
1

תוכן העניינים

11 .2 היגור1זאב1עם1כבש?1יחסי1גומלין1בין1רעיית1בקר,1שרפה1וקיימּות1של1המערכת1הרב-תפקודית1-1יער1פארק1אלון1התבור1
אורנע רייזמן-ברמן, זלמן הנקין, דידי קפלן.

21 .9 הערכה1ותכנון1של1מסדרונות1אקולוגים1על1בסיס1ניתוח1מערכתי1של1מדדים1סביבתיים1והערכת1דגמים1של1מגוון1מינים1
איריס ברנשטיין

31 .16 השפעת1דבורי1דבש1המגיעות1מהחקלאות1על1דבורי1הבר1ומיני1הצומח1המקומיים1בערבה1
מגישה: אריאלה גוטליב

41 .22 השפעתה1של1פריחת1בר1בשולי1שטחים1חקלאיים1על1דגמי1מגוון1ועל1פעילות1האבקה1של1דבורי1דבש1ודבורי1בר1
אדיר גולן, יעל מנדליק

51 .28 שטחים1חקלאיים1כתשתית1לתפוצת1אורגניזמים:1מה1הערך1של1ענפי1החקלאות1השונים1לקישוריות1המגוון1הביולוגי1במרחב?1
עמית דולב, אורית סקוטלסקי, רועי פדרמן ויוחאי כרמל

61 .33 חקלאות1אינטנסיבית1ושמירה1על1מגוון1המינים1של1זוחלים1ודו-חיים:1האם1וכיצד1אפשר1לשלב1בין1השניים?1
אד נוף יהל פורת, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת ת"א

דותן רותם, חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים

71 1מאזן1שטחים1פתוחים1-1כלי1מוצע1למקבלי1החלטות:1מקרה1בוחן1של1תרומת1השטחים1לקיום1דבורי1הדבש.
38 במועצה1האזורית1חוף1אשקלון1

שאול צבן, גילי חכימה-קוניאק



2

יער-פארק  של  הייחודית  האקולוגית  המערכת 
תבור  אלון  עצי  שכבת   - צומח  משכבות  מורכבת  אלון 
מרווח,  מפזר  בעלי   )Quercus ithaburensis (
שכבת  גם  אותן  מלווה  לעתים  העשבונית.  והשכבה 
שיחים. שילוב זה יוצר מערכת בעלת ערך יערני, חקלאי 
ואקולוגי רב. ואכן, שטחי יער-פארק אלון התבור מהווים 
והן  לבקר  למרעה  הן  המנוצלת  רב-תפקודית,  מערכת 
זו,  ולשימור. למערכת אקולוגית  לתיירות  בתור שטחים 
בעיקר,  עשבוניים  שכבת  ובעלת  סוואנה  דמויית  שהיא 
חד-עונתית  והצטברות  גבוה,  דלקות  פוטנציאל  יש 
התלקחותן  את  לעודד  עלולה  העשבוניים  ביומסת  של 
השרפות  שכיחות   .)wildfire( פראיות  שרפות  של 
ובמערכת  בכלל,  ים-תיכוניות  באקוסיסטמות  הפראיות 
וישנן תחזיות לעלייה בתדירותן של  גבוהה,   - זו בפרט 

שרפות פראיות עקב ההתחממות הגלובלית.

ביומסה  הצטברות  למניעת  בעולם  מקובלים  ממשקים 
בכלי  השימוש  אולם  ורעייה,  יזומה  שרפה  הם  דליקה 
ממשק אלו עלול לפגוע בקיימות ובהמשכיות של המערכת 
והן  הן רעייה  בשל הפגיעה בהתחדשות מרכיב העצים: 
בהנצות  או  מתחדשים  בנבטים  לפגוע  עלולות  שרפה 
חוזרות )resprouting( ואף לכלותן. השרפה הפראית 
פוגעת מאוד במערכת זו, ומטבעה היא אינה צפויה, אולם 
היא מספקת הזדמנות למחקר מקיף על תפקודי המערכת 
לאחר השרפה. יתר על כן, בגישת המחקר הנוכחי אפשר 
יזומה,  להסיק מסקנות גם בנוגע להשפעתה של שרפה 
דבר המאפשר להקיש לגבי ממשק המצמצם נזקי שרפה. 
השימוש ברעייה ככלי ממשקי למניעת שרפות במערכות 
ולחץ,  תזמון  של  מדויק  מינון  דורש  להישרף,  הנוטות 

על המעוצים המתחדשים  הן  בשל ההשפעה המקבילה 
והן על העשבוניים. מחקרים באקוסיסטמה ים-תיכונית 
לפגוע בהתפתחות  עלולה  בקליפורניה מראים שרעייה 
ולגרום  )סורים(,  השורש  מצוואר  המתחדשים  הנצרים 
במיוחד  הנצרים המתחדשים,  יותר של  גדולה  לתמותה 
כאשר עוצמת השרפה הייתה גבוהה. קפלן וגוטמן )1999( 
רעייה  משטר  תחת  שהיו  תבור  אלון  חלקות  בין  השוו 
לפני השרפה לבין חלקות שבהן לא הייתה רעייה, והראו 
ממידת  להפחית  עשויה  השרפה  לפני  בקר  רעיית  כי 
Dufour-Dror בחן  הנזק של השרפה. מחקר נוסף של 
את השפעת הרעייה על התחדשות אלון תבור מנבטים, 
והראה כי הרעייה פוגעת בהתחדשות מנבטים. חידושו של 
מחקר זה הוא בבחינת גורמים אלו, דהיינו שרפה ורעיית 
ההתחדשות  על  השפעתם  ביניהם,  הגומלין  ויחסי  בקר, 
ועל התאוששות של מערכת אלון תבור משרפה פראית 

המוערכת בטווח של כמה חומרות שרפה.

של  רב-תפקודי  בשטח  פראיות  שרפות  על  מחקר 
בכמה  רבות  אותנו  ללמד  יכול  תבור  אלון  יער-פארק 

נושאים רבי חשיבות:

המערכת  של   )stability ( היציבות  מידת  מהי   .I
 )resistance( האקולוגית של היער, קרי: עמידותה
וגמישותה )resilience( לאירועי שרפות פראיות, 
כלומר מה מידת ההתחדשות הטבעית במערכת ומה 

קצב חזרתה למצבה הקודם?
כיצד אפשר להשתמש בכלים ממשקיים של שרפה   .II
יזומה ורעייה לשם מניעת שרפות פראיות והרסניות 

בלי שאלו יפגעו בקיימות ובהמשכיות המערכת?

מה יהיו יחסי הגומלין בין רעיית בקר וחומרת הפגיעה   .III
של השרפה, לבין תהליכי ההתאוששות וההתחדשות 

של אוכלוסיית האלונים לאחר השרפה?
מטרת המחקר המרכזית הייתה לחקור את שלוש השאלות 

על-ידי בחינת הקשר שבין:

 )fire severity( מידת החומרה של השרפה הפראית )1
שחווה כל פרט, 2( המבנה ושלב ההתפתחות של הפרט 
לפני השרפה, 3( יחסי הגומלין בין חומרת השרפה ושלב 

ההתפתחות, לבין:

וההתחדשות של הפרטים לאחר  תהליכי ההתאוששות 
שרפה פראית, עם רעיית בקר וללא רעייה.

חומרת השרפה פירושה מידת הפגיעה של השרפה בפרט 
ובמצע שסביבו בפרמטרים פיזיקליים, כימיים  המעוצה 
הנמדדת  השרפה  חומרת  בין  קשר  קיים  ביולוגיים.  או 
השרפה  של  והדינמיקה  העוצמה  לבין  השרפה,  לאחר 
שהתרחשה. מבנה ומידת המפותחות של הפרט שעבר את 
השרפה הם מן הגורמים המרכזיים הנבחנים במחקר זה 
בתור גורם המשפיע על ההתאוששות וההתחדשות של 

הפרט והאוכלוסייה.

היגור1זאב1עם1כבש?1יחסי1גומלין1בין1
רעיית1בקר,1שרפה1וקיימּות1של1המערכת1
הרב-תפקודית1-1יער1פארק1אלון1התבור

אורנע1רייזמן-ברמן1,1זלמן1הנקין1,2דידי1קפלן3.
1: אוניברסיטת בן-גוריון, המכונים לחקר המדבר; 2: נוה יער, הקריה למחקר חקלאי; 3: רשות הטבע והגנים.

רקע1כללי1ומטרות1המחקר
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בתור  ברעייה  להשתמש  אפשר  כמה  עד  בוחן  המחקר 
תפגע  לא  שהרעייה  כך  דליקה,  ביומסה  לצמצום  כלי 
את  מברר  המחקר  כן,  כמו  מנצרים.  היער  בהתחדשות 
ההיתכנות של השימוש בשרפה יזומה בתור כלי ממשקי 

להקטנת שרפות. המטרות הספציפיות היו:
הפרט  של  ההתפתחות  שלב  השפעת  את  לבחון   .I
שעבר את השרפה )גיל הפרט( על השרידות שלו ועל 
תהליכי ההתחדשות הכוללים: 1. התאוששות הנוף: 
עוצמת ההנצה מהגזע והענפים. 2. התחדשות: עוצמת 

הנצת הנצרים מצוואר השורש.
השרפה  חומרת  של  הטווח  השפעות  את  לבחון   .II
ועד ללא פגיעה כלל(,  )התכלות הנוף העל-קרקעי 
בכל קבוצת התפתחות של האלון, על השרידות ועל 

.I מדדי ההתאוששות המוזכרים בסעיף
לעומת  הבקר  רעיית  של  השפעותיה  את  לבחון   .III
שרפה,  לאחר  תבור  אלון  ביער  רעייה  הרחקת 
הנצרים  של  הצמיחה  ואופן  הצמיחה  עוצמת  על 
המתחדשים מצוואר השורש באוכלוסייה רב-גילאית.

סימון1נצרים1בחבקים1צבעוניים1למעקב1פרטני1אחר1דינמיקת1הנצרים איור 1:1

שיטות1המחקר

שרפות  פרצו  שבהם  אתרים  בשני  נערך  המחקר 
פראיות. ביער בית קשת, שבו נשרפו כ-1100 דונם עקב 
 ,2006 בקיץ  השנייה  לבנון  במלחמת  הטילים  נפילת 
באותה  דונם  כ-400  נשרפו  שבה  הסוללים,  ובשמורת 
תקופה, עקב הצתה. בכל אחד מהאתרים הוקמו 12 חלקות 
בתחום השטח שנשרף ושלוש חלקות ביקורת באזור שלא 
נשרף. באזור השרוף המדגם מקיף כ-400 עצים בכל אתר. 
בקיץ 2008 גודרו באתר סוללים שלוש חלקות להרחקת 
השרפה,  לאחר  מיד  קשת.  בבית  חלקות  ושתי  בקר 
באוקטובר 2006, נערך סקר הערכה של חומרת השרפה 
השרפה.  מן  המיידית  וההתאוששות  השרידות  וסקר 
במקביל נערך סקר המכמת את המצב ההתפתחותי של 
הפרטים: גובה, ממדי חופה, מספר גזעים, קוטר בסיס הגזע 
מדדי התאוששות  נבחנו  מדי שנה  החזה.  בגובה  וקוטר 
הנוף העל-קרקעי וצמיחת הנצרים )סורים( המתחדשים 
מצוואר השורש. בחלק מן העצים נעשה מעקב פרטני אחר 

דינמיקת הנצרים המתחדשים מצוואר השורש )איור 1(.



4

תוצאות

התפלגות1גיל1/1שלבי1ההתפתחות1 א.1
של1האלונים1באוכלוסיות

הערכת השלב ההתפתחותי שלפני השרפה נעשתה על-פי 
קוטר הבסיס של הגזע המרכזי )איור 2(. אפשר לראות כי 
ויש בהן שיעור  שתי האוכלוסיות מבוגרות באופן יחסי, 
נמוך של עצים בשלבי התפתחות מוקדמים, כלומר שקוטר 
הגזע המרכזי שלהם קטן מ-12 ס"מ. ייתכן שאלו נתכלו 
)ללא התחדשות  יכולת התאוששות  כליל ללא  בשרפה 
זו משקפת את מצב  כי תמונה  יותר  מסורים(, אך סביר 
יחסית  בוגרת  - אוכלוסייה  האוכלוסיה שלפני השרפה 
אשר צעיריה מתכלים תחת משטר הרעייה, בעיקר בשל 

הדמיון להתפלגות הגדלים בחלקות הביקורת.

התפלגות1קוטרי1הגזעים1המרכזיים1באוכלוסיות1אלון1תבור1בבית1קשת1ובסוללים איור 1:2
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חומרת1השרפה1-1פגיעת1השרפה1 ב.1
במצע1ובעץ

חומרת השרפה באתר סוללים הייתה חמורה פחות מזו 
שבאתר בית קשת, ובאה לידי ביטוי בהתפלגות המדדים 
היא  הכללית  השרפה  חומרת  השרפה:  חומרת  של 
ממוצעת, כלומר בדרגות 2 ו-3, אך בסוללים הייתה חומרת 
הפגיעה בעצים נמוכה יותר במספר ניכר של פרטים )דרגה 
4(. ההתפלגויות שונות וכן הממוצעים שונים זה מה באופן 
מובהק. כמו כן, בבית קשת ישנם יותר פרטים שהפגיעה 
נמצא קשר   .)1 )איור  יותר  גבוהה  הייתה  במצע סביבם 
לינארי מובהק בין חומרת השרפה המוערכת של המצע 
השרפה  חומרת  אולם  בעץ,  כפגיעה  המוערכת  זו  לבין 
המוערכת כפגיעה בעץ גבוהה מעט מזו המוערכת במצע, 
דבר המעיד על כך שהמדד "חומרת השרפה של המצע" 
משקף את עוצמת השרפה בשטח, ואילו המדד "חומרת 
לעוצמה  הפרט  רגישות  את  משקף  העץ"  של  השרפה 

שסביבו.

התפלגות1חומרת1השרפה1בבית1קשת1ובסוללים:1מצע1סביב1העץ1)שמאל(,1עץ1)ימין(.1חומרת1השרפה1הגבוהה1ביותר1היא111והנמוכה1ביותר1היא51. איור 1:2

ארבע1קטגוריות1ההתחדשות1וההתאוששות1באלון1תבור1המבוססות1על1צמיחת1סורים1ולבלוב1חופה,1גזע1וענפים. איור 1:3

התאוששות1אלון1תבור1משריפה1פראית
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יכולת1ההתאוששות1של1אלון1תבור1 ג.1
בהשפעת1חומרת1השרפה1ושלב1

התפתחות1הפרט
לשרפה  הפרט  תגובות  המחקר.  ליבת  הן  אלו  תוצאות 
חולקו לקטגוריות האלה: "ללא הנצת סורים וללא לבלוב 
לבלוב  וללא  סורים  הנצת  עם  תמותה;   = חופה"  או  גזע 
 + התאוששות   = ולבלוב  סורים  הנצת  התחדשות;   =
התחדשות; ללא הנצת סורים ועם לבלוב = התאוששות 
נותח  בין קוטר הגזע המרכזי לתמותה  3(. הקשר  )איור 
בעזרת רגרסיה לוגיסטית. נמצא כי השפעת האינטראקציה 
בין חומרת השרפה לקוטר הגזע המרכזי על ההישרדות 
לאחר השרפה, מובהקת. המעבר בין קוטר של עד 20 ס"מ 
לקטרים גדולים יותר הוא מובהק, כלומר אם קוטר הגזע 
גדול מ-20 ס"מ, גדל באופן מובהק ומשמעותי הסיכוי של 
העץ לשרוד לאחר השרפה, גם אם היא חמורה. איור 4 א' 
ממחיש את תוצאות הניתוח ומראה כי כמעט אין פרטים 
שקוטר גזעם גדול מ-20 ס"מ ושנופם העליון נכחד. כמו 
כן, ניתוח זה מראה שהמעבר מחומרת שרפה 3 )בינונית( 
יותר(, הוא קריטי לשרידות.  )חמורה   2 לחומרת שרפה 
אפשר לראות באיור 4 ב' כי בחומרת שרפה 3 ישנם מעט 

פרטים אשר נופם העליון לא שרד.

כאשר בוחנים את ממוצעי קוטר הגזע בין הקטגוריות של 
חומרת השרפה של הפרט, אפשר לראות שקוטר הגזע 
נמוך באופן מובהק  ביותר(  )החמורה   1 בחומרת שרפה 
מהקוטר הממוצע בשאר הקטגוריות של חומרת השרפה 
קטגוריות  בכל  הקטרים  ממוצע  זאת,  לעומת  בפרט. 
שהפרטים  הממחיש  דבר  דומה,  במצע  השרפה  חומרת 
בעלי הקטרים הקטנים הם שנפגעו באופן חמור יותר מן 
דומה  הייתה  המצע  של  השרפה  שחומרת  אף  השרפה, 

סביב כל הפרטים.

תמותת1פרטים ד.1
ועמד  ביותר,  נמוך  הכול  בסך  היה  התמותה  שיעור 
בשני  בביקורת   2% לעומת  השרוף  בשטח  כ-5%  על 
האתרים. ישנם פרטים שהנוף העליון שלהם נכחד אך הם 
מתחדשים על-ידי סורים, ושיעורם באוכלוסייה כ-20% 
ו-0% באוכלוסיית הביקורת. נצפתה תמותה של פרטים 
ונצפה בהם לבלוב מחודש  אשר התאוששו מן השרפה 
של ענפים בשתי עונות הצמיחה הראשונות שלאחר פרוץ 
השרפה. - 2006/7 ו-2007/8. תהליך הניתוח של נתונים 

אלו עדיין לא הסתיים.

א.1התפלגות1קטגוריות1ההתאוששות1וההתחדשות1בין1קטגוריות1חומרת1השרפה.1ב.1התפלגות1קטגוריות1ההתאוששות1בתוך1כל1דרגה1של1חומרת1שרפה. איור 1:4
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הנצת1סורים1והקשר1לחומרת1 ה.1
השרפה1הפראית

מספר הסורים מושפע באופן מובהק מחומרת השרפה, 
ומספרם הולך ופוחת עם הירידה בחומרת השרפה )5 -לא 

נשרף כלל( )איור 5(

יכולה להסביר באופן  אולם חומרת השרפה של המצע 
מן  ההנצה  את  הקובעים  הגורמים  מן   20% רק  מובהק 
הגזע הראשי של העץ הן בבית קשת והן בסוללים. הנצת 
הסורים מאפיינת את האוכלוסייה שנשרפה וכמעט אינה 
אוכלוסיית  היא  נשרפה,  שלא  באוכלוסיה  מתרחשת 

הביקורת.

יותר, מספר  אפשר לראות שככל שמספר הגזעים גדול 
הזה  הקשר   .)6 )איור  יותר  גדול  מסורים  ההתחדשויות 
חזק יותר באתר סוללים מבאתר בית קשת, כנראה בשל 

המבנה מרובה הגזעים הקיים בסוללים.

מספר1הסורים1הממוצע1בכל1אחת1מקטגוריות1חומרת1השרפה1של1הפרט. איור 1:5

הקשר1בין1מספר1הגזעים1לפרט1לבין1מספר1הסורים1המתחדשים1לפרט,1כפי1שנצפה1באתרים1הסוללים1ובית1קשת1בשנת20091. איור 1:6
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השפעת1רעיית1הבקר1על1התחדשות1 ו.1
מנצרים1לאחר1שרפה

עונת  מנתוני   .2008 בקיץ  נעשו  והרחקת הבקר  הגידור 

הבקר  הרחקת  כי  נראה   ,2009 בחורף  אחת,  צמיחה 

1(, אך מוקדם מדי  מעודדת את צמיחת הסורים )טבלה 

לכמת תופעה זו בשל הזמן הקצר שחלף מהקמת הגדרות.

בשנת 2010 עדיין לא ניכרו הבדלים מובהקים בין החלקות 
המגודרות לחלקות הפתוחות, אף שבחלקות המגודרות 
נראו יותר כיווני צמיחה חיוביים )כלומר, הבקר לא גרע 
מאורך הנצר המתחדש(, לעומת כיווני הצמיחה בחלקות 

הפתוחות.

השרפה  חומרת   .1 הבאים:  הגורמים  נבדקו  במחקר 
)fire severity( שעבר כל פרט, 2. המבנה והשלב של 
ההתפתחות הפרט לפני השרפה )משקף גם את גיל הפרט 
הנקבע על-פי מבנה וממדים(, ו-3. השפעת האינטראקציה 
ביניהם על תהליכי שרידות, התאוששות והתחדשות אחר 
שיטה  פותחה  כך  לשם  בקר.  רעיית  בנוכחות  השרפה 
התוצאות   .)fire severity( השרפה  חומרת  להערכת 
ומדויק  כמותי  באופן  מאבחנות  המחקר  של  העיקריות 
אילו עוצמות שרפה פוגעות במערכת ואלו עוצמות אינן 
מזיקות או שהמערכת גמישה מספיק לעמוד בהן. כמו כן 
אפשר ללמוד מתוצאות המחקר איזה מבנה עץ )קוטר גזע 
ומספר גזעים( עמיד בשרפה פראית ואיזה אינו עמיד, ומה 
המבנה שיקנה יציבות למערכת ויאפשר התאוששות הנוף 
העל-קרקעי ו/או התחדשות מסורים בשנים הראשונות 

שלאחר השרפה.

שרפה  עוצמת  כי  עולה  כה  עד  המחקר  נתוני  מניתוח 
בינונית )חריכה של המצע והעץ( אינה פוגעת בעץ, ואילו 
עוצמת שרפה אשר מכלה את המצע סביב העץ גורמת 
לתמותת הנוף העליון גם בגזעים בעלי קוטר גדול. עוצמת 
שרפה  בעזרת  לממשק  מאוד  מתאימה  בינונית  שרפה 
גדול מ-20 ס"מ עמידים  גזע  יזומה. פרטים בעלי קוטר 
גם אם קיימת פגיעה מסוימת בחופת  ושורדים  בשרפה 
העץ. מתחת לקוטר זה, פגיעת השרפה בעץ יכולה לגרום 
לתמותה מוחלטת או להכחדת הנוף העליון והתחדשות 
מסורים. גזעים שקוטרם 25-6 ס"מ הם בעלי כושר גבוה 
ההתחדשות  כושר  סורים(.  )או  מנצרים  התחדשות  של 
מנצרים יורד בקטרים גדולים מ-25 ס"מ. ככל שחומרת 
השרפה גבוהה יותר, כושר ההתחדשות מנצרים גבוה יותר. 

בעוצמת שרפה חלשה או בביקורת, כמעט אין התחדשות 
בשטח  מהעצים  כ-60%  הכול,  בסך   .)1%  <( מנצרים 
מהגזע  מניצים  שאלו  בין  מנצרים,  מתחדשים  השרוף 
הראשי ובין שמגזעים נלווים בעלי קוטר קטן יותר. סך כל 

התמותה היא כ- 10%.

הגורמים  את  היטב  אפיין  שהמחקר  לומר  אפשר 
המשפיעים על ההתאוששות וההתחדשות המיידית לאחר 
לאפיין  כדי  במחקר  להמשיך  צורך  יש  אולם  השרפה, 
ממושכים  זמן  בטווחי  המתרחשים  התחדשות  תהליכי 
יותר. לגבי צמיחת הסורים, אפשר לראות כי אורך הסורים 
בשל  מובהק  לא  עדיין  אך  הגדורות,  בתוך  יותר  גדול 
שונות גבוהה ומספר נמוך של שנות מחקר, ועל כן נחוצות 
שנים נוספות לתצפית. כמו כן, נמצא שתהליכי התמותה 
נמשכים גם כמה שנים לאחר פרוץ השרפה, וגם לאחר 
תצפיות  נחוצות  הנוף.  של  התחדשות  תהליכי  שהחלו 
היא  נוספת  מענינת  תוצאה  זו.  תצפית  לביסוס  נוספות 
שקיים יחס ישר מובהק בין מספר הגזעים של העץ לבין 
גזעים  מספר הסורים המתחדשים. כלומר, מבנה מרובה 
מבטיח התחדשות טובה יותר אחר שרפה. הגזעים יכולים 
להיות גזעים המלווים גזע מרכזי ובעלי קוטר קטן יחסית. 
אפשר להסיק שיש יתרון לעץ בעל גזעים מרובים אשר 
יוצרים מעין "בנק" גזעים בעלי כושר התחדשות. על סמך 
תוצאות המחקר נמצא כי היער הוא יער בוגר אשר חסרים 
מבנה  של  הנתונים  ניתוח  מתוך  זאת  צעירים.  עצים  בו 
העצים לפני השרפה. השרפה גורמת למעשה ל"הצערה" 
וההתחדשות  העליון  הנוף  תמותת  בשל  המערכת,  של 
מצוואר השורש. השפעת הרעייה אינה ניכרת כרגע מתוך 
המחקר, אך אפשר לשער שהיא פוגעת בנבטים, באלונים 

ל"הזדקנות"  גורמת  ולכן  מתחדשים,  ובאלונים  צעירים 
של המערכת. המשכיות המערכת והקיימות שלה תלויות 
המעבר  ובקצבי  החיים  מחזור  שלבי  כל  של  בנוכחותם 
ביניהם. השלבים הצעירים, כולל שלב הבוגר, מאופיינים 
ביכולת וגטטיבית של התחדשות מסורים, במיוחד לאחר 
פגיעה בנוף העל-קרקעי של העץ. השלב המבוגר מאופיין 
בדרך כלל ביכולת נמוכה של התחדשות מצוואר השורש 
בעזרת סורים. לשרפה ולרעייה יכולה להיות השפעה הן 
על קצב המעברים משלב התפתחותי אחד לשלב אחר והן 

על כיוון המעבר.

בניית מערכת יער-פארק אלון תבור כמערכת בת-קיימא, 
אצל  עיקרית  מטרה  היא  רעייה,  המשלבת  רב-גילאית, 
לחקר  חשיבות  יש  לכן  תבור.  אלון  יער-פארק  מנהלי 
תהליכי ההמשכיות ביער-הפארק, במיוחד בשל העובדה 
שרעיית הבקר משולבת במערכת, והיא רגישה לאירועי 

שרפה.

תודות

והגנים,  הטבע  לרשות  לקק"ל,  להודות  ברצוננו 
לאוניברסיטת בן-גוריון ולמכון וולקני על תמיכתם במחקר 
ולאביעד  תווי-אור  לעדי  להודות  ברצוננו  במיוחד  זה. 
בר על ביסוס המחקר בשטח. לבנות השירות של רט"ג, 
לאנשי אגף הייעור מחוז צפון, חיילים וחיילות משוחררים, 
סטודנטים, תודה על מאמצי עבודת הסיקור. תודה ליואב 

ברטן על העזרה בניתוח הסטטיסטי.

סיכום1ודיון

טבלה11:
התפתחות1)התארכות1והתעבות(1סורים1מ-12008ל-1:2009השפעת1הרחקת1רעיה

ממוצע1התארכות1
לשנה1)ס"מ(

סטיית1תקן1של1
התארכות

ממוצע1של1גדילת1
הקוטר1)ס"מ(

סטיית1תקן1של1
גדילת1הקוטר

ללא1גדר
4.4624.60.36.5הסוללים

1.04.20.0118.1בית-קשת

עם1גדר
14.727.11.54.7הסוללים

1.53.61.515.6בית-קשת
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פני  על  המשתרעים  ארציים,  אקולוגיים  מסדרונות 
להערכה,  עולמי  כלי  הם  גדול,  מידה  בקנה  שטחים 
לתכנון ולהשגה של יעדים לשמירת טבע. אולם, משימת 
התכנון והיישום שלהם מורכבת וקשה, הן בשל העובדה 
העוברים  בשטחים  נמצאים  האקולוגיים  שהמסדרונות 
שינויים אנטרופוגניים מתמשכים, והן משום שלא נמצאה 
אקולוגי  מידע  לתרגום  וישימה  ברורה  פשוטה,  שיטה 
המסדרונות  לדוגמה,  כך  קיימות.  השגת  לשם  לתכנון 
האקולוגיים בישראל, כפי שהוגדרו במסמך רשות הטבע 
והגנים בשנת 2002, מופיעים בתור שטחים ירוקים בתמ"א 
באיזה  ברור  ובתכניות המתאר המחוזיות. אולם לא   35
תכנוניים  כלים  ואין  מתפקדים,  הם  היקף  ובאיזה  אופן 
קיטוע  כמו  שינויים  עליהם  משפיעים  כיצד  להעריך 
וכרסום. כמו כן, אין להם עיגון מתארי המאפשר לשמור 
הבנת  בסיס  על  אקולוגיים  כמסדרונות  אותם  ולנהל 

תפקודם במרחב, תשריט מפורט והוראות מנחות.

 ,)LARCH( העבודה מתמקדת בלימוד מודל לצורכי תכנון
שפותח בהולנד בתגובה ללחצי פיתוח והידרדרות המגוון 
ההולנדית  התכנון  במערכת  הוטמע  המודל  הביולוגי. 
הייתה  העבודה  מטרת  נוספות.  אירופאיות  ובמדינות 
בעולם  הנפוצים  הכלים  ואת  התכנון  גישות  את  לסקור 
המודל  את  ולנסות  אקולוגיים,  מסדרונות  של  לתכנון 
מודיעין.  באזור  ים-תיכונית,  בסביבה  בהולנד  שפותח 
סקירת  האחד,  חלקים:  שני  כוללות  העבודה  תוצאות 
ספרות המעידה שמסדרונות אקולוגיים הם חלק אינטגרלי 
מיקומם  קביעת  מקיימים.  קרקע  שימושי  של  בתכנון 
תכנון  יוצא של  פועל  הוא  של המסדרונות האקולוגיים 
הסביבה הכוללת, והם אינם מתבססים אך ורק על שטחים 

פתוחים פנויים המייצרים רצף במרחב נתון. למסדרונות 
וצרכיהם,  מינים  לפי  מגוונים  תפקידים  האקולוגיים 
ובהתאם לכך, הם בעלי צורות וסוגים שונים במרחב. כמו 
מסדרונות  יש  לשימור  המיועדת  אקוסיסטמה  לכל  כן, 
בחלק1השני של  אליה.  אופייניים הקשורים  אקולוגיים 
העבודה נעשתה הערכה של גודל ועמידות של מיני מודל 
נבחרים האופייניים לשטחים הטבעיים באזור ציר הגבעות 
מודל  באמצעות  ובתות(  עשבוניים  )שטחים  ומודיעין 
LARCH. במסגרת המחקר נבדקה חיפושית ממשפחת 
מודל  )Daliognatha crentha( בתור  השחרוריתיים 
אפשרי הרגיש לקיטוע, בהמשך לכמה מחקרים קודמים 
נמצאה בכמות  יהודה. החיפושית  שנעשו באזור שפלת 
גדולה באופן מובהק בשטחים הטבעיים מאשר בשטחים 

החקלאיים.

תוצאות המודל מראות שמרקם השטחים הפתוחים באזור 
המודל  מיני  את  בהווה  מקיימים  ומודיעין  הגבעות  ציר 
תיושמנה  אם  זאת,  לעומת  העבודה.  במסגרת  שנבחרו 
באזור  ולמחצבות  מודיעין  לעיר  המאושרות  התכניות 
לא תשרודנה. חלופה  הגבעות, חלק מהאוכלוסיות  ציר 
תכנונית עם פתרונות של ארגון בינוי עתידי אחר ומצומצם 
חיים,  לבעלי  עיליים  כבישים  מעברי  מסוימת,  במידה 
פתיחת קרחות ביער המחטני של בן שמן ושימור האזורים 
העשבוניים והבתות - כל אלה יספקו מצב מקיים לטווח 
ארוך לכל מיני המודל. המינים צבי ארץ-ישראלי וסבכי 
שחור ראש נמצאו כמודלים מתאימים לקנה המידה של 
וצבי  המסדרון הארצי באזור המחקר, לעומת חיפושיות 
תלות  ללא  מבודדים  בכתמים  עמידות  שהראו  יבשה, 

ברשת אקולוגית גם במצב המתוכנן.

הערכה1ותכנון1של1מסדרונות1אקולוגים1על1
בסיס1ניתוח1מערכתי1של1מדדים1סביבתיים1

והערכת1דגמים1של1מגוון1מינים
איריס1ברנשטיין

בהנחיית: פרופ' תמר דיין אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה לזואולוגיה

מבוא
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שילוב1מידע1אקולוגי1בתכנון

המאתגרות  המשימות  לאחת  הפך  בר-קיימא  פיתוח 
ביותר בעולם, ובו למתכננים ולאקולוגים תפקיד מרכזי

)Chen & Wu 2009(. לארגון מרחבי יש השפעה רבה 
על תהליכים אקולוגיים, ותהליכים אלו הם מרכיב חשוב 
במדע האקולוגיה של הנוף )Wiens 1995(. גם התכנון 
 Collinge( והאדריכלות מתמקדים במבנה השטח והנוף
פני השטח  והאדריכלים משנים את  2000(. המתכננים 
ומייצרים נופים חדשים, שמשמעותם האקולוגית כמעט 
 )Chen & Wu 2009(.נחשבת בתהליכי התכנון איננה 
המבנה המרחבי של השטח הוא מכנה משותף בין תכנון 
ואדריכלות לבין האקולוגיה של הנוף, ועל בסיסו אפשר 
להגיע לפתרונות אקולוגיים לפיתוח בר-קיימא )תרשים 
1(. כדי שהמידע האקולוגי יהיה יעיל לתכנון, עליו להיות: 
1. מידע מדויק מבחינה מדעית. 2. אפשרי לתרגום ולשילוב 

בדיסציפלינת התכנון. 3. מוכר כבעל ערך לחברה.

הבעיה העיקרית היא שרוב החוקרים משקיעים מאמץ רב 
במאפיין הראשון בלבד, ובכך הם מייצרים עשרות מודלים 
ליישום  אפשריים  ובלתי  מורכבים  אקולוגיים  וכלים 

.)Cash et al 2003( בפרקטיקה האדריכלית-תכנונית

רשתות1אקולוגיות1בתכנון1לפיתוח1
מקיים1בהולנד

בהקשר של פיתוח בר-קיימא, המגוון הביולוגי נחשב 
משאב בעל חשיבות עליונה לשימור למען הדורות הבאים, 
בני  משום שמכירים בכך שהוא משפיע על עתידם של 
 .)Vos et al 2007( האדם, על רווחתם ועל מצבם הכלכלי
המגוון הביולוגי מתורגם במתודולוגיית התכנון בהולנד 
למגוון מינים, ומגוון זה מבטא את פוטנציאל השטח לייצור 
שירותי טובין בהווה ובעתיד. התרגום לשפת התכנון הוא 
ארגון נכון של רשתות של אקוסיסטמות במרחב, המספק 
אוכלוסיות  של  בעמידותן  פוגע  שאיננו  מענה  לפיתוח 
לטווח ארוך )Opdam & Steingrover 2008(. גישת 
הרשתות האקולוגיות מאפשרת פעולות של פיתוח לאורך 
זמן בלי שפוטנציאל השטח לשמור על האוכלוסיות יאבד. 
מידת הקישוריות באזור התכנון חייבת לעבור סף מינימלי 
זמן.  לאורך  עמידות  תהיינה  שהאוכלוסיות  כדי  מסוים 
התכנון חייב להתחשב בארבעה גורמים הכרחיים לקיומן 
גודלה   .2 הגידול.  בתי  1.איכות  אקולוגיות:  רשתות  של 
הכולל של הרשת. 3. צפיפות הכתמים ברשת. 4.עבירות 

המטריקס.

בזכות גמישותה של גישת הרשתות האקולוגיות אפשר 
לשלב היבטים של שימור בתכניות הפיתוח, ולייצר הליך 
אדפטיבי לשימור מגוון המינים. כך אפשר להבטיח את 
שימור הטבע בשטחים שעוברים פיתוח ולהשיג קיימות. 
ישנם היבטים נוספים הנדרשים להצלחת גישת הרשתות 
כמו  חברתיים  בגורמים  קשורים  חלקם  האקולוגיות. 

הסכמה חברתית, עוד בתחילת התכנון, על כך שקיימות 
אקולוגית היא תנאי הכרחי, או בהיבט התחיקתי, כמו פיצוי 

.)Opdam et al 2008( אקולוגי מחייב

יישום1מדיניות1השימור1של1המגוון1
הביולוגי1בהולנד1באמצעות1תכנית1

1Robust1הפרוזדורים1היציבים
Corridors

כתמים  של  משילוב  מורכבים  היציבים  הפרוזדורים 
של בתי גידול, שבהם המינים יכולים להתנחל ולהעמיד 
המתוכננים  מעבר  ואזורי  מפתח"(,  )"כתמי  אוכלוסיה 
על-פי מרחקי השיחור וההפצה בסביבות שאינן מתאימות 
למחיה עבור המינים. אזורים אלו מתפקדים כמסדרונות 
מעבר או כ"אבני קפיצה". מדיניות הפרוזדורים היציבים 
את  לגשר  שמטרתם  הכרחיים  צעדים  שלושה  כוללת 
היישום שלו  לבין  בין המחקר האקולוגי הבסיסי  הפער 
בתכנון )מפורט ב-Opdam et al 2002, 2006(. הצעד 
ליצירת  הבסיסי  האקולוגי  המידע  תרגום  הוא  הראשון 
טווח סיפק  וארוך  מינים. מחקר מקיף  עבור  פרוזדורים 
את ההנחיות הבסיסיות לתנאים הנדרשים לפרוזדורים 
עבור מינים נבחרים )מיני מודל(, אשר מייצגים משרעת 
מפרוזדור  עובר  השני  הצעד  נוספים.  רבים  מינים  של 
למין אחד לפרוזדורים עבור מגוון של מינים באמצעות 
ecoprofiles )תרשים 2(.  מיני מודל מייצגים המכונים 

התכנון  ליישום  כלים  של  פיתוח  כולל  השלישי  הצעד 
של פיתוח מקיים באמצעות רשת אקולוגית בתוך סביבה 
של שימושי קרקע ותשתיות, במטרה לאתר ולתכנן רשת 
אקולוגית ארצית ורשתות אקולוגיות מחוזיות ולדרגן לפי 
עלות-תועלת. כדי לסייע בתהליך התכנון נקבעו מראש 
)רמת  האקולוגית  הגדרת השאיפה  הבאים:  הפרמטרים 
השימור הרצויה במטרות התכנון(, קביעת האקוסיסטמות 
של  רציפותם  הגדרת  מועדף,  מיקום  איתור  לשימור, 
ושילוב שימושי קרקע  בפרוזדור,  הנדרשים  האלמנטים 
סטטוטורית  היא  היציבים  הפרוזדורים  תכנית  אחרים. 
בקנה מידה ארצי, ובתכניות מתאר מפורטות בקנה מידה 

.)Vos et al 2007( מחוזי

הקשר1בין1תכנון1לאקולוגיה1על1בסיס1מבנה1שטח1תומך1במגוון1ביולוגי,1ובכך1גם1בחלק1ניכר1משירותי1המערכת תרשים 1:1
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שטח1המחקר
נמצא במקטע של המסדרון האקולוגי  שטח המחקר 
שקדי  )שדות  והגנים  הטבע  רשות  מסמך  לפי  הארצי, 
2002(, באזור ציר הגבעות ומודיעין, מראש העין בצפון 
ועד לנחל איילון בדרום. האקוסיסטמה הטבעית היא של 
מרחבים עשבוניים עם כתמי בתה ומעט גריגה. המסדרון 
האקולוגי, מעבר לחשיבותו בתור שטח מעבר לבעלי חיים, 
מהווה בית גידול נדיר של צמחיית בתות, התומכות במגוון 
של בעלי חיים אופייניים: יונקים, עופות וזוחלים, ושטחן 
)שקדי  בכלל  ובארץ  בפרט  זה  באזור  והולך  מצטמצם 
ואנגרט 2004(. שני גורמים עיקריים משפיעים היום על 
אזור הגבעות המזרחיות: בדרום, תכנית המתאר של העיר 
גודלה הסופי טרם  2020, שההחלטה לגבי  מודיעין, מד 
נפלה )גל ועמיתיו 2007(. בקטעו הצפוני קיימים שטחים 
פתוחים של בתות עשבוניות עם כתמי בני שיח, המשמשים 
כיום כשטחי אש. שטחים אלה הם מקור משיכה לתכניות 
ולמיזמים שונים, כמו הרחבת העיר אלעד, יוזמות לקידוח 
גז, איגום להשהיית מים והרחבת אזורי מחצבות. מטרת 
המחקר הייתה לבחון את עמידותן של אוכלוסיות מינים 
חלופה  ולמצוא  מתוכנן,  ובמצב  קיים  במצב  נבחרים, 
של  בעמידותם  התומכים  קרקע,  שימושי  של  תכנונית 

מינים שנבחרו לצורך המחקר.

בחינת1חלופות1תכנון
נוסף על בחינת המצב הקיים והמצב המתוכנן נבחנה 
מעל  אקולוגיים  מעברים  הכוללת  בסיסית  אלטרנטיבה 
כבישים, יצירת פרוזדור מעבר של "אבני קפיצה" ביער 
הגידול  בתי  שימור  יער,  קרחות  יצירת  על-ידי  שמן  בן 
קדומים  נאות  גדר  והתאמת  נטיעה(,  )ללא  הטבעיים 
שלוש  נבחנו  זו  בחלופה  המינים.  עבור  אפשרי  למעבר 
בין משרד  ומתן שנערך  בינוי, לפי משא  אפשרויות של 
השיכון ועיריית מודיעין לבין הגופים הירוקים. אפשרויות 
אלו כוללות שתי אלטרנטיבות בינוי לגבעות הדרומיות, 
כן  כמו  אלה.  בגבעות  כלל  בינוי  ללא  אחת  וחלופה 
יותר של צבאים  נבחנה אלטרנטיבה עם צפיפות נמוכה 
בסמוך לעיר מודיעין, המתייחסת להשפעות שוליים של 
זו  אלטרנטיבה  הפתוחים.  השטחים  על  העירוני  האזור 
נבחנה על-פי מאמרם של מנור ושות' )בהליכי פרסום( 
ולפיו צפיפות הצבאים לקמ"ר בשטחים הים- תיכוניים 
הדרומיים בארץ הוא 10-7 צבאים לקמ"ר, ואילו בפארק 
בריטניה, המושפע מקווי מגע של יישובים רבים, הצפיפות 

היא של 2.5 פרטים לקמ"ר.

LARCH1בחירת1מיני1מפתח1למודל
ועל  מינים  על  אקולוגי  מידע  משלב   LARCH מודל 
כתמי רשת בתי הגידול שבה הם מתקיימים, ומספק תחזית 
על מידת עמידותם של המינים במרחב הנבדק. המודל 

ecoprofiles לקבוצות של  "תיקי מינים"  מציע לבנות 
מינים שיש להם דמיון בשני פרמטרים: האחד - המרחק 
 - והשני  וההפצה,  השיחור  למרחק  ביחס  הכתמים  בין 
הנשיאה  לכושר  ביחס  האקולוגית  הרשת  כתמי  גודל 
של המין בבית הגידול. הדמיון בין המינים כולל את סוג 
מבחינת  צרכיהם  עבורם,  האופטימלית  האקוסיסטמה 
מאפייני השטח, ומרחקי השיחור וההפצה שלהם. בעבודה 
זו נבחרו ארבעה מיני מפתח המייצגים משרעת של מינים 
שונים זה מזה בגודל הרשתות האקולוגיות שלהם במרחב, 
והידועים מהספרות בתור מינים האופייניים לשטחי בתות 
 Daliognatha crenatha ורגישים לקיטוע. החיפושית
ממשפחת השחרוריתיים נבחרה כמין מודל קטן על סמך 
תוצאות עבודת הדוקטורט של יעקובי )2010( ועל סמך 
עבודת שדה שנערכה בשטח המחקר במודיעין, ובה נמצאו 
הבדלים מובהקים בשפע הפרטים הממוצע למלכודת של 
החיפושית בין השטחים הטבעיים לשטחים החקלאיים. צב 
היבשה הוא המין הנבחר השני במחקר. הוא חי בשטחים 
 Anadon( פתוחים של בתות עם העדפה לצומח עשבוני
2005(. נתונים על צב היבשה נלקחו מהספרות וממומחים. 
סבכי שחור ראש הוא המין הנבחר השלישי, ועליו נלקחו 
נתונים מהספרות. כמו כן נערך סקר שדה כדי להעריך 
את צפיפותו של סבכי שחור הראש באזור המחקר. צבי 
ארץ ישראלי הוא המין הרביעי שנבחן, ונתונים עליו נלקחו 

מהספרות וממומחים.

בחינת1השפעתם1של1שינויים1בשימושי1קרקע1על1עמידותן1של1אוכלוסיות1באזור1מודיעין

)Vos et al12007(1עיצוב1רשת1אקולוגית1של1אקוסיסטמה1על1בסיס1קבוצות1של1מינים1וצרכיהם1במרחב תרשים 1:2
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LARCH1שימוש1במודל
 L ARCH  )Landscape Ecological מודל 
 Analysis and Rules for the Configuration
 of Habitat( )Groot bruinderink et al 2003,
הקיימות  מידת  את  מעריך   )Verboom et al 2001
של רשת בתי גידול עבור מינים, ומאפשר השוואות בין 
כדי  עמידותם.  על  שונות  תכנון  חלופות  ההשפעות של 
להריץ את המודל יש צורך במפת בתי הגידול של שטח 
המחקר ובפרמטרים אקולוגיים )גודל מרחב מחיה, מרחק 
הפצה, כושר נשיאה של המינים בבתי גידול אופטימליים, 
את  מדרג  המודל  עבורם(.  ובעייתיים  סמי-אופטימליים 
הגודל ואת מידת העמידות של אוכלוסיות מקומיות לארבע 
קטגוריות )על בסיס הגודל וצורת הרשת האקולוגית של 
ואפשרויות  משוער,  הנשיאה  כושר  הטבעיים,  השטחים 
ההפצה בין אוכלוסיות מקומיות תוך התחשבות במרחקי 
הקטגוריות  ארבע  כבישים(.  כמו  ובמחסומים  ההפצה 
 -  Minimum Viable Population MVP 1.1 הן: 
אוכלוסייה המסוגלת להתקיים באופן מינימלי. אוכלוסייה 
גם  שנים,   100 ב-   5% של  להכחדה  היתכנות  בעלת 
רמת  שבהם  במקרים  מוחלט.  בבידוד  נמצאת  היא  אם 

ריאלית לאוכלוסיות  איננה  זו  גבוהה, קטגוריה  הקיטוע 
רבות, ולכן יש להשתמש בהגדרה של אוכלוסיות מפתח. 
Key Population - אוכלוסיית  1.2אוכלוסיית1מפתח 
ברשת  המתקיימת  מסוים  בגודל   Meta population
של  במצבים  להתקיים  כדי  מספיק  גדולה  אקולוגית 
פחות  של  להכחדה  היתכנות  כבעלת  ומוגדרת  תנודות, 
מ-5% ב-100 שנים, בתנאי שיש אליה הגירה של לפחות 
פרט לדור מאוכלוסייה מקומית אחרת הנמצאת ברשת. 
אוכלוסיית מפתח יכולה להוות אוכלוסיית ליבה של רשת 
1.3אוכלוסייה1קטנה - אוכלוסיה המתקיימת  אקולוגית. 
שבריריים.  לשרוד  סיכוייה  ולכן  גדולים  קיטוע  בתנאי 

1.4אוכלוסיה1קטנה1מדי לשרוד ברשת הקיימת.

כל האוכלוסיות הנמצאות בטווח מרחק ההפצה שייכות 
רשת  נחשבת  אקולוגית  רשת  אחת.  אקולוגית  לרשת 
1. לפחות  מקיימת כאשר מתקיים אחד התנאים האלה: 
של  עמידות  המאפשר  בגודל  הוא  ברשת  אחד  כתם 
אוכלוסיה מינימלית. 2. יש ברשת אוכלוסיית מפתח, וגודל 
הרשת הכולל מספיק לקיים את האוכלוסייה. 3. הרשת 
היא בעלת כתמים קטנים, אבל גודלה הכולל מספיק כדי 

לקיים אוכלוסייה.

לקישוריות  ניתוח  מספק  המודל  אלו  רשתות  בסיס  על 
תפקוד  ואת  הקישוריות  דרגת  את  ומעריך  מרחבית, 
נעוץ בשתי  ייחודו של המודל  מודל.  מין  לכל  המסדרון 
סיבות עיקריות: האחת, הוא מתבסס על מדדים משולבים 
 ESLI )Ecologically שטח  של  אקולוגית  להערכה 
Scaled Landscape Indices(, המתחשבים במאפייני 
השטח מנקודת המבט של המינים המתקיימים בו, ובכך 
הם משלבים מדדים אקולוגיים עם מדדי שטח. הסיבה 
השנייה היא היותו המודל היחיד בעולם עד כה שמשמש 
בהולנד  קיימות  של  בהיבטים  קרקע  שימושי  לתכנון 
 Turner et al 2001,( ובכמה מדינות נוספות באירופה
Vos et al 2001(. המודל עוצב למטרות של תכנון, חיזוי 
כמו:  במאמרים  באריכות  מתואר  והוא  מדיניות,  וניתוח 
 Groot Bruinderink et al 2003, Chardon et al
 2000, Verboom et al 2001, Van der Sluis et al
 .2001,2003,2004, Van Rooij et al 2003a,2003b
המודל לא מחייב נתונים על תפוצה של מינים, ומאפשר 

לעבוד עם נתונים תאורטיים.

תוצרי המודל מראים שרב מיני המודל שנבחרו עמידים 
לטווח ארוך משום שהרשתות האקולוגיות מקיימות אותם 
נמצאים  הראש  שחור  וסבכי  הצבאים  המחקר.  במרחב 
ואילו החיפושיות והצבים  במצב של אוכלוסיות מפתח, 
נמצאים במצב של אוכלוסייה המסוגלת להתקיים באופן 
התכניות  על-פי  המתוכנן,  הפיתוח  בחלופת  מינימלי. 
נשארות  והחיפושיות  הצבים  אוכלוסיות  המאושרות, 
באותו המצב, ואילו סבכי שחור הראש והצבאים מקבלים 
וסבכי  הצבי  עמידותם.  מבחינת  יותר  בעייתי  דירוג 
המידה  לקנה  המתאימים  מודל  מיני  הם  הראש  שחור 
מידה  קנה  והצב  החיפושית  עבור  ואילו  במודל,  הארצי 
תוצאות  לקיטוע.  אינדיקטורים  שיהיו  מכדי  גדול  זה 
המודל מראות שהסבכים והצבאים מתקיימים במסדרון 
 ,meta-populations כאוכלוסיות  הארצי  האקולוגי 
שכתמי  העובדה  בזכות  הנוכחי  במצב  מתקיימות  אשר 
המקיימת  מקושרת  אקולוגית  ברשת  נמצאים  הבתות 
ואולם, הכתמים הגדולים ברשת, כמו שטחי ציר  אותם. 
הגבעות והגבעות הדרומיות במודיעין, ששטחיהם עולים 
על שני קמ"ר רציפים, אינם יכולים לקיים את הצבאים 
והסבכים בבידוד מוחלט, והם צריכים אפשרות של מעבר 
והגירה כדי להתקיים. כמו כן מראה המודל את התלות בין 
הכתמים הגדולים - לכל אובדן של שטח בכתם הגדול של 
ציר הגבעות תהיה השפעה על הכתם הגדול של מודיעין, 
ולהפך. משמעות הדבר היא שיישום תכניות העיר מודיעין 

לפי מד 2020 יביא לידי הכחדת אוכלוסיות הצבאים לא 
רק באזור מודיעין אלא גם בציר הגבעות בטווח הארוך. 
10 צבאים  הייתה של  צפיפות הצבאים שכוילה במודל 
לקמ"ר, לפי נתונים שנתקבלו מד"ר יריב מליחי מרשות 
וזלץ.  מנור  של  שבפרסום  מאמר  ועל-פי  והגנים  הטבע 
ציר  של  האקולוגי  במסדרון  האקולוגית  הרשת  כאמור, 
הגבעות ומודיעין מקיימת את הצבאים במצב הקיים, אולם 
צפיפות  עם  הצבאים  אוכלוסיית  נבדקה  שבה  בחלופה 
של 7 צבאים לקמ"ר, הרשת האקולוגית שנתקבלה אינה 
במצב  אפילו  האקולוגי  במסדרון  הצבאים  את  מקיימת 
הקיים. עמידות האקוסיסטמה כולה נקבעת על-ידי מספר 
הכתמים המאוכלסים. מספר הפרטים בשטח וצפיפתום 
בשטח,  ההפצה  זרימת  של  האינטנסיביות  את  קובעים 
ולכן את מידת הקישוריות של הרשת. מתוצאה זו אפשר 
להסיק שמאחר שאובדן בתי הגידול יימשך, יש חשיבות 
רבה לשיפור האיכות של בתי הגידול הקיימים ולצמצום 
ההשפעות השליליות על האוכלוסיות, כדי להגדיל את 
כושר הנשיאה של הרשת האקולוגית עבור הצבאים. יחסי 
הגומלין בין השטחים הפתוחים, הרעייה והעיר מצריכים 
היא חלק משימושי הקרקע  הרעייה  אינטנסיבי.  ממשק 
הקיימים, וידועה כבעלת תרומה רבה למגוון הביולוגי. אי 
לכך יש צורך בממשק מבוקר, שינתב את תכליותיו השונות 
של האזור בהתאם לפעילויות ולתפקודים שיש בו, כדי 
להבטיח את איכותו עבור הצבאים. בסובב מודיעין, רוב 

מלאכת הממשק היא באחריות הקק"ל, משום שייעודו של 
השטח הוא יער פארק לפי תמ"א 22. אולם גם לעיריית 
מודיעין ולמשרד השיכון יש אחריות רבה לתכנן נכון של 
שולי העיר ולהנחות את התושבים לתרבות דיור שתמזער 
בדרכים שונות את הפגיעה בשטחים הפתוחים הסמוכים 
להם. המודל מתבסס על קונצנזוס שקיים בקרב המדענים 
הביולוגי,  המגוון  מבחינת  הקיימות  למשמעות  בנוגע 
והאפשרות לתרגמו למגוון המינים, שבהתקיימותם במרחב 
וטובין  שירותים  לספק  השטח  פוטנציאל  את  מבטאים 
מאפשרים  והמודל  האקולוגיות  הרשתות  גישת  לאדם. 
התכנון,  משפת  כחלק  אקולוגיים  במושגים  להשתמש 
ובזאת חשיבותם הרבה ותרומתם לתכנון. אולם כל אלה 
הם רק תחילתה של דרך. מקרה הבוחן של ציר הגבעות-
מודיעין משקף את ההכרח בשיתוף פעולה בין כל בעלי 
עיריית אלעד,  מודיעין,  עיריית  הקיימת,  - הקרן  העניין 
משרד השיכון, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, 
משרד הביטחון, בוקרים, חקלאים ותושבים, על בסיס חזון 
משותף לקיימות. אוכלוסיות בעלי החיים לא תתקיימנה 
על בסיס תוכניות ומודל LARCH, כי אם בזכות ההכרה 
בעל  הוא  הגבעות-מודיעין  בציר  האקולוגי  שהמסדרון 
המתגוררים  התושבים  של  ולעתידם  לרווחתם  חשיבות 

לצדו, ולכן חשוב להם )ולנו( לשומרו.

תוצאות1וניתוחן



13

אוכלוסיות1הצבאים1במצב1קיים
משמאל: אוכלוסיות הצבאים לא תתקיימנה בטווח הארוך לפי צפיפות של 7 צבאים ל-1 קמ"ר )הרשת האקולוגית של הצבאים בצבע אדום(.

מימין: אוכלוסיות הצבאים תתקיימנה כאוכלוסיות מפתח )key population(, בצפיפות של 10 צבעים לקמ"ר )הרשת האקולוגית של הצבאים בצבע ירוק(

מצב1מתוכנן
משמאל: אוכלוסיית הצבאים בציר הגבעות תתפקד כאוכלוסיית מפתח )באזור הירוק(, לעומתה האוכלוסיות בסובב מודיעין מתקיימות ברשת מקוטעת ובסיכון להכחדה )באזורים 
הירוקים בהירים(. באמצע: מספר אוכלוסיות הצבאים המקוטעות במרחב )כל צבע מייצג אוכלוסיה מבודדת(. מימין: הרשתות האקולוגיות של הגבעות המזרחיות וסובב מודיעין לא 

תקיימנה את הצבאים בטווח של 100 שנים )צבועות בצבע אדום(

החלופה1האופטימאלית1המוצעת
באמצע: אוכלוסיה אחת גדולה בציר הגבעות ובמודיעין, בזכות המעבר האקולוגי בכביש 443 ויצירת אבני קפיצה )קרחות( ביער בן שמן )בצבע ירוק זית(. משמאל: אוכלוסיית הצבאים 
בגבעות המזרחיות ובמודיעין היא אוכלוסיית מפתח )צבע ירוק( ואילו באזור שילת היא קטנה ובסיכון להכחדה )צבע ירוק בהיר(. מימין: הרשת האקולוגית תקיים צבאים כאוכלוסיות 

מפתח בכל המרחב לטווח של מאה שנים )צבע ירוק(
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השפעת1דבורי1דבש1המגיעות1מהחקלאות1על1
דבורי1הבר1ומיני1הצומח1המקומיים1בערבה

מגישה:1אריאלה1גוטליב
בהנחיית פרופ' תמר דיין, המחלקה לזואולוגיה, אונ' ת"א ובהנחיית ד"ר יעל מנדליק, המחלקה לאנטומולוגיה, האונ' העברית

בעשרות השנים האחרונות התפתחה מאוד החקלאות 
בערבה, ושטחים טבעיים רבים הוסבו לשטחי חקלאות. 
החקלאות המשגשגת הכניסה למערכת המדברית כמויות 
דבר  הגידולים,  לצורך האבקת  דבורי דבש  עצומות של 
העשוי לגרום לשינויים גדולים בהרכב חברות החי והצומח 
בר  צמחי  של  העיקרי  המאביק  הן  דבורים  המקומיות. 
ועקב כך חשיבותן לתפקודה  וגידולים חקלאיים כאחד, 
התקין של המערכת האקולוגית רבה, אך דבורת הדבש 
זרה למדבר בשל מחסור בפריחה בחלקים מהשנה. דבורי 
אך  בשדות,  הגידולים  את  מאביקות  המסחריות  הדבש 
אותם,  המקיפים  הטבעיים  בשטחים  גם  לשחר  יוצאות 
שונים  במקומות  החקלאיים.  מהשדות  ניכר  במרחק 
בעולם ידועים מקרים של הפרעה לדבורי הבר המקומיות 
ודחיקתן, וכן השפעה על הצלחת הרבייה של מיני צמחים 
הטבעיים  בשטחים  ערכנו   2011 אביב  במהלך  שונים. 
ניסויי  והצפונית  התיכונה  הערבה  יישובי  את  המקיפים 
האבקה וניסויי התכלות משאבים, לשם בחינת השפעות 
המדברית  הסביבה  על  הדבש  דבורת  של  אפשריות 
מיני  של  יכולתם  את  בחנו  ההאבקה  ניסויי  הטבעית. 
המקומיים,  הצמחים  מיני  את  להאביק  שונים  דבורים 
וכללו חשיפה חד-פעמית של פרח לדבורה, תוך בדיקה 
של התפתחות הזרעים והפירות מהביקור. ניסויי התכלות 
בפרחים  והאבקה  הצוף  זמינות  את  בדקו  המשאבים 

לדבורים הפעילות בשעות שונות של היממה.

מין  להאביק  מצליחה  אינה  הדבש  שדבורת  מצאנו 
בינוני  באופן  מאביקה  והיא  התמחות,  הדורש  צמח 
במיני  כי  עוד מצאנו  לגישה.  נוחים  מיני צמחים  ומעלה 
לירידה  גורמת  אכן  היא  עליה,  המועדפים  הצמחים 

תקציר

בזמינות הצוף והאבקה כבר משעות הבוקר המוקדמות. 
תוצאות ראשוניות אלה מעידות על השפעות אפשריות 
והצומח  הדבורים  חברות  הרכב  על  ומשמעותיות 

המקומיות.

פרח סילון קוצני עם אבקנים מלאים באבקה מימין, לעומת אבקנים מרוקנים מאבקה משמאל.
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רקע

בעשרות השנים האחרונות התפתחה מאוד החקלאות 
בערבה. כ-30,000 דונם של בית גידול טבעי הוסבו משנות 
ניילון  למנהרות  פתוחים,  לשדות  ימינו  ועד  השישים 
ולבתי רשת, ועוד כ-30,000 דונם של הרחבות חקלאיות 
ערבה  מו"פ   ,2007 דוד  )בן  הקרובות  לשנים  מתוכננות 
תיכונה(. החקלאות המשגשגת הכניסה למערכת כמויות 
 )Apis mellifera L.( הולכות וגדלות של דבורת הדבש
לצורך האבקת הגידולים החקלאיים, והדבר עשוי לגרום 
והצומח  הבר  דבורי  חברות  בהרכב  גדולים  לשינויים 

המקומיות.

וגידולים  בר  צמחי  של  העיקרי  המאביק  הן  דבורים 
חקלאיים כאחד )Klein et al. 2007(, ועקב כך חשיבותן 
לתפקודן התקין של מערכות אקולוגיות רבה. בישראל 
 O’Toole & Raw( קיימים כ-1500 מיני בר של דבורים
רבים  באזורים  מקומי  מין  היא  הדבש  ודבורת   ,)2004
בארץ. עם זאת, דבורת הדבש אינה מתקיימת באופן טבעי 
ימות השנה,  כיוון שהכוורת, הפעילה בכל  זאת  במדבר. 
זקוקה למקורות מזון הזמינים ברציפות לאורך כל השנה. 
הפריחה הטבעית במדבר קצרת מועד, ולכן אינה מספיקה 
הובאה  הדבש  דבורת  הכוורת.  של  התקין  לתפקודה 
לערבה כדי להאביק את הגידולים בשטחי החקלאות, אך 
מהכוורות,  לשחר  גדולות  בכמויות  היוצאות  הפועלות, 
מבקרות גם בשטחים הטבעיים המקיפים את החקלאות, 

ולכן יכולות להשפיע על סביבה זו.

שבהם  מקרים  על  ידוע  בעולם  שונים  במקומות 
המקומיות  הבר  לדבורי  המסחריות  הדבורים  הפריעו 
בשטח  פיזית  נוכחות  באמצעות  אם  אותן,  ודחקו 
המזון  חיסול משאבי  ואם באמצעות  גדולים,  במספרים 

 Kearns & Inouye 1997, Gross 2001, )לדוגמה: 
 Paini & Roberts 2005, Mallick & Driessen
מיני  על  השפעתן   .)2009, Shavit et al. 2009
באמצעות  במישרין  מתבטאת  המקומיים  הצמחים 
מינים  )כולל  אחרים  פני  על  מסוימים  מינים  העדפת 
פולשים( ובהוצאת אבקה מהמערכת, ובעקיפין בדחיקת 
 Wilson המאביקים הלגיטימיים של הצמחים )לדוגמה: 
 & Thomson 1991, Gross & Mackay 1998,
Stout et al. 2002, Dohzono et al. 2008(. מחקרים 
מגוונות  תוצאות  הניבו  שונים  גידול  בבתי  שנערכו 
בר  וצמחי  בר  דבורי  על  דבש  דבורי  מאוד של השפעת 
מקומיים, והסביבה המדברית כמעט לא נחקרה בהקשר 
זה. הידלדלות אוכלוסיות דבורי דבש בשנים האחרונות 
חלופה  בתור  בר  מאביקי  של  לבחינה  חוקרים  הובילו 
 Winfree et al. 2008, Klein לשירותי האבקה )למשל
2009(, אך דבורי בר ברחבי העולם הולכות ונעלמות גם כן 
)Klein et al. 2002, Biesmeijer et al. 2006(, ומכאן 
האינטראקציות  של  יותר  מעמיקה  שבהבנה  החשיבות 
ביניהן. מחקר זה מנסה לבחון כיצד משפיעות דבורי הדבש 
המגיעות משטחי החקלאות בערבה על דבורי הבר וצמחי 

הבר המקומיים במערכת האקולוגית המדברית.

שיטות

העבודה נחלקה לשני סוגי ניסויים: ניסויי האבקה וניסויי 
התכלות משאבים. בניסויי ההאבקה נבדקה החשיבות של 
מיני הדבורים השונים להצלחת הרבייה של מיני הצמחים 
המקומיים. הניסויים בחנו האבקה של מיני צמחים נפוצים 
בשטח על-ידי ביקור בודד של דבורה. הצלחת ההאבקה 
נמדדה באמצעות התפתחות זרעים ופירות עקב הביקור. 
השיטות  על-פי  נערכו  בודד  בביקור  ההאבקה  ניסויי 
המופיעות ב-)Gross & Mackay )1998. הניצנים כויסו 
וסומנו מבעוד מועד. כל פרח נחשף לביקור של דבורה 
אחת. עם תום הביקור נלכדה הדבורה והפרח כוסה מחדש. 

במשך העונה נבדקה התפתחות של פירות וזרעים.

על  אפשרית  תחרות  בחנו  המשאבים  התכלות  ניסויי 
מקורות צוף ואבקה בין דבורי דבש לדבורי בר. הניסויים 
נערכו בצפיפות משתנה של דבורי דבש בשטח, ומדידות 
 Galleto & Bernardello )2005( הצוף בוצעו על-פי
 0.5 ושל  מיקרוליטר   1 של  מיקרוקפילרות  בעזרת 
מיקרוליטר. פרחים שמהם נמדד יבול הצוף היממתי כויסו 
ל-24 שעות לפני המדידה. הערכת זמינות האבקה בפרחים 
ואת שיעור  בחנה את שיעור האבקנים ששחררו אבקה 
האבקנים שהאבקה הוסרה מהם מתוך כלל האבקנים בכל 
פרח על-פי )Mallick & Driessen 2009(. ההערכה 
)הקטגוריות  קטגוריאלית  אלא  כמותית-מספרית  אינה 
הן: טרם שוחררה אבקה, אבקה שוחררה אך לא הוסרה, 
אבקה הוסרה באופן חלקי, אבקה הוסרה באופן מלא(. 
בשעה  ביום,  פעמים   3 נערכו  והאבקה  הצוף  מדידות 
מוקדמת בבוקר )לפני תחילת פעילותם של מרבית מיני 
הבר(, בבוקר המאוחר )תחילת הפעילות של מרבית דבורי 

הבר( ובצהריים )כל המינים כבר פעילים(.

הופליטיס על קרוטלריה מצרית
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דבורי הדבש נצפו משחרות בשטח המחקר על כ-40 
הצמחים  מיני  כ-50.  על  נצפו  הבר  ודבורי  פרחים,  מיני 
לניסויים נבחרו מקרב מיני הצמחים הפופולריים בקרב 
הדבורים. הצמחים שנבחרו היו מינים המואבקים בעיקר 
על-ידי דבורים, שאפשר לנטר בהם האבקה של פרחים 
וזרעים.  פירות  התפתחות  אחר  בהם  ולעקוב  בודדים 
המינים שנבחרו הם אלה שפרחו בשטח בכמויות שאפשרו 
מספר חזרות רב, ובתקופה שבה הופיעו בשטח דבורי דבש 
נדרשו  לניסויי ההאבקה  המועמדים  יחד.  גם  בר  ודבורי 
שלא לייצר פירות וזרעים ללא חשיפה לדבורים. עקב כך, 
המינים שעליהם נערכו ניסויי ההאבקה היו: סילון קוצני, 

וזוגן  מצרית  קרוטלריה  ערבי,  אטד  מפורצת,  בלוטנית 
השיח. המינים שעליהם נערכו ניסויי התכלות המשאבים 
היו אלה שהיה אפשר לעקוב בהם אחר זמינות האבקה 

והצוף לאורך היום: סילון קוצני, אטד ערבי וזוגן השיח.

 Commicarpus( מפורצת1 בבלוטנית1 האבקה1 ניסויי1
hazeva(: 536 פרחים בסך הכול שרדו במסגרת ניסויי 
לא  הופרה  שלא  פרח  המפורצת.  בבלוטנית  ההאבקה 
התפתח לפרי. כל פרי הכיל זרע אחד בלבד. אחוז הפירות 
המאביקים  בין  רבה  במידה  נבדל  בהצלחה  שהתפתחו 
 Kruskal-Wallis( השונים שביקרו בפרחי הבלוטנית 
 post-hoc test: H(6, N=314)=20.47, p=0.002(. מבחן 

מצא כי ההבדלים נובעים מהשונות שבין דבורת הדבש 
דבורת   .)Megachile( )p=0.019( הגזרנית  לבין 
 49.25%( מהגזרנית  יותר  טובה  מאביקה  הייתה  הדבש 
חנטה לעומת 17.10%(. לא נמצאו הבדלים משמעותיים 
בהשוואות האחרות בין המאביקים שנבחנו. גרף 1 מציג 
שנבחנו,  הפרחים  מכלל  שהתפתחו  הפירות  אחוז  את 
בפרחי  העיקריים של הדבורים שביקרו  הסוגים  על-פי 

המבחן.

 Crotalaria( מצרית1 בקרוטלריה1 האבקה1 ניסויי1
במסגרת  הכול  בסך  שרדו  פרחים   289  :)aegyptiaca
ניסויי ההאבקה בקרוטלריה המצרית. כמעט כל הפרחים 
שנבדקו )286( התפתחו לפירות. ההבדלים בין הטיפולים 
הממוצע  הזרעים  במספר  ביטוי  לידי  באו  השונים 
רבה  במידה  נבדל  לפרי  הממוצע  הזרעים  מספר  לפרי. 
הקרוטלריה  בפרחי  שביקרו  השונים  המאביקים  בין 
 .)Kruskal-Wallis test: H

)2, N=116)=0.72, p=0.005(
משונות  נובעים  ההבדלים  כי  מצא   post-hoc מבחן 
 Chalicodoma(( במספר הזרעים הממוצע של הבנאית
 M=0,SE=0(( לעומת דבורת הדבש ))M=0.74,SE=0.12
p=0.015((. הבנאית הייתה מאביקה טובה יותר מדבורת 
בהשוואות  משמעותיים  הבדלים  נמצאו  לא  הדבש. 
האחרות בין המאביקים שנבחנו. גרף 2 מציג את הנתונים 
הבר  דבורי  של  הסוגים  ולשני  הדבש  לדבורת  בנוגע 

שביקרו בפרחי המבחן.

 Zygophyllum ( השיח1 בזוגן1 האבקה1 ניסויי1
במסגרת  הכול  בסך  שרדו  פרחים   361  :)dumosum
ניסויי ההאבקה בזוגן השיח. כמעט כל הפרחים שנבדקו 
)346( התפתחו לפירות. ההבדלים בין הטיפולים השונים 
באו לידי ביטוי במספר הזרעים הממוצע לפרי. מספר זה 
נבדל במידה רבה בין המאביקים השונים שביקרו בפרחי 
 Kruskal-Wallis test: H(3, N=106)=16.78,( הזוגן 
post-hoc מצא כי ההבדלים נובעים  p=0.001(. מבחן 
ההופליטיס  של  הממוצע  הזרעים  במספר  משונות 
)Hoplitis( )M=3.55,SE=0.36( לעומת דבורת הדבש 
ההופליטיס  ושל   ,)M=1.92,SE=0.29( )p=0.001(
 )Halictus( )M=1.79,SE=0.31( ההליקטית  לעומת 
יותר  טובה  מאביקה  הייתה  ההופליטיס   .)p=0.014(
בהשוואות  משמעותיים  הבדלים  נמצאו  לא  משתיהן. 

האחרות בין המאביקים שנבחנו.

 404  :)Zilla spinosa( קוצני1 בסילון1 האבקה1 ניסויי1
ההאבקה  ניסויי  במסגרת  הכול  בסך  שרדו  פרחים 
לא  למאביקים  נחשפו  שלא  פרחים  הקוצני.  בסילון 
נמצא  שהתפתחו  הפירות  בכל  כלל.  לפירות  התפתחו 
לפחות זרע אחד. פרחים שלא התפתחו לפירות נרשמו 
- דבורת  2 מאביקים עיקריים  נצפו  זרעים. בסילון  כ-0 
 .)Synhalonia( סינהלוניה  מהסוג  בר  ודבורת  הדבש 

תוצאות

תוצאות1ניסויי1האבקה1-1ביקור1בודד1בקרוטלריה1מצרית1 אפשר לראות את מספר הזרעים הממוצע )עם סטיית תקן( שהתפתח ללא חשיפה למאביקים, בחשיפה  גרף 1:2
מרבית ובחשיפה לביקור בודד של דבורי דבש ודבורי בר. n הוא מספר החזרות לכל טיפול.

תוצאות1ניסויי1האבקה1-1ביקור1בודד1בבלוטנית1מפורצת1 אפשר לראות את אחוז הפרחים שהופרו ללא חשיפה למאביקים, בחשיפה מרבית ובחשיפה לביקור בודד  גרף 1:1
של דבורי דבש ודבורי בר. n הוא מספר החזרות לכל טיפול.
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ביניהן  נבדל במידה רבה  מספר הזרעים הממוצע לפרי 
 Mann-Whitney U-Test : U14622,5278=1902 , (
הסינהלוניה   .)NHB=159,NSy n= 4 0 ,  p<0.001
)M=1.72,SE=0.07( הייתה מאביקה טובה יותר מדבורת 

.)M=1.44, SE=0.04( הדבש

 241  :)Lycium shawii( ערבי1 באטד1 האבקה1 ניסויי1
פרחים שרדו בסך הכול במסגרת ניסויי ההאבקה באטד 
התפתחו  לא  למאביקים  נחשפו  שלא  פרחים  הערבי. 
לפירות כלל. בכל הפירות שהתפתחו נמצא לפחות זרע 
אחד. פרחים שלא התפתחו לפירות נרשמו כ-0 זרעים. לא 
נמצא הבדל משמעותי במספר הזרעים הממוצע לפרי בין 
Kruskal-( המאביקים השונים שביקרו בפרחי האטד 

Wallis test: H(, אך המגמה 
)2, N=48(

=0.97, p=0.614
היא לטובת דבורת הבר.

ניסויי1התכלות1משאבים
בדיקות של תכולת הצוף וזמינות האבקה נערכו בשיחים 
שנחשפו לצפיפות גבוהה ולצפיפות נמוכה של דבורי דבש. 
התוצאות המוצגות הן של ההשוואה בין המדידה הראשונה 
פעילותן(  את  מתחילות  הדבש  דבורי  )כאשר  היום  של 
למדידה השנייה )כאשר דבורי הדבש פעילות מאוד, ומרבית 
דבורי הבר אינן פעילות או רק מתחילות את פעילותן(.

התכלות1הצוף1בסילון1קוצניZilla spinosa(1(: המצב 
ההתחלתי של השיחים בשתי הצפיפויות היה דומה, ולא 
במדידה  לפרח  הממוצעת  הצוף  בתכולת  הבדל  נמצא 
הראשונה בין צפיפות גבוהה לצפיפות נמוכה של דבורי 
דבש )t-test: df=118, t=-0.252, p=0.801(. בביצוע 
לאחר   Repeated measures two-way ANOVA
הושפעה  הצוף  תכולת  כי  נמצא   ,log טרנספורמציית 
 ,)F1,236=35.626, p<0.001( הדבש  דבורי  מצפיפות 
 )F1,2 3 6= 8 3.493, p<0.001 ( המדידה  ממספר 
 .)F1,236=23.520, p<0.001( ביניהם  ומהאינטראקציה 
כלומר, תכולת הצוף ירדה בשתי צפיפויות דבורי הדבש בין 
המדידה הראשונה לשנייה, אך הירידה חדה יותר בצפיפות 

גבוהה של דבורי דבש, כפי שאפשר לראות בגרף 3.

 Zygophy l lum ( השיח1 בזוגן1 צוף1 התכלות1
dumosum(: לא נמצא הבדל בתכולת הצוף הממוצעת 
לפרח במדידה הראשונה בין צפיפות גבוהה לנמוכה של 
 ,)t-test: df=118, t=-0.196, p=0.845( דבורי דבש 
 t-test:( מובהק  הבדל  נמצא  השנייה  במדידה  ואילו 
df=118, t=-4.943, p<0.01(. כלומר, תכולת הצוף ירדה 

יותר בצפיפות גבוהה של דבורי דבש.

לא   :)Lycium shawii( ערבי1 באטד1 צוף1 התכלות1
נמצא הבדל בתכולת הצוף הממוצעת לפרח בין המדידה 
 t-test( הראשונה לשנייה בשתי צפיפויות דבורי הדבש
 Low: df=118, t=-0.082, p=0.823, High: df=118,
t=-0.042, p=0.966(. כלומר, אין התכלות צוף מוגברת 

בצפיפות גבוהה יותר של דבורי הדבש.

התכלות1אבקה1בסילון1קוצניZilla spinosa(1(: המצב 
ההתחלתי של השיחים בשתי הצפיפויות היה דומה, ולא 
במדידה  אבקה  המכילים  הפרחים  באחוז  הבדל  נמצא 
דבש  דבורי  של  לנמוכה  גבוהה  צפיפות  בין  הראשונה 
בביצוע   .)t-test: df=118, t=-0.252, p=0.801(
לאחר   Repeated measures two-way ANOVA
האבקה  זמינות  כי  נמצא   ,arcsin טרנספורמציית 
 F1,236=88.289, ( הדבש  דבורי  מצפיפות  הושפעה 
 )F

1,236
=42.723, p<0.001( ממספר המדידה ,)p<0.001

F(. כלומר, 
1,236

=17.012, p<0.001( ומהאינטראקציה ביניהם
זמינות האבקה הצטמצמה באופן חד יותר בצפיפות גבוהה 

של דבורי דבש, כפי שאפשר לראות בגרף 4.

 Zygophyllum ( השיח1 בזוגן1 אבקה1 התכלות1
הפרחים  באחוז  הבדל  נמצא  לא   :)dumosum
גבוהה  צפיפות  בין  הראשונה  במדידה  אבקה  המכילים 

 t-test: df=118, t=-0.196,( לנמוכה של דבורי דבש 
מובהק  הבדל  נמצא  השנייה  במדידה  אילו   ,)p=0.845
 Mann-Whitney U-test: U2 4 2 4 , 4 8 3 6=594, (
NHigh=60,NLow=60, p<0.001(. כלומר, זמינות האבקה 
הצטמצמה באופן חד יותר בצפיפות גבוהה של דבורי דבש.

 :)Lycium shawii( ערבי1 באטד1 אבקה1 התכלות1
 Repeated measures two-way ANOVA בביצוע 
arcsin, נמצא כי זמינות האבקה  לאחר טרנספורמציית 
 F1,236=1.753,( לא הושפעה מצפיפות דבורי הדבש 
ממספר  גבולית  במידה  הושפעה   ,)p = 0.18 6
הושפעה  ולא   )F1,236=3.351, p=.068( המדידה 
 .)F1,236<0.001, p=.980( ביניהם  מהאינטראקציה 
המדידה  בין  מעט  הצטמצמה  האבקה  זמינות  כלומר, 

הראשונה לשנייה.

תוצאות1ניסויי1התכלות1צוף1בסילון1קוצני1 אפשר לראות את הירידה החדה בכמות הצוף הממוצעת לפרח בין המדידה הראשונה לשנייה בצפיפות גבוהה של  גרף 1:3
דבורי דבש, בהשוואה לירידה המתונה בצפיפות הנמוכה.

תוצאות1ניסויי1התכלות1אבקה1בסילון1קוצני1 אפשר לראות את הירידה החדה בזמינות האבקה הממוצעת בין המדידה הראשונה לשנייה בצפיפות גבוהה של  גרף 1:4
דבורי דבש, בהשוואה לירידה המתונה בצפיפות הנמוכה.
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דבורת הדבש היא מין דבורה גדול בהשוואה למרבית 
המינים המקומיים של דבורי בר בערבה. היא יוצאת לשחר 
במספרים גדולים ומסוגלת לאסוף כמויות גדולות של צוף 
ואבקה בהשוואה למרבית מיני הדבורים האחרים בערבה. 
ציפינו שבניסויי התכלות המשאבים, הצמחים  כך  עקב 
יפגינו התכלות מהירה של  המועדפים על דבורי הדבש 
לשחר  יוצאת  הדבש  דבורת  כך,  על  נוסף  מזון.  משאבי 
בשעות בוקר מוקדמות, שבהן רובן המכריע של דבורי הבר 
עדיין אינן פעילות. לכן ציפינו למצוא בצמחים המועדפים 
עוד לפני  על דבורת הדבש התכלות משאבים שתורגש 
אכן  בפועל  הבר.  דבורי  של  העיקריות  הפעילות  שעות 
מצאנו התכלות מהירה של צוף ושל אבקה בסילון ובזוגן, 
הראשונה  במדידה  כבר  באטד  נמוכות  משאבים  ורמות 
של היום. התכלות מהירה של משאבי מזון עלולה לפגוע 
מאוחרת  בשעה  פעילותן  את  המתחילות  הבר  בדבורי 
יותר. דבורים אלה ייאלצו לבקר במספר פרחים גדול יותר, 
תוך בזבוז זמן ואנרגיה רבים יותר, כדי לאסוף את אותה 
כמות מזון. הדבר עלול לבוא על חשבון משאבים המופנים 
לבניית קנים ולהטלת ביצים, ובעצם עלול לפגוע ביכולתן 
להתרבות - תופעה שתועדה בעבר בנוכחות דבורי דבש 
 Kearns & Inouye 1997, Paini & Roberts(
על  משפיעות  אכן  הדבש  שדבורי  אפוא  נראה   .)2005
זמינות משאבי המזון בשטח, עם השפעות אפשריות על 
מיני בר קטנים מהן. רמות משאבי המזון באטד היו נמוכות 
מאוד מלכתחילה, ולא נותר להן הרבה לאן לרדת. דבורי 
הבר שביקרו באטד היו כמעט כולן מינים גדולים יחסית 
)Anthophora, Amegilla, Xylocopa(, שיצאו לשחר 
בשעות הבוקר המוקדמות מאוד. משמעות אפשרית לכך 

היא שהשפעת דבורי הדבש עליהן מצומצמת יותר.

עלולה  בשטח  הדבש  דבורי  של  הדומיננטית  נוכחותן 
להשפיע גם על שירותי ההאבקה שהמאביקים המקומיים 
מספקים למערכת. מצד אחד, דבורת הדבש היא גדולה 
ושעירה בהשוואה לרוב מיני הבר בשטח, ובעת ביקורה 
גרגרי אבקה רבים בקלות  יכולים להיצמד אליה  בפרח 
שלה  ההאבקה  יכולות  את  לשפר  האמור  דבר  רבה, 
היא  שני,  מצד  יותר.  וחלקים  קטנים  למינים  בהשוואה 
ואין לה התמחות ארוכת שנים  זרה לסביבה המדברית, 
במינים בעלי מבנה פרח מורכב. עקב כך ציפינו למצוא 
של  בהאבקה  יתקשו  הדבש  שדבורי  ההאבקה  בניסויי 
פרחים הדורשים התמחות, אך יאביקו בהצלחה, לפחות 
כמו דבורי הבר אם לא יותר מכך, את מיני הפרחים שאינם 
דורשים התמחות. בפועל מצאנו שדבורי הדבש אכן נכשלו 
הדורשת  המצרית,  הקרוטלריה  בהאבקת  חרוץ  כישלון 
גישה מורכבת לפרח לצורך האבקה מוצלחת, ולעומת זאת 
זוגן השיח,  ואת  האביקו היטב את הבלוטנית המפורצת 
בהתאם לציפיות. עם זאת, מצאנו שבסילון הקוצני, פרח 
בעל מבנה פשוט ממשפחת המצליבים, הן הצליחו פחות 

בהשוואה למאביקת הבר העיקרית. הסבר אפשרי לכך 
בעת  אבקה  אוספות  הדבש  דבורי  שבה  היסודיות  הוא 
הן עשויות  הן אוספות אבקה,  השיחור. בפרחים שבהם 
 Wilson & Thomson 1991,( גם מהצלקת  להסירה 
Gross & Mackay 1998(, בעיקר כשהצלקת צמודה 
לאבקנים. מבנה פרח זה קיים בסילון, בבלוטנית ובאטד, אך 
לא בזוגן. דבורי הדבש אינן אוספות אבקה על הבלוטנית, 
מרחיק  הזוגן  פרח  מבנה  מצוין.  מאביקות  הן  שם  ואכן 
העליון  הקצה  רק  מקרה  ובכל  מהצלקת,  האבקנים  את 
להאבקה.  הרלוונטי  הוא  הצלקת  של  ביותר  והמרוחק 
איסוף אבקה מהאבקנים אינו סורק אוטומטית חלק זה של 
הפרח לאבקה, ואכן דבורי הדבש מאביקות אותו בהצלחה 
נראה  יותר לאבחון.  דורש עבודה מעמיקה  רבה. האטד 
שהאבקה על-ידי ביקור בודד היא בכל מקרה בעייתית 
במין זה. חזרה על הניסויים באטד עם מספר חשיפות גדול 
יותר עשוי לפתור את סימני השאלה לגביו. יהיה מעניין 
לבחון גם את השערת הסרת האבקה מהצלקת בהמשך, 
בנוגע למיני צמחים אחרים במערכת. לסיכום, נראה שיש 
לדבורת הדבש השפעה רבה על הצלחת הרבייה, לפחות 

בחלק ממיני הצמחים המקומיים.

התוצאות המוגשות בדוח זה מספקות לעת עתה תמונה 
הטבעית  האקולוגית  במערכת  המתרחש  של  חלקית 
המקיפה את שטחי החקלאות המתפתחים בערבה. הרחבה 
של הניסויים בהיקף החזרות ומיני הצמחים תוכל לשפר 
ההאבקה  ושירותי  הטבע  לשמירת  ולתרום  ההבנה  את 

לסביבה המקומית ולאדם בערבה.

תודות1ל:

פרופ' תמר דיין, אונ' תל אביב

דר יעל מנדליק, האונ' העברית

הדס מרשל, יואב הופס, אלון לבנה

דבורת דבש אוספת צוף על פרח של זוגן השיח.

דיון
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השפעתה1של1פריחת1בר1בשולי1שטחים1
חקלאיים1על1דגמי1מגוון1ועל1פעילות1האבקה1

של1דבורי1דבש1ודבורי1בר
אדיר1גולן,1יעל1מנדליק

המחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים

תקציר

האבקה על-ידי דבורים חיונית ליצירת פירות וזרעים 
נוסף על דבורי דבש מסחריות,  בגידולי חקלאות רבים. 
קיימים מינים רבים של דבורי בר היכולים לספק שרותי 
האבקה משמעותיים לגידולי החקלאות. כדי לקבל שירותי 
האבקה מרביים מדבורי הדבש ומדבורי הבר, חשוב להכיר 
אוכלוסיות  על  ובסביבתו  בשדה  הממשק  השפעת  את 
המרכזיים  הגורמים  אחד  פעילותן.  רמת  ועל  הדבורים 
המשפיעים על השפע ועל המגוון של הדבורים ופעילותן 
הוא כמות משאבי השיחור בסביבה. בשטחים חקלאיים, 
ומטעים עשויים לחזק  צמחי בר הפורחים בשולי שדות 
גם  עלולים  מנגד,  אולם  באזור,  דבורים  של  אוכלוסיות 
להתחרות בגידולים החקלאים על המאביקים. במחקר זה 
בחנו את ההשפעה של פריחת בר בשולי שטחים חקלאיים 
על המגוון ועל הפעילות של דבורי דבש ודבורי בר בשני 
גידולים הנבדלים זה מזה בעונת הפריחה ובאטרקטיביות 
מהגידולים  אחד  בכל  וחמניות.  שקדים   - בר  למאביקי 
נדגמו 5 זוגות של חלקות - בסמוך לפריחת בר ובמרחק 
של לפחות 250 מטרים ממנה. המדדים שנדגמו היו: בשקד 
ובחמנית - תדירויות ביקורים )דבורים וחרקים אחרים(, 
בר  לפריחת  ומיונן  צמידות, שקילתן  איסוף   - בשקדים 

לעומת שקד, בחמנית - לכידה של דבורי בר וזיהוי שלהן.

בשקדים, תדירות הביקורים של דבורי הדבש וכן משקל 
הצמידות הכולל שנאסף היה גבוה באופן מובהק בחלקות 
הרחוקות.  לחלקות  בהשוואה  הבר  לפריחת  הקרובות 
נמוכה  הייתה  צמידות השקד  פרופורציית  זאת,  לעומת 
יותר בקרבת פריחת הבר. בחמניות, תדירות הביקורים של 
דבורי הבר וכן מספר הפרטים והסוגים שלהן היו גבוהים 
יותר בחלקות הקרובות לפריחת הבר בהשוואה לחלקות 

בשולי  הבר  דבורי  של  הסוגים  הרכב  ממנה.  הרחוקות 
השדה הסמוכים לפריחת הבר היה שונה מאוד מהרכבן 
פריחת  באזור  מהרכבן  וכן  ממנה  הרחוקים  בשוליים 
הבר עצמו. תוצאות המחקר מראות כי פריחת בר בשולי 
שדות ומטעים לא רק שאינה גורעת משירותי ההאבקה 
שמקבלים גידולי החקלאות, אלא אף מעלה את פעילות 
המאביקים )דבורי דבש מסחריות ודבורי בר כאחד( ואת 
חוזקן של כוורות דבורי הדבש בשטח. נוסף על כך, נוכחות 
השטחים  של  האקולוגי  לתפקוד  תורמת  הבר  פריחת 
חשיבות  יש  לכן  בר.  למאביקי  גידול  כבתי  החקלאיים 
באזורים  בר  פריחת  עם  מעובדים  לא  כתמים  בשמירת 
חקלאיים מסיבות חקלאיות ואקולוגיות כאחד, ויש לבחון 
את השפעתם על גילדות נוספות בעלות חשיבות חקלאית.

מבוא

חקלאות בת-קיימא צריכה להתבסס על שיטות ממשק 
המקדמות את שמירת המגוון ואת שירותי המערכת שהוא 
מספק. האבקה היא אחד משירותי המערכת המרכזיים 
חקלאות  לקיום  הכרחיים  האבקה  שירותי  לחקלאות. 
על-ידי  בעיקר  מסופקים  והם  כאחד,  טבעיות  ומערכות 
כ-75%   .)Delaplane and Mayer 2000( דבורים 
דורשים  בעולם  המרכזיים  החקלאיים  הגידולים  ממיני 
פירות  ולייצר  להתרבות  כדי  דבורים  על-ידי  האבקה 
וזרעים. כשליש מהתזונה האנושית )הצמחית( מבוססת 
על מזונות התלויים בהאבקת בעלי חיים, בעיקר דבורים 
של  ההאבקה  לשירותי  לפיכך,   .)Klein et al. 2007(

דבורת בר על אמיתה קיצית
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דולרים  במיליארדי  הנאמד  ניכר  כלכלי  ערך  דבורים 
)Kevan et al. 2007(. כאמור, האבקת דבורים  בשנה 
חיונית גם לקיום מערכות טבעיות. כשני שלישים ממיני 
האבקת  על  מתבססים  בעולם  הפורחים  הבר  צמחי 
דבורים )Ollerton et al. in press(. כמו כן, הרבייה 
באוכלוסיות צמחי בר רבים תלויה במידה רבה בחברת 
המאביקים )Butz Huryn 1997(. לשירותי ההאבקה של 

דבורים יש אפוא ערך חקלאי-כלכלי ואקולוגי ניכר.

בשטחי חקלאות מודרנית, הרוב המכריע של ההאבקה 
 Apis mellifera דבש,  דבורי  על-ידי  נעשית 
)Delaplane and Mayer 2000(. כאשר שומרים על 
צפיפויות מתאימות של דבורי דבש בשטחים חקלאיים, 
לרוב הן מספקות שירותי האבקה ברמה הנדרשת למרבית 
גידולי החקלאות )Stern et al. 2001, 2004(. אולם, 
התבססות שוק ההאבקה לחקלאות על מאביק מרכזי יחיד 
דבורי  באוכלוסיות  הירידה  לנוכח  בפרט  בעייתית,  היא 
וגם  בעולם,  שונים  במקומות  האחרונות  בשנים  הדבש 
בישראל, בשל פגיעה מצטברת של מזיקים, מחלות וחומרי 
 Cane and Tependino 2001, הדברה )אפרת וסלבצקי
2007(. נוסף על כך, בתנאים מסוימים )למשל, מזג אוויר 
לא מתאים, מבני חקלאות קטנים( ועבור גידולים מסוימים, 
 Ish-Am and( יעילות ההאבקה של דבורי הדבש נמוכה

Eisikowitch 1998, Dag et al. 2000, 2003(. כלומר, 
ההסתמכות על דבורי הדבש בתור מאביק חקלאי כמעט 
ההאבקה  שירותי  מיעילות  לגרוע  עלולה  כיום,  בלעדי 

המסופקים.

עקב הבעיות בשוק ההאבקה החקלאית החלו לחפש אחר 
בשנים  החקלאי.  המאביקים"  "סל  להרחבת  אפשרויות 
של  החקלאי  הפוטנציאל  את  לבחון  החלו  האחרונות 
מאביקי בר. נמצא כי שדות חקלאיים הסמוכים לשטחים 
לסביבה"  "ידידותי  בממשק  מנוהלים  ואשר  טבעיים 
קיבלו שירותי האבקה  ומשטר הריסוסים(,  סוג  )למשל, 
משמעותיים מדבורי בר, לעיתים ברמה וביעילות גבוהות 
 Kremen et al. 2002, )למשל, דבש  דבורי  של  מזו 
Winfree et al. 2007(. שירותי האבקה אלה מתקבלים 
ירידה  "רשת בטחון" במצבים של  ויכולים לשמש  חינם 
בשירותי המאביקים המסחריים או ביעילותם. אולם בשנים 
הבר  מאביקי  במגוון  מדאיגה  ירידה  נרשמה  האחרונות 
ובגודל אוכלוסיותיהם, כנראה בשל השפעה מצטברת של 
אובדן בתי גידול )ועמם מקורות שיחור וקינון(, ריסוסים 
 .)Winfree et al. 2009( ופרזיטים  חקלאיים, מחלות 
לכן יש חשיבות רבה במציאת שיטות ממשק חקלאי אשר 
יעודדו את התבססותן ופעילותן של דבורי בר ודבורי דבש 

באזורים חקלאיים.

ההאבקה  מפוטנציאל  מרבית  תועלת  להפיק  כדי 
את  להכיר  יש  בר,  ודבורי  דבש  דבורי  של  החקלאית 
אוכלוסיותיהן  על  ובסביבתו  בשדה  הממשק  השפעת 
ופעילותן. אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על השפע 
משאבי  כמות  הוא  ופעילותן  הדבורים  של  המגוון  ועל 
השיחור בסביבה. בשטחים חקלאיים, צמחי בר הפורחים 
בשולי שדות ומטעים עשויים לחזק אוכלוסיות של דבורים 
 Marshall( באזור, ואף משמשים לשיקום אזורים פגועים
Hannon and Sisk 2009 ,2004(. ואולם, פרחי בר 
עלולים גם להתחרות בגידולים החקלאיים על המאביקים 
)דבורי דבש מסחריות ודבורי בר כאחת( )איזיקוביץ ולופו 
הבדלים בהשפעה של   .)1987, Stern et al. 2004,
בגידולים שונים  פעילותם של מאביקים  על  בר  פריחת 
יכולים לנבוע, בין היתר, מההבדלים במועדי הפריחה של 
ובפריחת  ומכאן הבדלים במאביקים  הגידולים השונים, 
הבר המתחרה, וכן מהאטרקטיביות היחסית של הגידול 

החקלאי לעומת צמחי הבר הפורחים במקביל.

בשולי  בר  פריחת  של  ההשפעה  את  בחנו  זה  במחקר 
שטחים חקלאיים על פעילות של דבורי דבש ודבורי בר 
בגידולי חקלאות הנבדלים בעונת הפריחה ובאטרקטיביות 

למאביקים.

מגוון צמידות אבקה שנאספו במלכודת

דבורת דבש לקראת ביקור בפרח שקד, צמידות אבקה על רגליה האחוריות

מפה 1. אזור המחקר וחלקות הדיגום

מטעי שקדים

שדות החמניות
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של  מגוון  שבו  יהודה,  שפלת  באזור  בוצע  המחקר 
אפשר  רבים  ומטעים  שדות  בשולי  חקלאיים.  שטחים 
למצוא פריחת בר בעונת פריחת הגידול )בתעלות ניקוז, 
השטח  את  המקיפים  פתוחים  בשטחים  בור,  בכתמי 
מחקר  לצורך  מגוונת.  בר  צמחי  חברת  עם  החקלאי( 
הפריחה  בעונת  הנבדלים  מודל  גידולי  שני  נבחרו  זה 

ובאטרקטיביות למאביקים:

Prunus dulcis - גידול נפוץ באזור שפלת  שקד   .1
יהודה המאופיין באי-התאם עצמי ובתלות בהאבקת 
מאופיין  השקד  בארץ,  זרעים.  ייצור  לצורך  חרקים 
בפריחה מוקדמת החל בסוף החורף )סוף ינואר עד 
אמצע מרץ(. פריחתו המוקדמת היא אתגר בהאבקתו, 
זו  בתקופה  הדבש  דבורי  כוורות  של  המצב  לנוכח 
ותנאי מזג אוויר שיכולים להיות בעייתיים לפעילות 
רבה,  עננות  גשם,  נמוכות,  )טמפרטורות  מאביקים 
בלעדי  באופן כמעט  מואבק  חזקות(. השקד  רוחות 
ונעשו   )Apis mellifera( דבש  דבורי  על-ידי 
בומבוס  דבורי  על-ידי  גם  להאבקתו  ניסיונות 
 .)Bombus terrestris( )Dag et al. 2006(
מחקרים קודמים הראו כי פעילות מאביקי הבר על 
פרחי השקד במטעים מסחריים באזור נמוכה מאוד, 
אם כי הם כבר פעילים על פרחים אחרים בעונה זו 

.)Mandelik and Roll 2009(
נבחרו חמישה אתרים בשלושה מטעים שונים )מפה 
דיגום, אחת בסמוך  נקודות  זוג  נבחר  1(. בכל אתר 
המטע(  בשולי  לרוב  מטרים,   2-10( בר  לפריחת 
בר  מפריחת  מ'   250 לפחות  של  במרחק  והאחרת 
זהו המרחק  בעומק המטע. בחלק מהמטעים  )לרוב 
המרבי מפריחת הבר(. בכל האתרים נאספו שלושה 
סוגי נתונים בסמיכות למועד הכנסת הכוורות למטע 
2011, לפני שיא הפריחה(: א. איסוף  )סוף פברואר 
בשעת  דוחסת  שהדבורה  אבקה  )כדורי  צמידות 
רגלה  על  הנמצא  מיוחד  באיבר  בפרח  הביקור 
אבקה  מלכודות  בעזרת   )1 תמונה  )ר'  האחורית 

קדמיות )ארבע מלכודות לנקודת דיגום למשך 9-8 
שעות, תמונה 1(. הצמידות שנאספו מוינו לצמידות 
שקד ולצמידות פריחת בר לפי צבען )תמונה 1. לפני 
כן נבחנו משטחי אבקה מצבעים שונים במיקרוסקופ 
מייצג  זה  מידע  ונשקלו.  כשקד/בר(  זהותן  ונקבעה 
את פעילות הדבורים על פרחי השקד לעומת פרחי 
הבר ואת התרומה שלהם לתזונת הכוורת. ב. תצפיות 
ביקורי דבורים בפרחי שקד )בבוקר ובצהריים. בכל 
סבב נצפו שישה עצים משני הזנים המרכזיים במטע 
מייצגים  אלה  נתונים  דקות(.   12 של  כולל  למשך 
השקד  פרחי  על  הדבורים  של  הפעילות  היקף  את 
האבקה  לשירותי  מקובל  ראשוני  מדד  ומהווים 
מדדים  דרושים  מלא  האבקה  )לכימות  המסופקים 
נוספים(. ג. לכידת דבורים לצורך בחינת האבקה על 
גופן - מידע זה מייצג את פוטנציאל התרומה שלהן 
להאבקת שקד וכן את הצמחים שעליהם שיחרו )בכל 
אלה  נתונים  דבורים/יום.   160 נלכדו  דיגום  נקודת 
אינם מוצגים במאמר זה(. נוסף על כך, בכל אתר בוצע 
סקר פרחי בר. שלושה אתרים נדגמו פעמיים בהפרש 

של כשבוע, ושני אתרים נדגמו פעם אחת.

גידול   -  Helianthus annuus )לפיצוח(  חמנית   .2
עצמי  באי-התאם  המאופיין  יהודה  בשפלת  נפוץ 
ובתלות בהאבקת חרקים לצורך ייצור זרעים. החמנית 
פורחת בראשית הקיץ )מאי-יוני( ומבקרים בה דבורי 
דבש ומגוון דבורי בר וחרקים נוספים. נבחרו חמישה 
דיגום,  נקודות  זוג  נבחר  1(, בכל שדה  )מפה  שדות 
אחת בשוליים הסמוכים לפריחת בר )10-2 מטרים( 
והשנייה בשוליים ללא פריחת בר )המרחק בין נקודות 
הדיגום היה לפחות 250 מטר(. בכל האתרים נאספו 
הכוורות  הכנסת  למועד  בסמיכות  נתונים  סוגי  שני 

לשדה )לפני שיא הפריחה(:

חמניות  בקרקפות  דבורים  ביקורי  תצפיות  א. 
)בבוקר ובצהריים. בכל סבב נצפו 15 קרקפות, 
תועדו(.  הפריחה  ושלב  גודלן  לקרקפת.  דקה 

של  הפעילות  היקף  את  מייצגים  אלה  נתונים 
ראשוני  מדד  ומהווים  החמניות  על  הדבורים 
)לכימות  המסופקים  האבקה  לשירותי  מקובל 
האבקה מלא דרושים מדדים נוספים(. נוסף על 
 15( הבר  בפרחי  מבקרים  פעילות  נדגמה  כך 

תצפיות של דקה באמצע היום(
נקודת  בכל   15( דבש  דבורי   - דבורים  לכידת  ב. 
בר  ודבורי  דיגום, לצורך הכנת משטחי אבקה( 
)30 דקות בבוקר ו-30 דקות בצהריים( לצורך 
האפיון של חברת דבורי הבר המבקרת בחמניות 
סמוכות לעומת חמניות רחוקות מפריחת בר. כמו 
)בצהריים,  הבר  מפריחת  הבר  דבורי  נדגמו  כן 
למשך 30 דקות( לצורך אפיון המינים הנמצאים 
הבר  דבורי  כל  זוהו  במעבדה  השדות.  בשולי 
יזוהו  ובהמשך  הסוג\משפחה,  לרמת  שנלכדו 
יוצגו  זה  )במאמר  מומחים  על-ידי  המין  לרמת 
הנתונים בנוגע לסוגים(. בכל אתר בוצע גם סקר 
של  בהפרש  פעמיים  נדגמו  האתרים  בר.  פרחי 

כשבוע.
ניתוח התצפיות בשני הגידולים, וכן ניתוחי השפע והעושר 
של דבורי הבר בחמניות בוצעו במודל ניתוח שונות מעורב 
הוא  )בלוק(  האתר  שבו   )Mixed model ANOVA(
גורם אקראי, סוג בית הגידול )סמוך לפריחת בר או רחוק 
ממנה(, סבב דיגום, השעה ביום והאינטראקציה ביניהם 
ניתוח הפרופורציה של משקל  הם המשתנים הקבועים. 
בוצע  כל משקל הצמידות  ביחס לסך  צמידות השקדים 
במבחן Mann-Whitney )לא הושגה הומוגניות שונויות(.

דבורת דבש ודבורת בר חולקות שלמון

שיטות

מלכודת אבקה קדמית בפתח הכוורתמקבץ כוורות בשולי מטע שקדים עם מלכודות אבקה מוצמדות
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בשולי מטעי השקדים ושדות החמניות נמצא מגוון של 
צמחי בר בכתמי פריחה צפופים לעתים )טבלה 1(.

שקדים
תדירות הביקורים של דבורי דבש בפרחי שקד ומשקל 
)כ-8  פעילות  יום  במשך  שנאסף  הממוצע  הצמידות 
גבוהים באופן מובהק בכוורות שהיו בסמוך  שעות( היו 
בר  מפריחת  רחוקות  לכוורות  בהשוואה  בר,  לפריחת 
)תדירות ביקורים: F=13.35, p=0.001 ; משקל צמידות: 
לעומת  פריחת השקד  ובתחילת   )F=11.66, p=0.002
F=20.17, p=0.001; משקל  שיאה )תדירות הביקורים: 
2 בהתאמה(.   ,1 )גרף   )F=22.55, p<0.001 הצמידות: 
משקל  מכלל  השקד  צמידות  של  המשקל  פרופורציית 
הצמידות הייתה גבוהה באופן מובהק בכוורות הרחוקות 
הבר  לפריחת  הקרובות  הכוורות  לעומת  הבר  מפריחת 

.)U=239, N=26, p=0.046(

חמניות
מגוון של חרקים, העיקריים  ביקרו  בקרקפות החמניות 
וחרקים  חיפושיות  בר,  דבורי  דבש,  דבורי  היו  שבהם 

ופשפשים(.  ארינמלים  זבובים,  נמלים,  )בעיקר  אחרים 
יש לציין כי לא ברור עד כמה המבקרים שאינם דבורים 
תורמים להאבקת החמנית, והדבר דורש בדיקה נפרדת. 
השונות  הקבוצות  של  הביקורים  שמספר  לציין  יש 
הבר  דבורי   .)3 )גרף  שונים  מגורמים  הושפע  בחמניות 
הושפעו מסוג השוליים - מספר הביקורים הממוצע היה 
גבוה יותר בחמניות הסמוכות לפריחת בר לעומת חמניות 
פעילותן   .)F=12.23, p=0.002( בר  מפריחת  רחוקות 
הייתה גבוהה יותר בשעות הבוקר לעומת שעות הצהריים 
)F=4.8, p=0.04(. פעילותן עלתה בשיא פריחת החמניות 

.)F=9.28, p=0.007( לעומת תחילתה

דבורי הדבש הושפעו באופן מובהק רק מסבב הדיגום - 
יותר בשיא העונה  גבוה  היה  מספר הביקורים הממוצע 
)F=9.235, p=0.008(. סוג השוליים  לעומת תחילתה 
הדבש.  דבורי  פעילות  על  מובהק  באופן  השפיע  לא 
רק משעת  מובהק  באופן  הושפעה  החיפושיות  פעילות 
באופן  גבוהה  והייתה   ,)F=6.26, p=0.03( הדיגום 
מובהק בשעות הבוקר לעומת הצהריים. פעילות מבקרים 
מקבוצות אחרות לא הושפעה באופן מובהק משום גורם 

נבחן. התוצאות היו דומות ביותר כאשר הן חושבו עבור 
מדד של תדירות ביקורים )מספר ביקורים לסמ"ר פריחה 

רצפטיבית(.

באופן  גבוהים  היו  הבר  דבורי  סוגי  והעושר של  השפע 
השדות  לעומת  השדות  בשולי  הבר  בפריחת  מובהק 
לעומת  הבר  לפריחת  הסמוכים  ובשוליים  עצמם, 
עושר   ;F=21.1, p<0.001 )שפע:  הרחוקים  השוליים 
נבדל  הסוגים  הרכב  גם   .)F=6.26, p=0.03 סוגים: 
באופן ניכר בין שלושת בתי הגידול ובין שעות הפעילות 
בשולי  הבר  בפריחת  ביותר  רב  היה  המגוון   .)4 )גרף 
בשוליים  יותר  רב  מגוון  ניכר  עצמם  בשדות  השדות. 
של  דומיננטיות  קיימת  שבהם  בר,  לפריחת  הסמוכים 
המשתנה   Lasioglossum ושל   Osmia/Hoplitis
הסוגים  בר,  מפריחת  הרחוקים  בשוליים  היום.  לאורך 
Eucera ו-Lasioglossum, הפעילים בשעות הבוקר, 
 Osmia/Hoplitis-ו  Halictus בסוגים  מוחלפים 
בצהריים. לסיכום, הרכב הסוגים של דבורי הבר והשתנותם 
לאורך היום שונה באופן בולט בשוליים הרחוקים מפריחת 

הבר לעומת השוליים הקרובים.

שדות  בשולי  בר  פריחת  כי  מראות  המחקר  תוצאות 
ההאבקה  משירותי  גורעת  שאינה  רק  לא  ומטעים 
שמקבלים גידולי החקלאות, אלא אף מעלה את פעילות 
המאביקים )דבורי דבש מסחריות ודבורי בר כאחת( ואת 
)על-פי מדד של  כוורות דבורי הדבש בשטח  חוזקן של 
משקל אבקה נאספת(. נוסף על כך, נוכחות פריחת הבר 
תורמת לתפקוד האקולוגי של השטחים החקלאיים כבתי 
בר. תועלות אלה מצביעות על חשיבות  גידול למאביקי 
הן  חקלאיים,  שטחים  בשולי  בר  פריחת  על  השמירה 
מטעמים חקלאיים והן מטעמים אקולוגיים. ההבדלים בין 
השקד לחמנית במועד הפריחה ובאטרקטיביות למאביקי 
בר, כפי שנמצא במחקרים נוספים באזור )פיזנטי, מידע 
שטרם פורסם(, מאפשרים להכליל מתוצאות מחקר זה 

לגידולים נוספים.

נוכחות  של  שלילית  השפעה  על  שהראה  היחיד  המדד 
פריחת בר היה פרופורציית המשקל של צמידות השקד 
בעצים בקרבת  נמוכה  מכלל משקל הצמידות, שהייתה 
בדומה,  ממנה.  הרחוקים  לעצים  בהשוואה  הבר  פריחת 
איזיקוביץ ולופו )1987( מצאו ירידה בשיעור אבקת השקד 
התמשכות  עם  בר  פריחת  לאבקת  בהשוואה  שנאספה 

עונת הפריחה של השקד והתגברות פריחת הבר. עם זאת, 
חשוב להדגיש כי מבחינה כמותית )משקל אבקה נאספת(, 
למרות הירידה בשיעור צמידות השקד, סך משקלן היה 
גבוה בכוורות הסמוכות לפריחת בר בהשוואה לכוורות 
הרחוקות. כמו כן, הצמידות מכילות אבקה, שסביר שלא 
מכיוון  בלבד,  הכוורת  לתזונת  אלא  להאבקה  משמשת 
שהאבקה בצמידה לכודה במבנה דחוס ונמצאת על חלקה 
פחות  ולכן  הדבורה,  של  האחורית  רגלה  של  החיצוני 
מתחככת בצלקת. יש לבחון את הערך התזונתי של אבקת 
שינוי  של  ההשפעה  את  להעריך  כדי  השונים  הצמחים 
פרופורציית האבקה בצמידות על תזונת הכוורת. ואולם, 
כולל(, פריחת  מבחינה כמותית לפחות )משקל צמידות 

הבר מועילה גם בהקשר זה.

על  הן  הדבורים,  פעילות  בקביעת  החשובים  הגורמים 
)איסוף  הכוורת  ברמת  והן  ביקורים(  )תצפיות  הפרחים 
צמידות( הם נוכחות פריחת בר סמוכה והמועד - הן ברמת 
)תחילת  העונה  ברמת  והן  צהריים(  לעומת  )בוקר  היום 
הפריחה של הגידול לעומת שיאה(. ברור שגורמים אלה 
משתנים  והרכבה  הבר  פריחת  )כמות  בזה  זה  כרוכים 
ההשפעה  שנבחנו  הגידולים  עבור  אולם  הזמן(,  לאורך 

העונה.  כל  לאורך  נמשכה  הבר  פריחת  של  המיטיבה 
סביר שמקורה של ההשפעה המטיבה של פריחת הבר 
בגיוון שהיא מספקת במקורות השיחור בהשוואה לגידול 
החקלאי. גיוון זה יכול לתרום לחיזוק כוורות דבורי הדבש 
שבו  השטח  בר.  מאביקי  של  יותר  רחב  מגוון  ולמשיכת 
צומחים פרחי הבר יכול לספק גם מקומות קינון אפשריים 

למקנני קרקע, חללים או חומר צמחי מסוגים שונים.

בתוך  להבדלים  כי  מראות  בחמניות  הלכידות  תוצאות 
רבה  השפעה  בית-גידול(  )מיקרו  החקלאי  הגידול  בית 
על תפקודו כבית גידול למיני בר ועל תרומתו לשמירת 
בר  דבורי  של  יותר  הגבוהים  והשפע  העושר  המגוון. 
נכון  תכנון  כי  מראה  בר  לצמחיית  הסמוכים  בשוליים 
לא  שטחים  השארת  על  והקפדה  חקלאות  שטחי  של 
יכולה לתרום רבות להעלאת המגוון  מעובדים בשוליים 
הביולוגי ולאספקת שירותי האבקה לגידולים. בשוליים 
הרחוקים מפריחת בר נמצאו רק דבורי בר אשר ידועות 
כבעלות אסוציאציה לשטחי חקלאות, כלומר, משגשגות 
בשטחים חקלאיים אינטנסיביים, ואילו בשוליים הסמוכים 
לפריחת הבר נמצאו גם סוגים האופייניים לשטחים שאינם 

חקלאיים.

תוצאות

דיון
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טבלה11:
צמחי1הבר1שפרחו1בשולי1מטעי1השקדים1ושדות1החמניות

שולי1שדות1חמניותשולי1מטעי1שקדים

אמיתה קיצית )סוככיים(ארבע כנפות מצויות )פרפרניים(

גזר קיפח )סוככיים(בקיה צרפתית )פרפרניים(

נירית הקמה )סוככיים(חרדל לבן )מצליבים(

שלמון יפואי )שלמוניים(טוריים מצויים )מצליבים(

שברק מצוי )פרפרניים(חרצית עטורה )מורכבים(

ביקיה )פרפרניים(מוצית קוצנית )מורכבים(

ירוקת חמור מצויה )דלועיים(ניסנית דו-קרנית )מורכבים(

ינבוט השדה )שיטיים(קחון )מורכבים(

חוח עקוד )מורכבים(מעוג כרתי )חלמיתיים(

דרדר )מורכבים(מקור החסידה חלמיתי )גרנייים(

לפתית מצויה )מצליבים(ציפורנית מגוונת )ציפורניים(

שלח ספרדי )מצליבים(

טוריים מצויים )מצליבים(

עוקץ עקרב שעיר )זיפניים(

חבלבל השדה )חבלבליים(

צלף זהרי )צלפיים(

משקל1צמידות1שנאספו1במלכודות1האבקה,1בממוצע1לכוורת1ליום1פעילות1)18שעות(1בחלוקה1לצמידות1שקד1 גרף 1.2
ולצמידות1פריחת1בר,1בסמוך1לפריחת1בר1ובמרחק1מפריחת1בר

תדירויות1הביקורים1של1דבורי1דבש1בפרחי1שקד1בעצים1הקרובים1לפריחת1הבר1והרחוקים1ממנה1בתחילת1פריחת1 גרף 1.1
)round12(11ובשיאה)round11(1השקד

ממוצע1הביקורים1לקרקפת1חמנית1לדקה1בחלוקה1לקבוצות1החרקים1השונות1שנצפו1ובהשוואת1סוג1השוליים1)עם1 גרף 1.3
ובלי1פריחת1ברbloom,1no bloom1-1(,1שעת1התצפית1)AM 8-12; PM 12-16(1וסבב1הדיגום1)תחילת1הפריחה1

.)round1211שיא1הפריחה;round11

הרכב1הסוגים1של1דבורי1הבר1שנלכדו1בשוליים1הסמוכים1לפריחת1ברblooming edge(1(,1בשוליים1הרחוקים1 גרף 1.4
מפריחת1הברNon-bloom edge(1(1ובשוליים1הפורחים1)Surrounding(1בשעות1הבוקר1)AM 8-12(1לעומת1

.)12-16 PM;112-13 mid day(1שעות1הצהריים
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שטחים1חקלאיים1כתשתית1לתפוצת1
אורגניזמים:1מה1הערך1של1ענפי1החקלאות1

השונים1לקישוריות1המגוון1הביולוגי1במרחב?
עמית1דולב1,1,2אורית1סקוטלסקי1,1רועי1פדרמן12ויוחאי1כרמל2

1: מרכז יונקים ומחלקת שמירת טבע, החברה להגנת הטבע. 2: הנדסה סביבתית, הטכניון.

השטחים הפתוחים בישראל נחשבים אזורים חיוניים 
המערכת  של  ולשלמותה  המינים  מגוון  של  לקיומו 
הטבע,  שמורות  את  כוללים  אלו  שטחים  האקולוגית. 
מבחינה  המוגנים  נוספים  ואזורים  הקק"ל  יערות  את 
סטטוטורית ומהווים בסיס קיום למינים השונים, וכן שטחי 

חקלאות מענפים שונים.

ניתוח מאפייני התפוצה במרחב של קבוצות חולייתנים 
הנתונים בסכנת הכחדה, הראה את חשיבותם הרבה של 
שטחים שמחוץ לאזורים המוגנים לפעילותם של מינים 
דגים  זוחלים,  עופות,  )יונקים,  בסיכון  המצויים  שונים 
ודו-חיים(. מרביתם של שטחים אלו הם שטחים חקלאיים 
החקלאיים  שלאזורים  הדבר  משמעות  שונים.  מסוגים 
חשיבות רבה לפעילותם של מינים רבים. הידע על מידת 
הקישוריות/חדירות דרך אזורים אלו בישראל מועט ביותר.

האחרונות  בשנים  בנושא  שהוכנו  ספרות  סקירות 
החקלאי  השטח  שלפיהם  חשיבה  כיווני  על  מצביעות 
הוא חלק אינטגראלי מהשטחים הפתוחים ומן המערכות 
האקולוגיות שהם מקיימים. במסגרת תפיסה זו, באירופה 
מיושמות תכניות שונות המתגמלות חקלאים על פעולות 
אדמותיהם.  של  האקולוגית  הערכיות  את  המשפרות 
המציעה  גישה  היא  זה  בתחום  המובילות  הגישות  אחת 
 Wildlife"  - הטבע  שמירת  ובין  מזון  ייצור  בין  לאזן 
Friendly Agriculture", על-ידי תכנון נופים חקלאיים 
הטרוגניים ורב-תפקידיים. לפי גישה זו, הנוף של אזורים 
)אזורי  טבעיים  כתמים  של  כפסיפס  מעוצב  כפריים 
חקלאיים  גידול  בתי  של  כתמים  לצד  שמורים(,  גלעין 
לספק  עשויה  זו  אנטרופוגניים(.מערכת  חיץ  )אזורי 

ביולוגית.  ובקרה  כהאבקה  חשובים  מערכת  שירותי 
ניהול השטחים החקלאיים מתמקד לעתים בכמה מינים 
ותהליכים מקומיים, אבל בראייה דינמית וארוכת טווח, 
לנופים חקלאיים חשיבות רבה לאורגניזמים ולמערכות 
שונות. מורכבות מבנית במערכת משולבת של חקלאות 
ושטחים טבעיים נותנת פיצוי לשטחים שבהם יש חקלאות 
יכול  בעלי  אורגניזמים  כאלה,  באזורים  אינטנסיבית. 
הגירה גבוהה עשויים להרחיב את תפוצתם דרך האזורים 
פעילות  שטח  לקבל  ובכך  שכנים,  לאזורים  החקלאיים 

אפקטיבי רחב יותר.

חשיבות1המורכבות1המבנית1של1המרחב1
החקלאי1לשימור1המגוון1הביולוגי

הגומלין  יחסי  את  הדגישו  האחרונות  השנים  מחקרי 
והראו  בנוף,  שונים  קרקע  שימושי  בין  המרחביים 
שהאינטנסיפיקציה של המרחב החקלאי עלולה להשפיע 
שונים.  מינים  עבור  אקולוגי  מסדרון  בתור  תפקודו  על 
הגידול  בתי  בין  מתברר שההשפעות של קטיעת הרצף 
המרחב  את  המאכלסות  החברות  הרכב  על  היבשתיים 
החקלאי, קשורות לא רק לגודל הכתמים שנשארו ולמרחק 
הגידול  בתי  בין  המבניים  להבדלים  גם  אלא  ביניהם, 
הסמוכים.  החקלאיים  הקרקע  שימושי  לבין  הטבעיים 
הוא  יותר,  הטרוגני  החקלאי  שהנוף  ככל  כללי,  באופן 
יותר. לכן, כדי לשמור  עשוי לתמוך במגוון ביולוגי גדול 
יש להגדיל את  על המגוון הביולוגי באזורים חקלאיים, 
המורכבות המבנית של הנוף החקלאי. מחקרים קודמים 
הגדירו כמה עקרונות כלליים לתכנון נוף חקלאי התומך 

בשימור המגוון הביולוגי:

שטחים1 של1 רצפים1 על  ולהגן  פיתוח  אזורי  לקבץ   •
פתוחים - טבעיים או מעובדים.

את  ולמזער  טבעיים  צמחייה1 כתמי1 על  לשמור   •
ההפרעות בהם.

לצמצם1חדירה1והתפשטות של צמחים לא-מקומיים.  •
החקלאיים  השדות  בשולי1 משמר  ממשק  לתכנן   •

)בהתאם למטרות חקלאיות ואקולוגיות(.
באופן  השדות  בתוך1 החקלאי1 הממשק1 את  לנהל   •
שממזער את ההשפעות השליליות שלהם על המגוון 
הביולוגי ועל היציבות של המערכת האגרו-אקולוגית.
מחקרים  אין  שכמעט  עולה  המדעית  הספרות  מסקירת 
אמפיריים העוסקים בתפקוד השדות החקלאיים עצמם 
בקרב  הרווחת  ההנחה  אקולוגיים.  מסדרונות  בתור 
באופן  המעובדים  השדות  שמרבית  היא  אקולוגים 
למינים  גידול  בית  לשמש  מתאימים  אינם  אינטנסיבי 
מקומיים. עקב כך קשה למצוא בספרות המדעית מידע 
בנוגע לחשיבותם של ענפי חקלאות שונים לשימור המגוון 

הביולוגי באזורים חקלאיים.

מסדרונות1כבסיס1לקישוריות1אקולוגית1
במרחב1חקלאי

בין  קישוריות  מחייב  אקולוגית  מערכת  של  קיומה 
והגנים  הטבע  רשות  הכינה  כן  ועל  השונות,  יחידותיה 
זו  בשנים האחרונות מפת "מסדרונות אקולוגיים". מפה 
כוללת שטחי שמורות טבע ושטחים המוגנים סטטוטורית, 
בין  קישור  המאפשרים  אחרים  פתוחים  שטחים  וכן 
את  בחשבון  מביאה  אינה  המסדרונות  מפת  השמורות. 
הדיפרנציאלית  ותרומתם  החקלאיים  השטחים  מכלול 
שהשטחים  מראש  להעריך  אפשר  הביולוגי.  למגוון 

רקע



29

החקלאיים, שהם חלק ניכר מהשטחים הפתוחים בישראל, 
תורמים באופן כלשהו לקיומם של מינים שונים, גם בתור 
טבעיים.  פעילות  אזורי  בין  קישור  המאפשרים  נתיבים 
אחד הדברים החסרים כיום לאקולוגים ולמתכננים הוא 
ענפי  של  הדיפרנציאלית  התרומה  למידת  הערכה  כלי 
החקלאות השונים לקישוריות הפוטנציאלית עבור מגוון 

אורגניזמים.

לעבודה זו שתי מטרות עיקריות:

דירוג הערכיות של ענפי החקלאות השונים למערכת   .1
האקולוגית ולמגוון המינים.

בחינת כיווני פעולה ומציאת כלים פשוטים לקובעי   .2
ענפי  של  השפעתם  את  לבחון  בבואם  המדיניות 

החקלאות בישראל על המערכת הטבעית.

בחינת החשיבות של שטחי החקלאות מענפים שונים 
לקישוריות במרחב עבור קבוצות מינים שונות, היא אתגר 
שההתמודדות עמו איננה פשוטה. מאחר שמדובר בשילוב 
מידע מקבוצות סיסטמטיות רבות, החלטנו לבחון נושא זה 
בעזרת סקר דלפי )Delphi survey( לשקלול דעות של 
נועד לטפל בבעיות מורכבות  מגוון מומחים. סקר דלפי 
שיש בהן חוסר במידע אמפירי, שאי-הוודאות בהן גדולה 
ניתן לשיפוט, על-ידי סינתזה של חוות  ושמקור המידע 
קולקטיבית(  )אינטליגנציה  מומחים  של  משורה  דעת 
בתחום נתון. בעשורים האחרונים נעשה שימוש בגישה זו 

בכמה עבודות באקולוגיה.

הרלוונטיים  החקלאיים  האזורים  שמרבית  מאחר 
לשימור המגוון הביולוגי מצויים מצפון לאזור המדברי, 
לצורך  תיכוני.  הים  בחבל  העבודה  את  למקד  החלטנו 
בישראל  השונים  החקלאות  ענפי  של  ההשפעה  בחינת 
ענפי  קיבצנו את  הביולוגי,  עבור המגוון  על הקישוריות 
החקלאות לקבוצות האלה: מטעים, מדגה, מרעה, חקלאות 
מבונה )רפתות, לולים, גידולי חממות, בתי רשת(, גידולי 
שדה לא מושקים )ַּבעל( וגידולי שדה מושקים )שלחין(. 
בחרנו אחד-עשר אקולוגים )מדענים ואנשי שטח( בעלי 
ידע על פעילות אורגניזמים מקבוצות טקסונומיות שונות 

מהאקולוגים  אחד  כל  עם  נפגשנו  חקלאיים.  בשטחים 
למפגש יחיד שכלל שיחה על נוכחות אורגניזמים במרחב 
כל  בסוף  השונים.  החקלאות  ענפי  בהשפעת  החקלאי 
חקלאי  ענף  כל  של  הערכיות  את  המומחה  דירג  מפגש 
לפעילות של קבוצות מינים שעליהן יש לו ידע. בעבודה 
זו שולבו תובנותיהם של האקולוגים שרואיינו בתחומים 
החקלאיים  השטחים  ערכיות  על  המידע  הרלוונטיים. 

התקבל בתור תוצר של עיבוד השאלונים.

ביצענו ניתוח מקרה לבחינת ה"קישוריות" של אזור עמק 
יזרעאל ועמק חרוד )איור 1( עבור המגוון הביולוגי במרקם 
הכולל שטחים חקלאיים, שטחים טבעיים ומרחב מיושב. 
נבנתה מפת שימושים חקלאיים במרחב זה, והיא הומרה 
לשכבת רסטר. כל תא קיבל ערך כמותי בהתאם לסיווג של 
הענף החקלאי שהתקבל מהמדרג המשוקלל. בחינת מידת 
הקישוריות של אזור נבחר נעשתה בעזרת שיטת "עלות 
מינימאלית של נתיב" )least cost pathway( בתכנת 
Arcviwe 9.3. בשיטה זו נבחר נתיב מנקודת מוצא נתונה 
בו  יעד מוגדרת, שהערך של סך דירוגי התאים  לנקודת 
מינימלי. מאחר שגודל התא ידוע, היה אפשר לחשב את 

אורכו של הנתיב הנבחר.

שיטות

איור 11
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השפעת1מורכבותו1של1הנוף1החקלאי1
על1המגוון1הביולוגי

השטחים  מכלל  ניכר  חלק  הם  חקלאיים  שטחים 
הפתוחים בישראל, ומשום כך חשיבותם לשימור המגוון 
התמקד  טבע  שמירת  ממשק  גדולה.  בישראל  הביולוגי 
בעבר בעיקר בשמורות טבע שבהן ניתנה עדיפות לסגירת 
שטחים ללא הפרעה. בשנים האחרונות התגבשה הבנה 
ושיש חשיבות  והחקלאות הם חלק מהמערכת  שהאדם 
להתייחסות הוליסטית. מערכת אינטגרלית של שטחים 
טבעיים ושטחים חקלאיים בעלת מורכבות מבנית גבוהה, 
וסגורים להגדלת  פני שימור שטחים קטנים  על  עדיפה 
המשותפות  התובנות  בבחינת  הכולל.  התפקודי  המגוון 
שעלו בעניין דרישותיהם של קבוצות האורגניזמים השונות 
בהיבט של מורכבות מבנית, ציינו מרבית המרואיינים את 

הנושאים האלה:

שדה  לגידולי  מטעים  בין  המשלב  חקלאי  לפסיפס   •
וכן  יותר לשמירת המגוון הביולוגי  יש תרומה רבה 
ולהפחתת  לוויסות מזיקים בעזרת טורפים טבעיים 

השימוש בחומרי הדברה.
באזורי  הטבעיות  המערכות  לשימור  הנוגע  בכל   •
העמקים, החקלאות המועדפת היא חקלאות גידולי 
שדה מסורתית ואורגנית, עם מעט כתמים של מטעים. 
ייתכן שכתמי מטעים בעמקים, דומים מבחינה מבנית 
לכתמי צומח מעוצה שצמחו בעבר בעמקים האלה. יש 
לזכור שבניגוד לעבר, המטעים הניטעים כיום בעמקים 
כמו  אינטנסיביים  ובטיפולים  בגידור  מתאפיינים 

ריסוסים, הפוגעים במינים רבים.
סביב  הצרים  השוליים  לאזורי  רבה  חשיבות  יש   •
החלקות החקלאיות. יש לשמור על שוליים עם צומח 
בר  עצי  על  ולא אקזוטי. חשוב מאוד לשמור  טבעי 
בהפרת  להמעיט  מומלץ  כן,  כמו  החקלאי.  במרחב 

הקרקע ובעיבודה באזורי השוליים בין השדות.
מרכיבים  שני  על  הצביעו  השונים  האקולוגים  המלצות 
למרב  חשיבות  להם  שיש  המבנית  במורכבות  עיקריים 
הקבוצות שנבדקו. מרכיב אחד הוא חשיבותם של כתמים 
טבעיים החודרים לתוך החקלאות האינטנסיבית. המרכיב 
השני הוא שימור שולי החלקות תוך הקטנת ההפרעה בהם 
ומתן העדפה לצומח טבעי. המרכיב הראשון כולל רכיבי 
נוף טבעי בשטח )בפרט ערוצי נחלים וכתמים לא מעובדים 
בין חלקות(. המרכיב השני כולל התייחסות לשולי השטח 
אקטיבית  לפעולה  ודרישה  החקלאי,  באחריות  הנמצא 

שעליו לעשות כדי לתרום לשימור המגוון הביולוגי.

ענפי1החקלאות1השונים1והשפעותיהם1
על1המערכות1האקולוגיות1ומגוון1

המינים
של  לקיומה  הכרחי  הטבעיים  במשאבים  השימוש 
ייצור  מפעילות  כחלק   - השונים  ענפיה  על  החקלאות 
מוערך  בישראל  החקלאיים  השטחים  היקף  המזון. 
שטחי  נכללים  לא  זו  בהערכה  דונם.  מיליון  בשלושה 
נוספים  דונם  מיליון  בשני  מוערך  שהיקפם  המרעה, 
שעבורם יש הסדרי חכירה קבועה, ועוד כשני מיליון דונם 

של שטחי מרעה בחכירה זמנית.

קבוצות  על  שונות  השפעות  יש  שונים  חקלאות  לענפי 
את  המומחים  דירגו  במפגשים  השונות.  האורגניזמים 
אחת  כל  של  לפעילותה  חקלאי  ענף  כל  של  הערכיות 
מקבוצות האורגניזמים שנבחנו. ההבדלים בין הדרישות 
של קבוצות האורגניזמים השונות יוצרים הבדלים במידת 
זאת,  עם  השונים.  החקלאות  מענפי  הנגרמת  ההפרעה 
מהענפים  אחד  כל  של  לערכיות  מייצג  ביטוי  לתת  כדי 
למגוון המינים שסקרנו, ביצענו מיצוע של כלל ההערכות 
לקבוצות השונות עבור כל ענף חקלאי, תוך הוספת השונות 
המבטאת את ההבדלים בין קבוצות האורגניזמים השונות. 
קבלת אפיון קולקטיבי המבטא את דעת כלל המומחים 
עבור כל ענף נעשתה על-ידי חישוב הערך הממוצע לאחר 
הכפלת הדירוג של כל מומחה עבור קבוצת האורגניזמים 

שבה הוא מתמחה.

תוצאות הדירוג של המומחים הצביעו על הבדלים ניכרים 
החקלאי  הענף  השונים.  החקלאות  ענפי  של  בערכיות 
שתנאיו הם הקרובים ביותר למצב של המערכת הטבעית 
החקלאות  לעומתה,   .)2 )איור  המרעה  חקלאות  הוא 
המבונה דורגה בערכיות הנמוכה ביותר. מבין ענפי הגידול 
האינטנסיביים, אפשר לראות דמיון רב בין דירוג גידולי 
ערכיות  לכולם   - ומטעים  שלחין  ַּבעל,  בממשק  שדה 
חקלאי  ענף  היא  המדגה  חקלאות  בינונית.  אקולוגית 
ששטחו הכולל מצומצם ומאפייניו שונים מאוד )בהיותו 
הענף האקוואטי היחיד(. מתוך סקר זה עולה שהערכיות 
של ענף זה למערכת הטבעית גבוהה יותר משל שאר ענפי 

החקלאות האינטנסיביים )איור 2(.

מקרה1מבחן1מרחבי
תוצאות  של  המרחביות  המשמעויות  את  לבחון  כדי 
ועמק  יזרעאל  עמק  שסביב  האזור  את  בחרנו  העבודה, 
חרוד. ערכנו בו ניתוח מרחבי ממוקד של ענפי החקלאות 
השונים בעזרת מערכת GIS. ערכיות השטחים החקלאיים 
מניתוח   .)2 )איור  דלפי  סקר  תוצאות  על-פי  נקבעה 
ההיבטים הקשורים למורכבות המבנית בסקר דלפי של 
החשובים  הנושאים  שאחד  עלה  החקלאיים,  השטחים 
זה  נושא  לבחון  כדי  החלקות.  שולי  שימור  הוא  ביותר 
המתבססת  השוואה  ערכנו  המבחן  אזור  של  במרחב 
על ערכיות שולי השדות. מיפוי אזור נבחר זה )איור 3( 
החקלאות  ענפי  של  בחשיבות  ההבדלים  את  ממחיש 
השונים עבור המגוון הביולוגי במרחב אמיתי. חשוב לציין 

תוצאות

ערכיות1ממוצעתSE±(1(1של1ענפי1החקלאות1השונים1למגוון1הביולוגי1לאחר1הכפלת1הדירוג1של1כל1נשאל1לקבוצה1שבה1הוא1מומחה.1"1"1-1ערכיות1מינימלית1 איור 12
המקבילה1למצב1בשטח1בנוי,1ו-"5"1מצב1של1ערכיות1מרבית1המקבילה1לשטח1טבעי.
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את הרשת הצפופה של שולי חלקות ודרכים חקלאיות, 
שעשויים לספק מגוון גדול של מסדרונות תנועה. אמנם 
ערכיותם נמוכה מזו של ערוצי נחלים, אך כמותם הרבה 

תורמת למסדרונות תנועה בדרגת חשיבות שנייה.

ודרכים  שדות  שולי  של  השפעתם  את  לבדוק  כדי 
חקלאיות על מידת הקישוריות של השטח, ביצענו ניתוח 
כמותי לבחינת ה"עלות" של חציית אזור המבחן. הוגדרו 
העמקים,  בשולי  יעד  נקודות  וכמה  מוצא  נקודות  כמה 
 Least cost( "ובעזרת שיטת "עלות מינימלית של נתיב
pathway( נבחר עבור כל מקרה נתיב שבו סך הערכים 
נבחן  מהמקרים  אחד  כל  מינימלי.  הוא  בו  תא  כל  של 
פעמיים: פעם אחת לנתיב עם "עדיפות לדרכים חקלאיות" 

ופעם שנייה לנתיב "ללא עדיפות".

השוואת אורך "נתיבי העלות המינימלית" בין מרחב חקלאי 
ללא עדיפות לשולי שדות לבין מרחב עם עדיפות, הראתה 
שקיימת העדפה מובהקת לנתיבים שבהם ניתנה עדיפות 
לדרכים חקלאיות ולשולי שדות. משמעות ההשוואה הזאת 
היא שאם שולי שדות יתפקדו כאזורי שוליים המאפשרים 
מסוימות,  אורגניזמים  קבוצות  של  והתבססות  תנועה 
ותגדל  החקלאי  המרחב  של  הקישוריות  רמת  תשתפר 
ערכיותו האקולוגית. שיטה זו ממחישה את היישומיות של 
מפת הערכיות של שטחים חקלאיים בתור כלי לבחינת 
חשיבותו של ממשק חקלאי כלשהו עבור המגוון הביולוגי.

השוואה1למסדרונות1אקולוגיים
ערכיות דיפרנציאלית של מרחב נתון, כמו מרחב חקלאי, 
מאפשרת לזהות מסדרונות מעבר מועדפים. כאשר בסיס 
המידע לדירוג הערכיות כולל את קבוצות האורגניזמים 
טוב  סיכוי  יש  שעשויות לעשות שימוש באותו מסדרון, 
יותר שהמסדרון המוצע אכן יתפקד ככזה. מפת ערכיות 
ידיעותיהם  את  שמשקלל  ביולוגי  מידע  על  המבוססת 
נתיבים  על  מידע  לקבל  מאפשרת  מומחים,  קבוצת  של 
מסדרונות  בתור  לשמש  מתאימים  להיות  שעשויים 
אקולוגיים. כדי לבחון זאת השווינו בין המפה שהתקבלה 
מאזור המבחן לבין מפת המסדרונות האקולוגיים בישראל 
)איור 4(. אפשר לראות התאמה רבה מאוד בין המפות - 
רבים מהאזורים שסומנו בערכיות גבוהה בעבודה זו, סומנו 
גם במפת המסדרונות האקולוגיים, אף שמפת המסדרונות 
האקולוגיים לא התבססה מידע ביולוגי. עם זאת, השוואה 
פרטנית בין המפות מגלה נקודות שבהן נראים הבדלים 
4( הבדלים הנובעים  1 ו-2 באיור  משמעותיים, )נקודות 

מאופן יצירתן של המפות.

היישומיות של מפת הערכיות של  זה ממחיש את  חלק 
שטחים חקלאיים בתור כלי עזר תכנוני. הדוגמאות לעיל 
ולייעל  לשפר  שכזה  כלי  של  הפוטנציאל  על  מצביעות 
את התכנון )והעדכון( של מסדרונות אקולוגיים, ולאפשר 

שילוב של מידע ביולוגי בבסיס המידע לקביעתם.

מיפוי1ערכיות1השטחים1החקלאיים1באזור1המבחן1על-פי1תוצאות1סקר1דלפי.1"1"1מבטא1ערכיות1נמוכה1ביותר1המקבילה1למצב1בשטח1בנוי,1ו-"5"1מצב1של1ערכיות1 איור 13
גבוהה1והפרעה1מינימלית,1המקבילה1לשטח1טבעי.1גבולות1השטחים1החקלאיים1קיבלו1עדיפות1כמפורט1בטקסט.

מפה1של1ערכיות1השטחים1החקלאיים1באזור1המבחן1ומעליה1מפת1המסדרונות1האקולוגיים1במרחב1זה.1תיחום1המסדרונות1האקולוגיים1נצבע1בגוון1כחול1שקוף1 איור 14
למחצה1כדי1לאפשר1לזהות1מתחת1את1ערכיות1השטחים1החקלאים1כפי1שנקבעו1מתוך1עבודה1זו.
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השטחים  של  והשליליות  החיוביות  ההשפעות 
שירותי  על  וההשלכות  הביולוגי,  המגוון  על  החקלאיים 
המערכת האקולוגית, דורשות הסתכלות רחבה על הנוף 
הכולל. השימוש בכלי כמו סקר דלפי, כפי שנעשה בעבודה 
זו, מאפשר ליצור "חשיבה קולקטיבית" המציפה נושאים 

בעלי חשיבות מרכזית.

הידע באופן שִאפשר לטפל במידע  סינתזה של  ביצענו 
בשתי דרכים: א. לדרג את ענפי החקלאות השונים לפי 
משמעותם לקבוצות אורגניזמים שונות. ב. להשתמש בו 
בתור כלי עזר לתכנון המאפשר לבחון את השפעתם של 
ענפי החקלאות באזור הים תיכוני על מגוון רחב של מינים 

מהמערכת הטבעית.

החקלאות  ענפי  המינים,  מגוון  על  ההשפעות  מבחינת 
נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות:

)מרעה(.  אקסטנסיבית  חקלאות   - גבוהה  ערכיות   .1
דרגת ההפרעה הנמוכה יחסית והדמיון הרב לשטחים 
הטבעיים הופכים ענף חקלאי זה לענף בעל חשיבות 

רבה למגוון הביולוגי.
של  אינטנסיבית  חקלאות  ענפי   - בינונית  ערכיות   .2
אלה  שטחים  רשת.  ללא  ומטעים  שדה  גידולי 
משתרעים על פני מרחב גדול, אולם מתאפשר מעבר 

של אורגניזמים במרחב זה.
חממות,  הכוללת  מבונה  -חקלאות  נמוכה  ערכיות   .3
דירים, רפתות ולולים. לקטגוריה זו אפשר לצרף גם 
מטעים המכוסים ברשת, מאחר שאינם נגישים לרבים 

מהאורגניזמים.

בערכיות  החקלאות  בענפי  מתאימה  ממשק  פעילות 
מרבית  הביולוגי.  למגוון  רבות  לתרום  עשויה  הבינונית, 
ענפי  של  מגוון  הכולל  שפסיפס  הדגישו  האקולוגים 
חקלאות אינטנסיבית, עדיף על פני אזורים נרחבים של 
מונוקולטורה, לא רק בגלל ההבדל בסוג הגידול אלא גם 

בגלל העלייה בכמות שולי החלקות במרחב נתון.

האקולוגיים  המסדרונות  מפת   - אקולוגיים  מסדרונות1
הפכה לכלי תכנון חשוב הכולל בעיקר שטחים פתוחים 
טבעיים המוגנים סטטוטורית. תוצרי עבודה זו נתנו ביטוי 
המגוון  על  החקלאיים  האזורים  של  להשפעה  מרחבי 
על  המתבססים  אקולוגיים  מסדרונות  והציפו  הביולוגי, 
למפת  זו  עבודה  תוצרי  של  השוואה  ביולוגיות.  תובנות 
ומצד שני  רבה מצד אחד,  המסדרונות העלתה התאמה 
חשפה את נקודות החולשה הנובעות מאי-שימוש במידע 
אקולוגי. שימוש בטכניקה זו לכל האזור הים תיכוני, מקו 
קריית גת וצפונה, יכול לתרום לשיפור מפת המסדרונות 

האקולוגיים.

תכנון1וממשק1של1מערכות1חקלאיות - בשנים האחרונות 
ומצטמצם  קרקע  משמר  בממשק  השימוש  מתרחב 
השימוש בחומרי הדברה. עם זאת, טיפול פרטני מסוג זה 
קודמות  עבודות  נתון.  מתייחס לשדה חקלאי של משק 
נקודת  את  להרחיב  צריכה  חקלאית  שמערכת  מראות 
המבנית  המורכבות  היבטי  על  אחריות  ולקחת  המבט 
ורגולציה של  בתהליכי התכנון. לשם כך דרושים תכנון 
המבנית  למורכבות  התייחסות  תוך  חקלאיים,  שטחים 
ולמסדרונות התנועה עבור המערכת הטבעית לצורך קיום 

שירותי מערכת, והכרה בחשיבות המגוון הביולוגי.

מערכת תכנון כזאת יכולה גם לתמרץ ולעודד כיווני ממשק 
אזור. המצב  לכל  חקלאי המתאימים מבחינה אקולוגית 
וחדות  ברורות  המלצות  קבלת  על  מקשה  כיום  הקיים 
בנוגע ליעדים לשמירת הטבע באזורים חקלאיים שונים, 

ולמגמות החקלאיות שכדאי לתמרץ באזורים אלה.

עבודה זו היא צעד ראשון בכיוון שיאפשר לבנות מערכת 
קריטריונים אקולוגיים לתכנון מרחבים חקלאיים, מערכת 
עם  וכלכליים  חקלאיים  יעדים  של  שקלול  שתאפשר 

יעדים אקולוגיים.

דיון
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חקלאות1אינטנסיבית1ושמירה1על1מגוון1המינים1
של1זוחלים1ודו-חיים:1האם1וכיצד1אפשר1לשלב1

בין1השניים?
אד1נוף1יהל1פורת,1המחלקה1לזואולוגיה,1אוניברסיטת1ת"א

דותן1רותם,1חטיבת1מדע,1רשות1הטבע1והגנים

העכשווי  הביולוגי  המגוון  למשבר  המרכזי  הגורם 
הוא הגידול העצום באוכלוסיית האדם, המנצל מערכות 
התורמים  שונים  קרקע  לשימושי  אותן  ומסב  טבעיות 
נמצאת  אלו  קרקע  שימושי  בראש  ולרווחתו.  לקיומו 
כארבעים  מכסה  המרעה,  שטחי  לצד  אשר  החקלאות, 
כדור הארץ. בחמישים השנים  היבשה של  אחוז משטח 
האחרונות חל תהליך של אינטנסיפיקציה חקלאית אשר 
מביא לידי ירידה דרסטית במורכבות המבנית של אזורים 
הסיבה  הוא  זה  שתהליך  להניח  מקובל  כיום  חקלאיים. 
המרכזית לירידה במגוון הביולוגי המאפיין אזורים אלו. 
לנוכח זאת התפתחה באירופה בעשורים האחרונים גישת 
ה-"Wildlife Friendly Agriculture" - גישה הרואה 
מערכת1חקלאית-אקולוגית,  בנוף של אזורים חקלאיים 
של  כתמים  לצד  טבעי  צומח  כתמי  של  פסיפס  כלומר 
שימושי קרקע חקלאיים שונים. על-פי גישה זו, יש לבסס 
מדיניות של שמירת טבע באזורים חקלאיים על מחקרים 
בין הכתמים  יחסי הגומלין  אקולוגיים העוסקים בהבנת 

הטבעיים ובין הכתמים החקלאיים.

שלב1א':1סקר1השוואתי1של1שימושי1
קרקע1חקלאיים1שונים1

כדי להבין את יחסי הגומלין הנ"ל השווינו את ערכי מגוון 
והערכיות לשימור מגוון המינים  המינים, הרכב החברה 
של הזוחלים והדו-חיים, וזאת בסדרה של ארבעה שימושי 
קרקע חקלאיים המאפיינים מערכת חקלאית-אקולוגית 
בחבל הים-תיכוני של ישראל. כמו כן בדקנו מהם הנתונים 

הסביבתיים המשפיעים על עושר המינים בשימושי הקרקע 
החקלאיים השונים, ומה משקל המורכבות המבנית של 
שימוש הקרקע החקלאי בהקשר זה. קבוצות טקסונומיות 
אלו נבחרו מכיוון שבשנים האחרונות נמצא שמחד גיסא 
חולייתנים אחרות עקב  יותר מכל קבוצות  הן מאוימות 
שינויים עולמיים בפריסת שימושי הקרקע, ומאידך גיסא 
הן עשויות לשמש כמדד לאיכותן של מערכות אקולוגיות. 
נוסף על כך, הדיגום והזיהוי שלהן בשדה פשוט יחסית, 
וגורם הפרעה מעטה יחסית לגידול החקלאי. את המחקר 
ערכנו באזור רמות יששכר שבמזרח הגליל התחתון - אזור 
צחיח למחצה המאופיין בתצורת צומח טבעית של בתה 
הקרקע  שימושי  שיזף.  ועצי  שיחים  מעט  עם  עשבונית 
השונים שנבחרו בשלב זה היו: שטחי מרעה בקר בבתה 
עשבונית, ערוצים המשמרים רצועה צרה של תכסית צומח 
ומנקזים את החלקות החקלאיות, מטעי  וסלע מקומיים 
עשב  רצועות  )השארת  קרקע  משמר  בממשק  שקדים 
חיטה בממשק משמר קרקע  ושדות  בין שורות העצים( 
)חלקות אי-פליחה(. בכל אחד משני תת-אזורים שונים 
מוקמו שמונה חלקות מחקר )שש-עשרה חלקות בסה"כ(. 
מגוון מיני הזוחלים והדו-חיים נדגם שבע פעמים בחודשים 
אוקטובר 2009 - אפריל 2010 על-ידי סריקות מוגבלות 
מלכודות  ועל-ידי  הנבדק,  המחסות  ובמספר  במרחק 

נפילה.

1  שלב זה הוא חלק מעבודת המאסטר של יהל פורת במסלול לאקולוגיה באוניברסיטת ת"א, בהנחיית פרופ' תמר דיין 
)המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת ת"א( ופרופ' יוחאי כרמל )היחידה להנדסת סביבה, מים וחקלאות, הטכניון(.
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מינים,  ב-27  תצפיות  כ-1600  נרשמו  זה  שלב  במהלך 
ודו-חיים.  זוחלים  של  שונות  משפחות   16 המייצגים 
תוצאות שלב זה מראות כי למורכבות המבנית של שימוש 
מיני  מגוון  על  מכרעת  השפעה  יש  החקלאי  הקרקע 
הזוחלים והדו-חיים המאכלס אותו. בחלקות מחקר בעלות 
רמות נמוכות של מורכבות מבנית נמצא עושר מינים נמוך 
מורכבות  של  וגבוהות  בינוניות  רמות  בעלות  ובחלקות 
את  המאפיין  המינים  בעושר  חדה  עליה  נמצאה  מבנית 
שימוש הקרקע החקלאי. על מנת להעריך את ערכיותם 
של שימושי הקרקע השונים לשימור מגוון מיני הזוחלים 
 Petit and Petit(  Ii נעשה שימוש במדד  והדו-חיים, 
2003(. מדד זה סוכם את הערכיות של כל שימוש קרקע 
לשימור כל אחד מהמינים, בנפרד. הערכיות לשימור כל 
של  להפרעות  רגישותו  רמת  את  משקללת  בנפרד  מין 
המין )כל המינים מוינו לשלוש רמות רגישות להפרעות 
לשימוש  היחסית  העדפתו  רמת  ואת  אנתרופוגניות( 

המשמרים  חקלאיים  קרקע  שימושי  המסוים.  הקרקע 
תכסית של צומח וסלע מקומיים הם בעלי הערך הגבוה 
ביותר לשימור המגוון של מיני הזוחלים והדו-חיים. כל 
מיני הזוחלים והדו-חיים אשר נמצאו בשטחי החקלאות 
האינטנסיבית )מטעי שקדים ושדות חיטה( הם תת-קבוצה 
ולרוב  והערוצים,  המרעה  בשטחי  הקיימים  המינים  של 
והנפוצים ביותר.  הם המינים העמידים ביותר בהפרעות 
שטחי מרעה בקר - שימוש קרקע חקלאי בעל מורכבות 
- הם בעלי הערכיות  יחסית  נרחב  ושטח  גבוהה  מבנית 
והדו- הגבוהה ביותר לשימור המגוון של מיני הזוחלים 
יששכר  ברמות  החקלאית-אקולוגית  במערכת  חיים 
)בשטחי המרעה נמצאו 24 מינים(. ערוצים לא מעובדים 
המנקזים את החלקות החקלאיות - שימוש קרקע חקלאי 
בעל מורכבות מבנית גבוהה, אך קווי בצורתו - הם בעלי 
ערכיות בינונית לשימור המגוון של מיני הזוחלים והדו-
חיים )בערוצים נמצאו 22 מינים(. אף שכמה מינים רגישים 

להפרעות המאפיינים את שטחי המרעה הנרחבים אינם 
נמצאים בערוצים אלו, הם למעשה שימוש הקרקע בעל 
הערכיות הגבוהה ביותר בתוך השטח החקלאי האינטנסיבי 
עצמו. לכן ערוצים אלו עשויים להיות "רכיב מפתח" עבור 
והדו-חיים  הזוחלים  של  הכולל  המינים  מגוון  שימור 

במערכת החקלאית-אקולוגית באזור זה.

הנראה,  ככל  סובלים,  יש להדגיש שערוצים אלו  אולם, 
המתבטא  דבר  שוליים",  "השפעות  של  גבוהות  מרמות 
המרעה  שטחי  את  המאפיין  מזה  שונה  מינים  בהרכב 
עפר  שסכרוני  נמצא  רגישים.  מינים  של  והעלמות 
נגר  מיתון  לשם  החקלאים(  על-ידי  )שנבנו  מלאכותיים 
וסחף קרקע וממוקמים בערוצים, הם אתר רבייה פעיל 
 Hyla( ואילנית מצויה )Bufo viridis( של קרפדה ירוקה
savignyi(. בחלק מסכרונים אלו נצפתה תמותה כללית 

של ראשנים עקב תקופה קצרה מדי של אחזקת מים.

תמונות 4-1: שימושי הקרקע החקלאיים שנדגמו בשלב א' של המחקר ברמות יששכר.
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שימושי קרקע חקלאיים אינטנסיביים, שתכסית הצומח 
והסלע המקומית הוסרה מהם במהלך הכשרתם ועיבודם, 
הם בעלי ערכיות נמוכה לשימור מגוון המינים של הזוחלים 
לערכיותם.  פנימי  מדרג  קיים  זאת,  עם  יחד  והדו-חיים. 
קרקע  שימוש   - קרקע  משמר  בממשק  שקדים  למטעי 
)"בית  בינונית  מבנית  מורכבות  בעל  אינטנסיבי  חקלאי 
הגידול" החקלאי כולל עצים, רצועות עשב, רצועות קרקע 
חשופה, כתמים של נשר עלים וחומר צמחי יבש וכו'( - יש 
ערכיות מסוימת לשימור המגוון של מיני הזוחלים והדו-
חיים )במטעים נמצאו 10 מינים(. מצאנו ששני מינים רחבי 
 )Mabuya vittata( פסים  חומט   - חומט  של  תפוצה 
וחומט גמד )Ablepharus rueppellii( - נפוצים מאוד 
ומתרבים במטעים, ושמשלימי גלגול של קרפדה ירוקה 
מעדיפים  הכחדה(,  בסכנת  הנתון  מין   ,Bufo viridis(
למצוא בקיץ מחסה בסדקים הלחים שבקרקעית מטעים 
הסמוכים לגופי מים חקלאיים. בניגוד למטעי השקדים, 
מצאנו שלשדות חיטה ערכיות אפסית לשימור המגוון של 
מיני הזוחלים והדו-חיים )בסה"כ נרשמו בהם 19 תצפיות 
המייצגות חמישה מינים שונים(. עוד מצאנו כי ברכיבים 
טבעיים בתוך השדות עצמם )עצים, שיחים, גלים של סלעי 
סיקול, רצועות או כתמים של צומח עשבוני מקומי וכו'( 
קיים מגוון מינים רב במידה ניכרת מזה שמתקיים בשורות 

החיטה עצמן.

שלב1ב':1ניסוי1לבדיקת1ההשפעה1של1
ממשק1שימור1הקרקע1במטעי1השקדים1

על1מגוון1מיני1הזוחלים1והדו-חיים
אכן  השקדים  במטעי  כי  הראו  הראשון  השלב  ממצאי 
בחרנו  שכך,  מכיוון  ודו-חיים.  זוחלים  חברת  מתקיימת 
להתמקד במטעים אלו בשלב השני של המחקר, ובעזרת 
עושר  את  השווינו  חקלאית  מניפולציה  הכולל  ניסוי 
המינים ושפע הפרטים של מינים מסוימים בחלקות מחקר 
קונבנציונלי  עשבים  הדברת  בממשק  מטעים  המדמות 
שונות  שיטות  קרקע.  משמר  בממשק  חלקות  לעומת 
האחרונות  בשנים  מיושמות  חקלאית  קרקע  לשימור 
במידה גדלה והולכת באזורים חקלאיים שאינם מישוריים, 
וזאת בשל בעיה חמורה של סחף ואובדן קרקע חקלאית 
הקרקע  שימור  שיטת  המודרניות.  העיבוד  שיטות  עקב 
הנהוגה במטעי האזור כוללת שזרוע דגניים )למשל חיטה 
השנה  במשך  העצים  שבין  בשורות  שועל(  שיבולת  או 
הראשונה של המטע. מהשנה השנייה ואילך אין שזרוע, 
הזמן את השורות שבין  עם  מגוונת מכסה  בר  ועשביית 
העצים במטע. בתחילת הקיץ נהוג לכסח את שורות העשב 

כדי למנוע תחרות על מים עם העצים.

במהלך סתיו 2010 בחרנו 24 חלקות מחקר בשני מטעי 
שני  יבנאל.  ברמת  לזה  זה  הסמוכים  צעירים  שקדים 
המטעים מנוהלים על-ידי אותו חקלאי ובשניהם היה נהוג 
עד תחילת הניסוי ממשק משמר קרקע. לבקשתנו ריסס 
החקלאי מחצית מהחלקות בתחילת חורף 2011 בחומרים 

הקשר1בין1המורכבות1המבנית1של1שימוש1הקרקע1החקלאי1לבין1עושר1המינים. תרשים 1:1

ממוצע1מגוון1המינים1לחלקהFisher's alpha index(1(1על-פי1שימוש1קרקע1-1סריקות.1אותיות1שונות1באנגלית1מציינות1הבדל1מובהק. תרשים 1:2
.One Way Anova1מבחן 1
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מונעי נביטת עשבים. במחצית השנייה של החלקות נבטה 
והתבססה עשביית בר בשורות שבין העצים, כפי שנהוג 
בממשק משמר הקרקע )העשב כוסח במהלך מאי 2011(. 
כמו כן, בחצי מן החלקות מיקמנו בכל אחד מהטיפולים 
מערומי סלעי בזלת, המשמשים כמחסות סלע מלאכותיים 
)12 בכל חלקה(, זאת כדי לבדוק את נוכחותם של מינים 
חובבי סלע במטעים. תוספת מחסות הסלע אפשרה לנו 
לבדוק גם את השפעת העלייה במורכבות המבנית )עקב 
תוספת הסלעים( על מגוון המינים במטע. מדצמבר 2010 
עד יוני 2011 נסרקה כל חלקה באופן רגלי שבע פעמים, 
וכמו כן נבדקה מידת האכלוס של מחסות הסלע. נקודות 
הציון של כל זוחל שנצפה נרשמו. נתוני בית גידול, כגון 
הגובה ואחוז הכיסוי של עשב חיוני ויבש, אחוז הכיסוי של 
קרקע חשופה, וכן מספר קני הנמלים )המשמשות כמזון 

לחלק ממיני הזוחלים( בכל חלקה, נרשמו גם כן.

במהלך שלב זה נרשמו 286 תצפיות בתשעה מינים של 
יחד  המחקר  שלבי  בשני  בדו-חי.  אחת  ותצפית  זוחלים 
השקדים.  במטעי  ודו-חיים  זוחלים  של  מינים   13 נצפו 
העצים  שבין  בשורות  עשבונית  צמחייה  שקיום  מצאנו 

ועקב  המטע  של  המבנית  המורכבות  את  מעלה  במטע, 
זאת,  עם  יחד  מובהק.  באופן  בו  המינים  עושר  גדל  כך 
בממשק  שקדים  מטע  בחלקת  הממוצע  המינים  עושר 
משמר קרקע נמצא גבוה רק במין אחד מעושר המינים 
נמוך  והוא  נביטה,  במונעי  שרוססו  בחלקות  הממוצע 
במידה ניכרת מעושר המינים המאפיין שימושי הקרקע 
פסים  חומט  וסלע.  צומח  של  הטבעית  התכסית  בעלי 
וכמעט  עשבוני  צומח  עם  חלקות  מובהק  באופן  העדיף 
גמד,  חומט  נביטה.  במונעי  שרוססו  מהחלקות  נעדר 
והנרקב  היבש  הצמחי  החומר  בשכבת  בעיקר  הפעיל 
גם  וכך  כלשהי,  העדפה  הראה  לא  המטע,  שבקרקעית 
שממית בתים )Hemidactylus turcicus(, המעדיפה 
בתי גידול סלעיים-אנכיים ונמצאה רק במחסות הסלע. 
נחושית נחשונית )Chalcides guentheri(, מין חומט 
הידוע בתור מתמחה )ספציאליסט( של שטחי בתה וצומח 
עשבוני )מין אנדמי שעתידו בסכנה על-פי ה"ספר האדום 
מובהקת  לא  מגמה  בישראל"( הראתה  החולייתנים  של 
של העדפה לחלקות בממשק משמר הקרקע. לא מצאנו 
שתוספת מחסות הסלע מגדילה את עושר המינים ושפע 

חלקה1עם1ריסוס1בחומרים1מונעי1נביטה1)מימין(,1חלקה1עם1כיסוח1עשב1)משמאל(,1אפריל20111. תמונות 1:5-6

נחשונית  נחושית  אולם  במטע,  מובהק  באופן  הפרטים 
הראתה מגמה שאינה מובהקת של העדפה לחלקות עם 
תוספת מחסות סלע. ייתכן שמין זה ממעט לחדור למטעי 
השקדים מכיוון שיש לו דרישות מורכבות מבית גידולו, 

והוא זקוק לתכסית המורכבת מעשב וגם לשפע סלעים.

בשני שלבי המחקר זיהינו ירידות תלולות בשפע הפרטים 
חקלאיות  פעולות  לאחר  במטעים  מסוימים  מינים  של 
המהוות הפרעה, כגון ריסוס בקוטלי חרקים וכיסוח העשב. 
גורמים אלו, לצד העובדה שחומט גמד הוא המין היחיד 
אשר נצפה במטעים במהלך החורף, מעוררים את הצורך 
הנפוצים  המינים  אוכלוסיות  של  הדינמיקה  את  לבדוק 
במטע )על-ידי מחקר הכולל סימון פרטים ולכידה חוזרת(, 
החקלאיים  שהטיפולים  גבוהה  סבירות  שקיימת  משום 
שגם  וייתכן  חרקים  בקוטלי  התכוף  )הריסוס  התכופים 
בחלק  קשות  פוגעים  השקדים  במטעי  העשב(  כיסוח 

מהמינים.

)רצועות  בודד  רכיב מבני  זה הראה שתוספת של  ניסוי 
הצומח העשבוני לצורך שימור קרקע במטעי השקדים(, 
חקלאי  קרקע  שימוש  של  יכולתו  את  לשפר  עשויה 
יותר.  ודו-חיים עשירה  זוחלים  לקיים חברת  אינטנסיבי 
אמנם חברה זו נשלטת בעיקרה על-ידי מספר מועט של 
ויכולתם  קיומם  אך  תפוצה,  רחבי  ג'נרליסטיים  מינים 
אינטנסיבי,  חקלאי  קרקע  שימוש  בתנאי  להתרבות 
עשויים לתרום לשימור אוכלוסיות העל שלהם במערכת 
החקלאית-אקולוגית ואף להועיל לחקלאים )בשל יכולתם 
יש  בוויסות של אוכלוסיות מזיקים(.  של המינים לסייע 
גבוהה שרצועות צומח עשבוני אלו ישמשו אף  סבירות 
בתור מסדרונות הפצה של מינים רגישים ובעלי חשיבות 
לתמוך  כדי  החקלאי-אינטנסיבי.  התווך  דרך  לשימור, 
חקלאיים  קרקע  בשימושי  יותר  גבוה  מינים  במגוון 
)כגון  נוספים  יש צורך בהעשרה ברכיבים  אינטנסיביים, 

סלעים( בכמות משמעותית.
.Mann Whitney1ממוצע1עושר1המינים1לחלקה1על-פי1הטיפול1החקלאי.1אותיות1שונות1באנגלית1מציינות1הבדל1מובהק.1מבחן תרשים 1:3
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גישת  את  מחזקים  זה  מחקר  של  השלבים  שני  ממצאי 
וממחישים   "Wildlife Friendly Agriculture"-ה
שאזורים חקלאיים מורכבים מכתמים בעלי ערכים שונים 
למגוון הביולוגי. כדי לשמר את המגוון הביולוגי במערכות 
חקלאיות-אקולוגיות, יש לשאוף להגדיל את מורכבותן 
המבנית-נופית באמצעות הגדלת חלקם של שטחים עם 
תכסית צומח וסלע מקומיים. אפשר לעשות זאת למשל, 
על-ידי שימור ושיקום של רשת שטחי מרעה וערוצים בין 
החלקות החקלאיות באזורים של חקלאות אינטנסיבית. 
ככלל, השיטות השונות לשימור קרקע חקלאית מעלות 
את המורכבות המבנית של בית הגידול החקלאי ועל-ידי 
כך גם את פוטנציאל מגוון המינים שבו. ואולם, יש צורך 
לקדם מחקר הבודק את השפעת הטיפולים החקלאיים 
הסטנדרטיים, כמו ריסוס בקוטלי חרקים, כיסוח העשב 
המינים  אוכלוסיות  של  הדינמיקה  על  וכו',  במטעים 
אפשרות  לשלול  כדי  זאת  בהם.  המתקיימות  השונים 
של קיום מלכודת אקולוגית עבור מינים מסוימים עקב 
שימוש בשיטות אלו )דוגמה לכך עלולה להיות התייבשות 

מוקדמת של ברכות החורף שנוצרות במתקני מיתון הנגר 
בערוצים, עוד לפני השלמת הגלגול של ראשני הדו-חיים 
יצירת  על  בבירור  להמליץ  אפשר  עתה  לעת  שבהם(. 
רצועות מוגנות )ללא עיבוד, כיסוח, ריסוס, שרפה וכו'( של 
צומח וסלע מקומי בשולי שדות, מטעים ולאורך דרכים 
חקלאיות. אולם כאמור, אין להסתפק בכך, מכיוון שנמצא 
שחלק מהמינים הרגישים יותר נעדרים מרכיבים קוויים 
רכיבים  על  להגנה  רבה  חשיבות  יש  כך,  על  נוסף  אלו. 
החקלאיות  החלקות  בין  קיימים  אשר  בודדים  טבעיים 
)עצים, שיחים, כתמי צומח עשבוני וסלע( ובתוכן, ובפרט 
על גלי סלעי הסיקול הנפוצים באזורים חקלאיים סלעיים 
רבים. רכיבים אלו עשויים לשמש כ"אבני קפיצה" לצורך 

הפצה דרך התווך החקלאי אינטנסיבי.

תודה גדולה לשלמה סונדק, מנהל המטעים של קיבוץ בית 
זרע, על הנכונות הרבה לסייע ועל העזרה הגדולה בפועל 

בביצוע הניסוי בשטחי המטעים.

תמונות 8-7: נחושית נחשונית במטע שקדים )מימין(, נקבת חומט פסים בהיריון בעשב לאחר כיסוח במטע שקדים )משמאל(.

סיכום
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למקבלי1 מוצע1 כלי1 1- פתוחים1 שטחים1 מאזן1
החלטות:1מקרה1בוחן1של1תרומת1השטחים1לקיום1

דבורי1הדבש1במועצה1האזורית1חוף1אשקלון
שאול1צבן,1גילי1חכימה-קוניאק

כדי  כלכליים  כלים  פותחו  האחרונים  בעשורים   .1
לסייע למתכננים בכל גזרות התכנון לשלב מרכיבים 
בלט  אותם.  המנחה  השיקולים  במערכת  כלכליים 
התועלת  להערכת  כלכליים  בכלים  הצורך  במיוחד 
לכלי  נדרשו  הסביבה  מתכנני   - הסביבה  שמביאה 
שיסייע לתת ערך ולשכנע בקיומו של נכס סביבתי. 
"מה הערך  כך פותחו כלים שכוונו בעיקר לשאלה 
הכלכלי  הניתוח  סביבה?"  ל  לייחס  שיש  הכלכלי 

התמקד בשלוש שאלות:
מה גודל התועלת: הערכה כלכלית של התועלת  א. 

הסביבתית
מה הכדאיות: ניתוח העלות מול התועלת וקביעת  ב. 

סדר עדיפויות
איך: הצגת כלים להשגת יעדי השימור ג. 

של  בקיומם  ההכרה  והולכת  מתרחבת  לאחרונה   .2
נכסים סביבתיים, אך עדיין מרבית הכלים התכנוניים 
הכלכליים  הכלים  ו"מותר".  "אסור"  כללי  קובעים 
של  הפעולה  מרחב  את  לגוון  הצליחו  שפותחו 
היא  לכך  הסיבות  אחת  מוגבל.  באופן  רק  המתכנן 
שהחישובים הכלכליים המקובלים מייצרים ערכים 
קיצוניים. למשל, מחירו של דונם קרקע באזור מסוים 
יכול להיות מוערך במיליוני אירו, ומחירו של דונם 
יוערך באלפי אירו בלבד. הערכים  הנמצא בקרבתו 
כה קיצוניים עד שמקבלי ההחלטות מתקשים לייחס 
להם משמעות שמעבר לשאלה איפה "מותר" לנגוס 

במערכת האקולוגית ואיפה "אסור".
אפשר למנות עוד כמה סוגיות המקשות את השימוש   .3
גם  ובהן  תועלת,  מול  עלות  של  הרגילים  בכלים 

גדול  יתרון  יש  רגילה,  כספית  שבבחינה  העובדה 
לאינטרסים הנדל"ניים על פני כל ערך סביבתי, בייחוד 
נוף וערכים  באזורים שבהם המגוון הביולוגי מייצר 
תקבולי  ואת  הנדל"ן  ערך  את  שמעלים  סביבתיים 
הארנונה והיטלי ההשבחה לבעלי העניין. בעיה נוספת 
היא שמפת בעלי העניין מורכבת, וקשה להגדיר מי 

ניזוק ומי מרוויח, וכמה.
שאלה  מוצעת  הקיים  הכלכלי  לדיון  חלופה  בתור   .4
אחרת, אשר מקורה בתחום האסטרטגיה העסקית. 
נכסים  של  מערך  שבידינו  להניח  מציעים  אנו 
סביבתיים, ולפנינו השאלה הבסיסית העומדת לפני 
כל חברה עסקית בבואה לתכנן את מהלכיה לטווח 
ארוך: מה דרכי הפעולה הנכונות כדי לייצר את מרב 
רצוי  שבידינו?  הסביבתיים  הנכסים  ממערך  הערך 
להימנע מן העיסוק בשאלה מי מרוויח וכיצד מחלקים 
נכס  נבחר  הנושא  הצגת  לצורך  הנוצר.  הערך  את 

אקולוגי אחד ואזור גיאוגרפי תחום:
תנאים  המייצר  האקולוגי  המערך  הוא  הנכס  א. 

מיטביים לדבורי דבש.
של  התרומה  באמצעות  הוא  המדידה  אופן  ב. 

השטחים לתפוקת הדבש.
האזור התחום הוא שטח המועצה האזורית חוף  ג. 
אשקלון, והוא נבחר בשיתוף עם ראש המועצה 
וצוותו, כדי לשפר את הסיכוי לפתח כלי מדיניות 

יישומי.
בחיבור זה נעשה ניסיון למפות את מאזן הנכסים הנוגע   .5
לאפשר  כדי  וזאת  המועצה,  בתחום  דבורים  לקיום 
המקובלות  בשיטות  לפעול  ההחלטות  למקבלי 

הבאים: השלבים  ולפי  עסקי,  אסטרטגי  בתכנון 
ניתוח המצב הקיים: מיפוי מאזן הנכסים. א. 

הגדרת המטרות: השבחה כמותית ואיכותית של  ב. 
הנכסים שבידינו. לצד הצורך בשימור הנכסים, 
בתחום  כמקובל  שיפור,  של  יעד  להציב  מוצע 

העסקי.
שינויים  של  בחינה  פעולה:  חלופות  הצבת  ג. 
את  להשביח  כדי  השטחים  במערך  אפשריים 
הערך הסביבתי, גם כאשר באזור נעשים מהלכים 
בחלק  הפוגעים  ותעשייה  נדל"ן  פיתוח  של 

מהנכסים הסביבתיים.
המועדפת  החלופה  ובחירת  החלופות  ניתוח  ד. 

והיישומית.
הסביבתיים,  הנכסים  השבחת  של  יעד  להציב  כדי   .6
כלי למדידת מאזן הנכסים  זה  אנו מציעים בחיבור 
וליצירת מערך דיווח כמו-חשבונאי. מקבלי ההחלטות 
במועצה ידווחו אחת לתקופה קצובה על מאזן הנכסים 
לקיימות דבורים, ויימדדו על-פי ציון הקיימות ועל-פי 
השיפור המתמיד שהם ידרשו מעצמם להשיג. הנחת 
להישגים  להגיע  המיטבית  שהדרך  היא  העבודה 
המרכזי  הכלי  שהיא  מדידה,  לכלול  צריכה  בתחום 

בידי מקבלי ההחלטות להצבת יעדים ולבקרה.
נכסים  ספר  יהיה  ישראל  שלמדינת  הוא  החזון   .7
הממשלה  תיבחן  התקציב  דיוני  ושלצד  סביבתיים, 
אחת לתקופה על עמידה ביעדי ההשבחה של הנכסים 
הסביבתיים. כבר כיום יש פרויקטים העוסקים בכך, 
ביולוגי  למגוון  הלאומית  הניטור  תוכנית  ובראשם 
)מערך  המאר"ג  של  בישראל  פתוחים  בשטחים 

עיקרי1הדברים
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אקולוגי רב גורמי(. בחיבור זה נעשה ניסיון בתחום 
ממוקד: להציג כלי מדידה ואת אופן השימוש בו.

לפני שנציג את הממצאים יש להסתייג ולומר שניתוח   .8
מקום  ויש  ביותר,  מורכב  ניתוח  הוא  דבש  תפוקות 
לשיפור גם של הניתוח המוצג בחיבור זה. יש תנודתיות 
חריפה בין השנים, יש תלות בגשמים ובמספר הכוורות 
והמתחרים. יש קושי למדוד תפוקה של כוורות שעברו 
מנקודה לנקודה ושל כוורות שפעלו רק חלק מהשנה. 
ניתוח  של  תוצר  הם  זה  בנייר  המוצגים  הנתונים 
רב-שנתי, אשר ניסה לתת מענה למורכבות ולהיות 

נקודת התחלה שממנה יש מקום להעמיק עוד.
בשטח  הדבש  תפוקות  נלמדו  העבודה  במסגרת   .9
המועצה במשך שש שנים )2010-2005( של כ-1,750 
כוורות. אלה הפיקו בממוצע כמעט 40,000 ק"ג דבש 
בשנה. בקבוצה זו היו כ-400 כוורות שפעלו רק בקיץ, 
ולאחר הפחתתן עמד ממוצע התפוקה לכוורת על 27.1 
ק"ג בשנה. נתון נמוך יחסית זה נובע מכמה גורמים:
מוצלחות,  לא  מרעה  נקודות  כוללים  הנתונים  א. 
והדבוראים החליטו לנטוש אותן. לצורכי המחקר, 

דווקא שילוב נקודות אלה היה חשוב.
הדבוראים מעידים על התייבשות הולכת וגוברת  ב. 
בשטחי המועצה, ולצד זה חיתוך עצים לצורך יצור 
סנאדות ועקירת מטעים. מצב זה פוגע לטענתם 

בתפוקת הדבש ובקיימות של הדבורים במועצה.
לתפוקת הדבש של  על התרומה  מלמדים  הנתונים   .10

שטחים בעלי מאפיינים שונים.
כיום  שמוחזק  כפי  איקליפטוס,  חורשת  דונם  א. 

במועצה, מייצר תפוקה של 2.1 ק"ג דבש.

דונם הדרים מניב תפוקת דבש של 2.6 ק"ג. ב. 
דונם של שטחי בתה מעורבים עם שטחי חולות  ג. 
מניב  כפרית  ובנייה  מופרים  שטחים  וצמחייה, 
להסתייג,  יש  זה  מממצא  דבש.  גרם  כ-700 
אלה  בשטחים  שהכוורות  הטענה  עלתה  כי 
וכי  ואיקליפטוסים,  פרדסים  עם  משכנות  נהנו 
חיי  לקיום  מועילה  החולות  בשטחי  הצמחייה 

הדבורים בחורף, אך תורמת מעט לייצור הדבש.
חולות  עם  יחד  שדה,  וגידולי  מטעים  שטחי  ד. 
ואזורים מופרים ובקרבת בנייה כפרית - מניבים 

כ-600 גרם דבש לדונם.
כ-190  מניבים  צמחייה  הכוללים  חולות  שטחי  ה. 

גרם דבש לדונם.
לצד שטחים אלה יש שטחים גדולים שבהם הדבוראים   .11
ממעטים למקם נקודות מרעה בשל מיעוט התפוקה, 
בהם שטחי גידולי שדה גדולים, חלק משטחי החולות, 
חלק מהמטעים, וכמובן שטחים מרוצפים או שטחי 
על  המועצה,  שטחי  בכל  הדבש  ייצור  ממוצע  מים. 

סוגיהם השונים, מוערך ב-570 גרם לדונם.
לכוורת  דבש  של  הממוצעת  התפוקה  בדיקת   .12
שהשטח  שככל  דיו(,  מובהק  לא  )באופן  מראה 
התפוקה  ירדה  כך  יותר,  גבוה  קיימות  ציון  קיבל 
בכך  זה  נתון  לפרש  אפשר  לכוורת.  הממוצעת 
מהשטחים  המרב  את  להפיק  מנסים  שהדבוראים 
כדי  רבות  כוורות  בהם  ומעמיסים  הטובים, 
העסקי  בהיבט  לאופטימום  פיזורן  את   להביא 

)ר' הגרף המצורף(.
מהם  לק"ג.  שקלים  כ-50  הוא  לצרכן  הדבש  מחיר   .13

הדגמה,  לשם  לק"ג.  שקלים   17.5 הדבוראי  מקבל 
של  דונם  המועצה,  שבשטחי  היא  המשמעות 
איקליפטוס מייצר דבש ששוויו 105 שקלים, ודונם 

הדרים מייצר דבש בשווי 130 שקלים.
הדבש  ייצור  דונם.   175,800 הוא  המועצה  שטח   .14
מיליון   5 בשווי  בשנה,  טון  ב-100  נאמד  במועצה 
על  המועצה  שטחי  של  המשוקלל  הציון  שקלים. 
סרגל שבין 1 ל-10 נקבע על 2.21, כפי שיוסבר בגוף 

המסמך ומפורט בטבלה המצורפת ובמפת השטחים.
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קיום דבורים במועצה אזורית חוף אשקלון: נתוני המצב הקיים  .15

תפוקת1שימוש1קרקע
דבש1בק"ג1

לדונם

תפוקת1דונם
הדבש1של1

המועצה1
בק"ג

שווי1באלפי1
שקלים1

של1הדבש1
המופק1
במועצה

התפלגות1
השטח

ציון1קיום1
דבורים1

לפי1נתוני1
תפוקה

ציון1
משוקלל

2.1134282140.1%8.10.01איקליפטוס המקור1

2.15,82912,2406123.3%8.10.27איקליפטוסים2

2.17916580.0%8.10.00אשלים3

2.613,01633,8411,6927.4%10.00.74הדרים4

0.7261810.0%2.70.00שיחים וצמחי גיוון וחלקות ניסוי5

0.83,4402,7521382.0%3.10.06מופר6

0.625015080.1%2.30.003שטח צבאי7

0.635,18921,1141,05620.0%2.30.46שטח חולי שיחי8

0.33,186956481.8%1.20.02מעובד שנזנח9

0.514,3747,1873598.2%1.90.16בנוי כפרי10

0.57,1183,5591784.0%1.90.08טרשים מכוסים צמחייה, שטחי בתה תחת מרעה בקר11

0.812610150.1%3.10.002גן ציבורי שצ"פ12

0.10000.0%0.40.00בנוי עירוני13

0.47,1602,8641434.1%1.50.06מטע14

0.277,65315,53177744.2%0.80.34שטח מעובד )גד"ש(15

0.059324720.5%0.20.001רחבי עלים בחורש16

0.038282510.5%0.10.001שיטים17

0.034471310.3%0.10.000מעורב מחטנים ורחבי עלים18

024000.0%0.00.00זיתים19

03,154001.8%0.00.00מחטנים20

02,217001.3%0.00.00מים21

0621000.4%0.00.00מרוצף22

0.57175,805100,8455,042100%2.212.21סה"כ

מקור: עיבוד נתוני מכוורות, וראו שיטת העבודה בגוף החומר
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לפי השיטה המוצעת תקבע המועצה יעד של הגדלת   .16
כך  לשם  שנה.  בתוך  הדבורים  של  הקיימות  ציון 
תידרש המועצה לנטוע צמחייה בצדי כבישים ופסי 
מתאימה,  צמחייה  לשתול  גננים  להנחות  רכבת, 
להשביח את שטחי האיקליפטוס או להקים יער דבש, 
יישובים בשטחה. המועצה תוכל  כפי שהציעו כמה 
ובנייה, אשר פוגעים  גם להחליט על ריצוף שטחים 
בקיימות הדבורים, ובלבד שתפצה בהשבחת שטחים 
אחרים ותעמוד ביעד שהציבה לעצמה. סימולציה של 

מהלך כזה מוצגת בגוף המסמך.
כלי מסוג זה יכול לשמש למדידה במועצות אזוריות   .17
של  השוואתי  לניתוח  לשמש  יכול  הכלי  אחרות. 
מועצות, ואף למדוד את ביצועיהן בהשוואה לעצמן 
לאורך פרקי זמן של שנים. באמצעות כלי כזה יהיה 
אפשר להציב יעדים למדינה כולה וליחידות משנה 
בהשוואה  הסביבתי  הנכס  מצב  את  ולמדוד  שלה, 
ליחידות  וביחס  עצמה  של  היסטוריים  לביצועים 
שכנות. בכל פעם שאחת המועצות תקדם את קיימות 

ובכך  הארצי,  הממוצע  הציון  יעלה  אצלה  הדבורים 
יעלה את הרף לשאר המועצות.

ראש המועצה האזורית וצוותו גילו התעניינות ורואים   .18
בכך מכשיר שיאפשר לאזן בין פגיעה במגוון הביולוגי 
לצורך פיתוח כלכלי, לבין השבחת המערך האקולוגי. 
הניתוח  בפירוק  הצורך  את  הדגיש  המועצה  ראש 
ובביצוע סקר שטח מפורט  נוספות  לתת-קטגוריות 

לשם עדכון המצאי בכל אחד מתאי השטח.
העבודה נכתבה בהנחיית פרופסור אוריאל ספריאל   .19
ציון,  יד מרדכי, מר איתן  ובליווי של מנהל מכוורת 
ובנתונים  בידע  הרב,  המקצועי  בניסיונו  סייע  אשר 
על  משותפת  בחשיבה  סייע  זלוצקי  מנחם  רבים. 
חוף  האזורית  המועצה  ראש  הביניים.  טיוטת  בסיס 
אשקלון וצוותו סייעו בנתוני המועצה והתאמה למצב 
וכן בנכונותם לבחון הטמעה של הממצאים  בשטח, 
ככלי מדיניות. אמנון זרקא, מרכז משק קיבוץ ארז, 
ג'ון  סייע בהגברת היישומיות של הדיון. מיקי לדל, 
וודקוק וישראל טאובר ערכו את המיפוי. נתוני ממ"ג 

התקבלו מכמה גורמים: קק"ל, רשות הטבע והגנים, 
החברה להגנת הטבע, מועצת הדבש ומועצת הצמחים. 
רואיינו דבוראים, אנשי מועצת הדבש ואנשי משרד 

החקלאות.
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Contribution of Open Land to the 
Sustainability of HoneyBees

Shaul Zaban and Gili Hakima-Koniak

In the last few decades economic tools were 
developed for the evaluation of environmental 
value. In this paper it is suggested that when 
we possess environmental assets we must 
confront the basic challenge of every economic 
entity while planning its long-term strategy: 
How can we best maximize the utility of the 
assets that we possess? The authors advise 
avoiding questioning who gains what, and 
how to split the profits. In order to introduce 
the topic, we will select one ecological asset 
and a defined geographical area:

a. The asset is an ecological conditions 
that creates the best circumstances for 
honeybees.

b. Evaluation is accomplished by measuring 
the contribution of the area to the 
production of honey.

c. The defined area is Hof Ashkelon Regional 
Council(designed in association with the 
head of the council and his team, in order 
to improve the possibility of developing an 
effective policy).

In order to target the improvement of 
environmental assets, it is suggested to use 
a series of balance sheets and accounting 
reports. Decision makers on the council will 
report data pertaining the sustainability of 
bees once every defined period.

The framework of the project included 
studying the production of honey in the area 
of the council over a six-year period (2005–
2010) from approximately 1,750 beehives, 
which produced an average of nearly 40,000 
kilograms of honey a year. Approximately 400 
of the beehives functioned in the summers, 
only.

The data illustrates the contribution of the 
geographical area to the production of honey:

a. One dunam of eucalyptus grove produces 
2.1 kilograms of honey a year.

b. One dunam of citrus grove produces 2.6 
kilograms of honey per year.

c. One dunam of scrubland, sand, and rural 
construction produces approximately 700 
grams of honey per year.

d. One dunam of field crops and groves, 
together with sand and rural areas, 
produces approximately 600 grams of 
honey per year.

e. One dunam of sand with vegetation 
produces approximately 190 grams of 
honey per year.

f. The average annual production of honey in 
the entire area of the council is estimated 
at 570 grams per dunam.

An examination of average honey production 
per beehive shows that a higher sustainability 
value of the land correlates with a decline 
in average honey production. This can be 
explained by the fact that beekeepers tend to 
load the 'good' areas with many beehives.

The final cost of honey to the consumer 
is approximately 50 NIS a kilogram, from 
which the beekeeper receives about 17.5 NIS 
This means, for example, that a dunam of 
eucalyptus grove and a dunam of citrus grove 
produce honey worth 105 NIS and 130 NIS, 
respectively. 

The area of the regional council measures 
175,800 dunams. The production of honey in 
the council is estimated at 100 tons per year, 
and is worth 5 million NIS

Note:The paper was written under the 
guidance of Prof. Uriel Safriel, and with the 
assistance of Mr. Eitan Zion, Manager at 
the Yad Mordechay beehive, and Menachem 
Zlutzky, Manager of the Department of Open 
Spaces in the Ministry of Environmental 
Protection.
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How to Combine Intensive Agriculture 
and the Conservation of Reptile and 
Amphibian Species Diversity

Landscape architect Yahel Porat, Department of Zoology, Tel Aviv University
Dotan Rotem, Science division, INPA

The process of agricultural intensification 
that has occurred over the last 50 years has 
led to a drastic reduction in the structural 
complexity of agricultural areas and, it is 
agreed, represents the primary cause of 
the biodiversity reduction that characterizes 
agricultural areas today. "Wildlife-Friendly 
Agriculture" perceives the agricultural 
landscape as an agro-ecosystem: a mosaic of 
natural vegetation patches alongside patches 
of various agricultural land uses. According to 
this approach, conservation policy concerning 
agro-ecosystems should focus on ecological 
research into the reciprocal relationship 
between the natural and agricultural 
patches. In the first stage of our research, 
we explored this relationship, by looking at 
species diversity and composition index, as 
well as the conservation value for reptile 
and amphibian species diversity in a series 
of agricultural land uses characteristic of the 
agro-ecosystems of the Issachar heights area 
within Israel’s Mediterranean eco-region. We 
also asked which factors influence species 
richness in different land uses, and what the 
significance of structural complexity is in this 
context.

The results of the study's first stage 
demonstrate that (1) structural complexity 
in agricultural land use has a decisive effect 
on reptile and amphibian populations, and (2) 
that land uses that preserve the culture of 
the native vegetation and rock type have high 
conservation value for reptile and amphibian 
species diversity. Grazing lands, a land use 
that preserves large areas of high structural 
complexity, have the highest conservation 
value for reptile and amphibian species 
diversity. Non-cultivated wadis among the 
agricultural plots, as a land use with a 
linear shape and high structural complexity, 
have a medium conservation value for the 
preservation of reptile and amphibian species 
diversity. This is evidently the most valuable 
land use within the intensive agricultural 
area and therefore might function as a 
keystone structure for the biodiversity inside 
entire agro-ecosystems of the region, so long 
as they are properly managed. In contrast, 
intensive agricultural land uses, in which 
the native vegetation and rock has been 
cleared away, have a low conservation value 
regarding reptile and amphibian species 
diversity though there is an internal hierarchy 
in their values. Almond groves in which soil 
conservation management is practiced, as a 
medium structural complexity land use, have 

some value for the conservation of reptile and 
amphibian species diversity, as opposed to 
wheat fields, which have no value whatsoever.

In the second stage of our research, 
we questioned the impact of the soil 
conservation technique commonly practiced 
within almond groves, on reptile species 
richness. Using agricultural manipulation, 
we compared species richness inside plots 
that maintain grass strips between trees 
and plots that had been previously sprayed 
using anti-germination chemicals. We found 
that soil conservation grass strips inside 
groves contribute to significantly to higher 
species richness, mainly because of the clear 
preference of Mabuya vittata, a generalist 
skink species, for the grass-strips plots. 
Our conclusions emphasize the importance 
of structural complexity enrichment of 
agro-ecosystems through conservation 
and rehabilitation of both land uses and 
that single landscape components have 
significant contribution to biodiversity.
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Agriculture and Ecosystems: The 
Differential Effect of Agricultural Land 
Uses on Landscape Connectivity and 
Biodiversity
Amit Dolev1,2, Orit Skotelsky1, Roy Federman2 and Yohay Carmel2

1. Israel Mammal Research Center, The Society for the Protection the Nature in Israel
2. Faculty of Civil and Environmental Engineering, Technion

Species diversity and ecosystem integrity 
are sustained by non-urban land, of which 
various agricultural land-uses are major 
components. The differential impact of 
specific agricultural land-uses on species 
diversity has not been previously assessed 
in Israel. This study has two major goals:
(1) Ranking the various agricultural land-
uses in terms of their value for the ecosystem 
and its species diversity; and (2) Prescribing 
general policy and simple tools for decision 
makers that may enhance the ecological 
value of agricultural lands.

A survey of 11 experts on a range of 
taxonomic groups y ielded valuable 
information regarding agricultural impacts 
on native species, as well as a quantitative 
assessment of the ecological value of each 
agricultural land-use relative to pristine 
ecosystems. This quantitative index was then 
used to analyze current and potential value of 
an entire region in a case study of the Jezreel 
Valley.

The results reveal two principal elements that 
can immensely enhance the ecological value 
of agricultural land uses: (1) the presence 
of natural vegetation patches within the 
intensive agricultural lands, and (2) natural 
vegetation at the edges of agricultural plots. 
Both elements, if maintained at minimum 
possible disturbance, are indispensable for 
the conservation of diverse species. Results 
of the case study revealed that fostering 
these patches and edges would also largely 
enhance land connectivity. Our map of 
connectivity values of agricultural lands 
resembled the map of Israeli ecological 
corridors produced by the Nature and 
Parks Authority. Yet a number of notable 
differences demonstrated the added value of 
using biological information when planning 
corridors.

Agricultural land uses can be classified into 
three general groups: (1) High value: pasture; 
(2) Moderate value: intensively-cultivated 
cropland and orchards. Large expanses of 
monoculture do not support high species 
diversity, though many animals may cross 

through them; (3) Low value: agricultural 
buildings, including greenhouses, shade 
houses, chicken coops, cowsheds etc.

An important finding was that the agricultural 
land-uses of moderate value can be much 
improved in terms of their ecological value. 
Most experts emphasized that land mosaics, 
comprising small plots of heterogeneous 
crops, are ecologically superior to large 
expanses of monoculture. Emerging from 
this study is an urgent need to plan and 
regulate agricultural land in order to enhance 
its structural complexity by reinforcing 
patchiness and plot edges.
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The effect of wild flowers in agricultural 
field margins on diversity patterns and 
pollination activity of honeybees and 
wild bees
Adir Golan, Yael Mandelik

Pollination by bees is essential for fruit and 
seed set of a variety of crops. In addition to 
commercial honeybees, various wild bee 
species can provide substantial pollination 
services to crops. In order to maximize these 
services it is important to gain knowledge 
on the effects of field and landscape 
management on bee diversity and activity. 
One of the critical factors affecting diversity 
patterns and pollination activity of bees is 
the amount of foraging resources available in 
the area. In agricultural fields, wild flowers 
along field margins (fallow patches, drain 
ditches) can enhance bee communities in 
the area, but can also compete with crops 
for pollination. In this study, we looked at 
the effect of wild flowers in agricultural 
field margins on diversity patterns and 
pollination activity of commercial honeybees 
and wild bees in two crops that differ in both 
their blooming period and attractiveness 
to wild pollinators – almond and sunflower. 
In each crop we sampled 5 pairs of plots – 
one plot close to a patch of wild flowers 
and the other plot at a minimal distance of 
250m from it. We sampled visitation rate 
(almond and sunflower), pellet weight and 
proportion of almond vs. wild bloom pellets 

(almond), identity of wild bees visiting the 
crop and nearby wild bloom (sunflower). 
In the almond crop, visitation rate as well 
as total pellet weight was higher close to 
wild flowers, but the proportion of almond 
pellet was lower. With the sunflower crop, 
visitation rate as well as wild bee abundance 
and genera richness was higher near wild 
flowers. Wild bee genera composition greatly 
differed between the two plots. The results 
of this study demonstrate that wild flowers 
do not hamper crop pollination. Moreover, 
wild flowers enhance wild bee and honey 
bee activity. Wild flowers contribute to the 
ecological value of agricultural areas as 
habitats for wild pollinators. Hence, there 
is great importance in leaving uncultivated 
patches on agricultural field margins for 
ecological and agricultural benefits, and to 
study their effects on other agriculturally 
important guilds.
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The Effects of Commercial Honeybees on 
Indigenous Bee and Flora species in the 
Arava Rift Valley

Ariella Gotlieb

Agriculture in the Israeli Rift Valley has 
grown rapidly in recent decades, converting 
large tracts of natural habitat into cultivated 
fields. Huge numbers of honeybees were 
brought in in order to pollinate the crops 
from the Mediterranean areas of the country. 
Bees are the primary pollinator for wild 
plants and crops alike, and are therefore of 
great importance in maintaining the health 
of many ecosystems, but the honeybees that 
were introduced are not a native species 
in the desert environment, due to the 
insufficient bloom year round. Commercial 
honeybees do not limit themselves to 
pollinating the agricultural crops, but go 
out to forage in the surrounding natural 
habitat. Around the world, cases are known 
of honeybees disturbing and displacing local 
wild bee species, and having an effect on the 
reproduction of different plant species.

In the spring of 2011 we conducted 
experiments on pollination and food 
resource-depletion in the natural desert 
ecosystem surrounding the agricultural areas 
in the Northern/Central Rift Valley in order to 
examine the possible effects of honeybees 
on local bee and plant communities. The 

pollination experiments looked into the 
ability of different bee species to successfully 
pollinate local plant species. They were single 
visit exposures of bees to young flowers, after 
which flowers were resealed and fruit- and 
seed-set were examined. The food depletion 
experiments looked into the availability of 
nectar and pollen to pollinators active during 
different parts of the day.

The honeybees failed to pollinate one flower 
species that requires specialization, but 
performed better with the more orthodox 
species. The honeybees also depleted food 
resources in several plant species, with 
possible effects on local bee and plant 
species.
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The design of broad ecological corridors has 
increasingly become a way of assessing and 
planning successful conservation. However, 
since many of these corridors must traverse 
agricultural and other developed landscapes, 
their planning and implementation are 
complicated. Moreover, landscape ecology 
has not yet properly defined ecological 
concepts in a spatial context, enabling their 
incorporation into planning methodology. 
Ecological corridors, according to a Natural 
Parks Authority document from 2002, 
are recorded only as green open lands by 
Israeli national and regional statutory plans, 
with no statutory protection as corridors. 
Furthermore, no tools exist for assessing 
fragmentation and edge-effects, or for 
understanding how they function. 

This study focuses on the LARCH model 
— Ecological Rules for the Configuration 
of Habitat — that was developed at Alterra 
(Wagenningen, The Netherlands). LARCH is 
based on the ecological network approach, 
according to which spatial connectivity 
between habitat patches in highly fragmented 
areas must be maintained and/or restored 
in order to sustain viable populations. The 

purpose of the study was to review planning 
approaches and tools that are being used 
globally for nature conservation in dynamic 
landscapes, and to try the LARCH model in 
Mediterranean environments. The study has 
produced two principal results. The first is a 
literature review that reveals that ecological 
corridors are viewed as part of a planning 
system that takes their surroundings into 
account as well as other relevant aspects, so 
that their location, shape, and function is not 
based only on the continuity of open areas. 
The second is a result of the LARCH model 
in the Modiin area, in which the effects of 
growing land-use on the viability of fauna in 
the central lowlands of the eastern hills and 
Modiin surroundings were studied with the 
aim of preventing further loss of biodiversity. 
A few scenarios were compared: the present 
scenario; a potential scenario, which takes 
into account all approved plans in the area, 
especially the Modiin Master Plan MD2020; 
and an alternative scenario that examines 
sustainable development. The results indicate 
that most of the selected species are viable in 
the present scenario. The gazelle population 
shows viability at a density of 10 individuals 
per km², but is not viable with a density of 

7 individuals. In the planned scenario, the 
populations of the gazelles and the bird 
Sylvia melanocephala will not be viable. 
Species viability will be strongly enhanced 
by conserving the natural landscape, 
constructing eco-duct overpasses, managing 
forests as ecological stepping-stones, and 
minimizing the construction into smaller 
built areas.

Iris Bernstein

Evaluating and Planning Ecological 
Corridors Using a Systematic 
Analysis of Environmental Indicators 
and Evaluations of Samplings of Diverse 
Species



3

Will Wolves Dwell Among Lambs? 
Between Wildfires and Cattle-grazing: 
The Sustainability of the Forest in Tabor 
Oak Park
Orna Reisman-Berman1, Henkin Zalmen2, Kaplan Didi3

1. Blaustein Institutes for Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev, Israel 
oreisman@bgu.ac.il 

2. The Newe Ya'ar Regional Research Center, Agricultural Research Organization, Israel
3. The Israel Nature and Parks Authority

Wildfires are indisputably an important 
factor in shaping the structure and function 
of ecosystems. The ensuing change in 
an ecosystem is perceptible for at least a 
short amount of time after the fire, and 
thus a question of particular interest 
concerns whether fires are a threat to 
ecosystem sustainability, or whether they 
might benefit the system by “resetting” it. 
Another emerging theory on the important 
role played by fire is its function as a 
vegetation consumer regulating ecosystems 
in a manner analogous to herbivores. In 
weighing the pros and cons of fire’s effects 
in fire-prone systems, one needs to ask how 
able an ecosystem is to withstand fire, or 
what is the degree of system resistance and 
resilience. This question and its implications 
for conservation and management becomes 
more complex in systems where both fires 
and herbivory are present. 

We studied resistance and resilience to 
wildfires in the forest of Tabor Oak (Quercus 
ithaburensis) Park where cattle grazing is 
also practiced. The park is a multifunctional 
ecosystem that supports cattle-grazing, silvi-
agriculture, conservation, and tourism needs. 

It is a fire-prone ecosystem with a high 
frequency of fire ignitions that cause severe 
damage to its multi-functionality. The study 
aims at assessing the sustainability of the 
forest at Tabor Oak Park. We hypothesized 
that the main factors affecting forest 
recovery from fire are fire severity, stage 
of tree development prior to fire ignition, 
and their interaction. Furthermore, a tree’s 
development stage might determine its ability 
to survive fire or to regenerate afterwards; 
that said, the degree of fire severity can 
affect the tree’s response. Thus, we further 
hypothesized that a forest’s age structure 
is an important factor for determining its 
resilience to fire. While reducing fire risk, 
grazing may also inhibit regeneration of 
young sprouts, similar to fire. Quercus 
ithaburensis trees in two sites have been 
monitored since wildfires were ignited there 
in 2006 (the Second Lebanon War). Recovery 
measurements include detailed observations 
on resprouting. Results demonstrate that 
tree mortality is non-existent at moderate 
fire severities, and the damage to trees with 
a diameter greater than 20cm is moderate 
or minor at any fire severity. The interaction 
between developmental stage and fire 

severity is significant. Re-sprouting from 
root crown increases with tree development 
stage, measured by trunk diameter; however, 
in the high diameter class (> 40cm), there 
is a decrease in the ability to regenerate by 
resprouting. Although the ability to re-sprout 
commonly increases with fire severity, it was 
found that a fire’s severity can only partially 
explain the ability to resprout (~ 40%). 
Interestingly, the ability to re-sprout from the 
root crown is shown to grow with an increase 
in the number of trunks per tree. It is thus 
recommended to design trees with multiple 
trunks accompanying the primary trunk, 
to ensure forest regeneration following 
wildfires. Removal by grazing after fires may 
have some benefits for recovery; however, 
fire severity and the developmental stage of 
trees are the principal factors that determine 
a forest’s recovery from fire. 
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