשטחים פתוחים טבעיים - 1סורתית או אקסטנסיביתמפעילות חקלאית האופייני לאזורים של 

 .למחצה הנמצאים מחוץ ומסביב לאזורים השמורים

 

 חקלאות אינטנסיבית וחקלאות אקסטנסיבית   3.1.2

 

 חקלאות אינטנסיביתאזורי חקלאות נחלקים לאזורי , באופן כללי

 (High-input or Intensive Farming Systems) , 1יביתחקלאות אקסטנסואזורי 

(Low-input or Extensive Farming Systems) . 

 

באזורי החקלאות האינטנסיבית מרבית הפעילות החקלאית הרסנית למערכות האקולוגיות ואין 

באזורי החקלאות האקסטנסיבית , לעומת זאת. להם ערך מהותי מבחינת שימור המגוון הביולוגי

 .  וף ותוך הסתמכות על הפעילות החקלאיתהמתקיים בשית, קיים  עדיין מגוון ביולוגי ערכי

 

Bignal and McCracken ,)1996( , היצעו למקד את מדיניות התמיכה של תוכניותAES דווקא 

 מכיוון שאלה הן מערכות בעלות ערך רב לשימור מגוון -במערכות החקלאות האקסטנסיביות 

השליליות של חקלאות נערכו עבודות מחקר רבות על ההשפעות , לטענת החוקרים. ביולוגי

חסר מידע על חשיבותן של מערכות חקלאות אקסטנסיבית , לעומת זאת. אינטנסיבית על הסביבה

 . לשימור מגוון ביולוגי
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נוטות להתרכז , מרבית היוזמות הסביבתיות הקשורות לשימור אזורים כפריים, באופן אירוני

 משיטות חקלאיות שאינן ולהתעלם, בהסבה לאחור של מהלכים שהתגלו כהרסניים לטבע

התוצאה . ושניתן עדיין לשמרן ולמנוע את תהליכי האינטנסיפיקציה העתידיים שלהן, הרסניות

ואינה מתגמלת חקלאים על , היא שהמדיניות מתגמלת חקלאים על פעילות הרסנית שביצעו בעבר

. אקסטנסיביתויכולה להמשיך לתמוך בשימור המגוון הביולוגי באזורי חקלאות , פעילות שתמכה

מערכות חקלאיות אקסטנסיביות רבות עוברות עתה תהליכי אינטנסיפיקציה או , בנוסף לכך

 .  ויש צורך דחוף להדגיש את חשיבותן לשימור טבע ולקדם מדיניות שתתמוך בשימורן, נטישה

 

 הנבנית באזורי AESבעבודה זו בחרתי לנתח את הספרות תוך התמקדות בהצגת מדיניות 

באזורים האלה מרבית המדיניות .  בהם המגוון הביולוגי עדיין גבוהקסטנסיביתחקלאות א

, בעידוד אקסטנסיפיקציה של פעילות חקלאית, מתמקדת במניעת הנטישה של קרקעות חקלאיות

 . ובשמירה על סוגי חקלאות התומכים בשימור מגוון ביולוגי

 

 

פה    הגדרת המאפיינים של חקלאות אקסטנסיבית באירו3.1.3  

 

באופן כללי מערכות חקלאיות אקסטנסיביות הן מערכות , )Bignal and McCracken) 1996פי -על

במקום , חקלאיות שנטו להתאים את טכניקות הניהול שלהן למגבלות הסביבתיות של האזור

למערכות ייצור סטנדרטיות ) ובמקרים רבים את הזנים החקלאיים(להתאים את הסביבה 

נמצאות בתהליכי , שהן יותר מסורתיות ודורשות יותר כוח אדם, אלההמערכות ה. מתועשות

מרבית האזורים . מכיוון שאינן עומדות בתחרות השוק הכלכלי) וגם בישראל(העלמות באירופה 

הם אזורים שבהם מגבלות סביבתיות צמצמו את המידה , שבהם קיימת כיום חקלאות מסורתית

שיטות חקלאיות מסורתיות שרדו עד כה באירופה . שבה החקלאות עברה תהליכי תיעוש ומיכון

. ולא באמצעות מדיניות מסודרת להצלתם, בעיקר כברירות מחדל באזורי חקלאות שוליים

מקדמת כיום בפועל את ההצלה ,  הנמצאת בתהליכי התהוות במדינות אירופהAESמדיניות 

ולוגיים בעלי ערך רב המזוהות כיצרניות של תנאים אק, והשימור של מערכות חקלאיות כאלה

 . לשמירת טבע

 

ובאזורים , מערכות של חקלאות אקסטנסיבית שרדו באירופה בעיקר באזורי חקלאות מבודדים

ניתן למצוא חקלאות מסורתית מסוגים שונים . שיש בהם מגבלות פיזיות על המיכון של החקלאות

ם יובשניים בדרום אירופה ובאזורי, )בעיקר ארצות סקנדינביות(באזורי רמות באזורים הרריים 

 משטחי החקלאות הנמצאים בשימוש 60% -יוון שבהן למעלה מ, פורטוגל, בעיקר בספרד(

 .)5איור ו , 4איור ראו (). מאופיינים בשיטות חקלאיות אקסטנסיביות

 

                                                                                                                                                                      
1
 3.1.3ראה הגדרה ומאפיינים של חקלאות אקסטנסיבית בסעיף  
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  בתוך השטחים החקלאיים המעובדים)value areas-nature-High(טבע אחוז השטחים הערכיים לשמירת : 5 איור

 )IRENA, 2005מקור  (EU15 -במדינות שונות ב

 

 

    אפיון ותפוצה של סוגים שונים של חקלאות אקסטנסיבית באירופה   3.1.4

 

 אזורי חקלאות אקסטנסיבית נסקרו, )Bignal and McCracken) 1996ידי -ח שנערך על"בדו

וחילקו את , אפיינו את הסביבה ואת סוגי החקלאות, מדינות במרכז ומערב אירופהבתשע ה

, הונגריה, יוון, ח הן צרפת"המדינות שנסקרו בדו. האזורים לקבוצות על פי קווי דמיון משותפים

הפרק הזה מציג את סוגי החקלאות . ובריטניה, ספרד, אירלנד, פורטוגל, פולין, איטליה

מערכות : סוגי החקלאות מחולקים לקבוצות. ח"אפיון שניתן בדוהאקסטנסיבית בהתאם ל

מטעים או ; (Arable Systems)שדות מעובדים ; (Livestock Systems)לגידול חיות משק 

לגידול מעורב (ומערכות חקלאיות מעורבות ; (Permanent Crop Systems)שנתיים -גידולים רב

 .   (Mixed Systems)) של חיות משק וצמחים
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 )ש או מטעים"גד(שדות מעובדים  )מרעה(מערכות גידול בעלי חיים 

או תוספות , )דשנים(מעט תוספות של חומרי הזנה  או תוספות אורגניות בלבד, מעט תוספות של חומרי הזנה

 אורגניות בלבד

 יבולים נמוכים ליחידת שטח צפיפות אכלוס נמוכה

 )כ ללא מווסתי גידול"בד(מרים כימיים שימוש נמוך בחו שימוש נמוך בחומרים כימיים

 השקעה נמוכה בניקוז קרקע השקעה נמוכה בניקוז קרקע

 המותאמים לתנאי גידול זני גידולבגידולים ושימוש ב טבעית-אחוז גבוה יחסית של צמחייה חצי

 מים מסוי

 זני גידול מסורתיים יחסית מגוון מינים גבוה באזור המרעה

 יכון נמוכהרמת מ רמת מיכון נמוכה

 כולל שמיטת קרקע –שימוש בשיטות גידול מסורתיות   עמידים לתנאי האקלים המקומי-זנים מקומיים 

 ורוטציה של גידולים

 שימוש בשיטות מסורתיות של איסוף היבולים השתמרות של שיטות קציר וטיפול מסורתיות בחציר

 )ולא מגומדים(הות עצים בעלי צמרות גבו הסתמכות של יניקה טבעית של צאצאים

 האין כמעט שימוש בהשקי אין כמעט שימוש במזון מרוכז

 

 .   ) 1996Bignal and McCrackenעובד מתוך (מאפיינים של מערכות חקלאיות אקסטנסיביות : 2טבלה 

 

 

 

 

 ) ,2004EECמקור (בין האינטנסיביות של החקלאות לבין במגוון הביולוגי  הקשר:  6איור 
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 ערכים לשמירת מגוון ביולוגינופים תרבותיים  של דוגמאות : 4נספח 

  (Bignal and McCracken 1996)עובד מתוך 

 

 מאופיינים בדרך כלל בחקלאות אקסטנסיבית (Cultural Landscapes)נופי תרבותיים מרבית , כמו בישראל

 באופן כללי השינויים שחלו ,האלה מתפתחות במשך השניםלמרות שהמערכות . ת כבר מאות או אלפי שניםהמתקיימ

 תנאים אקולוגיים יציבים המחזוריות החקלאית יצרה, ךכתוצאה מכ. בהן התנהלו באיטיות במשך פרקי זמן ארוכים

, לכן. ם למחייתם המאפשרים למינים רבים של בעלי חיים וצמחים מקומיים למצוא את המשאבים הנחוצי–יחסית 

 . בהם הן עדיין נפוצותקלאות אקסטנסיבית באזורים מסורות של חשכיות של יולוגי מחייב תמיכה בהמבמגוון שימור 

 

 :ערכיים לשמירת טבע באירופהשאופיינו כבתי גידול סוגים מייצגים של נופים חקלאיים ארבעה להלן תיאורים של 

 

 אזורי מרעה ביוון

המערכת החקלאית הזו . ווןגידול אקסטנסיבי של עיזים וכבשים במרעה הוא שימוש קרקע חקלאי נפוץ מאד בי

כחמישה . ומשמעותית במיוחד לשימור ערכי טבע באזורים הרריים, מרבית השטחים הפתוחים במרכז יווןמכסה את 

לחץ .  מטרים מעל לפני הים600 - רובם נמצאים בגובהים של למעלה מ–מליון הקטאר משמשים ביוון למרעה עונתי 

פגרים , כמוכן. תיכוני-וסגירת החורש הים ,תפשטות של הצמחייה השיחניתרעייה גבוה בעונת הקיץ חיוני למניעת ה

 . רחמים,  לתמיכה בשימור של אוכלי הנבלות כמו נשרים חיונייםחיות משקזמינים של 

 

 

 חקלאי באזורי אלונים בפורטוגל-מערכות מסורתיות של יער

המשלבות יערות עם מרעה וחלקות  ,מערכות ייעור חקלאיות מסורתיות

עיצבו המשך תקופות ארוכות   (Agrosylvopastoral systems)חקלאיות

 ,.Joffre et al)תיכוניים שונים -מאד את הנופים האופייניים לאזורים ים

1999) . 

מקומיים עם  םאלוניסוואנה של -דמוי חקלאי-מערכות יער, כך למשל

, ) בספרדDehesaאו (בפורטוגל   Montado הנקראות, שטחי מרעה

 700,000 -פני כ-נפוצים עלהיערות החקלאיים האלה . האי האיברי-מערבי של חצי-דרוםנטיות בנופי האזור הדומינ

באזור התושבים המקומיים  ). לאורך החופים ובאזורים הרריים בתוך היבשת(הקטאר של אזורים גשומים בפורטוגל 

המשמשים  פסיפס של שטחים עשבוניים בשילוב עם  (Cork oak – Quercus suber) שעם-הזה מגדלים עצי אלוני

 המקולף , גזע עץ השעם–קיימא -גידול עצי השעם הוא תעשייה חקלאית בת. גידולי שדה ולאיסוף פטריותל, למרעה

השעם הנקצר , באופן מסורתי, בפורטוגל.  שנים200 - ויכול לחיות כאינו ניזוק מהתהליך,  שנים9 -מקליפתו אחת ל

 10,000 -ות כתעשיית השעם מקיימת באופן ישיר לפח, כיום. רת פקקים לבקבוקי ייןמהעצים משמש בעיקר ליצי

פסיפס שימושי הקרקע ). כמו רעיית חזירים ובקר ואיסוף פטריות( ובחקלאות נלווית תושבים העובדים בקציר השעם

כמו הזאב (חדה  הכולל מיני טורפים הנמצאים בסכנת הכ– תומך במגוון ביולוגי ייחודי Montados -השונים ב

החלפת פקקי השעם בפלסטיק בתעשיית . ובמגוון גדול במיוחד של מיני ציפורים) Linx pardinaוהלינקס האיברי 

 .  ופרנסתם של החקלאיםהחיים רח ועל או, היין מאיימת על המשך קיומו של בית הגידול הייחודי

 

 חקלאות בעל באזורים יובשניים בספרד

רד מעובדות ללא השקיה כבר הרמות העצומות בדרום ספ

בעשורים האחרונים חלק מאזורי החקלאות . מאות שנים

 של כי אינטנסיפיקציהיוניכרים תהל, מקבלים השקיה

המרחבים הגדולים של שדות , אולם. השיטות החקלאיות

 מיליון 4-כ( ללא השקיה –המעובדים כחקלאות בעל 
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כך שהחקלאות באזורים היובשניים האלה -מעידים על, )שמיטהכמו שנת (והנעזבים מידי כמה שנות עיבוד , )הקטאר

והשלף , שדות הבור הנטושים. נותרה ברובה הרבה יותר אקסטנסיבית מאשר החקלאות במישורי מרכז אירופה

הם בעלי חשיבות עליונה לשימור חברות מגוונות של צמחים עשבוניים שנעלמו מאזורי , העשבוני בשדות המעובדים

לרעייה של עיזים וכבשים בשדות הבור ולשדות שלף לאחר הקציר יש תפקיד , יתרה מכך. סיביתחקלאות אינטנ

שלף , שדות מעובדים, הפסיפס של שדות בור. מרכזי בדישון של הקרקע ובהפצה של זרעים של צמחים עשבוניים

 כמו –ל ציפורים נדירות משמש כבת גידול איכותי וחשוב עבור מינים רבים ש, עשבוני וכתמים של אחו עשבוני קבוע

   .(Pin-tailed Sandgrouse)זנב -קטה חדת; (Great bustard) חובה גדולה ; (Stone Curlew)כרוונים 

 

 מטעי זיתים באיטליה

מרבית מטעי . תיכוניים בדרום ומרכז איטליה-מטעי זיתים מכסים שטח של למעלה ממיליון הקטאר באזורים ים

ולכן תומכים במגוון גבוה של פרוקי רגליים ,  יחסית של מדבירים ודשנים כימייםהזיתים מקבלים כמויות קטנות

חריש האדמה סביב העצים למניעת התפתחות של , הטיפול המסורתי במטעי הזיתים כולל גיזום חורף. וציפורי שיר

 . ואיסוף ידני של היבול, צמחייה עשבונית מתחרה

 

      

 

 

 

 קלאות סביבתית   תוכניות ואמצעים לעידוד ח3.2

(Agri-environmental Programs Schemes and Measures) 

 

פיהם מעוצבות התוכניות הלאומיות -   העקרונות על3.2.1  

 

 מכוונים לעודד חקלאים לשמר ולקדם את AES (Agri-environmental measures)אמצעי 

, ם המדינההחקלאים חותמים על חוזה ע. שימור הסביבה בשטחים החקלאיים שברשותם

וכן עבור הפסדי , ומקבלים תשלומים עבור עלויות הביצוע של המחויבות שהם לוקחים על עצמם

התשלומים עבור . רווחים שנגרמים להם עקב ירידה ביבולים הקשורה לביצוע חלקם בהסכם

האיחוד , כיום. ידי המדינות-ידי האיחוד האירופאי ועל- משולמים במשותף עלAESתוכניות 

 מכספי התוכניות באזורי מטרה 60% -ו, 1 מכספי התוכניות באזורי מטרה 85% מכסהי האירופא

2 (European Commission, 2005)  . חשוב לציין כי בתוכניותAES החקלאים מקבלים תשלום 

- לתקנות איכות הסביבה המחייבות אותם עלמעבר עבור שירותים סביבתיים המרחיקים לכת רק

 . פי חוקי המדינה

 

, לכן הן מתאפיינות במגוון גבוה.  האזורית והמקומית, כניות עצמן מעוצבות ברמה המדיניתהתו

, זאת-עם. ומהוות כלי גמיש מאד ליישום מדיניות סביבתית הממוקדת לפתרון בעיות מקומיות

, הראשונה: ניתן לזהות בכל אחת מהתוכניות לפחות אחת משתי מטרות מרכזיות, למרות הגיוון

שימור ערכי טבע ונופים , והשנייה; נים הסביבתיים הכרוכים בחקלאות המודרניתצמצום הסיכו

  שתי המטרות האלה מתבטאות באופנים שונים בתוכניות המיועדות לאזורי חקלאות .תרבותיים

כלל מתמקדות - בדרךAESתוכניות , באזורי חקלאות אינטנסיבית, למשל. שונים ברחבי היבשת

, צמצום השימוש בדשנים כימיים וחומרי הדברה: אמצעים כגון(ם בהקטנת הסיכונים הסביבתיי

באזורי חקלאות שוליים , לעומת זאת). שתילת צמחיית חורף לצמצום דליפת חנקן וכדומה
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כלל לנטישת קרקעות חקלאיות - הסיכון הסביבתי הגבוה ביותר קשור בדרך,אקסטנסיבית

 נוטות להתמקד בשימור או AESיות באזורים כאלה תוכנ. והיעלמות נופי חקלאות מסורתית

קציר : אמצעים כגון(שילוב מחדש של שיטות חקלאיות מסורתיות התורמות לשמירת ערכי הטבע 

שימור ותחזוקה של שדות קטנים עם , של בתה עשבונית במקום הפעלה של רעייה אינטנסיבית

 ). בין החלקות וכדומהועצים משוכות שיחים 

 

 AES חשובים בעיצוב תוכניות   עקרונות בסיסיים3.2.1.1

חקלאים יכולים לבחור האם לאמץ את התוכנית : האופי ההתנדבותי של התוכניות .א

האופי האופציונלי והוולונטרי של התוכניות נועד . ואילו אמצעים לבחור מתוכה, המוצעת

 . לייצר קרב המגזר החקלאי גישה חיובית לשימור סביבתי

ביזור האחריות על התוכניות : (site-specific policies)מדיניות המותאמת למקום  .ב

חקלאיים וחברתיים של האזור , מאפשרת לעצב כל תוכנית בהתאם תנאים סביבתיים

 . אליו התוכנית מיועדת

ההסכמים עם החקלאים  : גישה ארוכת טווח לניטור והערכה של השפעות סביבתיות .ג

תוכניות הניטור , בהתאםו, ) שנים5מינימום (נחתמים לטווחי זמן ארוכים יחסית 

 .טווח-וההערכה של הצלחת התוכניות בנויות להערכה ארוכת

בעיקר ( מתחרים ברווחיות של שימושי קרקע רווחיים AESחוזי : גובה התשלומים .ד

לכן סף התשלומים חייב להיות גבוה מספיק כדי למשוך , )באזורי חקלאות אינטנסיבית

 .חקלאים להשתתף בתוכניות

 ניתנים רק על פעילויות שחקלאים AES תשלומי : הנדרשת מהחקלאיםאופי המחויבות .ה

זאת . פי חוקי המדינה-לוקחים על עצמם מעבר לדרישות סביבתיות הנדרשות מהם על

הקובע כי בעלי עסקים פרטיים ישאו " המזהם משלם"מנת להבטיח את קיום עקרון -על

 .  ידי פעילותם-בעלויות הסביבתיות הנגרמות על

 

  AES  מבנה תוכניות 3.2.1.2

  (Agri-environmetal Programs)תוכניות חקלאות סביבתית 

  (AES, Agri-environmental Schemes)מחולקות למערכי חקלאות סביבתית 

 . (AEM, Agri-environmental Measures)וכל מערך מפרט סדרה של אמצעים 

 

 : ישנם שני סוגי תוכניות

אלה תוכניות המתאימות לטווח רחב של : (Horizontal Programs) תוכניות רוחביות •

והתשלומים נמוכים , הדרישות מהחקלאים צנועות יחסית. חקלאים ומכסות אזורים נרחבים

 ).Light-green programs או Broad-brushנקראות לעיתים גם (בהתאם 

יות אלה תוכניות הנוטות להיות ממוקדות בבע: (Zonal Programs)  תוכניות ממוקדות •

התוכניות האלה מתאימות למספר מצומצם יותר . סביבתיות האופייניות לאזורים מוגדרים
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נקראות (והתשלומים גבוהים בהתאם , הדרישות מהחקלאים גבוהות יותר, של חקלאים

 ). Dark-green programs או  Deep-and-narrowלעיתים גם 

        

  AES (Agri-environmental measures)    אמצעים שונים המוצעים בתוכניות 3.2.1.3

 השונות מסובך בגלל המגוון הרחב של תוכניות וההתאמה AESהניתוח וההערכה של תוכניות 

 AES מרכזיות שאמצעי רשימת קטגוריותבפרק הזה מוצגת .  שלהן לתנאים סביבתיים שונים

 ).European Commission, 2005מתוך (שונים משתייכים אליהן 

 

 :של אמצעים הנוגעים לניהול קרקע חקלאית יצרניתקטגוריות 

 :  (Input reduction) צמצום השימוש בחומרים אנאורגניים �

סדרת אמצעים לצמצום השימוש בחומרי דישון אנאורגניים וחומרים כימיים להגנה על 

ביחד עם אמצעים לרוטציה , האמצעים יכולים להופיע כחלק מגישה של חקלאות משולבת.הצומח

שמירה : ההשלכות הסביבתיות הצפויות. או כחלק מתוכנית לחקלאות אורגנית, ידולי שדהשל ג

 .שיפור איכות הקרקע ושמירה על מגוון ביולוגי; על איכות מקורות מים

 : (Organic farming) חקלאות אורגנית �

צמצום השימוש בחומרים :  למשל–גישה מוגדרת לחקלאות המשלבת טווח רחב של אמצעים 

 . ואקסטנסיפיקציה של מרעה, רוטציה של גידולים, גנייםאנאור

 : (Extensification of livestock) דילול צפיפות רעייה �

שמירה על ,  שמירה על איכות מקורות מים ואיכות קרקעות–ההשפעות הסביבתיות הצפויות 

 . מגוון ביולוגי ושימור נופים מסורתיים

 :  מצעים לרוטציה של גידולי שדהוא, הסבה של שדות מעובדים לבתה עשבונית �

על איכות , שני סוגי האמצעים האלה בעלי השפעות חיוביות על איכויות וכמויות של מי תהום

 .ועל שימור מגוון ביולוגי ונופים כפריים, הקרקעות

 :  יצירת שטחי חיץ בין שדות ואמצעים למניעת ארוזיה ושריפות, זריעת צמחיית כיסוי �

השפעה על איכות מקורות מים ופוריות , הגדלת מגוון ביולוגי, יעת אש מנ–השפעות צפויות 

 . קרקעות

 : :פעולות באזורים ערכיים מבחינת שמירת טבע ושימור מגוון ביולוגי �

,  דחיית תאריכי קציר לאפשר לציפורים לסיים מחזורי קינון–למשל , מגוון רחב של אמצעים

 . וכדומההקמת משוכות שיחים ואזורי חיץ בשולי שדות 

 :שימור מגוון גנטי �

הנמצאים בסכנת הכחדה , אמצעים העוסקים בגידול של זנים מקומיים נדירים של חיות משק

ואמצעים העוסקים בשימור של מיני צמחים מקומיים . עקב היעלמות של חקלאות מקומית

 . הנמצאים תחת איום של ארוזיה גנטית

  :  שימור נוף חקלאי מסורתי �

תייחסים לשימור מערכות חקלאיות המאפיינות נופים חקלאיים מסורתיים סדרת אמצעים המ

, מכיוון שמגוון ביולוגי רב מסתמך על מרכיבים בנוף החקלאי המסורתי. באזורים מסוימים

 . אמצעים אלה מקדמים גם שימור מגוון ביולוגי מקומי
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 :צמצום השימוש במים �

או /ו,  צמצום השימוש במים להשקיהידי-סדרת אמצעים המיועדים לשימור מקורות מים על

 . ידי חיפוי וגידול צמחית כיסוי-צמצום אבדן מים מהקרקע על

 

 :קטגוריות של אמצעים הנוגעים לניהול קרקע חקלאית שאינה יצרנית

 

 : (Set-aside) הפסקת עיבוד חלקות קרקע לטווחי זמן ארוכים �

או , מצעים הכוללים הפסקת העיבוד של שטחים חקלאיים נרחבים בחוות חקלאיותסדרת א

חשוב להדגיש כי ). כגון חלקות בשולי שדות ואזורי חיץ בין שדות מעובדים(חלקות מצומצמות 

חייבים להתלוות , מנת לקבל אפקט סביבתי חיובי להפסקת עיבוד קרקע בחלקה כלשהי-על

כגון שיקום נופי (יהול מתאים של קרקעות חקלאיות נטושות לתוכנית גם אמצעים המחייבים נ

 ). ומניעת סחיפת קרקע, צומח מקומיים רצויים

 : שיקום וניהול של קרקעות חקלאיות נטושות �

אמצעים לניהול קרקעות חקלאיות נטושות באופן שמשמר בתי גידול חקלאיים החשובים למינים 

 . המסתמכים על נופי חקלאות מקומיים

 :  של אלמנטים חקלאיים האופייניים לנוףתחזוקה �

,  כגון טרסות חקלאיות–אמצעים המקדמים שימור של אלמנטים אופייניים לנוף חקלאי מקומי 

 . שלוליות ואגמים קטנים וכדומה, עצים ייחודיים, מבנים חקלאיים, משוכות שיחים בין שדות

 : (Public access)פתיחת הנופים החקלאיים לציבור הרחב  �

,  שילוט-כגון (רת אמצעים המאפשרים לציבור הרחב גישה חופשית לאזורים כפריים ייחודיים סד

     ). פתיחת שבילים
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  במדינות שונות באיחוד האירופי- לאומיות AESניתוח תוכניות      3.3

  

    התוכניות הלאומיות3.3.1

 

 הן ברמת התוכניות –נות שונות קיים מגוון רב בתוכניות לאומיות ואזוריות המתעצבות במדי

,  מעוצבות בהתאם לאופי הסביבהAESתוכניות . והן ברמת התוכניות האזוריות, הלאומיות

לבעיות , לכוחות חברתיים וכלכליים המניעים תהליכי שינוי בחקלאות, לסוגי החקלאות

דר ובעיקר בהתאם למטרות שמירת הטבע שהוצבו בראש ס, הסביבתיות איתן בחרו להתמודד

 שלהן לפני הרפורמה של AES -מספר מדינות עיצבו את תוכניות ה.  העדיפויות של כל מדינה

, אוסטריה, הולנד, פינלנד,גרמניה(ידי האיחוד -או באופן עצמאי מהמסגרת שהוצעה על, 1992

 EEC No כתגובה לתקנה – 1987 כבר בשנת AESארבע מדינות התחילו לעצב תוכניות ). אנגליה

. 1992והתאימו את התוכניות הקיימות לתקנות , )אירלנד ואיטליה, צרפת, נמרקד (797/85

- הלאומית המופעלת הרבה יותר רחבה מהתוכניות המוצעות עלAESמדיניות , בהולנד ובאנגליה

 . CAPותוכניות רבות נתמכות על ידי כספים לאומיים ללא קשר לתמיכת מכספי , ידי האיחוד

 

 

  במדינות שונות     AESתוכניות  בניהול     אדמיניסטרציה 3.3.2

 

 AESזוהו ארבעה טיפוסים שונים של מערכות אדמיניסטרטיביות שהוקמו להפעלת תוכניות 

 : במדינות שונות

בחירת , החקלאי אחראי לכל האספקטים של בחירת אזורי ההפעלה: טיפוס שוודיה •

. לתמיכה בתוכניותיוהאמצעים החקלאיים המתאימים לחווה שלו ומילוי טופס הבקשה 

השיטה חוסכת למדינה צורך בביקורים בחוות ובדיונים . המדינה מעניקה הדרכה מקיפה

בהוצאה , השיטה מאפשרת הפעלה של תוכניות רחבות היקף. מורכבים עם חקלאים

 . נמוכה יחסית על אדמיניסטרציה

ים בבניית מומחים בעלי השכלה אגרונומית או סביבתית עובד: אירלנד/ טיפוס יוון  •

תמורת תשלום קבוע או אחוזים מהתשלומים שהחקלאי מקבל , חוזים מול החקלאים

,  טיב ההסכמים תלוי ברמה המקצועית של האגרונום–סרון יהח. עבור יישום ההסכם

סביבתיים של ההסכמים -וניכרת בעייתיות בהערכה והבנה של הצדדים האקולוגים

 .  המושגים

ים מעורב באופן ישיר בייעוץ בנייה וקידום הסכמים איגוד החקלא: טיפוס איטליה •

ידי איש מקצוע -ידי החקלאי נבדקות ומוערכות על-תוכניות המוגשות על.  ואמצעים

 .ידי המדינה-שהוסמך על

 מומחה רשמי מטעם המדינה עורך את ההסכם עם החקלאי על בסיס :טיפוס אנגליה •

השיטה הזו נושאת את . ההסכםהמומחה מספק לחקלאי ייעוץ טכני ומנהל את . אישי

 . העלויות האדמיניסטרטיביות הגבוהות ביותר
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: מסקנות כלליות לגבי המבנה האדמיניסטרטיבי  

הנוטות להיות (המורכבות האדמיניסטרטיבית גדולה יותר בהפעלת תוכניות ממוקדות  .1

 ).הנוטות להיות לאומיות(מאשר בהפעלה של תוכניות רוחביות , )אזוריות

י תקציב גדול יותר מופנה לתוכניות רוחביות מאשר לתוכניות ממוקדות באופן כלל .2

מכיוון שהראשונות מופעלות על שטחים נרחבים ומוענקות עבור הפעלה בסוגי חקלאות (

 ). רבים

מאשר , הוצאות ההפעלה והסבסוד ליחידת שטח גבוהות יותר בתוכניות ממוקדות .3

 . בתוכניות רוחביות

 

 של היתרונות נערך סיכום, (EC, 2005)מנת האיחוד האירופי ח ההערכה שנערך בהז"בדו

 .של תוכניות רוחביות ושל תוכניות ממוקדותהאדמיניסטרטיביים והחסרונות 

תוכניות רוחביות הכוללות 

 'רחבים אך מוגבלים'אמצעים 

 

 מופעלים על שטחים נרחבים  יתרונות

 קלים להפעלה אדמיניסטרטיבית 

 ידי חקלאים-רמות גבוהות של אימוץ על 

 תשלומים יחסית נמוכים ליחידת שטח 

 תורמים לשינוי עמדות של חקלאים כלפי חקלאות מקיימת 

 המטרות יכולות להיות עמומות  חסרונות

 )בגלל הפעלה על שטח נרחב(באופן כללי דרוש תקציב גבוה  

 קשה למדוד השפעות סביבתיות של התוכניות 

 לא מתאים לפתרון בעיות סביבתיות מוגדרות 

 תתכן הפעלה של תוכניות שאינן רלוונטיות לאזורים מסוימים  

 הכוללות –תוכניות ממוקדות 

 'ממוקדים ועמוקים'אמצעים 

 

 רלוונטיות גבוהה לאזורים מסוימים  יתרונות

 מטרות ברורות יותר  

 כלל קלות יותר לזיהוי-ההשלכות של הפעלת התוכניות בדרך 

 )עלה מצומצמים יותרשטחי הפ(דרוש תקציב כללי יותר נמוך  

 מתאימות להפעלה לטיפול בנושאים סביבתיים מוגדרים   

 חקלאים לא ששים לאמץ תוכניות ממוקדות  חסרונות

 הפעלת התוכניות יותר מורכבת מבחינה אדמיניסטרטיבית 

 פני שטחים נרחבים-על) בדרך כלל(לא מופעלות  

 עלויות הפעלה גבוהות יותר ליחידת שטח  

 נושאים רחבי היקףאינן מתייחסות ל 
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  וטווח הזמן של ההסכמים   המחויבות הנדרשת מהחקלאים3.3.3

 

 לא לגבי מחויבותם לתוכניות – אינה מגדירה באופן מפורט את הדרישות מהחקלאים 2078תקנה 

ומסתפקת בהבהרה שחייבת להיות להפעלת התוכנית בחווה , או לגבי האינטנסיביות של הפעלתן

: בתוכניות המדיניות והאזוריות השונות ניתן לזהות שני סוגי אמצעים. יוביתהשפעה סביבתית ח

הכוללים מחויבויות בסיסיות המופעלות בכל ', רחבים אך מוגבלים' אמצעים -הסוג הראשון 

ממוקדים ' אמצעים –והסוג השני ; הטריטוריה של האזור או של חווה הנכנסת לתוכניות

לכת שהותאמו לאזורים מסוימים ודורשות מחויבות -ותהכוללים משימות מרחיק', ועמוקים

 . עמוקה מצד החקלאי

 

ההנחיות של התקנה הן שההסכמים הנוגעים לאופן ניהול הקרקעות יחתמו לתקופות זמן שאורכן 

 נחתמים לתקופות שאורכן (Long-term set-aside)הסכמים לעזיבת קרקע .  שנים5לפחות 

מן המינימאליות האלה נוגעות רק לאורך ההסכמים מול הגדרת תקופות הז.  שנים20לפחות 

 ואינן מחייבות את המדינה לאחזקת תוכנית פתוחה למצטרפים חדשים במשך כל –החקלאים 

בדנמרק מרבית : דוגמאות ממדינות שונות מראות דגמים שונים של הפעלת תוכניות. השנים

 20ם לכך התשלום עבור הסכם של ובהתא,   שנים20 - שנים או ל5 -ההסכמים יכולים להיחתם ל

;   שנים5וכוללים תחנת יציאה אחרי ,  שנים10 -ההסכמים נחתמים ל, באנגליה;  שנה גבוה יותר

 Agenda 2000תוכנית ;   שנים6 שנים המופעלת על בסיס של 3בשוודיה ייצרו תוכנית רוטציה של 

 תוך עידוד החקלאים – שנים בלבד 5אך מאפשרת חתימה על ,  שנים7מגדירה הסכמים של 

 . להאריך את משך החתימה

 

בקרב האקולוגים ישנה הסכמה כללית שבמרבית המקרים היתרונות הסביבתיים לא ניכרים 

וכי אורכי ,  שנים הם טווח זמן מינימלי5כי מומחים סביבתיים רבים טוענים . במשך זמן מה

 .  הזמן של ההסכמים מול החקלאים צריכים להיות ארוכים יותר

     

 אכיפה ודרכי מעקב אחר ביצוע התוכניות  3.3.4

 

במקרים רבים האופי של ההסכמים מקשה על . המעקב אחר ביצוע ההסכמים אינו נושא פשוט

הסכם לא לקצור את החציר לפני תאריך מסוים מחייב מעקב אחר ,  למשל–המעקב אחר ביצועם 

 בדשנים ומדבירים כימיים צמצום השימושהסכמים על ; חקלאים רבים בתקופה מוגבלת

 ולכן בדיקת ההמצאות של שאריות חומר בשדות אינה מעידה – צמצום השימוש בלבד יםמחייב

  .עמידה בהסכמים-איעל עמידה או 

הגנה על מקורות "כמו (בהסכמים רבים ההנחיות לחקלאי מוצגות בצורה מעורפלת , בנוסף לכך

קרים רבים ההנחיות הכלליות מובהרות במ"). שמירה על צמחייה בשולי שדות"או " מים

 .  ונאכפות בהקפדה רבה יותר רק לאחר זמן, ומוגדרות רק במהלך היישום של התוכנית

 

 תקנה לדרישות מינימליות 1996לאור הקשים במעקב אחר ביצוע התוכניות פורסמה בשנת 

 5% -בדרישה לבדיקות שנתיות לפחות : התקנה כוללת מספר נקודות. למעקב אחר ביצוע
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 גם אם הדבר דורש הגעה –בבדיקת חווה יש להקפיד על בדיקה של כל סעיפי התוכנית ; מהחוות

 לבחירת החוות הערכת סיכוניםתוכניות לימוש בש;  חווה בתאריכים שונים במהלך השנהל

  . )4(6 קטע EEC 3887/92פי תקנה -על, לבדיקה

 

 ח ההערכה"בדויתן למצוא נ ההסכמים ואכיפתעוד פירוט בנושא המעקב אחר ביצוע התוכניות 

(EEC, 1998). 

 

 

 

  



 50

  על שימור מגוון ביולוגיAESהשפעת מדיניות   : 4פרק 

 

 תוכניות הערכה של האיחוד האירופי: סביבה-מדדים לבחינת קשרי חקלאות    4.1

 

  IRENA   פרויקט 4.1.1

 

  IRENA התפרסמו שני דוחות מסכמים של פרויקט2006 - ו2005בשנים 

(Indicator Reporting on the Integration of Environmental Concerns on Agricultural Policy)  . 

לבנות מערך של מדדים סביבתיים , המטרה הראשונה:    שתי מטרות מרכזיותIRENA לפרויקט

לנטר , והמטרה השנייה; לניתוח של הכוחות המניעים בחקלאות והשפעתם על מצב הסביבה

על פרמטרים ) AESבעיקר תוכניות (סביבתית - של הרפורמות במדיניות חקלאיתהשפעות

 . סביבתיים

 

 מפני שבמדינות, )5 מצורפת לנספח ראו מפה( בלבד EU15 מתמקד במדינות IRENAפרויקט 

וקיימות , )2078/92בהתאם לתקנה (' 90 - התחילו להתפתח בתחילת שנות הAESהאלה תוכניות 

. ומאגרי מידע עדכניים לגבי פרמטרים חקלאיים וסביבתיים בעשור האחרוןבהן תוכניות ניטור 

מציג מדדים הנוגעים לסוגים שונים של ניהול חקלאי , (IRENA Report, 2005)ח הראשון "הדו

ח מציג ניתוח אנליטי של "הדו, כמוכן. ולבעיות סביבתיות בתחומים שונים הרלוונטיים לחקלאות

לבין השתנות של פרמטרים סביבתיים שונים בין , בניהול חקלאיהקשרים בין תהליכי שינוי 

מציג ניתוח של רמת האימוץ של , (IRENA Report, 2006)ח השני "הדו. 2002 – 1990השנים 

  2והשפעות של רפורמות, )וחקלאות אורגנית, AESבעיקר תוכניות (חקלאית -מדיניות סביבתית

 . במדיניות החקלאית על מצב הסביבה

 

 :  והדוחות שפורסמו מתבססים על שילוב של כמה מרכיביםIRENAקט פרוי

    :DIPSIRתוכנית  •

ידי -שפותחה על, DIPSIR (Driving force; Pressure; State; Impact; Response)תוכנית 

תוכנית זו מהווה מסגרת אנליטית למיפוי ומחקר של . האגף הסביבתי של האיחוד האירופי

 .  ם מאחורי תהליכי השתנות ונטיות בחקלאותהכוחות המניעים העומדי

סביבתיות -זיהוי של מגמות חקלאיות   :מדדים לקשרים בין חקלאות לסביבה •

המדדים מחולקים לקבוצות .  מדדים35מרכזיות באזורים שונים באירופה בעזרת סדרה של 

 : שונות

למשל תהליכי אינטנסיפיקציה , מגמות בניהול חקלאימדדים המבטאים  .1

; שימוש במדבירים כימיים ; השקיה ; נטישת קרקעות ; טנסיפיקציה ואקס

 . חקלאות אורגנית

                                                           
2
 .CAP Reform or MacSharry reform, 1992 ; Agenda 2000 ; CAP-Reforms 2003:  רפורמות  
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 חנקות למשל זיהומי, השפעות של חקלאות על הסביבהמדדים המבטאים  .2

 .שימושי קרקע; רוזיה של קרקעות א; באוויר ובקרקעות, במים

למשל , מצב משאבי הטבע ואזורים רגישים לשימורמדדים המבטאים את  .3

ריכוזי אזורים בעלי ערכיות גבוהה לשימור  ; Natura 2000אזורי שמירת טבע רשת 

 . High Nature Value areas (HNV)מגוון ביולוגי 

למשל מגמות השתנות , מצב המגוון הביולוגימדדים המבטאים את  .4

 .    באוכלוסיות של ציפורים ופרפרים האופייניים לאזורים כפריים

של מדיניות לקידום חקלאות ידידותית מוץ רמת האימדדים המבטאים את  .5

או שטחים ; AESידי הסכמי -למשל שטחי חקלאות  המכוסים על, לסביבה

 .  ידי חקלאות אורגנית-המכוסים על

 

 IRENAח "נתונים מדו    4.4.2

 : הנוגעים לשני תחומים,)IRENA) 2005 ,2006 ומפות מדוחות ח הזה בחרתי להציג נתונים"ובד

 .לאות על שימור מגוון ביולוגיהשפעות של חק .1

 לבין אזורים חשובים לשימור מגוון AES בין רמות אימוץ של תוכניות התאמות .2

 . ביולוגי

  

  2000 - 1990   נתונים כלליים על מגמות בחקלאות בין השנים 4.4.2.1

 ):IRENA 2005ח "מתוך דו(

 . 2.5% - ב'90-הצטמצם בשנות ה) EU12במדינות ( באירופה השטח המעובד •

שימוש בחנקן ', 90 - במהלך שנות ה: נמצא במגמת ירידהאורגנייםשימוש בדשנים אנ •

 - 1992בשנים שבין , לעומת זאת. 35% -ושימוש בפוספט ירד ב, 12% -אנאורגני ירד ב

 .  בשימוש בחומרי הדברה כימיים20%חלה עליה של , 1999

קלאות אורגנית היווה  השטח המנוהל כח: נמצאת במגמת עלייהאורגניתהחקלאות ה •

   ). 3 איורראו ( מכלל השטח החקלאי המעובד %3.7 2001בשנת 

 12% - עלה בEU12 מדינותהשטח המושקה ב :ה נמצא במגמת עלישטח המקבל השקיהה •

אחוז השטח ) וספרד, יוון, צרפת(תיכוניות שנבחנו -במדינות הים. 1990-2000בעשור שבין 

 .  29% - עלה בושקההמ

 

 

 )IRENA 2005(    השפעות חקלאות על שימור מגוון ביולוגי ומגוון נופי 4.4.2.2

מערכות .  חשובות לשמירה על מגוון ביולוגי ונופימערכות חקלאיות אקסטנסיביות •

; )ספרד ופורטוגל( מרוכזות בעיקר באיים בים התיכון ובמדינות ים תיכוניות כאלה

המערכות החקלאיות . במרכז צרפת ובארצות סקנדינביה; יהבצפון ומערב אנגל
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 אינטנסיפיקציה:  בחקלאותידי שני כוחות מניעים-המגוונות האלה מאוימות על

  . )1איור ראו  (ונטישת קרקעות חקלאיות

 

. ים הצטמצמות וההתייעלות בשימוש בחומרים כימי ניכרתEU15במדינות באופן כללי  •

 נעלמו 2000 – 1990בעשור שבין . הנטייה להתמחות של חוות חקלאיות מתחזקת, אולם

 . מהחוות המעורבות התומכות במגוון ביולוגי גבוה25%מהנוף האירופאי 

 

 מהווה סיכון לשימור מגוון ביולוגי באזורים חקלאיים בעלי ת חקלאיותונטישת קרקע •

אזורים אלה . (HNV – High Nature Value Farmland)ערכיות גבוהה לשמירת טבע 

בספרד , באירלנד , באנגליה הצפונית, בסקנדינביה, נמצאים בעיקר באזורים ים תיכוניים

 ).5ואיור , 4איור ראו (ובאזורים הרריים במרכז אירופה , בחלקים מאיטליה, בפורטוגל

 . מהשטח המעובד באירופה15-25%ים  שאזורים ערכיים לשמירת טבע מכסההערכה היא

 

ממינים המאכלסים אזורים , אוכלוסיות ציפורים ופרפרים: ירידה במגוון הביולוגי •

משמשיות כמדד לשינויים שעוברים על המגוון הביולוגי בחוות , כפריים פתוחים

כפריים נמצאות בירידה מרבית מאוכלוסיות הציפורים החיות באזורים . החקלאיות

', 90 -מגמת הירידה הצטמצמה והתאזנה במהלך שנות ה). 2002 – 1980נתונים מהשנים (

 בעיקר באזורי חקלאות –אך המגוון של אוכלוסיות הציפורים עדיין נמוך מאד 

 מראים כי חלק משמעותי (IBAs)נתונים על אזורי צפרות חשובים . אינטנסיבית

זורים הסובלים מתהליכי אינטנסיפיקציה או נטישת מהאתרים האלה מקביל לא

 ). 7איור (קרקעות 

 

 ממיני הפרפרים באירופה מסתמכים על אזורים 92% -המדדים מראים ש, כמוכן

 מהאזורים שזוהו כאזורים חשובים 80%וכי , )בעיקר שטחים עשבוניים(חקלאיים 

ות שליליות של אינטנסיפיקציה או נטישה של  סובלים מהשפע(PBAs)לפרפרים 

    .)2איור ראו גם : פרפרים  (חקלאות
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 ידי תהליכי אינטנסיפיקציה של- המאוימים על)Important Bird Areas(אזורי צפרות חשובים : 7איור 

 ). IRENA, 2005מקור (החקלאות 

 

 

 מבתי הגידול 18%שימור , פי ההערכות-על: שמוריםשמירת מגוון ביולוגי באזורים  •

תלוי בהמשכיות של שיטות ) אזורים שמורים (Natura 2000באתרים השייכים לרשת 

  היכולים להיות יעיליםאמצעי מדיניות). 8איור ראו (אקסטנסיביות חקלאיות 

כפריים כוללים הכרזה על אזורי בהתמודדות עם ירידה המגוון הביולוגי באזורים 

ועידוד הסבה לחקלאות ; AESתוכניות ; )Natura 2000במסגרת רשת (חקלאות מוגנים 

 . אורגנית
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 מקור(בהם שימור ערכי הטבע תלוי בהתקיימות של חקלאות אקסטנסיבית ,  2000Naturaאחוז של אזורי : 8איור 

IRENA, 2005 .( 

 

טבעיים לאזורים - בין יערות לאזורים חציקעשינויים בשימושי קרמדד המזהה  •

בייחוד (תיכוניות -מיים במיוחד בארצות היםאמראה ששינויים אלה דינ, חקלאיים

 ). איטליה ופורטוגל, בספרד

 

ההשקעה התקציבית :   במדינות שונותAESהשקעה לאומית ורמות אימוץ של תוכניות  •

 שונה במידה ניכרת במדינות AESידי הסכמים של תוכניות -וכמות השטח המכוסה על

וגם מספר , מת ההשקעה הממשלתית הממוצעתר. שונות החברות באיחוד האירופיה

 בהן יש -תיכוניות -יםוכה מאד דווקא בארצות נמ AESתוכניות החקלאים המאמצים 

 או HNVאתרים שסווגו כאתרי (ומגוון ביולוגי גבוה הרבה אזורי חקלאות אקסטנסיבית 

 ).9איור  ( 2000Naturaרים מוגנים שייכים לרשת את
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 מקור( מתוך כלל השטח החקלאי המעובד במדינות שונות AES  השטח החקלאי המנוהל תחת הסכמי :9איור 

IRENA, 2005 .( 

 

 

   על שימור מגוון ביולוגיAES   השפעת תוכניות 4.2

 

   2003   סקירת מחקרי הערכה עד 4.2.1

 

במרבית המדינות . AES נוהלו תחת הסכמי EU15 - מהשטחים החקלאיים ב25% -כ, 2005בשנת 

ונמוך יותר באזורי חקלאות , אימוץ התוכניות גבוה יותר באזורים של חקלאות אקסטנסיבית

בשנים האחרונות השקיעו האיחוד האירופי וממשלות המדינות השונות  סכום . אקסטנסיבית

אפשר להעריך כמה מתוך הסכום הזה -אולם אי, AESון יורו לשנה בתוכניות  בלי3.5 -אדיר של כ

 נחשבות לאחד מכלי AESלמרות שתוכניות . הושקע בתוכניות שמטרותיהן שימור מגוון ביולוגי

 רק 2002עד לשנת , (EEA, 2004)המדיניות החשובים ביותר לשמירה על מגוון ביולוגי באירופה 

 .   עומדות במטרות הסביבתיות שלהןAESהעריך באיזו מידה תוכניות אנגליה והולנד עשו מאמץ ל

 

שעסק בנושא , )2001('  וחובKleijn מאמר ביקורת של NATURE  פורסם בעיתון 2001בשנת 

 AESתוכניות "שכותרתו , המאמר.  בהולנד על שימור מגוון ביולוגיAESההשפעות של תוכניות 

הציג תוצאות ממחקר על , "י באזורים חקלאיים בהולנדאינן יעילות בשמירה על מגוון ביולוג

החוקרים סקרו .  על מגוון ביולוגי באזורי חקלאות אינטנסיבית בהולנדAESהשפעת תוכניות 
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בהשוואה , AES שדות המנוהלים תחת הסכמי 78-ב, רחף-וזבובי, דבורים, צמחים, ציפורים

 לא היו אפקטיביים בהגנה AESהסכמי נמצא ש, לטענת החוקרים. לשדות חקלאות קונוונציונלית

נראה שחלק ממיני ציפורי האחו ,  יתרה מכך-על רביית הציפורים ועל מגוון מיני הצמחים 

פני שדות המנוהלים -על, העדיפו לקנן בשדות חקלאות אינטנסיבית, הנמצאות בסכנת הכחדה

. AESשדות רחף ודבורים הראו עלייה צנועה בעושר המינים ב-זבובי .AESתחת הסכמי 

 כדי AESהחוקרים טענו שסיבה מרכזית לתוצאות המאכזבות היא שהחקלאים חותמים על חוזי 

פעולות , לכן. ונושאי שמירת טבע נותרים משניים בסדרי העדיפויות שלהם, להבטיח את הכנסתם

אות עדיין בתהליכי  משולבות לרוב במערכות חקלאיות הנמצAESשמירת טבע במסגרת הסכמי 

 ומתנגשות עם פעילות כלכלית הסותרת את האפקטיביות שלהן בשימור מגוון, יפיקציהאינטנס

ולכן הם אינם יכולים להעריך אילו , כי למרבית החקלאים אין רקע באקולוגיה, עוד נטען. ביולוגי

ההמלצה מהמחקר הייתה שכל . פעולות חקלאיות בחוות שלהם סותרות את פעילות שמירת הטבע

ובניטור ,  תלווה בייעוץ מדעי צמוד בחוותAES כספים לאומיים בתוכניות השקעה עתידית של

 . ידי אקולוגים-ארוך טווח שיערך על

 

שהעיר שבניגוד , )Carey) 2001 כמו זו של -הוביל לתגובות נסערות '  וחובKleijnהמאמר של 

 1987 המתנהלות באנגליה משנת AESתוכניות , לממצאים המאכזבים של החוקרים בהולנד

 AESהחוקר העיר שתוכניות ). בעיקר לגבי ציפורי אחו(אפקטיביות בשמירה על מגוון ביולוגי 

. ומשתנות באופן דינאמי בהתאם לממצאי הניטור, באנגליה נמצאות תחת ניטור אקולוגי צמוד

 .        ידי הממשלה-תוכנית הניטור ממומנת באופן קבוע על, באנגליה

 

, 2003פורסם בשנת ,  בשימור מגוון ביולוגיAESקטיביות של תכניות בהמשך לדיון הסוער על האפ

 מחקרי הערכה שפורסמו בחמש 62החוקרים סקרו . Kleijn and Sutherlandמאמר סקירה של 

מחקרים רבים ). אירלנד ופורטוגל, ספרים מגרמניה , מרביתם מהולנד ואנגליה(מדינות שונות 

המחקר שלהם לא הייתה מספיק אמינה מבחינה נדחו מהסקירה מכיוון שעיצוב תוכנית 

 על AESמדדו השפעות של תוכניות ) 32%( מחקרים 20, מהמחקרים שנכללו בסקירה. סטטיסטית

ומחקר אחד על ; על ציפורים) 47%( מחקרים 29; על פרוקי רגליים) 32%( מחקרים 20; צמחים

 ). על הארנבת החומה(יונקים 

 

 :  מרכזיותוהמלצות בולטות מספר מסקנות ) landKleijn and Suther) 2003מהסקירה של 

 אפקטיביות לשימור וקידום AES  לא ניתן לקבוע מתוך הנתונים שנסקרו עד כמה תוכניות .1

מתוך המספר המצומצם של מחקרי הערכה שסיפקו נתונים . מגוון ביולוגי בחוות באירופה

 התוכניות על עושר או צפיפות של רק חלק הדגימו השפעות חיוביות של, אמינים סטטיסטית

 ).3בטבלה סיכום (מינים בקבוצות טקסונומיות שונות  
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עלייה משמעותית  

צפיפות /בעושר

 מינים

ללא שינויים  ירידות עליות וירידות

 משמעותיים

 9 2 0 6 צמחים

 0 2 9 4 ציפורים

 3 0 3 11 פרוקי רגליים

 

 Kleijn and עובד מתוך מאמר של - בשימור מגוון מינים AES סיכום של האפקטיביות של תוכניות: 3 טבלה

Sutherland) 2003.( 

 

 AESמנת להעריך באיזו מידה תוכניות - לא התפרסמו מספיק מחקרים על2002    עד לשנת .2

עד לשנה זו רק אנגליה והולנד ערכו מאמץ משמעותי להעריך . עומדות במטרות הסביבתיות שלהן

 .  שלהן על המגוון הביולוגי באזורים חקלאייםAESוכניות את האפקטיביות של ת

 

 גבוהה יותר באזורי חקלאות AES   למרות שרמת האימוץ והאפקטיביות של תוכניות .3

 המופעלות באזורי AESמרבית מחקרי ההערכה נערכים דווקא על תוכניות , אקסטנסיבית

הביולוגי הפוטנציאלי לשימור נמוך בהם המגוון , )במדינות מרכז אירופה(חקלאות אינטנסיבית 

אפשר -ולכן אי, תיכוניות- לא פורסמו בכלל מחקרי הערכה במדינות ים2002עד לשנת . מאד

 על אזורי חקלאות אקסטנסיבית AESלהסיק מהסקירה דבר לגבי האפקטיביות של תוכניות 

 גבוה AESיות בהן הפוטנציאל לשימור מגוון ביולוגי באמצעות תוכנ, במדינות בדרום אירופה

 .  יותר

 

התכנון של המחקר לא מאפשר לתת הערכה אמינה ,   בחלק גדול מהמחקרים שנסקרו. 4

החוקרים המליצו שבעתיד תוכניות הערכה וליווי אקולוגי מקצועי יהוו חלק בלתי  . סטטיסטית

 תחילת על תוכניות כאלה לכלול גם אוסף של נתוני בסיס שייאסף לפני. AESנפרד של כל תוכנית 

 .  וישמש למעקב אחרי מגמות השתנות, הפעלת התוכנית

 

 

 )2006 – 2003 ( על שימור מגוון ביולוגיAES לבדיקת השפעות מדיניות EASYפרויקט    4.2.2

  Kleijn et.al., 2006נסקר מתוך 

 

 קבוצה Kleijn and Sutherlandהקימו , 2003 -בהמשך ישיר למסקנות הסקירה שלהם מ

לבחינה של ) ספרד ויוון, שוויץ, אנגליה, גרמניה, הולנד(של אקולוגים משש מדינות בינלאומית 

, הפרויקט.  על שימור מגוון ביולוגי באזורים חקלאיים שונים בארצותיהםAESהשפעות מדיניות 

 בכנס מדעי שהתקיים 2006וסוכם בינואר , 2006 – 2003התנהל בין השנים , EASYשנקרא 

המדענים עקבו אחרי חמש קבוצות  ). EASY/NP/natcons/nl.wau.dow.www://http/( בהולנד 

חגבים , דבורים, צמחים(הנמצאות ברמות טרופיות שונות , טקסונומיות עשירות במינים

 חלקות חקלאיות 202 -הושוו פרמטרים של מגוון ביולוגי ב). וציפורים, עכבישים, וצרצרים
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למספר מקביל של חלקות המנוהלות כחקלאות קונוונציונלית , AESהמנוהלות בהתאם להסכמי 

(Kleijn et.al., 2006) .מנת לבחון לעומק את ערכן של התוכניות למטרות שמירת טבע שונות-על ,

מינים .  3; יםמינים נדירים של צמחים ופרוקי רגלי.  2;  כל המינים.  1: הבדילו בין תגובות של

 .   בסכנת הכחדה המופיעים בספר האדום

 

 : EASYמסקנות פרויקט 

 :   על שימור מגוון ביולוגיAESהשפעות כלליות של תוכניות   .1

 על שימור מגוון ביולוגי AES להשפעות החיוביות של מדיניות הערכה אופטימיתהמחקר מספק 

מכיוון שעדיין לא , אולם). AES לתוכניות  מקבוצות המינים שנבחנו הגיבו באופן חיובי48%(

ולא הוצבו יעדים כמותיים ברורים למדידות של , נאספים נתוני בסיס לפני החלת התוכניות

של " אפקט בחירה"ידי -עדיין ישנה אפשרות שהתוצאות מוטות על, הצלחה בשימור מגוון ביולוגי

 . שדות שבהם המגוון הביולוגי גבוה מלכתחילה

 

 : שימור מינים נדיריםתוכניות שמטרתן בין תוכניות כלליות לבין הפרדה   .2

 הכלליות שנבחנו במחקר הזה מוגבלות ביכולתן להועיל לשימור AESהתוצאות מראות שתוכניות 

יש להדגיש שמחקרים אחרים הציגו הצלחות בשימור .  מינים נדירים או מינים בסכנת הכחדה

, אולם.  AES (Peach et.al., 2001 ; other refs?) מינים של ציפורים בעזרת הפעלת אמצעי

ידי מדענים באופן שיתאימו לצרכים של מין מסוים -התוכניות האלה בדרך כלל נתפרו מראש על

החוקרים  הציעו שכדאי . או כוונו להפעלה בתוך שמורת טבע ובפיקוח מדעי צמוד, הנמצא בסכנה

 הגדלת המגוון הביולוגי או שיפור שירותי – בין תוכניות שמטרותיהן כלליות הפרדהלשקול 

לבין הנתפרות באופן ממוקד , )למשל שירותי האבקה או שליטה במזיקים(המערכת האקולוגית 

, הסוג הראשון של התוכניות. לשימור מקומי של מין בסכנת הכחדה או בית גידול ייחודי

הם החקלאות אינטנסיבית יכולות להצליח בהעלאת המגוון הביולוגי גם באזורים שב, הכלליות

מחייב התחשבות , שמטרתן הצלת מין בסכנת הכחדה, הסוג השני של התוכניות. יחסית

תכנון וניטור ) כגון פרוזדורים אקולוגיים(בפרמטרים מרחביים שאינם בשליטת החקלאים 

 .  אקולוגי מקצועי

 

 :   בשמירת טבעAESסיבות אקולוגיות להצלחה נמוכה של תוכניות    .3

 אלא גם בהתאם לשיקולים - אינה מעוצבת רק בהתאם לשיקולים אקולוגיים AESדיניות מ

כלל -לכן בדרך. (Buller et.al., 2000)כלכליים ואדמיניסטרטיביים -חברתיים, פוליטיים

במרבית המדינות , לדוגמה. טבע-התוצאות אינן אופטימאליות מנקודת המבט של שמירת

התוצאה היא פיזור אקראי  .   הם שדות בודדיםAESם הסכמי היחידות הבסיסיות עליהן נחתמי

פיזור מרחבי לא אחיד מוריד . לצד שדות חקלאות אינטנסיבית, של שדות עליהם חלים ההסכמים

. את האפקטיביות האקולוגית של האמצעים מכיוון שאוכלוסיות מתקשות לעבור בין השדות

שלאחריהן הם חופשיים , ים לכל היותר שנ5-6החקלאים חותמים על חוזים של , בנוסף לכך

השיקום של חברות . לבחור בין המשך העיבוד על פי ההסכם או חזרה לעיבוד אינטנסיבי

, לכן. אקולוגיות מגוונות באמצעות שיטות חקלאיות אקסטנסיביות יכול לארוך תקופה ארוכה
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ת תלויה גם  בשיקום מערכות אקולוגיות באזורי חקלאות אינטנסיביAESהצלחת תוכניות 

 .    AESבמוטיבציה של החקלאים להשתתפות ארוכת טווח בתוכניות 

  

 חייבת להיבנות ולהתנהל AESמדיניות , מנת להיות אפקטיבית-על:  ליווי אקולוגי מקצועי  . 4

 צריכים AESתוכניות ואמצעי . באופן שונה מאשר הצורה בה היא מתוכננת ומנוהלת כיום

דרות ויעדים אקולוגיים ברורים המותאמים למערכת המקומית להיבנות סביב מטרות מוג

מגוון , תחומי תפוצה, למשל מגמות השתנות של צפיפות(וניתנים לבדיקה ולניטור כמותי 

 תלויה בהקמת מערך אזורי AESההצלחה של תוכניות , כמוכן). בקבוצות טקסונומיות נבחרות

תוכניות הערכה וניטור חייבות להיות . ניותלליווי והדרכת חקלאים בכל אזור בו מופעלות התוכ

ומסקנותיהן צריכות להוות בסיס לשינוי , AESמובנות ומתוקצבות כחלק בלתי נפרד מתוכניות 

 .  (Adaptive management)ושיפורים בתוכניות 

  

 דה שנחלו הצלחה בשימור מין בסכנת הכחAES   תוכניות 4.3

 

, ממוקדות AES מספר דוגמאות מקומיות לתוכניות ןישנ, ת שהתוצאות אינן חד משמעיותלמרו

או , בסכנת הכחדהציפורים הנמצאות  מצליחות להעלות מספרים של אוכלוסיות של מיניכנראה ש

תוכניות סדרה של  התייחסות ל.  בשולי שדות או באזורי אחו עשבונילהעלות מגוון ביולוגי מקומי

 . EEC, 2005ח " מוצעת בדוהמראות סימני הצלחה ראשוניים, ממדינות שונות

 

 הראו השפעה חיובית על Countryside Stewarship Schemes (CSS)תוכניות , אנגליהב, למשל

 כי משוכותסבבאופן ספציפי מוזכרת ההצלחה באישוש אוכלוסיות . מיני ציפורים בסיכון

(Cirl bunting) ,במשך ארבע שנים באזורי הסכמי  82% -במספרם עלה  שCSS . במסגרת

וכתמי צמחייה , שוליים עשבוניים בצידי השדות, ההסכמים הושאר שלף עשבוני במהלך החורף

 .(Peach et al., 2001) עשבונית לצד שיחים המשמשים לקינון

 

כחדות בזו אחר זו  נפורטוגל  ב(Great bustard , Otis tarda) חובה גדולה אוכלוסיות של  

החלפת אזורי בתה (אינטנסיפיקציה של חקלאות ההכחדות קשורות ל. בעשרים השנים האחרונות

אוכלוסיית . בנייה של כבישים וכריתת יערות, ציד לא חוקי, )ול אינטנסיבי של חיטהת בגידעשבוני

ופן בכך שהאוכלוסייה נמצאת במגמה של עליה יוצאת ד Castro Verdeהציפורים החיה באזור 

לוסיית החובה הגדולה העלייה באוכ. כתוצאה מרבייה טבעית והגירה של פרטים מאזורים פגועים

 קידמו AESהסכמי . )1993החל משנת  ( אזוריתAESהפעלת תוכניות בין היתר ל, באזור קשורה

 השארת שדות –ות החובה הגדולה מגמה של ניהול הנוף החקלאי באזור באופן שתומך באוכלוסי

, הסרת גדרות, הורדת צפיפות הרעייה, זריעה ועידוד של קטניות, הפעלת רוטציה בגידולים, בור

 . (Pinto et al., 2005) וצמצום השימוש בכימיקלים חקלאיים, צמצום האזורים המושקים
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יים שנעשים באתרי  במחקרים אקולוג נרשמוAESצלחות של תוכניות  באופן כללי מרבית הה

HNV בתחומי אתרי ( הממוקמים באזורים שמוריםNatura 2000( , ובתוכניות הממוקדות

או לשיקום ושמירה על אוכלוסיות של מינים , לצמצום תהליכים הרסניים בבית גידול רגיש

 . (EEC, 2005) בסיכון
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 )2003 -נכון ל( במדינות שונות AESתוכניות :  5פרק 

 

  מאפייני החקלאות והמדיניות החקלאית:  ממדינות שונותAESכניות תיאור תו  5.1

 

 IRENAח "דו במדינות השונות מוצג בAESסיכום מעניין של הדגשים הלאומיים בתוכניות 

 פי-על במדינות השונות AESכל תוכניות מציג חלוקה של , 10באיור המובא כאן , הגרף. )2005(

כימיקלים -תוכניות לצמצום השימוש באגרו; תוכניות לעידוד חקלאות אורגנית: יותקטגור

 ). ותוכניות אחרות; תוכניות לשימור ערכי טבע ונוף; ולאקטנסיפיקציה של החקלאות

במדינות מרכז אירופה מושם דגש רב על אקטנסיפיקציה  AESמהנתונים בגרף ניכר שבתוכניות 

). בלגיה, איטליה, לוקסמבורג, גרמניה(צום הזיהום החקלאי וצמ, של החקלאות האינטנסיבית

בהן עדיין ניתן למצוא בתי גידול ערכיים לשמירת טבע , תיכוניות-לעומת זאת במדינות ים

מושם דגש רב על תוכניות לשימור ערכי , התלויים בהמשכיות של מסורות חקלאיות מקומיות

ערכי מעניין לציין שתוכניות לשימור ).  ספרד,צרפת, פורטוגל(טבע ונופים חקלאיים מסורתיים 

  .   גם באנגליה והולנדטבע ונוף חקלאי מסורתי מודגשות

 

 

 )IRENA 2005מקור  (פי קטגוריות- במדינות השונות עלAESחלוקה של כל תוכניות :  10איור 
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ובאות עם התוכניות מ.  הלאומיות במדינות שונותAESבעמודים הבאים מובא תיאור של תוכנית 

 ; אופי החקלאות:  לגבי כל מדינה מפורטים. אקולוגי ופוליטי שהוביל לבנייתן, הרקע המדיני

 לאומיות AESתוכניות ;  חקלאות בעשורים האחרוניםהכוחות המניעים את השתנות דגמי ה

 .ומידת ההיענות להסכמים;  אזוריותו

 

שהתוכניות שלהן  להציג מדינות בחרתי.  בלבדEU15 – מהמדינות ב חלקהנתונים מתייחסים ל

או מדינות שהאקלים ואופי החקלאות בהן מזכיר את , )גרמניה; הולנד; כמו בריטניה(מייצגות 

  ). איטליה; פורטוגל; ספרד: תיכוניות-מדינות ים (ישראלהתנאים ב

 

 

 איטליה    5.1.1
  ;  AES ,1998 ; EEA IRENA Report 2005ח הערכה של תוכניות "דו; Whitby, 1996: מתוך

Kleijn and Sutherland, 2003 . 

 

 1951: שנת הצטרפות לאיחוד האירופי

 ר תחת הקט1,608,000תוכם מ, ר הקט14,685,500החקלאי המעובד השטח : אופי החקלאות

קיימים הבדלים גדולים בין החלק . הנוף והאקלים באיטליה מגוונים).  1997-נכון ל (AESהסכמי 

והדרומי המאופיין באקלים , לבין החלק המרכזי המישורי, קלים הררי צפוניהצפוני בו שורר א

 . תיכוני הררי-ים

 מהקרקע 7.5% על 2002אחוז הקרקע הנמצאת תחת ניהול אורגני עמד בשנת : חקלאות אורגנית

        ). בשנה25% -בסדר גודל של כ(ניכרת מגמת עליה בחקלאות האורגנית . באיטליההמעובדת 

 

, ובמשך כמה עשורים, היאחרי מלחמת העולם השני:   שינוי וכוחות מניעים בחקלאותתהליכי

תמיכה בהגדלת , הערוץ הראשון: הושקעו כספים ציבוריים בחקלאות באיטליה בשני ערוצים

והערוץ השני תשלומי תמיכה בחקלאים , )בעיקר במישורים במרכז איטליה(הייצור בחוות גדולות 

תשלומי התמיכה ). בעיקר באזורי חקלאות הרריים פריפריאליים(יות ובחוות חקלאיות משפחת

 החלו להיווצר פערים בין התמיכה בייצור החקלאי 60-בשנות ה. יצרו תלות של חקלאים בסבסוד

הפערים בין . לבין התמיכה בשמירת החברה הכפרית באזורים שוליים שהצטמצמה, שהוגדלה

התרחשו שלושה תהליכים , '60 –' 50 -במהלך שנות ה  .מצב החקלאים בצפון לדרום באיטליה גדל

אבדן קרקע חקלאית לטובת פיתוח תעשייתי : מקבילים בשימושי קרקע חקלאיים ברחבי איטליה

נטישת קרקעות ; ) אזורים פוריים עם חקלאות עשירה–בעיקר באזור מרכז איטליה (ואורבניזציה 

והרחבת שטח ;  )תיכוני-ורי אקלים הררי ויםאז, אזורים פחות פוריים(באזורי חקלאות שוליים 

 נמשכים תהליכי בעשורים האחרונים. של השדות המעובדים על חשבון אזורי מרעה לא מעובדים

נטישת , ניכר גידול בשימוש בחומרים כימיים, ההתמחות והריכוז באזורי חקלאות אינטנסיבית

 ותהליכי ייעור מחדש של שטחי שדות ושטחי מרעה באזורים ההרריים מובילה לסחף של קרקעות

מאשר , השימוש בחומרים כימיים לחקלאות גבוה בהרבה בצפון המדינה. המרעה הפתוחים

אך חומרי ההדברה שמשתמשים בהם בדרום , )100% - 50%הבדלים של (במרכז ודרום איטליה 

 . נוטים להיות הרבה יותר חזקים מאשר הצפון והמרכז



 63

 

  :טליהקווים ייחודיים לחקלאות באי

, בניגוד למרבית מדינות מרכז אירופה בהן אזורי החקלאות עברו תהליכי ריכוז והתמחות •

במרבית האזורים , לכן. באיטליה רק חוות גדולות מאד עברו תהליכי אינטנסיפיקציה

 .החקלאיים באיטליה שרד המבנה של חוות חקלאיות משפחתיות קטנות

 קטנות מחכירים את הקרקע ופונים כתוצאה ממחסור בהכנסה בעלי חוות חקלאיות •

עיבוד . ונוצר מבנה חקלאי המבוסס על קרקע פרטית מוחכרת, למקורות פרנסה חלופיים

 חוסר שמירה על פוריות -ידי חוכרים מאופיין בחשיבה לטווח הקצר -קרקע חקלאית על

 .   וחוסר נכונות להשקיע בשינוי של שיטות חקלאיות, קרקע

 

 משטח 7%-באופן רשמי כ. האזורים המוגנים באיטליה מתרחבים: גניםשמירת טבע ואזורים מו

השטח הזה עשוי להיות . ידי רשויות מקומיות- נוספים מוגנים על3% -כ, המדינה מוגדר כגן לאומי

ידי - מושפעים על60% -כ, מתוך השטחים השמורים.  לאחר סיום ההכרזות–מוכפל בעתיד 

 .ל ניהול אקטיבי של משאבי הטבע באזורים השמוריםולכן מתפתחת תפיסה ש, חקלאות ומרעה

 

 : 51994/ מופעלות באיטליה החל משנת AESתוכניות 

ידי יחידות -וברמה המקומית על, ידי משרד החקלאות- מנוהלות ברמה הלאומית עלAESתוכניות 

ת התייעצות ושיתוף פעולה עם המשרד לאיכו).  תוכניות מחוזיות21(חקלאיות במחוזות השונים 

 . הסביבה מאד מוגבל

תוכנית הדרכה לצוות מקצועי שיעזור למחוזות ולחקלאים : )רמה לאומית(תוכניות רוחביות 

 . לבנות תוכניות מקומיות להקטנת השימוש בחומרים כימיים ומעבר לחקלאות אורגנית

התוכניות ממוקדות בבעיות .  תוכניות אזוריות21קיימות : )ממוקדות(תוכניות אזוריות 

 : 2078/92ומכסות את מרבית האמצעים המופיעים בתקנה , יבתיות מקומיותסב

-חקלאות אקסטנסיבית והקטנת יבולים על; עידוד חקלאות מופחתת רעלים או חקלאות אורגנית

שמירה על ; צמצום לחצי רעייה; ידי הפחתה בהשקיה וצמצום התרחבות של השטח המעובד

; גידול זנים חקלאיים נדירים;  חיים בסכנת הכחדהמשוכות שיחים בין שדות ושמירה על בעלי

טיפול ;  באזורים שמורים ובאגני היקוותLong-term set-aside; טיפול בקרקע חקלאית נטושה

 .  AESאימון של יועצים טכניים לעזור ביישום תוכניות ; בשבילי מטיילים ושלטי הכוונה

 תוכנית –בתוכנית לשימור הנוף הטבעי נושא שימור מגוון ביולוגי מקבל רק התייחסות עקיפה 

 .  המופעלת בעיקר באזור האלפים

 

 - מהקרקעות החקלאיות המעובדות באיטליה מוגדרות כ%30בערך : AESרמת אימוץ תוכניות 

HNV (High Nature Value farmland) ,וקיומו תלוי בהמשכיות של , בה המגוון הביולוגי גבוה

 %14 כיסו רק AES תוכניות 2001בשנת , למרות זאת). 5איור (החקלאות האקסטנסיבית 

 ).9איור (מהקרקע החקלאית המעובדת באיטליה  
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 בריטניה  5.1.2

 .AES ,1998 ; IRENA Report 2005ח הערכת תוכניות "דו; Whitby, 1996: מתוך

 

 70% -ומהווה כ, אחוז הקרקע המעובדת בבריטניה גדול יחסית:   גודל השטח החקלאי המעובד

 2.2%ומהווה רק , כוח העבודה המועסק בחקלאות נמוך יחסית,  לעומת זאת.משטח המדינה

 . מהמועסקים במשק

 מהשטחים החקלאיים מאופיינים בצמחייה עשבונית 65% -מכיוון שלמעלה מ: אופי החקלאות

החוות החקלאיות ברובן משתרעות על שטחים ,  לגידולי שדההמתאימה למרעה אקסטנסיבי ולא

 60 -ועומד על כ, גודל החווה הממוצע בבריטניה גדול יחסית למדינות אחרות באירופה. נרחבים

  .   הקטר

 

תהליכי אינטנסיפיקציה וניקוז של ביצות ואזורים לחים : תהליכי שינוי וכוחות מניעים בחקלאות

ההרס הסביבתי ניכר .  ילו לאבדן של בתי גידול ייחודיים ומגווניםהוב', 50 -שהחלו בשנות ה

בהם , באזורים גבוהים יותר, אולם. במיוחד באזורים הנמוכים בהם החקלאות אינטנסיבית

החקלאות תרמה לשימור בתי גידול יחסית עשירים , נפוצות עדיין שיטות חקלאיות מסורתיות

 . במגוון ביולוגי

נראה היה שקובעי המדיניות הסבסוד החקלאי באנגליה ' 80 -אמצע שנות העד ל, מבחינה פוליטית

עד לאמצע שנות השמונים הממשלה . היו עדיין שבויים בתפיסה המקדשת את הייצור החקלאי

פרדה בין והתעקשה על ה, הבריטית המשיכה לקדם מדיניות התומכת בהגדלת הייצור החקלאי

ת לחקלאות  לבין מדיניות הנוגע,לאיכות הסביבהמדיניות לשימור סביבתי באחריות המשרד 

המודעות הציבורית להתדרדרות הסביבתית הכרוכה בחקלאות . באחריות משרד החקלאות

בהן ) הולנד, גרמניה(מעניין לציין שבשונה ממדינות אחרות באירופה . '70 –התחילה כבר בשנות ה 

בבריטניה הביקורת הציבורית , הביקורת נגד המגזר החקלאי התמקדה בזיהומים והרס קרקעות

והמדיניות , הביקורת. יםנופים תרבותילעוסקת עד היום דווקא בנזקי החקלאות לערכי טבע ו

 משקפת תפיסה רומנטית יותר של הנוף הכפרי ושל תפקיד החקלאים כשומרי ,שהתפתחה ממנה

ים סביבתיים ומארגונ, הגישה הזו מקבלת חיזוק מקבוצות לחץ של תושבם. הטבע והנוף הכפרי

 התומכים Council for Protection of Rural England CPREכמו למשל , לא ממשלתיים

 . בשימור הנוף הכפרי

. לחץ ציבורי רב הוביל לשינוי בגישה המדינית של משרד החקלאות הבריטי', 80 -באמצע שנות ה

וד האירופי הפך את בריטניה לאחת המדינות הראשונות שהציעו  של האיח797/85אימוץ תקנה 

שנקראה , התוכנית הראשונה. 1986 - כבר בAgri-environmentלציבור החקלאים תוכניות 

Broad Grazing Marsh ,פו חקלאים שהצטר. נועדה לעצור את הרס אזורי ביצות ייחודיים

חבה של השדות המעובדים על חשבון בית בתמורה להימנעותם מניקוז והרלתוכנית קיבלו תמיכה 

 ,ESA (Environmentally Sensitive Areas) תוכניות 19 בהמשך נוספו .הגידול הייחודי

התוכניות האלה סיפקו פיצוי לחקלאים . ממוקדות לאזורים עם בתי גידול ערכיים לשימור

מנת לשמר -על,  רעיהחומרי הדברה וצפיפויות, שהתנדבו לצמצם או לשמר רמות נמוכות של דישון

התוכניות הופעלו על . ומינים של בעלי חיים וצמחים בסיכון, נופים תרבותיים, בתי גידול ייחודיים

התוכניות הופעלו דרך משרד החקלאות . וההסכמים נחתמו לחמש שנים, בסיס התנדבותי
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עם הזמן התברר שהאופי ההתנדבותי של , אולם. וההיענות של החקלאים הייתה רחבה

 האדמות שהם  כלוהעובדה שהתוכניות לא מחייבות את החקלאים להכליל את, הסכמיםה

, של העיבוד בשטח הנכלל בהסכםלהקטין את האינטנסיביות להם  אפשרה, מעבדים בהסכמים

התוכניות האלה הראו לראשונה . אינטנסיביות בשטחים אחרים בחווהה להגדיל את ובו בזמן

 . בקשר בין פעולות חקלאיות להתדרדרות סביבתית של קובעי המדיניותהכרה ברורה 

 AESשבריטניה הייתה חלוצה בתחום תוכניות מכיוון : היום ועד 1992-מ AESתוכניות 

 בבריטניה היום AESתוכניות .  הייתה יחסית נמוכה2078/92ההשפעה של תקנה , באירופה

מרבית התוכניות נסגרו באמצע שנת . DEFRAבאתר   על ידי משרד החקלאות הבריטימסוכמות

 . והוחלפו בתוכניות מעודכנות, 2005

 : התמיכה בחקלאות מתחלקת לשני סוגים של תוכניות

based Schemes-Land , כוללות תוכניות (שמטרתן לשמר ולשפר את הסביבה הכפריתAES.( 

Schemesbased -Project ,קהילות ועסקים קטנים להתפתח, שמטרתן לעזור לחקלאים . . 

 

 :  כוללותbased Schemes-Landתוכניות 

• Environmental Stewardship) ES  :( תוכניות מגוונות לשימור הסביבה למשל

שימור מבנים ; באגני היקוות) הפחתת מזהמים(לקידום חקלאות ידידותית למים 

רעייה מעורבת של חיות משק שונות לאחזקת ; ת אבן בשדותחקלאיים עתיקים וקירו

 . אחו עשבוני כבית גידול מתאים לרבייה של ציפורי חוות

• Energy Crops Establishment : מענקים לזריעה של גידולים המשמשים כמקורות

 . אנרגיה חלופית

• Environmentally Sensitive Scheme : לעידוד , 1987תוכניות שהושקו בשנת

 . קלאים באזורים נבחרים לאמץ שיטות חקלאיות ידידותיות לסביבהח

• Farm Woodland Premium Scheme : לעידוד , 1992תוכנית שהושקה בשנת

 -ההסכמים נחתמים ל. חקלאים להפוך אדמות מעובדות ליערות של עצים רחבי עלים

לאספקת , גי עידוד יצירת בתי גידול שלימור מגוון ביולו–המטרות .  שנים15 או 10

 .  עצים וליצירת אזורי פנאי ונופש
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  גרמניה   5.1.3

 .AES ,1998 ; IRENA Report 2005ח הערכת תוכניות "דו; Whitby, 1996: מתוך

 

 .1991המזרחית בשנת , 1951גרמניה המערבית בשנת : שנת הצטרפות לאיחוד האירופי

 . 1992 קיימות משנת AESות תוכני.  הקטר17,156,000 : גודל השטח החקלאי המעובד

 

נושא הזיהומים הסביבתיים הפך ', 70 -החל משנות ה: תהליכי שינוי וכוחות מניעים בחקלאות

חלה עליית , זוהי ארץ צפופה ותעשייתית: מכמה סיבות, מרכזיים בדיון הציבורי בגרמניה

חופשי -בוריעלייה במודעות לנדירות של הנכס הצי, במודעות הציבור לזיהום והרס סביבתי

 -החל מאמצע שנות ה. ועלייה ברמת החיים ופינוי זמן לדאגה לנושאים גלובליים, "סביבה נקיה"

התחיל להתמקד בתלות ההדדית בין , הדיון הציבורי שעסק בעיקר בזיהום גרעיני ותעשייתי', 80

חקלאות הנושאים המרכזיים בדיון על . חקלאות לבין שימור סביבתי ושמירה על ערכי טבע ונוף

ואבדן ; פוספטים וחומרי הדברה; )מי נגר ומי תהום(זיהומי חנקות במקורות המים : סביבתית

 . מגוון ביולוגי

 

 : לבעיות סביבתיותאינטנסיפיקציה והתמחות באזורים חקלאיים גרמו , תהליכי ריכוז

, 1996בשנת , לדוגמה, היא מהגבוהות באירופה, רמת השימוש בדשנים כימיים בגרמניה .1

כמות עודפי החנקן שהשתחררו לאטמוספירה ולהידרוספירה  בגרמניה המערבית הייתה 

 ). ג חנקן להקטאר" ק167( מליון טונות 2

ג " מ1.5 -ריכוז החנקות שנמדדו במי התהום עלה בערך ב,  1995 – 1985בעשור שבין  .2

 . ריכוז החנקות כיום עובר את התקן האירופאי. לליטר בכל שנה

תייה ברחבי גרמניה נמצאו שאריות שלחומרי הדברה העוברת את התקן  ממי הש10% -ב .3

 ).ג לליטר" מ0.0005(האירופאי 

נמצאים ,  ממיני הצמחים ובעלי החיים בגרמניה50% - 30%, פי הספרים האדומים-על .4

נמצא שהחקלאות היא הסיבה ,  ממיני הצמחים הנמצאים בסכנה70% -ב. בסכנת הכחדה

והן ,  הן כתוצאה ישירה מהרס בתי הגידול–לוסיות המרכזית להצטמצמות האוכ

 ). כתוצאה משינויים בהרכב הכימי של מים

 

הארגון . DBVשנקרא , ישנו ארגון חקלאי חזק:  סביבתית–כוחות פוליטיים בזירה החקלאית 

ומקדם תעשייה חקלאית וסבסוד , לאומית-מייצג את החקלאים בגרמניה בזירה הלאומית והבין

למשל ארגון חקלאים , מולו עומדים ארגוני חקלאים פחות מרכזיים. CAPאי בנוסח הייצור החקל

המייצג חקלאים , DBNוארגון , משפחתיות-המייצג חוות חקלאיות קטנות, AbL –צעירים 

שני הארגונים האחרונים תומכים בתמריצים לחקלאות . העוסקים בחקלאות כפרנסה חלקית

 במדיניות AES הסכימו לשילוב אמצעי DBVאים ארגון החקל, במהלך השנים. סביבתית

;  בלבד של חקלאים בתוכניתהתנדבותיתהשתתפות : החקלאית בגרמניה בשני תנאים מרכזיים

 AESומחויבות של הממשלה לשלם לחקלאים פיצויים על כל הפסד כספי הנובע מאימוץ תוכנית 

 . כלשהי
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התקיימו בגרמניה ,  85797EC/ה במסגרת תקנ: 1992 שהושקו בגרמניה לפני AESתוכניות 

.  לשימור אתרי טבע ובתי גידול מקומיים, (Lander governments)מספר תוכניות מחוזיות 

 מהשטח הקרקע 3.5% -שכיסו כ,  תוכניות מחוזיות50 - התנהלו במסגרות האלה כ1988בשנת 

 . והתקיימו מתקציבי המחוזות בלבד, המעובדת

 

.  הפכו לנושא לאומי הדורש מדיניות ממשלתיתAESתוכניות , EC 2078/92עם יציאת תקנה 

  בגרמניה מקודם ברמה הלאומית דרך אסטרטגית AESמערך תוכניות , כיום

GAK (Common task for improving agricultural structures and coastal protection)      

GAK –התוכנית עברה . '70 - תוכנית פעולה ממשלתית לקידום החקלאות שנבנתה בשנות ה

 .  התאמה מחדש לתקנות סביבתיות של האיחוד האירופאי

  

 הלאומית GAKתקנות במסגרת תוכנית : Horizontal Measuresתוכניות לאומיות רוחביות 

המסגרת ". לקדם גישות חקלאיות המתאימות לתנאי השוק ולתנאים  גיאוגרפיים"שמטרתה 

קידום חקלאות : וכוללת את האמצעים הבאים, יםהלאומית פתוחה לכל האזורים החקלאי

וקידום חקלאות , ידי צמצום השימוש בחומרים כימיים בשטחים המעובדים-אקסטנסיבית על

 40% - מכספי הממשלה ו60%מתוקצבת , התוכנית הכללית מעוצבת ברמה הלאומית. אורגנית

באופן כללי . חוזותההחלטה על אימוץ התוכנית הלאומית נתונה בידי המ. מכספי המחוזות

 6 כיסו 1998 -ב(ואימוץ התקנות יחסית גבוה , התוכנית הלאומית מופעלת כמעת בכל המחוזות

בפועל קיימים הבדלים ניכרים בין ).  מהקרקע החקלאית המעובדת38% שהם –מליון הקטאר 

 . המחוזות השונים

 

כל ממשל , רת הלאומיתבנוסף על תוכנית המסג: Zonal measuresתוכניות מחוזיות ממוקדות 

 מציע לחקלאים תוכנית ממוקדת מקומית המותאמת לצורכי (Lander government)מחוזי  

האמצעים המוצעים בתוכניות המקומיות . שימור סביבתי ושימור ערכי טבע ונוף מקומיים

תחזוקה ושיקום של קרקע חקלאית נטושה , גידול זנים חקלאיים נדירים: השונות כוללים למשל

שימור מינים ייחודיים של צמחים או , שימור בתי גידול ייחודיים, year set-aside land-20ו א

שימור שיטות , תוכניות להדגמה והכשרה של חקלאים בניהול סביבתי, בעלי חיים בסכנת הכחדה

 . שימור אתרים וכדומה, שימור ושיקום ערכי נוף כפריים ייחודיים, חקלאיות מסורתיות

 

 בלבד מהקרקעות החקלאיות המעובדות בגרמניה מוגדרות %15בערך : AESתוכניות רמת אימוץ 

, בהתאם לכך). 5איור ( בה המגוון הביולוגי גבוה )HNV )High Nature Value farmland -כ

של ידי חקלאים בגרמניה עוסקות בהורדת האינטנסיביות - המאומצות עלAESמרבית מתוכניות 

 25% כיסו בין AES תוכניות 2001בשנת . ומיעוטן בשימור מגוון ביולוגי, הפעולות החקלאיות

איור (מהקרקע החקלאית המעובדת בגרמניה ) המחוזות דרומיים (%38לבין ) במחוזות צפוניים(

9.( 
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 דנמרק   5.1.4

 .AES ,1998 ; IRENA Report 2005ח הערכת תוכניות "דו; Whitby, 1996: מתוך

 

 .1973: שנת הצטרפות לאיחוד האירופי

החקלאות בדנמרק מאופיינת .  משטח המדינה60% -השטח החקלאי מהווה כ: אופי החקלאות

 יצוא מהמגזר 1992 -ב). בעיקר בקר וחזירים(כתעשייה מרוכזת ואינטנסיבית לגידול חיות משק 

 .   דנמרק מכלל היצוא מ20% -החקלאי היווה כ

הוחלט להפוך את החקלאות , בעקבות דיונים ציבוריים סוערים, 1994בשנת :  חקלאות אורגנית

 מהתוצרת החקלאית 10% -כיום  מעל ל.  האורגנית ליעד לאומי מרכזי בפיתוח חקלאי בדנמרק

      .מגיע מהגידולים האורגניים

 

ם של המאה העשרים התקיים בעשורים הראשוני: תהליכי שינוי וכוחות מניעים בחקלאות

לקואופורטיבים עצומים לגידול , בדנמרק תהליך של מעבר מחוות פרטיות קטנות לגידול דגנים

תהליכים אלה גרמו לניצול והעלמות . עליהם מבוססת מרבית החקלאות עד היום, בקר וחזירים

ם התחילו של המאה העשרי' 50 -החל משנות ה. (heathlands)של הרבה בתי גידול טבעיים 

ריכוז ,  שימוש מוגבר בדשנים וחומרי הדברה–להתגבר תהליכי האינטנסיפיקציה של החקלאות 

התמחות של חוות בסוגי , )בעיקר לצורך גידול של חזירים(והתמחות של אזורים חקלאיים 

 .   גידולים מסוימים והעלמות החקלאות המעורבת

 

מי תהום וקרקעות  , ום בתי גידול טבעייםזיה: בעיות סביבתיות מרכזיות הקשורות לחקלאות

. היעלמות של בתי גידול טבעיים. באזורי ריכוזים של חוות גדולות לגידול חזירים, בעודפי חנקן

עומסי , ייבוש אגמים וביצות, למשל יישור נחלים(שינויים פיזיים וכימיים בבתי הגידול הלחים 

ות של אינטנסיפיקציה של חקלאות בשלושת  השפע). פוספטים וחנקות באגמים ולאורך חופי הים

 ). Fox) 2004ידי -על מיני ציפורים סוכמו על, העשורים האחרונים

    

 :  כוחות פוליטיים וכלכליים

הושקו בדנמרק סדרה ', 80 -החל משנות ה:  1992אימוץ תקנות לעידוד חקלאות סביבתית לפני 

ת כוללות תוכנית אב לשמירה על בתי גידול דוגמאו. של תוכניות לאומיות לצמצום נזקי החקלאות

תוכנית לאומית לצמצום ;  לחים שמטרתה לצמצם דליפת חנקות ופוספטים לבתי הגידול הלחים

תוכנית לאומית לעידוד הרחבת היערות ואסטרטגיה לאומית ; )1986(השימוש בחומרי הדברה 

ניהול ). 1991(ימא בחקלאות קי-תוכנית לאומית לפיתוח בר; )1990(לניהול ושיקום משאבי טבע 

 .  תחת המשרד לחקלאות ודיג–התוכניות הלאומיות 

 

המטרות מרכזיות שהוגדרו לתוכנית : 922078/ המופעלות בצרפת במסגרת תקנה AESתוכניות 

AES3; עידוד החקלאות האורגנית. 2; צמצום השימוש בחנקות. 1:  הלאומית הראשונית היו .

לסדרת התוכניות הראשונה הייתה . המשמשים למרעה אקסטנסיביעשבוני -שימור של שטחי אחו

 .   שנים5-כנראה בגלל ההתנגדות לחתימה על חוזים ל, ) בלבד3%(היענות נמוכה בקרב החקלאים 
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 : 1997יה הושקה בשנת  שניAESתוכנית 

 . תוכנית הפתוחה לחקלאים בכל המדינה שמטרתה לעודד מעבר לחקלאות אורגנית .1

, (SFL areas) לחקלאים באזורים בעלי רגישות סביבתית גבוהה תוכנית הפתוחה .2

הכוללת אמצעים להקטנת , Environmentally Beneficial Farming (EBF)הנקראת 

כולל (שימור ואקסטנסיפיקציה של מרעה באזורי אחו עשבוני , השימוש בחומרי הדברה

 וטיפולים אחרים רוטציה עם שטחי אחו עשבוני ללא רעייה שזרוע בצמחים מסוימים

הפסקת הדברת העשבים , year set-aside-20, הצפת שטחי חקלאות, )שהוגדרו מראש

ותמיכה בגישה חופשית של מטיילים לשטחים , שימור נופים תרבותיים, בשולי השדות

 . החקלאיים

 .AESהקמת רשת לאומית למרכזי הדרכה לאימוץ אמצעי  .3

 

 -קעות החקלאיות המעובדות בדנמרק מוגדרות כאחוז גבוה מהקר: AESרמת אימוץ תוכניות 

HNV )High Nature Value farmland( בה המגוון הביולוגי גבוה ) מרבית , למרות זאת). 5איור

ידי חקלאים בדנמרק עוסקות בהורדת האינטנסיביות של - המאומצות עלAESמתוכניות 

יש מעט תוכניות ). 37%(או במעבר לחקלאות אורגנית , )52% –בעיקר רעייה (הפעולות החקלאיות 

 10%- כיסו כAES תוכניות 2001בשנת .  העוסקות באופן ישיר בשימור מגוון ביולוגי ונופי

 ).9איור (מהקרקע החקלאית המעובדת בדנמרק 
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 הולנד   5.1.5

 . nl.clm.www://http ; 2005IRENA Report/אתר ; AES ,1998יות ח הערכת תוכנ"דו;  ,1996Whitby: מתוך

 

 .1951: שנת הצטרפות לאיחוד האירופי

 חוות לגידול חיות משק בשטחי 47%מתוכן ,  חוות חקלאיות119,000כ "סה:  אופי החקלאות

גידול בקר : סוגי חקלאות נוספים. יצוא מהתוצרת החקלאית ההולנדית מיועדת לי60% -כ. מרעה

.  מהחוות10% -שדות דגן וירקות כ;  מהחוות10%-מטעים כ;  מהחוות10% -אינטנסיבי כ

 .  מכוח העבודה7.5% -ומהווה כ,  מההכנסה הלאומית7.5% -החקלאות מכניסה כ

 10,040 וכיסתה שטח של,  בלבד490 מספר החוות האורגניות עמד על 1993 -ב: חקלאות אורגנית

 ).      מהשטחים החקלאיים במדינה0.5% -כ(הקטאר 

 

 כוח העבודה 1990 – 1950במשך ארבעת העשורים שבין : תהליכי שינוי וכוחות מניעים בחקלאות

ובמקביל השימוש בכימיקלים בחקלאות ,  לשנה בממוצע3% –המועסק בחקלאות בהולנד ירד ב 

 להקטאר בהולנד (non-factor inputs)תוספות השימוש ב, כיום.  לשנה3.5% -עלה בממוצע ב

, מכיוון שהיבולים גבוהים מאד, אולם.  מהשימוש בהם במדינות אחרות באירופה5 - 4גבוה פי 

יעילות ניצול גבוהה של תוספות חנקן (השימוש בכימיקלים ביחס לנפח הייצור יחסית נמוך 

 ).  וזרחן

נגר ובתי גידול טבעיים -מי,הום של מי תהוםזי: בעיות סביבתיות מרכזיות הקשורות לחקלאות

 .  בעודפי חנקן וזרחן

ארגוני החקלאים , תאגיד חזק בין מפלגות פוליטיות', 80 -עד לשנות ה: כוחות פוליטיים וכלכליים

ולא , עודד אינטנסיפיקציה של חקלאות) Landbouwschapידי -מנוהל על(והתעשייה החקלאית 

זאת למרות שסימנים לקשר בין החקלאות בהולנד .  בחקלאותאיפשר שילוב מדיניות סביבתית

כוחם של התאגידים ' 80 -בשנות ה. '70 -לבין בעיות סביבתיות ניכרו כבר מתחילת שנות ה

ובלחץ של ארגונים אזרחיים סביבתיים והמשרד לאיכות , פוליטיים החל להיחלש-החקלאיים

התהליך היה ארוך ואיטי ואופיין . ותהחלו לפתח מדיניות סביבתית הנוגעת לחקלא, הסביבה

התהליך מאופיין בגישור , כיום. ובעוינות של המגזר החקלאי, בראשית דרכו בהפגנות ומחאות

 :  ידי שני ארגונים צעירים-ומובל על, ושיתוף פעולה בין חקלאים לאנשי סביבה

 CLM – Centre for Agriculture and Environment )   ראו אתר/nl.clm.www://http( , 

 . NAJK – Young  Farmers Organizationוארגון החקלאים הצעירים 

  

סביבתית -התוכניות למדיניות חקלאית, בהולנד:  סביבתית לאומית ואזורית-מדיניות חקלאית

(AES)לאות בת לקידום חק1989 - מהווה חלק ממדיניות לאומית רחבת היקף שהושקה ב-

הממשלה בהולנד הודיעה על שינוי תפיסת המדיניות הסביבתית ' 90 -החל משנות ה. קיימא

למדיניות המסתמכת , תקנות ואכיפה, ידי חוקים-צדדית המובילה שינוי על-ממדיניות ריכוזית חד

וביזור הסמכויות לכיוון הממשל האזורי , לקיחת אחריות מצד החקלאים, עצמי-על וויסות

 נתפסים EU 2078/92 במסגרת תקנה AESאמצעי , מהבחינה הזו.   חקלאים מקומייםוארגוני

 .נים סביבתיים המתמרץ חקלאים לאמץ תפקיד של מגככלי
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 :  מתמקדת בארבעה נושאים1989התוכנית הלאומית משנת 

 ואמוניה, )N ,P ,K(מינרלים , עודפי זבל אורגני מחיות משק .1

 חומרי הדברה .2

 חמצני-ן דואנרגיה ופליטת פחמ .3

 ערכי טבע ונוף .4

 

 :1989 -נקודות מעניינות בתוכנית הלאומית מ

מי , זרחן ואשלגן בגופי מים, הצטברות עודפי חנקן:  מינרלים ואמוניה, עודפי זבל אורגני .1

גורמת , כתוצאה מגידול אינטנסיבי של פרות תרנגולות וחזירים, תהום וקרקעות חוליות

מטרת המדיניות לצמצם את .  חומצי וזיהום קרקעותגשם, לאאוטרופיקציה של גופי מים

 שבה כמות המזהמים הנפלטים לסביבה לא עולה –" מאוזנת"פליטת המזהמים עד לרמה 

אחת המערכות המעניינות שפותחו על .  על הכמות הנספגת באמצעות תהליכים טבעיים

 מנת להקטין את עודפי החנקן היא שיטה לחישוב הפרש המינראלים הנקראת 

Mineral Accounting  ,ידי -שפותחה עלCLM .ידי -המופעלת היום על, השיטה

מאפשרת לחקלאים לחשב בעצמם את כמות החנקן , חי רבים בהולנד-החקלאים במשקי

ואת הכמות היוצאת , )סיבים, דשנים כימיים, ח"זבל בע(והזרחן הנכנסת לחווה שלהם 

 מייצג את עודפי המינראלים ההפרש בין שני הנתונים). בתוצרת החקלאית(ממנה 

הממשלה מעניקה הטבות לחקלאים . הנפלטים לסביבה כמזהמים פוטנציאליים

וקנסות על אלה העוברים את , המייצרים פחות מהרמה המותרת של עודפי חנקן וזרחן

 ).    CLM :/nl.clm.www://httpלהעמקה כדאי לקרוא הסבר באתר של (המכסה 

ג חומר פעיל " ק20.8נמדדו ' 90-בשנות ה(שימוש גבוה בחומרי הדברה :  חומרי הדברה .2

למים , גורם לדליפת חומרי הדברה לקרקע) להקטאר במטעים ושדות מעובדים

 הממשלה הציגה תוכנית לאומית להפחתה בשימוש בחומרי 1991 -ב. ולאטמוספירה

הכוללת ). Multi-Year Crop Protection Plan - MYCPPתוכנית (הדברה כימיים 

ולהשתמש , לגדל זנים פחות רגישים, הדרכה ועידוד חקלאים להפעיל רוטציה של גידולים

וחקלאים , נקבעו תקנים מחמירים להתרה של חומרי הדברה. בשיטות הדברה ביולוגיות

  פיתחה סולםCLMחברת , בנוסף. נדרשים לקבל תעודות המעידות על עמידה בתנאים

בעזרתו חקלאים יכולים , להערכת נזקים סביבתיים מקומיים מחומרי הדברה שונים

 .  להעריך את רמת הנזק למים וליצורים בקרקע שתגרם משימוש בחומרים השונים

על הקשר בין זיהומים ואבדן ערכי טבע במערכות ) 1975(מסמך ממשלתי : ערכי טבע ונוף .3

וה בסיס לתוכנית הממשלתית לשימור טבע טבעיות נדירות לבין החקלאות בהולנד היו

והקמת שמורות טבע באזורים , שני הכלים המרכזיים הם הסכמי ניהול. באזורם כפריים

או , לקנות שטחים חקלאיים ולהפוך אותם לשמורות טבע, מטרות התוכנית. חקלאיים

לחתום על חוזים מול חקלאים בהם הם מתחייבים לעבור לשיטות חקלאיות התומכות 

, למשל שימור שולי שדות המתאימים לקינון ציפורים(ימור ערכי טבע מתדלדלים בש

 -1981בין השנים ). הפסקת השימוש בדשנים וכדומה, עיכוב הקציר עד לאחר עונת הקינון

 הקטאר 5000 -ידי הסכמי ניהול עם חקלאים גדל ב- השטח החקלאי המכוסה על1994



 72

האפקטיביות של הסכמי הניהול לשמירת .  חקלאים5000 -לשנה ונחתמו חוזים עם כ

 ונראה כי לגבי אוכלוסיות ציפורים הושגו מטרות השימור במרבית -ערכי טבע מנוטרת  

שיטת ,  האם כלכלית–קיים ויכוח לא פתור . ידי הסכמים-האזורים המכוסים על

משתלם יותר מאשר קניית , ההסכמים והתשלום לחקלאים על ניהול סביבתי של החוות

 הושקה מדיניות לאומית 1991בשנת . ידי ארגוני שמירת טבע-ע וניהולה עלהקרק

 הקטאר שלך קרקעות חקלאיות למטרות 150,000לשמירת טבע שמטרתה משיכת 

ארגוני החקלאים תמכו בתוכנית כי הניחו ). בניית רשת אזורים אקולוגיים(שמירת טבע 

מפני הגבלות , השמוריםשהתוכנית תשמור על חקלאים מחוץ לאזורים ) שלא בצדק(

והפרדה (התוכנית להגדלת האזורים השמורים . סביבתיות על השיטות החקלאיות שלהם

מכיוון שהדגש בשימור מגוון . אך יש לה גם מגבלות, חשובה) בין שמירת טבע לחקלאות

אין משאבים לעידוד חקלאות , ביולוגי הושם כולו על אזורים השייכים לרשת האקולוגית

 85% -כ(שמירת מגוון ביולוגי בשאר שטחי החקלאות האינטנסיבית במדינה סביבתית ו

גם ארגוני חקלאים , באזורים האלה).  מליון הקטאר2 -למעלה מ, מהשטח המעובד

 . לא יכולים לקבל תמריצים או עידוד, שהביעו רצון לשנות גישות חקלאיות

 

 : 922078/ במסגרת תקנה AESתוספות לתוכניות 

ותוכנית לפיתוח הכפר , הסכמי ניהול: ההולנדית כוללת אמצעים אזוריים AESתוכנית 

(RBON)תוכניות הדגמה וקורסים לחקלאות סביבתית : ואמצעים רוחביים כגון(DEMO) ,

תוכנית לפתיחת שבילים בחוות חקלאיות למטיילים , (SBIOP)תוכנית לקידום חקלאות אורגנית 

(LAW) , ולשימור זנים חקלאיים , של מרעה וגידול חיות משקותוכניות להפחתת האינטנסיביות

אחת הבעיות המרכזית הקידום התוכניות היא שבגלל המחיר הגבוה של קרקע . בסכנת הכחדה

 .  קשה לעודד חקלאים לאמץ את התוכניות בתקציבים נמוכים–חקלאית ויבולים חקלאיים 
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 יוון   5.1.6

 .AES ,1998  ;Onate et al, 1998 ; IRENA Report 2005ת ח הערכה שלתוכניו"דו; Whitby, 1996: מתוך

 

 . 1981: שנת הצטרפות לאיחוד האירופי

סביב , 20% -כ( אחוז גבוה יחסית מהאוכלוסייה ביוון עדיין עוסקים בחקלאות : אופי החקלאות

כן ולע, מקורה של מרבית האוכלוסייה העירונית באזורים הכפריים, בנוסף לכך).  תושבים670,000

 .הקשרים לתרבות החקלאית ולאזורים הכפריים עדיין חזקים

המתאימה למטרות שמירת טבע עדיין נפוצה באזורים חקלאיים רבים , חקלאות אקסטנסיבית

מרבית . כותנה ומטעים, אזורים אחרים מאופיינים בגידולים אינטנסיביים של חיטה, המדינה

יפה של קרקעות באזורים הרריים ולתנאי הבעיות הסביבתיות הכרוכות בחקלאות קשורות לסח

ות ומקווי מים מכימיקלים זיהום קרקע: בעיות סביבתיות אחרות כוללות. האקלים היובשניים

ג זרחן " ק50וכמעט , ג להקטר" ק114כמויות ממוצעות של הוספות חנקן עומדות על . חקלאיים

אולם מכיוון שאופי , נתונים אלה נמוכים רק במעט מממוצע של האיחוד האירופי. להקטר

) בעיקר כותנה(ישנם אזורי חקלאות אינטנסיבית , החקלאות שונה מאד מהמישורים להרים

עלייה . זיהום ממשקי חזירים ופרות . המקבלים כמויות גבוהות מאד של חומרי דישון והדברה

 ייבוש של מקווי, בכמות השטחים החקלאיים המושקים מובילה להמלחה של מקורות מי תהום

  .  רבע ממיני הציפורים נמצאות בסכנת הכחדה–אבדן מגוון ביולוגי . מים ונהרות

ואין , מפני שאין כמעט שוק מקומי לתוצרת, נמוכה יחסית במרבית האזורים: חקלאות אורגנית

 הגידול האורגניסך כל  מ13%(גפנים ; גידולים אורגניים כוללים זיתים.  ייצוא של המוצרים

 ). 5%(וירקות ; )8%(דגנים ; )8%(מטעים אחרים ; )6%(הדרים ; )במדינה

לא ננקטו ביוון צעדים  2078/92 לפני פרסום תקנה :תהליכי שינוי וכוחות מניעים בחקלאות

רק לחץ מצד האיוד האירופי במהלך העשור . מיוחדים להגנה על הסביבה מפעילות חקלאית

תקנות ההותקנו השפיעו רק באופן מרבית ה. האחרון הצית את היישום של מדיניות סביבתית

ומקבלי ההחלטות במגזר החקלאי ממשיכים לנהל את החקלאות בעיקר , שולי על המגזר החקלאי

נציגי החקלאים ומרבית , הדאגה העיקרית של משרד החקלאות . פי הגישה היצרנית-על

מפרסם משרד החקלאות כיום . החקלאים ביוון הינה עדיין הגדלה של כמות הייצור החקלאי

המתנגשת עם תקנות אחרות שהוא מפרסם המכוונות ,  לעידוד חקלאות סביבתיתAESמדיניות 

 . לקידום אינטנסיפיקציה של הייצור החקלאי

מתוך תשע , )2002נוכן לשנת (כה -רק שלש תוכניות רוחביות אושרו ביוון עד: AESתוכניות 

 . תוכניות שהוצעו לאיחוד האירופי

או המשך העיבוד האורגני לחקלאים שכבר העבירו  (הסבה לחקלאות אורגניתלתוכנית רוחבית .  1

מרבית החקלאים שנענו לתוכנית הם חקלאים המעבדים חוות באזורים ). את חוותם הסבה

החקלאים מחויבים . התוכנית מיועדת בעיקר להסבה של מטעי זיתים לחקלאות אורגנית. הרריים

 . להגיש תוכנית ניהול חקלאי

התוכנית מיועדת : )aside-term set-Long(  שנים20 -רוחבית להפסקת העיבוד לנית תוכ.  2

. Natura 2000או לחוות באזורים שמורים השייכים לרשת ,  הקטר850 - 50לחוות גדולות של 

לתחזק אלמנטים טבעיים או : החקלאים החותמים על התוכנית מתחייבים לעמוד במספר תנאים
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למנוע הסרה של ביומסה או פגיעה בבעלי ; עייה בבתי גידול רגישיםלמנוע ר; תרבותיים בנוף

 . להסיר צמחייה רק בהתאם לתוכנית ניהול מסודרת; למנוע שפיכה של ביוב; חיים

התוכנית מיועדת בעיקר לצמצום . Thessaly באזור להורדת זיהום מחנקותתוכנית ממוקדת .  3

 את כמויות החנקן 40% -בים לצמצם בהחקלאים מתחיי. הזיהום מדשנים בגידולי כותנה

ערוך רוטציה עם גידולי ול;  פעמים בשנה6לדשן רק עד ; )ג חנקן להקטר" ק110למקסימום של (

 . חיטה אחת לשלוש שנים

    

     

 ספרד   5.1.7

 .AES ,1998  ;Onate et al, 1998 ; IRENA Report 2005ח הערכה שלתוכניות "דו; Whitby, 1996: מתוך

 

 . 1986:  הצטרפות לאיחוד האירופישנת

 -כ(נה  משטח המדי60% -השטח החקלאי מכסה כ. ר הקט50,479שטח המדינה : אופי החקלאות

 .  ידי חקלאות אקסטנסיבית- מכוסה על83% -כ, מתוך השטח המעובד). ר הקט30,000

כרמים ; 8%מטעי זיתים ; Dry pastures – 24%; 47%דגנים יבשים :  סוגי החקלאות הנפוצים

 6 -יחסית ל, הקטר/ טון2.5 - למשל דגניים מיצרים כ–יצרנות חקלאית נמוכה יחסית .  5%

 .  הקטר במדינות מרכז אירופה/טון

ואין , מפני שאין כמעט שוק מקומי לתוצרת, נמוכה יחסית במרבית האזורים: חקלאות אורגנית

 .  ייצוא של המוצרים

החקלאות בספרד עוברת תהליכי אינטנסיפיקציה מאז : תהליכי שינוי וכוחות מניעים בחקלאות

שטח השדות הנטושים ; ר הקט2.3 - הקטר ל1.7 -וצע עלה מגודל שדה ממ: למשל. '60 -שנות ה

(fallow-fields)השימוש בדשנים '; 80 - ובשנות ה' 70 - מליון הקטר בשנות ה1.2 - ירד בערך ב

ואינדקס המיכון ; רמושקה עלה במיליון הקטודל השטח הג;  בעשרים שנים1.6כימיים עלה פי 

במקביל ניכרים תהליכים של נטישת קרקעות חקלאיות באזורי חקלאות . 3החקלאי עלה פי 

 .  פריפריאלית

 

 בהתאם AESבספרד פתחו תוכנית .  אין:  1992אימוץ תקנות לעידוד חקלאות סביבתית לפני 

התוכנית . רת של ספרד לשוק המשותףבגלל כניסתה המאוח, 1993 רק בסוף 2078/92לתקנה 

 בהתאם לתקנה Set-aside land הייתה תוכנית 1992הלאומית היחידה שהייתה קיימת לפני 

EEC 1094/88 Scheme ,מהחקלאים בספרד1.2% -השתתפו בתוכנית הזו רק כ  . 

 

 :  בספרדAESמטרות מרכזיות לשימור סביבה וערכי טבע ונוף המוצגות כבסיס לתוכניות 

• Protected dryland areas – שימור אזורים המוכרזים או מזוהים ברמה לאומית או 

 .בינלאומית כרגישים או מיועדים לשימור

 . ואגני היקוות רגישים(wetlands)הגנה על אזורים לחים  •

 למשל חוברות ועגורים –הגנה על מיני ציפורים החיות במערכות חקלאיות אקסטנסיביות  •

 .  ות של דגנייםאפורים המאכלסים שד
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 .הגנה על זנים חקלאיים מקומיים בסכנת הכחדה •

 ועל הרעייה האקסטנסיבית (Med. Grasslands)תיכונית -הגנה על אזורי בתה עשבונית ים •

 .המשמרת אותם

 ומאפיינים הייחודיים לבית (Eurosiberian- meadows)סיבירי -שמירה על אזורי אחו אירו •

  .הגידול הזה

 ). 2381/94 - וEEC 2092/91פי תקנות -על(ורגנית קידום חקלאות א •

ידי ארגון קורסים להדרכת חקלאים באמצעי -על, הדרכה והגברת מודעות בקרב חקלאים •

AES. 

 .פיתוח אזורים כפריים ושימור אלמנטים מסורתיים בעלי ערך תרבותי באזורים כפריים •

 ). years set-aside + restoration-20(שמירה ושיקום של כיסוי הצמחייה בשדות נטושים  •

 .(boundries and hedgerows)שימור ושיקום של משוכות שיחים בין שדות חקלאיים  •

איסוף , אמצעי שילוט( למטרות נופש ופנאי –ניהול נופים פתוחים לטובת הציבור הרחב   •

 ).שיקום דרכי גישה וכדומה, אשפה

 . מניעת שריפות ביערות טבעיים •

 

 מהקרקעות החקלאיות המעובדות בספרד מוגדרות %30 -למעלה מ: ESAרמת אימוץ תוכניות 

וקיומו תלוי בהמשכיות , בה המגוון הביולוגי גבוה, HNV (High Nature Value farmland) -כ

 בספרד מאד AESרמת האימוץ של תוכניות , אולם). 5איור (של החקלאות האקסטנסיבית 

מהקרקע החקלאית ) 10% -פחות מ( כיסו רק אחוז נמוך מאד AES תוכניות 2001בשנת . נמוכה

 מעיד שהדגש העיקרי AESחלוקת תקציב לאומי של תוכניות ). 9איור (המעובדת בספרד 

 ).30%(ואסטנסיפיקציה , )48%(בתוכניות מושם על שימור הנוף 
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 פורטוגל    5.1.8

 AES ,1998 ; IRENA Report 2005  ;Buller et al., 2000 (Ch. 11)תוכניות   הערכה שלח"דו : מתוך

 

 .1986:  שנת הצטרפות לאיחוד האירופי

החלקים . וסוגי אקליםגדול של נופים המגוון הממושפעת בפורטוגל החקלאות : אופי החקלאות

מ גשם " מ400 – 300 - ומקבלים כ–אנוס האטלנטי פוניים של המדינה מושפעים מהאוקיהצ

 600 - ל350ומקבלים בין , תיכוני-ידי אקלים ים-החלקים הדרומיים מאופיינים עלשבעוד ; בשנה

)  הקטאר5 -פחות מ(צפון המדינה מאופיין בחוות חקלאיות קטנות , בהתאם לכך. מ גשם לשנה"מ

מאופיינות ו)  הקטאר500 ל20בין (ולות יותר ובדרום החוות החקלאיות גד, וחקלאות מעורבת

זיתים ורעייה אקסטנסיבית , גפנים, )חקלאות בעל( כגון דגנים –תיכוניים מסורתיים -גידולים יםב

 תיכוני מאכלסים את-בתי הגידול החקלאיים באזור הים). 5בנספח  tadosnMoראו גם פרק על (

 . האי האיבריהמגוון ביולוגי הגבוה ביותר מבין בתי הגידול בחצי 

 

הממשלה בפורטוגל ניסתה  , 20 -בתחילת המאה ה:  תהליכי שינוי וכוחות מניעים בחקלאות

.  והעלתה את מחירי הדגנים–לעודד קיום עצמאי של המגזר החקלאי באזורי חקלאות עניים 

 העצים נכרתו והאדמות –) Montados(חקלאי -הוכשרו אזורים נרחבים של ייעור, כתוצאה מכך

ניתן עדיין למצוא בפורטוגל , למרות זאת.  לתהליכי בלייה וסחיפה מואצתודות נחרשו ונחשפוהרד

שעוצבו במשך עשרות שנים של חקלאות , בתי גידול חקלאיים המאכלסים מגוון ביולוגי עשיר

 . אקסטנסיבית מסורתית

 

עיצומו של האזורים הכפריים כבר היו ב, 1986כאשר פורטוגל הצטרפה לאיחוד האירופי בשנת 

 והגירה של תושבים רבים  שנים40 המגזר הכפרי במשך  שנבע מבידוד כלכלי ופוליטי של,משבר

 בעיקר –ההצטרפות לאיחוד האירופי הובילה לשינויים מהותיים בחקלאות הפורטוגזית .  לערים

 שבמרבית המקרים -מקומיות בחקלאות אחרת אינטנסיפיקציה והחלפת תרבויות חקלאיות ל

  הסובסידיות של איחוד האירופי היוו מנוף . לתנאים הסביבתיים המקומייםמתאימהפחות 

תמיכה בהשקיה של שדות מעובדים תרמה , כך למשל. משמעותי לתהליכי אינטנסיפיקציה

למיכון ושימוש בחומרים כימיים לדישון , להחלפת זני גידול מקומיים בזנים חדשים של דגנים

הגדלת השימוש במים . רוטציה בגידולים בגידול מתמשך של דגניםולהחלפה של גידולי , והדברה

) גידול תובעני מבחינה סביבתית(גידול של חמניות לשמן . הוביל לזיהום מי תהום ומי נגר עילי

 ). כמו חומוס ומלונים(החליף גידולים מקומיים פחות הרסניים שהיו אופייניים לאזור 

 

הובילו להעלמות של בתי גידול חשובים לשימור (wetlands)ניקוז וחריש של אזורי אחו לח 

לפגיעה באזורי חריפה של מינים רבים של ציפורים הנודדות , וכן, וציפורי ערבות, דורסים, טורפים

 . מצפן אירופה

 

התגברה גם הנטייה של בעלי חוות משפחתיות ', 90 -במקביל לתהליכי אינטנסיפיקציה של שנות ה

כך . לנטוש את הקרקעות ולעבור לערים) קעות עניות בצפון המדינהבעיקר באזורי קר(קטנות 

. מטעי זיתים רבים ננטשים עד היום בשל מחסור בכוח אדם לקטיף הידני של היבולים, למשל
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 מהקרקע החקלאית המעובדת בפורטוגל 25%-המכסים כ, (Montados)יערות אלוני השעם 

 ניהול, אולם). 5נספח ראו (ר עם רעיה תלויים בהמשכיות של חקלאות מסורתית המשלבת יע

 התומכות בסוג אחד של –אינו מתאים להנחיות האיחוד האירופי " כפולות"חקלאי למטרות 

 לא נתנו עד כה תמיכה כלכלית לעצירת הנטישה AESתוכניות , לכן. שימוש קרקע בכל שטח נתון

 . לים מרעית יתרנכרתים או סוב,  ושטחי יער רבים ננטשים– Montados -של יערות ה

 

בפורטוגל המודעות לצורך לשלב שיקולים סביבתיים במדיניות : AESתוכניות ואמצעי 

   .'90 - בשנות הCAPנולד רק אחרי הרפורמה של , החקלאית

עידוד ; הדברה משולבת; צמצום השימוש בכימיקלים חקלאיים:  תוכניות רוחביות •

 . מעבר לחקלאות אורגנית

שימור גידולי רוטציה ; ירת הנטישה של אזורי חקלאות מסורתיתעצ: תוכניות אזוריות •

 – "Lameiros")|שימור מערכות השקיה מסורתיות ; מסורתיים באזורים יובשניים

water-meadows) ;שקדים , שימור מטעי זיתים; שימור אזורי מרעה אקסטנסיבי

ת מקומיים שימור מסורות של גידול גפנים ובוסתני פירו; ותאנים בטיפול מסורתי

 –חקלאיים -שימור מערכות אקולוגיות אופייניות לאזורי יערות. בטרסות חקלאיות

Montados ;שימור זנים מקומיים של חיות משק; שימור אזורי אחו עשבוני . 

אחזרה של יערות נטושים למניעת סחף ): באזורים מוגדרים (תוכניות ממוקדות •

שימור מערכות אקולוגיות רגישות ; יותשימור כתמי יער קטנים בחוות חקלא; קרקעות

 . או מינים בסכנת הכחדה

 . הקמת מרכזי הדגמה; העברת קורסים להדרכת חקלאים: תוכניות רוחביות •

 

 - פחות מ- בפורטוגל נמוכה יחסיתAESרמת האימוץ של תוכניות : AESרמת אימוץ תוכניות 

   זאת למרות). 9איור ( AES מהקרקעות החקלאיות המעובדות מנוהלות תחת הסכמי %20

 )HNV )High Nature Value farmland -מהקרקעות החקלאיות מוגדר כ %30 -שלמעלה מ

 ).5איור (

 

 

 

 צרפת     5.1.9

 .AES ,1998 ; IRENA Report 2005ח הערכה שלתוכניות "דו; Whitby, 1996: מתוך

 

 .1951: הצטרפות לאיחוד האירופישנת 

לבין , קיימים הבדלים גדולים בין החלק הצפוני. הנוף והאקלים בצרפת מגוונים: אופי החקלאות

 .        תיכוני הררי-והדרומי המאופיין באקלים ים, החלק המרכזי המישורי
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 –צנטרית בצרפת קיימת תפיסת עולם מאד אנטרופו:  תהליכי שינוי וכוחות מניעים בחקלאות

וקרקעותיהם , Exploitants agricolesהחקלאים מכונים . תועלתנית לגבי החקלאות

exploitations ,גודלה של , בנוסף. ללא הקונוטציות השליליות שמלוות למוסג בשפה האנגלית

גרמו לנוף הכפרי להיתפס כבעל יכולת בלתי מוגבלת להכיל , צרפת ומגוון הנופים המאפיין אותה

. זקים הסביבתיים והן את צורכי שמירת הטבע בלי שתגרם פגיעה משמעותית למערכתהן את הנ

תרבותית של - סביבה מתבסס על תפיסה היסטורית-הניסיון של צרפת בנושא קשרי חקלאות , לכן

דאגה לקיימות ). לדוגמה(השונה מהיסוד מהתפיסה באנגליה , הסביבה הכפרית והטבעית

ולהגנת , לקיום ענף הציד,  מדאגה למצב הקהילה הכפריתסביבתית נובעת בראש ובראשונה

הקמת אזורים שמורים בצרפת נבעה מצורך פנימי של . המשאבים העומדים לרשות החקלאים

מאשר ככלי לשרת את האוכלוסיות , )הקמת שמורות ציד לדוגמה(האוכלוסיות הכפריות 

 . העירוניות

 

מכיוון ). זיהום נתפס כתופעה עירונית(ום חקלאות בצרפת אינה נתפסת כמקור לזיה, פוליטית

, שלמרבית האוכלוסייה העירונית ישנם עדיין קשרים חזקים למקורות הכפריים מהם הגיעו

התוצאה היא שבצרפת . הכוחות הפוליטיים המקומיים באזורים רבים מזדהים עם החקלאים

לשים הגבלות על החברה האזרחית והארגונים הסביבתיים לא היו קולניים במיוחד בדרישה 

חוץ מאשר במחוז (או על הצורך לפייס בין בן החקלאות לסביבה , מודרניזציה של חקלאות

התקיימה הפרדה מוחלטת בין ניהול האזורים השמורים לבין ניהול ' 80 -עד לשנות ה). בריטוני

. והחקלאים נתפסו כמתאימים ביותר לנהל את השטחים הפתוחים במדינה, האזורים הכפריים

ובמדיניות הסביבתית , במבנה האדמיניסטרטיבי, קיימת הפרדה במרחב, התאם לתפיסה זוב

 .וחקלאות, זיהום סביבתי, המופעלת בנושאי שמירת טבע

 

החקלאים , המודרניזציה של החקלאות נתפסה כיעד לאומי, לאחר מלחמת העולם השנייה

הונהה מדיניות של  ' 40 -שנות המ. והנוף החקלאי כבסיס לזהות הלאומית, כמעצבי הסביבה והנוף

 מהאדמות החקלאיות במדינה אוחדו לצורכי התמחות 43% -לכן כ, איחוד חלקות חקלאיות

שהשלכותיה אבדן משוכות (, Remembrement policyוהתייעלות במסגרת מדיניות שנקראה 

קביל במ). הגברת עודפי חנקן וסחיפת קרקעות, חקלאות מעורבת בחוות, שולי שדות, שיחים

נצפתה גם תופעה של נטישת שטחים חקלאיים וחזרה של שטחים מעובדים למצבם , למודרניזציה

 תופעה שפגעה במיתר אמוציונלי עמוק אצל אומה שביססה את זהותה הלאומית –הטבעי המיוער 

סביבתית -שהמאמץ העיקרי במדיניות הלאומית החקלאית, כך. על יכולת האדם לכבוש את הטבע

ובמניעה של , בהחזרה של החקלאות לאזורים פריפריאליים, ד בחיזוק החקלאותבצרפת התמק

 .     נטישת קרקעות חקלאיות

 

ועל הפחתה של זיהומי חנקן , החל משא ומתן על צמצום עודפי הייצור החקלאי' 80 -רק בשנות ה

ת  ואremembrement -קבוצות לחץ סביבתיות החלו להתקיף את מדיניות ה, כמוכן. ופוספט

 .   הגידול האינטנסיבי של חוות באזורים רגישים סביבתית

 



 79

 AESבנייה והטמעת של תוכניות :  922078/ המופעלות בצרפת במסגרת תקנה AESתוכניות 

והן בדפוסי החשיבה של , בצרפת מתקיימת בקצב איטי יחסית הן במדיניות הסביבתית הלאומית

האחרונות ניכר שינוי בהפרדה הפיזית בעשרים השנים , למרות זאת. הקהילות החקלאיות

כיום מתקיים שינוי משמעותי במדיניות . והאדמיניסטרטיבית בין חקלאות לשימור סביבתי

לכיוון של משא ומתן וגיוס חקלאים לחתימה על ,  מהתמקדות בתקנות ואכיפה–הסביבתית 

 . הסכמים סביבתיים

  

שמירה על , Grassland Premiumראת תוכנית כללית הנק:  )רמה לאומית(תוכניות רוחביות 

התוכנית פתוחה לחקלאים בכל . שטחים עשבוניים פתוחים באמצעות רעיה אקסטנסיבית

ח " בע1בצפיפות רעייה של ,  שנים5למשך זמן מינימלי של ,  הקטאר3המחזיקים לפחות , המדינה

נוף אחרים משוכות שיחים ומרכיבי , החקלאי מתחייב לשמירה על נחלים, בנוסף. להקטאר

 . פי אזר האקלים ואופי הצמחייה-ולקצור את העשב בתדירות הנקבעת על, המצויים בשטחיו

התוכניות הממוקדות כוללות מערכים סביב חמישה נושאים :  )ממוקדות(תוכניות אזוריות 

הגדלת אזורי המרעה  ; קידום החקלאות האורגנית; שמירת איכות מקורות מים: מרכזיים

מופעלות , כמוכן.  ושמירת טבע; שמירה על זני חיות משק בסכנת הכחדה; עייהוהקטנת לחצי ר

, שימור מינים בסכנת הכחדה:  למשל–תוכניות מקומיות ספציפיות לבעיות מקומיות מוגדרות 

שמירה על קרקע מפני שריפה , שמירה כעל מסורות חקלאיות, שמירה על מרכיבי נוף מוגדרים

 . וארוזיה

הפיכת שטחים מעובדים , set-aside:   איכות מקורות מים כולליםאמצעים לשמירה על •

זריעת צמחיית כיסוי בעונות , הפחתת שימוש בכימיקלים, לשטחי מרעה עשבוניים

אזורים לשאיבת מי שתייה , מרבית התקנות מיושמות באזורי אגני היקוות. מוגדרות

 .ואזורים הסובלים מזיהום חנקות

פ "הסכמים לאמץ תקנות לשיטות גידול אורגניות ע: ניתאמצעים לקידום חקלאות אורג •

 ).  שנים2-3סביב (התשלומים ניתנים בתקופת ההמרה . EC 2092/91תקנה 

נדרש מהחקלאי להגדיל את שטחי המרעה : אמצעים לאקסטנסיפיקציה של שטחי מרעה •

יד נסיגה ודלדול של ענפים -התקנה מיועדת לאזורים מאוימים על. 15% -לפחות ב

 . ח להקטאר" בע2צפיפות מרעה מקסימלית . לאייםחק

ח "המטרה לשמור שעל מגוון מיני בע: אמצעים לשמירה על זני חיות משק בסכנת הכחדה •

התשלומים מיועדים לחקלאים המחזיקים מעל לסף מוגדר של חיות משק . מבויתים

 .הנמצאות ברשימה של זנים בסכנת הכחדה

מוצעת ,  על המגוון הביולוגי באזורים רגישיםעל מנת לשמור:  אמצעים לשמירת טבע •

בנוסף להפסקת . long-term set-aside (20 years)לחקלאים באזורים אלה תוכנית 

התוכנית מוצעת בבתי . החקלאים נדרשים לשמירה על הקרקע ופתיחתה לציבור, העיבוד

ים שמורים ובאזור, (ZNIEFF)באזורים בעלי עניין אקולוגי , (ZICO)גידול של ציפורים 

 .  (ZPS)ייחודיים 
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 מהקרקעות החקלאיות המעובדות בצרפת מוגדרות %30 -למעלה מ: AESרמת אימוץ תוכניות 

וקיומו תלוי בהמשכיות , בה המגוון הביולוגי גבוה, HNV (High Nature Value farmland) -כ

.  בצרפת גבוהה יחסיתAESימוץ של תוכניות רמת הא). 5איור (של החקלאות האקסטנסיבית 

 כמחצית).  9איור ( מהשטח החקלאי המעובד בצרפת %30 - כיסו כAES תוכניות 2001בשנת 

 .ידי החקלאים נוגעות לשימור מגוון ביולוגי וערכי טבע ונוף- המאמצות עלAESמתוכניות 
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 לוונטיות של המדיניות האירופאית לישראלמחשבות ראשוניות על הר: 6פרק 

 

 גורל בין חקלאות לשמירת טבע בישראל-   קונפליקטים ושותפות6.1

 

    השטחים החקלאיים כשטחים פתוחים בישראל6.1.1

 

המגזר החקלאי והגופים הירוקים בישראל מנהלים מזה שנים רבות מסכת מגוונת של 

-חיות; רים תחרות קשה על משאבי הקרקע והמיםעד היום מתנהלת בין שני המגז. קונפליקטים

של ) חוקיות ולא חוקיות(הבר הגורמות לנזקים כלכליים לחקלאות נפגעות מציד ופעולות מניעה 

ואינטנסיפיקציה של השיטות החקלאיות גורמת ולפגיעה וכרסום בבתי גידול ; החקלאים הפגועים

העימותים הללו לא חלפו . ת אקולוגיותולזיהום של מערכו, טבעיים הגובלים בשטחים החקלאיים

לנוכח קשיי ההישרדות של החקלאות ושל שמירת הטבע , בשנים האחרונות, אולם, מן העולם

מתחילים להופיע ניצנים ראשונים של שותפויות בין החקלאים לשומרי הטבע והסביבה , בישראל

 ). 2003, שגיא(בישראל 

 

 2000בשנת , WORLDWATCHשל מכון " 2001 סימני חיים"ח "פי נתונים המוצגים בדו-על

 -כ,  משטח מדינת ישראל26% -השטחים החקלאיים המשמשים בפועל לפעילות חקלאית היוו כ

) 17%(ומיעוטם באזור המרכז , )32%(ובדרומה ) 46%(מרביתם בצפון המדינה .  מיליון דונם5.6

ידי הועדה לשמירה -איים עלכמות השטחים המוכרזים כשטחים חקל, אולם). 4%(ובהרי ירושלים 

 .  מליון דונם15 - וכוללת כ–גדולה הרבה יותר ) פ"ולקחש(על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים 

 דונם בהיקף 250,000- חלה ירידה של כ2001 – 1990במהלך העשור שבין , ח"פי אותו הדו-על

, נייה ופיתוחהשטחים החקלאיים בישראל כתוצאה מהפשרות קרקע חקלאית ושינוי  ייעודה לב

 השמירה ,במדינת ישראל הסובלת ממחסור חמור ומחריף בשטחים פתוחים. בעיקר במרכז הארץ

הפיתוח המואץ בעשורים האחרונים אולם . טחים הפתוחים חשובה במיוחדכל עתודות השעל 

ללא כל התחשבות בערכם של שטחי , מוביל להפשרת שטחים חקלאיים רבים לבנייה ופיתוח

חגורות , משאבי נוף, כמו שטחי נופש ופנאי, קים של שירותים ציבוריים חיונייםהחקלאות כספ

 . ואזורי חיץ סביב שמורות טבע, אזורים להחדרת מים, ירוקות בין יישובים

 

 שנותרה פתוחיםהשטחים העתודה העיקרית של השטחים החקלאיים מהווים כיום את ה

, על צורכי הפיתוח ועתודות קרקעיות) 2001(פי מחקרם של זליגמן ופורט -על, אולם. בישראל

בעשרים השנים הקרובות לא תידרש הפשרה של יותר מחצי מיליון דונם של שטחי חקלאות 

מסקנת חוקרים היא . והשטחים הדרושים יכולים להימצא בתוך ובסמוך לאזורים בנויים, לבנייה

. י בנייה ופיתוח אמיתייםידי צורכ-שהרוב הגדול של שטחי החקלאות בישראל אינם מאוימים על

החוקרים מוסיפים שהגורם המרכזי המאיים על החקלאות כיום אינו דווקא הפשרה לצורכי 

כיום בערך . והנטישה של שטחים חקלאיים, אלא הרווחיות הנמוכה של החקלאות, פיתוח

בגלל חוסר רווחיות של העיבוד החקלאי או ,  דונם של שטחי חקלאות אינם מעובדים700,000

שטחי חקלאות שאינם מעובדים מהווים מפגע . ציפייה של החקלאים להפשרת קרקעות לבנייה
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ומעודדים פלישה ובנייה לא חוקית של , והופכים למוקדי השלכת פסולת ושריפות, נופי חמור

 . מבנים ומרכזי מסחר ותעשייה

 

ביבתית ס-ניתן להצביע על שני אתגרים מרכזיים במאמץ לקדם ערכים של חקלאות נופית

הוא מניעה של פיתוח זוחל והשחתה בלתי הפיכה של שטחי החקלאות , האתגר הראשון. בישראל

צמצום הפגיעה של החקלאות המתועשת , והאתגר השני; שעיבודם אינו כלכלי לחקלאים

 . תפקידית המספקת שירותים חיוניים לציבור-במערכות האקולוגיות ועידוד חקלאות רב

תמודדות עם האתגר השני הוא קידום מדיניות לתימרוץ ועידוד אחד הכלים המוצעים לה

  .חקלאי ידידותי לסביבה-חקלאים הבוחרים לאמץ ממשק

 

" מסמך מדיניות וכלים לשמירה על שטחים פתוחים"בשנים האחרונות הסתיימה הכתיבה של 

ור המהווה יוזמה של גופים ירוקים ממשלתיים וציבוריים העוסקים במדיניות לקידום שימ

מציע , אחד מכלי המדיניות המוצגים בתחום הכלכלי).  2003, מ"סביבותכנון בע(שטחים פתוחים 

תמרוץ מתוקצב לעידוד התחזוקה של שטח פתוח ראוי : "כיוונים ראשוניים למדיניות בפרק

 רעיון זה מזכיר את העיקרון העומד מאחורי תוכניות ". או שימור אקולוגי פעיל/לעיבוד ו

Agri-environmental Schemes ,לעידוד חקלאות סביבתית באירופה  . 

 

 

    חקלאות ושמירת טבע בישראל6.1.2

 

.  שמורות טבע וגנים לאומיים–כרבע משטחי מדינת ישראל מיועדים לשמש כאזורים שמורים 

למרות , בנוסף לכך. וחופף עם שטחי אימונים של הצבא, מרבית השטח המוגן נמצא בנגב, אולם

רובן של שמורות הטבע באזורים הים תיכוניים קטנות ,  שמורות טבע בישראל300 -שיש כ

כיום ברור שהשטחים השמורים בישראל מצומצמים . ידי לחצי פיתוח מסיבים-ומאוימות על

 ). 2000, שקדי ושדות(ומקוטעים מכדי להבטיח את השמירה על המגוון הביולוגי בישראל 

שטחים חקלאיים , כניות של ממשק ביוספרי בישראלוכניות ממשק של שמורות טבע ובתובת

שקדי (לשמר רצפים אקולוגיים יכולים לעזור האזורי חיץ ומסדרונות אקולוגיים כרבים מוצגים 

 חלק ניכר מהאזורים בתוךקיימים  חקלאיים בבעלות פרטיתשטחים , כמוכן). 2000ושדות 

הן ההשלכות של סוגים שונים של  המקרים לא ידוע מברוב). בעיקר בגליל(השמורים בישראל 

ובאיזו , טיפולים חקלאיים על המגוון הביולוגי בשמורות הטבע הגובלות בשטחים המעובדים

מידה שטחי החקלאות מאפשרים מעבר והפצה של בעלי חיים וצמחים בין בתי גידול טבעיים 

חקלאי התומך -ממשקלאמץ כיצד ניתן לעודד חקלאים מקומיים לא ידוע , כמוכן. ושמורות טבע

בתי גידול התומכים סביבתית אכן יכולים לספק -ואילו סוגים של חקלאות, בשימור סביבתי

  .בשימור מגוון ביולוגי

 

 

) מבוקר ומשולב(אזורים המוגדרים כאזורי חיץ , בתכנון המרחב הביוספרי בשפלת יהודה למשל

ים בין שטחי החורש המשתלב, כוללים שטחים רבים של חקלאות אינטנסיבית ואקסטנסיבית

למרות שהנחיות הפיתוח של התוכנית מדברות על פיתוח ). 2004', שטרן וחוב( והיערות הנטועים
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לא נבדק מהן ההשלכות של , חקלאות אורגנית באזורי החיץעידוד המעבר לקיימא ועל -בר

ומהם סוגי הפעילות , הפעילות החקלאית המתקיימת במרחב היום על המערכת האקולוגית

 . קלאית שיתרמו לשימור המגוון האקולוגי בשטחי הגלעיןהח

 

 

 

 
 ). צילום אורית סקוטלסקי(נוף חקלאי בשפלת יהודה 
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  לשימור טבע ומורשת חקלאית בישראל AES   הרלוונטיות של מדיניות 6.2

 

 לעידוד AES לגבי הרלוונטיות של תוכניות ראשוניים רעיונותבחלק הזה של הסקירה מוצגים 

 חקלאות לבין שמירת טבע ביןלמדיניות הנוגעת לקשרים , ות ידידותית לסביבה באירופהחקלא

 .   בישראל

 

    חלוקה למרחבים ואפיון כללי של תוכניות   6.2.1

). 3.2.1סעיף (חביות ותוכניות ממוקדות  האירופאיות נחלקות לתוכניות רוAESתוכניות 

ומתאימות להורדת , חקלאים במדינההתוכניות הרוחביות מוצעות באופן כללי לכל ה

ואילו , האינטנסיביות של השיטות החקלאיות באזורים שאין בהם ערכי טבע ייחודיים לשימור

 התוכניות הממוקדות מוצעות בעיקר לחקלאים באזורי חקלאות ערכיים לשמירת טבע

(HNV areas) ,3.1סעיף (בסיכון בתי גידול ייחודיים או מינים , ומתוכננות לשימור מגוון ביולוגי 

 ). 2.7.2.1וגם סעיף 

 

מומלץ ללמוד מהניסיון , תפקידית בישראל-לקראת הבנייה של תוכניות לעידוד חקלאות רב

 : בחלוקת השטחים הפתוחים החקלאיים למרחביםלהתחיל את בניית התוכניות האירופאי ו

  

 : מרחב החקלאות הנופית.  1

כגון שטחי חקלאות במרכז הארץ בין הערים , ופשמרחב זה כולל אזורים חקלאיים לפנאי ונ

. שטחים פתוחים בתוך הערים; חגורות ירוקות בשולי היישובים העירוניים; ולאורך כבישים

 : שמטרותיהן כוללות, תוכניות רוחביות יכולות להיות נופית-תוכניות לעידוד חקלאות

 ; צמצום השימוש בכימיקלים חקלאיים

 ; דותטיפוח ומניעת נטישה של ש

 ;    הסבה לחקלאות אורגנית

 ;נטיעת עצי צל ופתיחת השדות לשימוש הציבור הרחב, שילוט, פתיחת שבילים

 ).  גינון קהילתי, שווקי איכרים(חקלאות קהילתית 

 

חריש עמוק . נופית-מומלץ להימנע מעידוד חריש עמוק של קרקע כאמצעי לטיפוח חקלאות: הערה

מגביר סחיפה של קרקעות ופוגם בפוריות , יולוגית הטבעיתפוגע במרקם הקרקע ובמערכת הב

 אם נדרשים אמצעים לטיפוח חקלאות נופית למניעת עזובה). 1.4.2 וסעיף 1.3.5סעיף (הקרקע 

 חיפוי מומלץ לשקול קציר של הצמחייה העשבונית ושמירה על, בשטחי חקלאות שאינם מעובדים

  .  שורשי הצמחים בתוך הקרקעהקרקע ועל השארת

 

 :  (HNV) מרחבים ערכיים לשמירת טבע.  2

; מרחב זה יכלול אזורים חקלאיים המהווים אזורי חיץ סביב שמורות טבע וגנים לאומיים

 . אזורים חקלאיים בתוך מרחבים ביוספריים; מסדרונת אקולוגיים

 :  כמו למשלתוכניות ממוקדותביולוגי יכולות להיות -תוכניות לעידוד חקלאות משמרת מגוון

 ; אקסטנסיפיקציה של השיטות החקלאיות 
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 ;הסבה לחקלאות אורגנית

 ; ועירוב של גידולים חקלאיים, רוטציה

 ;  באמצעים שוניםחריש ושימור הפוריות של הקרקע-הסבה לחקלאות ללא

 ;שימור בתי גידול ייחודיים 

 ; הימנעות מזיהום אגני היקוות של מים 

 . ים של מינים בסיכוןשינוי הפעילות החקלאית בהתאם לצרכ 

 

 :מרחבים ערכיים לשימור חקלאות מסורתית.  3

מרחבים אלה יכולים לכלול אזורים חקלאיים המאופיינים עדיין בשיטות חקלאיות מסורתיות או 

 . חקלאות אקסטנסיבית החשובה לשימור מגוון ביולוגי

 : ו למשלכמ, תוכניות ממוקדותתוכניות לשימור חקלאות מסורתית יכולות להיות 

 ;טרסות חקלאיות עתיקות 

 ; חקלאות שלחין סביב מעיינות 

 ; שימור מבנים חקלאיים עתיקים 

 ;שימור מגוון גנטי של קווים חקלאיים מקומיים 

 ). כמו בבקעת בית נטופה(שימור שיטות חקלאיות מקומיות  

 

 :  מרכזי תמיכה והדרכה.  4

תוכניות התוכניות יהיו .  הסביבתית של חקלאיםלהעלאת המודעות) או קורסים(מרכזים אזוריים 

 .דרכה חקלאי קיים המתאימות לכל הארץ ויכולות להתבסס על מערך הרוחביות

 

 

  :וניטור התוכניות, מבנה אדמיניסטרטיבי, הדרכה מקצועית,    תמריצים6.2.2

 .באירופההמצטבר ותשובות ראשוניות מהניסיון , שאלות מהותיות

 

סביבתית ימשכו חקלאים להצטרף אליהן באופן -דוד חקלאותאילו תוכניות לעי •

 ?  התנדבותי

אינם עושים זאת , מרבית החקלאים הישראלים שעוברים הסבה לחקלאות אורגנית, כיום

המעבר לחקלאות אורגנית אינו . אלא מתוך אידיאולוגיה סביבתית, מטעמים כלכליים

גבם את העלויות הכלכליות של שינוי והחקלאים נאלצים לשאת על , ידי המדינה-מסובסד על

 האירופאיות מבוססות על ההנחה שחקלאים לא יאמצו AESתוכניות . השיטות החקלאיות

הסכומים , AESמנת לעודד אימוץ של תוכניות -על, לכן. תוכניות שאינן כלכליות עבורם

ם המצטברים משילוב של תשלומי הסבסוד ביחד עם הרווחים מהחקלאות הסביבתית חייבי

להיות גבוהים יותר מאשר הרווח הכלכלי עבור המשך העיבוד בשיטות החקלאיות 

  ).3.2.1סעיף (הקונוונציונליות 

 

אילו תוכניות יתרמו לחיזוק המשקים המשפחתיים הקטנים והאוכלוסיות החיות  •

 ? ולא ימשיכו לחזק ולבסס את תאגידי החקלאות הגדולים, באזורים כפריים
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ולמנוע את , ה לתמוך בשימור האזורים החקלאיים כשטחים פתוחיםמדיניות שנבנית במטר

חייבת לשאוף להעניק יציבות כלכלית לחקלאים , הפיתוח והפרוור של אזורים כפריים

חייבת , מדיניות שמטרתה לעודד אקסטנסיפיקציה של החקלאות, יתרה מכך. המקומיים

קעות החקלאיות לתאגידים ולמנוע את החכרות משנה של הקר, לחזק את החקלאים הקטנים

 . חקלאיים גדולים הנוטים לפתח חקלאות אינטנסיבית

 

אינן מבססות את ) 2005 – 2003בשנים (הרפורמות האחרונות בסבסוד החקלאי באירופה 

אלא , גובה התשלומים לחקלאים על גודל השטח המעובד או על גובה היסטורי של תשלומים

 כל חווה המצטרפת). 2.5.1  סעיף,לחווה הבודדתתשלומים (פי חווה -מציעות תשלום על

,  לא פשוטהלתשלומים לחווה הבודדתמעבר . להסכם מקבלת תשלום על פי התוכנית בלבד

אך השיטה הזו מונעת את המשך התמיכה בתאגידים , ועדיין לא מופעלת במדינות רבות

יציבות השיטה גם מאפשרת להעניק . חקלאיים על חשבון החוות המשפחתיות הקטנות

 . כלכלית דווקא למשקים החקלאיים הקטנים באזורי חקלאות שוליים

 

 ? מהו מערך הניטור המתאים לישראל •

 . באירופהAESבנושא זה חשוב להימנע מהטעויות שנעשו במשך שנים לא מעטות בתוכניות 

 לניטור מומלץ לבנות מראש מערכת, לקראת ההפעלה של מדיניות לעידוד חקלאות סביבתית

מומלץ לערב . כות המדיניות על ההשפעות הסביבתיות של שינוי הטיפולים החקלאייםהשל

לאסוף נתוני ו, יטור ומערך המדדים לניטוראקולוגים בתכנון המדיניות ובבניית מערכת הנ

חשוב במיוחד לשלב אקולוגים בהדרכת החקלאים . בסיס לפני התחלת הפעלת המדיניות

    ).4.2פרק (ים לשמירת טבע בתוכניות המופעלות באזורים ערכי

 

 ? מהו המערך האדמיניסטרטיבי המתאים לישראל •

? סביבתית-כיצד ניתן להעניק לחקלאים ייעוץ מקצועי לאימוץ והפעלה של תוכנית חקלאות

 ?כיצד ניתן להבטיח את ביצוע ההסכמים החתומים

רבעה טיפוסים באופן כללי ישנם א. ח אינן ברורות"בנושאים האלה ההמלצות העולות מהדו

 בחירת המערך). 3.3.2סעיף (אדמיניסטרטיביים שונים המופעלים במדינות אירופה 

ומערך ההדרכה המקצועית המתאים לישראל יוכל , האדמיניסטרטיבי לאכיפת ההסכמים

 .    להיעשות לאחר בניית התוכנית והתקציב שלה

 

 ת לעידוד חקלאים הבוחרים לאמץיניו ביותר בהפעלה של מדים המהותילדעתי היתרונות, לסיכום

, בקרב החקלאיםהמתפתחת מודעות הסביבתית חקלאי ידידותי לסביבה הם ה-ממשק

מנת לשמר את השטחים -על. המעורבות של המגזר החקלאי בשימור סביבתי ברמות שונותו

 לגשר באופן יצירתי בין הצרכיםיש , החקלאיים כשטחים פתוחים התומכים בשימור מגוון ביולוגי

 . לבין צורכי שמירת הטבע והנוף הפתוחים הכפרייםהכלכליים והתרבותיים של תושבי האזור

היא נקודה קריטית בדרך למימוש בשימור סביבתי המגזר החקלאי של חיובית  מעורבותמודעות ו

  . בשטחים הפתוחיםושימור משאבי טבע קיימא -חזון של פיתוח בר
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 וסדר הצטרפות המדינות השונות לאיחוד, ד האירופיההיסטוריה של ההסכמים באיחו: 5נספח 

 lessons12/abc/int.eu.Europa://http: מתוך

 

הסכם לקיום שוק משותף בייצוא של ,  ECSC(European Coal and Steel Commission(, הסכם פאריס: 1שלב 

 .  והולנד, לוקסמבורג, איטליה, צרפת, גרמניה המערבית, בלגיה:  בין שש מדינות1951נחתם בשנת . פחם ופלדה

ידי אותן שש מדינות - על1957נחתם בשנת ,  EEC(European Economic Community(, הסכם רומא: 2שלב 

רותים ההסכם כלל הסרת המכסים להעברה של סחורות ושי. וביסס שוק כלכלי משותף לסדרה של מוצרים, מייסדות

 לסבסוד ותמיכה בייצור CAPתוכנית .   בעיקר בנושאי מסחר וחקלאות–ומדיניות כלכלית משותפת , בין המדינות

 .1962חקלאי נחנכה בשנת 

אנגליה , דנמרק:  עוד שלש מדינותEEC - הצטרפו ל1973בשנת , )First enlargement(ההרחבה הראשונה : 3שלב 

והוקמה קרן , אזוריים וסביבתיים, נות משותפות בנושאים חברתייםבמקביל אימצו המדינות תק. ואירלנד

European Regional Development Fund (ERDF). 

בשנים האלה . )12EEC( מדינות 12האיחוד מונה .  הצטרפות פורטוגל וספרד– 1986,  הצטרפות יוון– 1981: 4שלב 

תוכנית : למשל, בין מדינות שונות באיחודהתחילו להכניס להסכמים גם תוכניות להקטנת פערים כלכליים 

Integrated Mediterranean Program (IMP) .אירופה מתחילה לשחק תפקיד בכלכלה בינלאומית ' 80-בשנות ה

 שקובע יעדים ”White paper“ פורסם מסמך 1985בשנת . בסדרה של הסכמי סחר עם מדינות אפריקה, )כגוף מאוחד(

  . 1993ק אירופי משותף עד ראשוניים להשלמת הקמה של שו

הסכם ).  ברמת ראשי מדינות ונשיאים (1991 בשנת European Council -ידי ה- נחתם על Mastricht Treaty:5שלב 

וכלל סדרה של הסכמים על מטרות משותפות , European Community (EC)זה היווה את הבסיס לאיחוד האירופי 

תוכנית ; כלל מיסוד אזרחות אירופית, European Union (EU)ופי ההסכם על הקמת האיחוד האיר. לממשלות

; מדיניות משותפת הנושאים שונים; )1999עד (לאיחוד המטבע 

 . והסדרי ביטחון פנימי משותף

 1995פינלנד ושוודיה בשנת , הצטרפות אוסטריה:  6שלב 

(EU15). 

 EURO –החלפת המטבעות הלאומיים במטבע משותף : 7שלב 

 .2002בשנת , נות מדי12 -ב

 התקבלו בקשות להצטרפות 90 -החל מאמצע שנות ה: 8שלב 

; פולין; הונגריה; כיה'צ; בולגריה( מדינות נוספות 12 -לאיחוד מ

; סלווניה; ליטואניה; לטוויה; אסטוניה; סלווקיה; רומניה

עשר מדינות מתוכן הצטרפו לאיחוד עד לשנת ). מלטה וקפריסין

טורקיה , 2007מתוכננות להצטרף בשנת בולגריה ורומניה  (2002

 עשרים 2004האיחוד האירופי מנה בשנת ). וקרואטיה מועמדות

 . (EU25)וחמש מדינות 

 .IRENA 2006: מקור   . EU15 מדינות                                                                                               
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