
 דו"ח מסכם של הפרויקט

 טבעיים באיים ביולוגי מגוון תומכות כמערכות חקלאיים שטחים

 עמוס בוסקילהפרופ' רותם ו גיא

 המעבדה לאקולוגיה התנהגותית

 םהמחלקה למדעי החיי 

 בנגבאוניברסיטת בן גוריון 

 

 ן"מוגש לקרן נקודת ח

 2102אפריל 

 

 

 



2 
 

 

 רקע כללי ומטרות המחקר

 בכל תקדים חסר באופן האחרונים בעשורים גדל הארץ כדור פני על החיים התושבים מספר

 אתגר האנושית החברה בפני מציב זה מצב.  נפש מיליארד 7-כ על כיום ועומד האנושית ההיסטוריה

 פגיעה, קרי) סביבתיים שינויים, בנוסף.  האוכלוסייה כלל של המזון צורכי ייצור שלמשמעותי 

ובאיכות החיים של תושבים  אדם בחיי פוגעים הארץ כדור פני על( האקולוגית המערכת בתפקוד

 וגדלה הולכת אנושית לאוכלוסייה מזון בסיפוק הצורך.  החקלאית ביצרנות ותבעיל גורמיםו, רבים

הדרישות ההולכות וגדלות  בין לאזן כיצדרציני:  אתגר יוצר סביבתיות בעיות עם בהתמודדות צורךהו

 .האקולוגית המערכות של התפקוד ועל טבעיים גידול בתי על לשמור הצורך ובין החקלאית לתוצרת

 משטחי שליש כאשר, חקלאית מפעילות מושפע הארץ כדור פני על היבשתי מהשטח 01%-כ

 בחומרי נרחב בשימוש מתאפיינת זו חקלאות.  אינטנסיבית לחקלאות משמשים בעולם החקלאות

 מוביל אינטנסיבי חקלאי ממשק'.  וכו, השטח של הטופוגרפי הטוואי שינוי, השקיה, דישון, הדברה

 נוטריינטים כמו, החיים תומכי מהשירותים חלק לספק האקולוגית המערכת של ביכולת לירידה

 שיעילות מצאו שונים טבעית או 'הדברה ביולוגית'(. מחקרים' מזיקים בקרת)' טבעיים וטורפים

 החקלאית המערכת בתוך המצוי הטבעיים הטורפים מיני במגוון היתר בין תלויה הביולוגיות ההדברה

 זה מערכת ירותש במתן הכוללות היעלות גם נפגעה, נפגע הטבעיים הטורפים מגון בהם במצבים ואילו

(Cardinale et al., 2003 .)רעיה לחץ, למשל) מאפיינים שונים של הפעילות החקלאית, יתר על כן 

 המינים במגוון לפגיעה גם להוביל יכולים( בקולחים או מליחים במים השקיה, הקרקע פליחת, גבוה

 פעילות ידי על מאוימים הכחדה בסכנת כיום המצויים רבים מינים  IUCN-ה פי על.  הטבעיים

 עובדי והן סביבה מדעני הן, לפיכך(.   Norris, 2008) שלהם התפוצה במרחב אינטנסיבית חקלאית

 לשמירתם חיוניים החקלאית לסביבה הטבעית הסביבה בין החיבור כי היום מבינים החקלאי המגזר

 (. Rosenzweig, 2003a,bכאחד ) והחקלאיות האקולוגיות המערכות של ותפקודן

 החקלאות צורכי בין לאיזון להגעה הדרך לגבי מרכזיות גישות שתי התפתחו אלו מתובנות כחלק

 שטחים בין מרחבית הפרדה ליצור מציעה ,Land Sparing ,הראשונה הגישה. טבע בשמירת לצורך

 Wildlife,השנייה . הגישה(Green et al., 2005) טבע לשמירת המיועדים לשטחים חקלאיים

Friendly Agriculture , נופים תכנון ידי על הטבע שמירת ובין המזון ייצור בן לאזן מציעה 

 ישכמו ישראל, , קרקע משאבי וחסרת צפופה במדינה כי ברור.  דייםותפק רב הטרוגניים חקלאיים

 .טבעיים גידול בתי עם חקלאיים גידולים בין המאזנת ,שנייהה הגישה את לאמץ

אחד הכלים ליצור מערכת נופית חקלאית הטרוגנית הינה שמירה על 'איים' טבעיים )כתמים( בתוך 

המערכת החקלאית. שימורם של כתמים טבעיים או טבעיים למחצה בתוך סביבה חקלאית הינה 

 Aarssen and Schampהדרך היעילה והזולה ביותר לשימור המגוון הביולוגי במרחב החקלאי )
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2002, Benton et al., 2003, Duelli and Obrist 2003 כתמים טבעיים וטבעיים למחצה אלו .)

תורמים לשמירה על המגוון הביולוגי עקב היותם שרידים של בתי גידול טבעיים המאפשרים קיום 

כתמים אלו  ,ושרידה של מינים שאינם יכולים להתקיים במערכת החקלאית האינטנסיבית. בנוסף

( המקשרות בין אוכלוסיות טבעיות  Stepping stonesעלי פוטנציאל  להוות 'אבני קפיצה' )הינם ב

מרוחקות ובכך הם ממתנים את השפעת קיטוע בתי הגדול הטבעיים המתרחש כתוצאה מהפעילות 

משום כך ישנה חשיבות רבה בבחינת אפשרויות המעבר של האורגניזמים החקלאית האינטנסיבית. 

 .  החקלאי בדרכם בין הכתמים השוניםדרך השטח 

ים בעיקר לגידול חיטה. בשולי שאזור שפלת יהודה מאופיין בשטחים חקלאים נרחבים המשמ

השטחים החקלאים ובשטחים הכלואים בתוכם נמצאים כתמים טבעיים וטבעיים למחצה לא 

קונפיגורציה המרחבית שלהם כמו גם במשתנים מעובדים, הנבדלים זה מזה בגודלם, צורתם וב

נוספים דוגמת סלעיות, כיסוי צומח וכו'. במחקרים קודמים שנעשו במעבדתנו מצאנו שכתמים אלו 

 Mabuyaמהווים בית גידול למינים רבים של זוחלים כאשר המין הנפוץ ביותר הינו חומט פסים )

vittata )פעת שדות החיטה על אוכלוסיית מין זה ועל ת החשיבות הרבה שיש להבנת השע. מכאן נוב

 אפשרויות המעבר של פרטים ממין זה מכתם אחד לשני דרך שדות החיטה. 

המטרה המרכזית של המחקר הייתה לנתח את השפעות העיבוד החקלאי על חברת הזוחלים 

התמקדנו  לכך, נוסףצה הגובלים בשטחים החקלאים. במחהמתקיימת בכתמים הטבעיים והטבעיים ל

 בהבנת השפעת העונה החקלאית בשדה החיטה על אוכלוסיית חומט פסים

 שיטות ומהלך המחקר

  שטח המחקר

 החקלאי השטח בשוליהמחקר בוצע בשפלת יהודה הדרומית בשטחים החקלאים של קיבוץ בית ניר. 

 ובמידת צורתם, בגודלם מזה זה הנבדלים, מעובדים לא כתמים נמצאים בתוכו הכלואים ובשטחים

 יהודה שפלת.  אותם המאכלסים והצומח החי ובמיני בקרקע, במסלע, בטופוגרפיה גם כמו, בידודם

 מיקום. מדרום המדברית האקולוגית למערכת בצפון תיכונית הים האקולוגית המערכת בין ממוקמת

 שנעשו קודמים מחקרים: שלה הגבוה הביולוגי המגוון את יהודה לשפלת המעניק הוא זה ייחודי

 םלמיני צפוני תפוצה גבול מווה יהודה ששפלת מצאו יהודה בשפלת הזוחלים חברת על במעבדתנו

 שנצפו המינים ומגוון המינים מספר, מכך וכתוצאה, צפוניים םלמיני דרומי תפוצה וגבול דרומיים

 . במיוחד גבוה יהודה שפלת בתחומי

יהודה, בו קיים דגש תכנוני על -מערבי של המרחב הביוספרי שפלת-אזור זה מהווה את חלקו הצפון

 שילוב פעילויות אנושיות מגוונות ושמירת ערכי טבע.
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ניר וגלאון -קמ"ר בקרבת הקיבוצים בית 02הינו ריבוע בשטח של  תיהימנ: השטח התחום ברבוע במפה מפת שטח המחקר

אשר בתוכו נבחרו חלקות הדיגום. השטחים המסומנים בלבן הינם כתמים טבעיים וטבעיים למחצה המצויים בלב 

 .  המערכת החקלאית

 

 ניטור וסקרים

. כל מערך מחקר כלל עשרים  מלכודות מחקרמערכי  00של קיבוץ בית ניר בחרנו  במרחב החקלאי

 01החיטה. בנוסף מתחנו גדר פוליגל בגובה  נפילה בשטח הכתם הטבעי ועשרים מלכודות נפילה בשדה

פתחים שיכולים לשמש  ארבעהכתם. לאורך גדר זו פתחנו -מטרים על קו המגע שדה 011ס"מ לאורך 

במרחקים שווים זה מזה. במעברים אלו הנחנו צמד מלכודות נפילה לצד הכתם  מעברים לזוחלים

הטבעי ולצד השדה החקלאי. באמצעות שימוש בשיטת ניטור זו יכולנו לנטר את חברת הזוחלים 

 בכתם הטבעי, בשדה החקלאי ואת התנועה בין שני בתי הגידול.   

נתונים כלל שש חזרות דיגום בכל מערך . איסוף ה2100קיץ  -איסוף הנתונים התבצע במהלך אביב

לכידות ; ארבע פעמים בין אמצע פברואר לקציר, פעם אחת מיד לאחר מעבר הקומביין ופעם אחת 

שעות. לאחר פרק זמן זה חזרנו  72כל דיגום נפתחו המלכודות לפרק זמן של בכשבוע לאחר הקציר. 

את בעלי החיים, לקחנו מדדים מורפולוגים ושחררנו את בעלי החיים בחזרה. הוצאנו למלכודות, 
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ניסו לעבור את הגדר מהשדה לשטח הטבעי ועל פי מיקומם נמצאו במלכודות לאורך הגדר זוחלים ש

, כדי לא לפגוע בתנועה הטבעית של בעלי החיים בין השדה לשטחים שוחררו בשטח הטבעי, ולהפך

 הטבעיים.

 

מלכודות בשטח הטבעי ועשרים מלכודות בשדה  21מערכי הדיגום כלל  00-כל אחד מ: מערך הדיגום סכמת.1איור 

מטרים. בגדר נפתחו פתחים שיכלו לשמש  011ס"מ ובאורך  01החיטה. בין שני בתי הגידול הוקמה גדר פוליגל בגובה 

 למעבר הזוחלים ולניטור התנועה בין שני בתי  הגידול )שדה / כתם( 

 

 תוצאות

מינים שונים. המין הנפוץ ביותר היה חומט פסים שהיווה  9זוחלים מ  100במהלך עונת הדיגום לכדנו 

עקב מיעוט התצפיות במינים אחרים מלבד חומט הפסים לא . (2 )ראו איור מכלל התצפיות 01%-כ

 .מתייחסות למין זה בלבדכל התוצאות ואילך מכאן עבור אף מין אחר ו ים סטטיסטייםבצענו ניתוח
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. ניתן לראות שהתפלגות שכיחות המינים 2100שכיחות המינים בחברת הזוחלים בהתבסס על נתוני לכידות אביב  :2איור 

לשמות המינים בעברית ראו טבלה ) ל שאר המיניםש זאתאיננה נורמאלית. חומט פסים נמצא בשכיחות גבוהה בהרבה מ

 .(בנספחים

 

 

 על אבן בכתם טבעי  (Mabuya vittata)פסים ומט ח

נמצאו בשטח הטבעי היה פחות או יותר קבוע לאורך ש (1)איור  פסיםה יחומטמספר הפרטים של 

מספר הפרטים שנמצאו בשדה השתנה לאורך העונה. בתחילת העונה  ,עונת המדידה כולה. לעומת זאת

אולם לאורך האביב עד לקציר גדלה  ,נמצאו מספר פרטים בודדים בלבד בתוך שדה החיטה

אוכלוסיית חומט הפסים בשדה. לאחר הקציר לא נצפו פרטים של מין זה בשדה כלל. ניטור תנועת 
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הזוחלים בין שני בתי הגידול שדה/ כתם ובחזרה הצביעה על תנועה רבה של זוחלים מהכתם לשדה 

. פרטים צעירים של חומט פסים בראשית עונת הדיגום ותנועה מעטה מאוד של זוחלים מהשדה לכתם

 נמצאו אף הם רק בכתמים הטבעיים ולא נמצאו כלל בשדה החיטה.

 

 

. ניתן לראות 2100קיץ -פסים שנתפסו במלכודות נפילה בשש חזרות לאורך עונת אביב יחומט שלשפע הפרטים : 3איור 

שאחריו היא נעלמת לחלוטין. , שאוכלוסיית המין בשדה הולכת וגדלה עד לקצירו שאוכלוסיית המין בשטח הטבעי יציבה

כמו כן ניתן לראות בתחילת האביב תנועה של פרטים מהכתם הטבעי לשדה ואילו תנועה בכיוון ההפוך דהיינו מהשדה 

 לכתם כמעט ולא נצפתה

       השתמשנו במדדי של הפרטים שלכדנו גופנבכדי לבחון את המצב ה
       

   
    ) 

(Andrews and Wright 1994) . יותר  טוב יותר מקבלים ערך גבוה במדד זה פרטים בעלי מצב

זה עבור הפרטים  י ירוד מקבלים ערכים נמוכים. מהשוואת ערכי מדדגופנואילו פרטים בעלי מצב 

נמצא שפרטים ( 0)איור שנלכדו בשטח הטבעי, בשדה ובפרטים שנלכדו במעבר בין הכתם לשדה 

 One wayירוד בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות ) יופנגשנשארו בשטח הטבעי היו בעלי מצב 

ANOVA f(2,61)=33.7, P<<0.05 .) 
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 הבהשוואנמוך בצורה מובהקת הפרטים בכתם  שהמצב הגופני שלניתן לראות  .  גופני, מדד למצב ה IC: ערכי 4איור 

 בהם נצפתה תנועת פרטים מהכתם לשדה לא נצפתהשלבים ב . בשדה והפרטים שעברו מהכתם לשדהמצב הפרטים ל

 ולכאן לא ניתן היה לכלול מידע זה בניתוח הנתונים.  (משמע, מהשדה לכתם)תנועה בכיוון ההפוך  כמעט

 

 סיכום, המלצות וכיוונים לעתיד

Robertson and Hutto (2006) שלמרות  ,גידולכבית  "מלכודת אקולוגית" מגדירים את המונח

כמה תנאים הם מציינים . להתיישב בו המתפתים לבעלי חיים משיכההוא מהווה מוקד  ,היותו ירוד

: ואפשר לתמצתם כלהלן "מלכודת אקולוגית" מסוייםבתי גידול ל כדי שניתן יהיה לקרואהנדרשים 

ג. לבעלי בפיטנס של פרטים בין בתי הגידול השונים  א. אפשרות למדידת העדפה לבית גידול; ב. שוני

 בבית הגידול המועדף בהשוואה לבית הגידול הלא מועדף. החיים יהיה פיטנס נמוך 

כך שהמצב על  הצביעמ Rubertson and Hutto בחינת הממצאים שלנו לאור הקריטריונים של

ים הסמוכים יוצר מלכודת בית הגידול הטבעיכתמי שנוצר באינטראקציה של שדה החיטה עם 

 : במערכת הנחקרת יםדרושה תנאיםהקיומם  אקולוגית. נבחן כעת את

לא כמעט לשדה, אך תנועה של פרטים מהכתם הטבעי העובדה שמצאנו  .העדפת בית גידול .א

על העדפת בית הגידול של השדה על פני בית מצאנו פרטים שיוצאים מהשדה לכתם, מעידה 

העובדה שהמצב הגופני של הפרטים בשדה טוב יותר מהפרטים .  הגידול של הכתם הטבעי

והללו שפע חרקים כנראה שהשדה מושך  –כתם הטבעי יכולה להסביר את ההעדפה הזאת ב

 .לשדהמשפר את מצבם הגופני של אלו שעברו משמשים כמקור מזון לחומטים ו

One way ANOVA f(2,61)=33.7, P<<0.05 

F FN N 
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העובדה שלא נמצאו כלל פרטים של חומט פסים בשדה לאחר  שוני בפיטנס בין בתי הגידול. .ב

 הקציר יכולה להצביע על שוני בפיטנס של הפרטים בין שני בתי הגידול השונים

העובדה שלא נמצאו פרטים צעירים כלל בבית הגידול  הפיטנס בבית הגידול המועדף נמוך. .ג

ומכאן שיש פיטנס נמוך בבית  בשדהחוסר יכולת רביה מעידה על  –שדה החיטה  –המועדף 

 המועדף בהשוואה לבית הגידול הלא מועדף.  הגידול

 פסים. החומט ניתן לומר אם כן ששדות חיטה מהווים מלכודת אקולוגית עבור 

-מין הנפוץ ביותר במערכת האגרוהפסים הינו החומט כפי שמצאנו במחקר זה ובמחקרים קודמים  

אקולוגית של קיבוץ בית ניר. כיצד נתון זה מסתדר עם תופעת המלכודת האקולוגית שציינו קודם 

 לכאן? 

שדות חיטה אינם הגידול החקלאי היחידי במרחב. מלבד חיטה מגדלים במרחב גידולים נוספים 

זה, והעובדה שבשטחים שונים מגדלים דוגמת בקיה, חומוס, זיתים וגפנים. ייתכן ששילוב גידולים 

גידולים חקלאים שונים בשנים שונות )לא בכל שנה מגדלים חיטה באותם שטחים בדיוק( גורמת 

להטרוגניות נופית מרחבית ומאפשרת לפרטים של חומט פסים להגר בין כתמים שונים )אשר במקרה 

בקיום האוכלוסיות של  תתומכ . יתכן שההטרוגניות הזאת(Stepping stones -ים כששכזה משמ

ששדות החיטה מהווים מבלע המושך אליו פרטים שבסופו של דבר  , למרותמין זה בכתמים השונים

 לא מגיעים לרביה.

בכדי לבדוק השערה זו יש צורך בהמשך המחקר שיבדוק את תנועת הפרטים בין כתמים טבעיים 

דוק את הפיטנס של הפרטים שבוחרים לחיות ויש לב לשטחי חקלאות אחרים שאינם שדות חיטה

כמו כן, יש לבחון את מגוון ושפע מיני פרוקי הרגליים בשדות החקלאיים ובשטחים   .בגידולים אלה

  ל השדות.אהמשיכה  תהטבעיים שמסביבם כדי להבין טוב יותר א

 

 תודות 

הרבים שכן ללא עזרתם  ברצוננו להודות לשורה של אנשי מקצוע שעזרו לנו רבות במהלך ימי הדיגום

מחקר זה לא היה מגיע לידי גמר. תודה לאיתמר גלעדי  וליוני גביש על התמיכה והעזרה בחשיבה 

ובפיתוח תפיסת המחקר. תודה לענת צפריר על העזרה הלוגיסטית בימי השדה הרבים. תודה מיוחדת 

לקיום המחקר בשטח ליעקב קליין )יענק'לה( רכז גד"ש בית ניר על שנתן את אישורו והסכמתו 

 השטחים החקלאים, ואשר טרם  רבות מזמנו ממרצו ומניסיונו.

   .ן נקודת ח"ן על מימון המחקררלבסוף אנו מודים לק
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 נספחים

 מיניםהשמות טבלת –א נספח 

Latin Name שם עברי 

Mabuya vittata חומט פסים 
Ablepharus rueppellii חומט גמד 
Chalcides ocellatus נחושית עינונית 
Chalcides guentheri נחושית נחשונית 
Ophisops elegans עינחש 
Eirenis rothi שלוון טלוא ראש 
Rhynchocalamus melanocephalus שחור ראש 
Coluber jugularis asianus זעמן שחור 
Leptotyphlops macrorhynchus נימון דק 
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