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 וכיצד האם: חיים- ודו זוחלים של מינים מגוון על ושמירה אינטנסיבית חקלאות

  ?השניים בין לשלב ניתן

  

  2פורת יהל 1רותם דותן

  ג"רט, המדע בחטיבת פתוחים שטחים אקולוג

  א"ת אוניברסיטת ואקולוג נוף אדריכל

  

  מבוא

 ממינים יותר עוד רבה והשפעתו גידול בתי הרס הינו מינים לאבדן בעולם העיקרי הגורם

 חקלאות לשטחי טבעיים שטחים הסבת).  IUCN 2011 ( וזיהום גידול בתי קיטוע,פולשים

 השטחים מהווים כיום). Foley et. al, 2005( הגידול בתי בהרס המוביל לגורם נחשבת

 והצורך) Green et al., 2005( לעיבוד הניתן היבשה שטח מכלל 70% בעולם החקלאיים

. לחקלאות לשטחים הביקוש גם ולפיכך לגדול ימשיך העולם לאוכלוסיית מזון באספקת

. גדול מינים מגוון לקיים חקלאי שטח של יכולתו בצמצום משמעות יש הירוקה למהפכה

 אלו שטחים הופכת, בשנה אחת מפעם יותר אינטנסיבי באופן נתון שטח לעבד היכולת

 אפריקה אירופה מרחבי שונים חקריםמ. וצמחים חיים בעלי של רבים מינים עבור לעוינים

 במגוון לשינוי גרמה בחקלאות האינטנסיפיקציה כי כך על מצביעים ואוסטרליה אמריקה צפון

) Brotons et al., 2004( המינים ותפוצת) Calvete et al., 2004( החברה ובהרכב המינים

  . אקסטנסיביים היו שבעבר חקלאיים לאזורים ביחס

 לשינויים או לפגיעה גרמו לחקלאיים טבעיים שטחים של הסבתם יכ ההבנה לאור ,כיום

) Fox et al., 2005( נודדים מינים כמו, החי בעולם שונות בקבוצות והתנהגות בתפוצה

 לנהל ניתן לפיהן עיקריות גישת שתי על להצביע ניתן) 2002, 2003 רייכמן( מקומיים ומינים

 וטבע לחוד חקלאות הגורסת Land sparing היא הראשונה הגישה. והטבע החקלאות את

 טבע ערכי של לקיומם מקום אין אינטנסיבית חקלאות מתקיימת בו במקום כלומר, לחוד

 קיומן לבין חקלאות בין לשלב ניתן כי גורסת  Friendly Agriculture גישת לעומתה. רבים

 למגוון). Green et al., 2005( החקלאיים לשטחים ובינות בסמוך טבעיות חצי מערכות של

  .החקלאי בשטח מזיקים וחרקים פתוגנים בויסות חשוב תפקיד המקומי הטבעי המינים

 זו תופעה. הסופות ובעוצמת הגשם בתפרושת שינויים ניכרים האחרונות השנים בעשרות

 משטחים קרקע של מהיר לאיבוד גרמה חקלאות שטחי של מודרניות עיבוד שיטות עם ביחד



2 

 

 לצמצום שונות שיטות בארץ וגבעיים הררים באזורים מיישם ותהחקלא משרד. חקלאיים

 בפני הפוגעות הגשם טיפות של האנרגיה לצמצום מוכוונות אלו שיטות. הקרקע סחף תופעת

 של הפוטנציאלית האנרגיה מיתון ובכך נתון שדה של השיפועים ולמיתון החשופה הקרקע

  היורד הגשם של האנרגיה תתלהפח השיטות. המקומי הערוץ לעבר מהשדה המים זרימת

 של פליחה-אי וכן מטעים של שורות בין עשבוני צומח הותרת הן העילי הנגר עוצמתולפיכך 

 שטחים של שיפועים למיתון הנדסיות פעולות. האחרונה העיבוד מעונת ףשלה והותרת שדות

 ואף ההשד בתוך מים איגום, )ונמוכות ארוכות טרסות( שיחים ליצירת מכוונות חקלאיים

 וחלחולם בשדה המים השהיית לטובת החקלאי השטח בלב שרשורית צנרת הטמנת

  ).2011, יעקובי( באיטיות

 מודל של ליישומו רבה חשיבות יש שבה הגידול בבתי מאוד ומגוונת צפופה כמדינה בישראל

 לחקלאי המסייעות שונות שיטות מיישמים, כאמור זאת בשיטה. Friendly Agriculture ה

 אורגניזם להתבססות תורמות עקיף ובאופן מאידך ביבוליו מהותי באופן פוגעות אינן אך מחד

 לעליה גרמה המטע במרכז עלים שכבת הותרת כי מצאו קודמים מחקרים. החקלאי בשטח

 עשבוני טבעי צומח הותרת גם וכך, )Wanger et al., 2009( במטעים הזוחלים מיני בעושר

 באיטליה אחרים מחקרים). Cunninghm et al., 2007( באוסטרליה המטע שורות בין

 על וכן) Biaggini et al., 2006( במטעים מינים עושר כמגבירות חקלאיות שיטות על הצביעו

 Biaggini et( זוחלים ולשרידות גבוה מינים לעושר מרכזי כתורם המבנית המורכבות העלאת

al., 2009 (סביח זוחלים על מועדפים גידול כבתי טרסות עם בוגרים עצים של שילוב וכן 

,  בנוסף). Graziani,  2006 ; Michael et al., 2008( הללו התנאים היו לא בהם למטעים

Hecnar & Mcloskey )1998( ,את מעלה נתון לשטח קבועים מחסות תוספת כי הראו 

 אנו זה במחקר. מתמשכת להפרעה נתון היה לכן שקודם שטח באותו חומטים של נוכחותם

 זוחלים של הימצאותם על משפיעה קרקע ימורלש טכניקה כיצד לבחון כל קודם מבקשים

, המטע של המבנית המורכבות העלאת כיצד בוחנים אנו, בנוסף. שקדים במטעי שונים

 ששימוש היא השערתנו. במטע זוחלים נוכחות על משפיעה, סלע מחסות מהוספת כתוצאה

 לאיהחק בשטח הגידול בית תנאי את משפרים אבן מחסות ותוספת קרקע שימור בטכניקת

 של השהייה משך את מאריכים ומאידך מחד המינים ומגוון עושר להעלאת תורמים ובכך

  .המטופל החקלאי בשטח מינים
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  שיטות

 בית לקיבוץ שייכים המטעים. יבניאל רמת באזור שקדים מטעי שני נבחרו המחקר לביצוע

 כתפי על ,יבניאל רמת במזרח ממוקמים המטעים. 'ב דגניה קיבוץ ידי על ומנוהלים זרע

 של אחד צד למעט טבעיים בתה שטחי מקיפים המטעים את. תבור לנחל ומעל מצפון הרמה

 מנוהלים המטעים שטחי). 1 איור( הצפוני בחלקו חיטה שדה עם הגובל" עליון דגניה" מטע

. העצים שורות שבין בשורות המקומי הטבעי הצומח מושאר בו, קרקע משמר בממשק

 בקרקע ישירות פוגע שכרגיל, גשם של במקרה הקרקע יפתסח את מונעת הצומח הותרת

 טבלה( האביב בסוף בשנה פעם מכוסח העשבוני הצומח. מוגבר עילי לנגר וגורם החשופה

  ).1 בנספח

  

 המחקר אזור מיקום. חלקה בכל שבוצעו  הטיפולים וסוגי יבניאל ברמת המחקר חלקות מיקום. 1 איור
  . העליונה הימנית בפינה ישראל מפת ביג- על
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 חלקות. אחת כיחידה המטעים לשני התייחסנו טיפול מכל זהה חלקות מספר פיזור לצורך

 טיפולים רצף שיאפשר באופן סודרו הן החקלאי בקשת לאור אך, אקראי באופן פוזרו הדיגום

  ).1 איור( החקלאיים הכלים מפעילי ידי-על טעויות וימנע חקלאיים

  ):2-5 איורים( המטע בשורות פוליםהטי

 ).קונבנציונלי עשבים הדברת ממשק( העצים שורות בין נביטה מונע ריסוס .1

 ותוספת) קונבנציונלי עשבים הדברת ממשק( העצים שורות בין נביטה מונע ריסוס .2

 .אבן מחסות

 ).קרקע שימור ממשק( האביב בסוף שימור קרקעו עשבוני צומח הותרת .3

 מחסות בתוספת) קרקע שימור ממשק( האביב בסוף וכיסוחו עשבוני צומח הותרת .4

 .אבן

, מטרים 100 של באורך מטע שורות ארבע כללה חלקה כל. טיפול כל על חזרות שש 6 בוצעו

 חלקות שתי כל בין. מטר 400 הינו חלקה בכל השורות כל של המצטבר האורך, כלומר

  ). לעיל 3' מס( במטע גילהר הטיפול נהוג בהן שורות  ארבע  מפרידות שכנות

 העצים שורות בשולי המחסות מוקמו, כ"בסה חלקות 12 אבן מחסות הוקמו בה חלקה  בכל

 המחסה. חלקה בכל מחסות 12 מוקמו. חקלאיים וכלים טרקטור למעבר הפרעה למניעת

  .בובקט באמצעות ספטמבר בתחילת מוקמו הסלעים. מקומית בזלת סלעי ממערום הורכב

 נבדק" תחתון דגניה" מטע. 2011 ליוני 2010 דצמבר בין פעמים שש  נבדקו המטעים שני

 בחלקות אבנים הפיכת הכוללת רגלית סריקה כלל הדיגום. 2011 מאי במהלך נוספת פעם

 שאותרו חיים-ודו זוחלים פרטי.   דקות 20 -כ במשךבוצעה  סריקה כל. הסלע מחסות עם

 נקודת ;מלא/קטוע/מחודש – הזנב מצב ;צעיר/רבוג ;מין:  הבאים הנתונים בתוספת, נרשמו

 מערום/גדודית/העשב רצועת שולי/העשב רצועת –" במטע הנישה" האיתור מיקום ;ציון

 נתונים איסוף טבלאות ראה( ומיקומם שורה בכל הנמלים קיני מספר נרשמו כן כמו. אבנים

 והקרקע היבש העשב, החיוני העשב של הכיסוי אחוז נרשם זוחל איתור נקודת בכל). בנספח

 הונחה התבנית. מ"ס 28X30 בגודל מלבנית תבנית בתוך חושבו הכיסוי אחוזי. החשופה

 ועל העשב רצועת ממרכז' מ 1, העשב רצועת במרכז. זוחל של איתור בכל מקומות בשלושה

 ארבע שורה כל לאורך אחת פעם הכיסוי נבדק זוחלים אותרו לא בהן בשורות. הגדודית ראש

  .לקהבח פעמים
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    הכיסוח לאחר שימור קרקע בממשק חלקה 3 איור           שימור קרקעה לפני שימור קרקע בממשק חלקה 2 איור

  

  

  

  

  

  

  

  .קלאייםח כלים ידי-על  פגיעה למניעת וסימונו אבנים גל 4 איור

  .נביטה במונעי ריסוס בטיפול חלקה 5 איור                                                                                                   
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  נתונים ניתוח

 בנות החלקות לכלל הממוצע והפרטים המינים מספר פ"ע חושב הפרטים ושפע המינים עושר

 זוחלים נוכחות לבין הצומח נפח בין הקשר להבנת נערכו קורלאציה מבחני. טיפול אותו

 נוכחות לבין הטיפולים סוגי בין ההבדלים להבנת נערכו 2χ מבחני" . במטע נישות" בחלוקה

 ו SPSS בתוכנות בוצעו המבחנים. Benferoni תיקון בעזרת המשך בחניומ נמלים קיני

Excel .  

  

  תוצאות

. השונים לטיפולים חיים-והדו הזוחלים בתגובת שונים מרכיבים להבנת נותחו המחקר נתוני

 להבין בניסיון גבוהה בתדירות שנמצאו המינים של תגובותיהם נותחו וכן מינים עושר נבחנו

 גרף על הוצבו ,כן כמו. האבן לתוספת תגובתם את או מסוים דולגי לבית העדפתם את

 ובעיקר השונים החקלאיים הטיפולים למועדי ביחס דיגום בכל שנמצאו הפרטים מספרי

  .חרקים בקוטלי הריסוס למועדי

  זוחלים ונוכחות הגידול בית מרכיבי

 בקוטלי ריסוס ועלביצ הנחיה יש, סטנדרטי גידול פרוטוקול פי- על המנוהלים שקדים במטעי

 בית להוות וכן העצים של ההשקיה מי על להתחרות היכול צומח התבססות למניעת עשבים

 הותרת של שיטה נהוגה ידינו על שנבדקו במטעים. שונים מזיקים של להתפתחותם גידול

 ושימור קרקעו הצומח הותרת. קרקע סחיפת למניעת העצים שורות בין עשבונית בר צמחיית

 את ומאפשר במטע הגידול בית של המבנית המורכבות את מגדיל חרהמאו באביב

 עקב מהמטע נעדרים  הנראה ככלש, בפרט חיים-ודו וזוחלים בכלל אורגניזם של התבססותם

 מעונות יבש עשב שכבת נותרה ידינו על שנבדקו במטעים. מזון ומקורות מחסות העדר

 שכבת סיפקה) 4 ו 3 איורים ראה אך כאן מובאות אינן התוצאות(, בדצמבר שגם כך קודמות

 היה ניתן שנבדקו במטעים. גמד חומט של פרטים נמצאו בהם מסתור מקומות  זאת עשב

 מזה זה הנבדלים, שונות" נישות" שלושהמהווים  גידול בתי של מרכיבים שלושה על להצביע

  ).6 איור( ובגובהו  שבהם והיבש החיוני העשב כיסוי במידת
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 באביב ומכוסחת קרקע סחף במניעת מסייעת החיוני העשב רצועת. במטע שונות" נישות"ל לוקהח 6 איור

 כל רציף באופן שמטופלת והגדודית קודמת בשנה שכוסח העשב שאריות היא יבש עשב רצועת. המאוחר

  .צמחיה התבססות למניעת השנה

 בשורות הצמחי יבהמרכ של והכיסוי הממוצע הגובה השתנות את לראות ניתן 7-10 מאיורים

 שנתי -חד חיוני צומח של התבססות ישנה כי לראות ניתן, שימור קרקע בחלקות. המטע

 לגובה מגיע החיוני העשב. באביב הכיסוח לנקודת עד שלו הכיסוי ובמידת בגובהו העולה

 בוצע בהם בחלקות. חיוניים עשבים מאוד מעט נותרים הכיסוח ולאחר מ"ס 70 של ממוצע

 2011 בשנת שירדו הגשמים אך, האביב לאמצע עד חיוני צומח גדל לא נביטה יבמונע ריסוס

 בחלקים גם קיציים ממינים צומח של מחודשת להתבססות גרמו, ומאי אפריל במהלך גם

  ).  8 ו 7 איורים( שכוסחו באלו וגם שרוססו

. מגמות בשתי להבחין ניתן, הקרקע פני את כיסויו ובמידת היבש העשב שכבת בגובה

 השכבה גובה העונה בתחילת כי לראות ניתן נביטה במונעי ריסוס בוצע בהן בחלקות

 כלפי מתקדמת הגידול שעונת ככל העונה בהמשך פוחת והוא מ"ס  שלושה היא  הממוצעת

 שכבת החיוני העשב של הצימוח במהלך, קרקעהשימור  בחלקות). 10 ו 9 איורים( הקיץ

 בממוצע מ"ס חמישה של לעובי מגיעה זו שכבה הכיסוח לאחר אך, מאד דקה היבש העשב

   .השורה פני של גבוה כיסוי ואחוז

  

 גדודית

 עשב רצועת

 יבש

 עשב רצועת

 חיוני
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  .פ תאריך הדיגום"ע) מרכז שורת עשב(גובה עשב חיוני ממוצע לחלקה : 7 איור
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 .פ תאריך הדיגום"ע) מרכז שורת עשב(אחוז כיסוי עשב חיוני ממוצע לחלקה : 8איור 
  

  

  .פ תאריך הדיגום"ע) מרכז שורת עשב(צמחי יבש  ממוצע לחלקה גובה שכבת חומר : 9איור 
 

  

פ תאריך "ע) מרכז שורת עשב(אחוז כיסוי שכבת חומר צמחי יבש  ממוצע לחלקה : 10איור 
  .הדיגום
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 בשלושת זוחלים נוכחות לבין הגידול בית מורכבות שבין האפשרי הקשר הבנת לצורך

 נפח. מהן תאח בכל הממוצע הצומח נפח מציאתל חישוב נערך,  במטע שהוגדרו" נישות"ה

 גבי על שהונחה מלבנית מסגרת בתוך) וחיוני יבש( בצומח המכוסה השטח י"ע חושב הצומח

 תיבה של הנפח את מגדיר הנפח חישוב. שנמדדה הצומח שכבת בגובה מוכפל, הקרקע

 גובהה ואת הקרקע על שהונחה מסגרת של הקרקעית את המכסה השטח הם שלה שהפנים

 נותן הוא אך הצומח סוג על נתונים מכיל הנפח אין, היבש או הירוק הצומח של המכסימאלי

 דקים שגבעוליהם דגניים הוא הצומח אם ,לדוגמא. המורכבות פוטנציאל על אינדיקציה

 בסדר עבים שגבעוליהם גדילנים לעומת לחלוטין שונה להיות יכולה הגידול בית מורכבות

 תאח בכל שנמצאו הזוחלים של הממוצע המספר חושב כן כמו. לדגניים ביחס גודל

 העשבוני הצומח נפח בין חזק חיובי קשר נמצא קורלאציה במבחן). 11 איור"  (הנישות"מ

 כי לראות ניתן. t= 0.812, p<0.01  Kendall's tau: הב הזוחלים נוכחות לבין" נישה"ב

 בשוליה אותרו יותר מועט פרטים פרמס, החיוני העשב רצועת במרכז אותרו הזוחלים מרבית

  . מצמחיה החשופה בגדודית נרשמו בזוחלים תצפיות שתי ורק

  

  

  .המטע בשורת גידול לבתי חלוקה לפי ממוצע זוחלים מספר: 11 איור
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  הדיגום לשיטות ובהתאם החקלאי והטיפול לעיבוד בהתאם מינים איתור

 ומין זוחלים של מינים תשעה אותרו הןב הדיגום תקופת במשך חלקה בכל סריקות שש נערכו

. פרטים 282 בוודאות זוהו מהם ,פרטים 287 אותרו הדיגומים בכל). 1 טבלה( אחד חי- דו

 האביב במהלך קרקע שימור ממשק בוצע  בהן בחלקות נמצא ביותר הגבוהה הפרטים מספר

 ריסוס בוצע בהן בחלקות נמצא ביותר הנמוך םהפרטי מספר ואילו סלע מחסות בתוספת

 היו פסים וחומט גמד חומט. סלע מחסות תוספת ללא) ריסוס ואילך מעתה( נביטה למניעת

 אותרו המינים שאר מכל. בתים ושממית נחשונית נחושית לאחריהםו, ביותר הנפוצים המינים

  ).1 טבלה( בודדים פרטים

  

פ הטיפולים "ע, חיים במטעים בהם מוקמו חלקות המחקר- ים ודורשימת תצפיות כללית בזוחל: 1טבלה 

  השונים וברכיבים טבעיים בתוך המטע

  

רכיב טבעי  הטיפול החקלאי שם מדעי שם עברי
 כ"סה במטע

 ריסוס  
 שימור קרקע במונעי נביטה

 
 

    
ללא 
תוספת  ללא סלע תוספת סלע סלע 

   סלע
  

 Testudo graeca   1   1 צב יבשה מצוי

 Hemidactylus שממית בתים 
turcicus 

 5   5 
 

10 

 Laudakia stellio  1   1 1 3 חרדון מצוי

 Chamaeleo זיקית מובהקת
chamaeleon 

 1    
 

1 

 Ablepharus חומט גמד
rueppellii 21 38 31 38  128 

 Mabuya vittata 6 16 42 59  123 חומט פסים

 Chalcides נחושית נחשונית
guentheri 

 4 2 6 
 

12 

 Scincidae spp.    4 1  5 ז"חומט בלמ

 Coluber זעמן שחור
jugularis 

  1 1 
 

2 

 Rhynchocalamus שחור ראש
melanocephalus     

 1 1 

 Bufo viridis 1      1 קרפדה ירוקה

 287 2 111 81 65 28 מספר הפרטים 

  
מספר המינים 

 10 2 6 5 6 3 המזוהים
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 של איתור מאפשרות) הסלע מחסות ובדיקת רגלית סריקה( הדיגום שיטות תישש מכיוון

 עושר של הסטטיסטי בחישוב ביניהן הפרדה נערכה, )סלע חובבי מול קרקעיים( שונים מינים

 למחסות בהשוואה והמינים הפרטים מרבית אותרו הרגלית בסריקה. הפרטים ושפע המינים

 22 - כ לעומת ר"מ 48,000 -כ היה רגלית נסקרה השטח אך). 2 טבלה( המלאכותיים הסלע

 הוא לשטח הזוחלים מספר בין היחס. המלאכותיים האבן גלי כיסו אותם רבועים מטרים

 לציין יש. האבן מחסות תחת שאותרו ר"למ זוחלים 1.8 לעומת בסריקה ר"למ זוחל 0.006

 עקב םזוחלי נוכחות שם נצפתה ולא נמלים קיני נבנו האבן מחסותמ ניכר חלק שתחת

 גבוה הנצפה הזוחלים למספר מחסות כלוסא בין שהיחס כלומר, הנמלים של הפרעה

  .לעיל מהחישוב

  

  .הדיגום שיטת לפי שקדים במטעי חיים- ודו זוחלים איתור: 2 טבלה
  

 כ"סה שיטת  הדיגום שם מדעי שם עברי

בדיקת מחסה סלע  סריקה    
   מלאכותי

 Testudo graeca 1 צב יבשה מצוי
 

1 

  Hemidactylus turcicus שממית בתים 
10 

10 

 Laudakia stellio 1 2 3 חרדון מצוי

 Chamaeleo chamaeleon 1 זיקית מובהקת
 

1 

 Ablepharus rueppellii 115 13 128 חומט גמד
 Mabuya vittata 111 12 123 חומט פסים

נחושית 
 Chalcides guentheri 10  נחשונית

2 
12 

 Scincidae spp.  5 ז"חומט בלמ
 

5 

 Coluber jugularis 2  2 זעמן שחור

 Rhynchocalamus שחור ראש
melanocephalus 

1 
 

1 

 Bufo viridis 1 קרפדה ירוקה
 

1 

 287 39 248 מספר הפרטים 

  
מספר המינים 

 10 5 9 המזוהים

  
  
  

 ותימשמע הבדל נמצא אך נמוך היה, בסריקות שאותר, לחלקה הממוצע המינים עושר.

Mann whitney test Z = 2.25, P = 0.024 ,החלקות לבין הקרקע שימור חלקות בין 

 הטיפולים בין המינים בעושר הבדל נמצא לא, הסלע מחסות בבדיקת). 12 איור( המרוססות

בניתוח תוצאות שיטת ). 13איור ( Mann whitney test Z = -0.64, P = 0.52 השונים
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בין חלקות תוספת , ק בעושר המינים הממוצע לחלקהלא נמצא הבדל מובה, הסריקות

   MW test Z = 1.01, P = 0.31.מחסות הסלע לבין החלקות ללא תוספת מחסות הסלע

נצפו רק בשיטת בדיקת ,  וחרדון מצוי, שממית בתים: יש להדגיש ששני מינים ).14איור (

  .ותייםכשהם מאכלסים את מערומי הסלע המלאכ, )ולא בסריקות(מחסות הסלע 

 

  . )סריקות( כנגד הטיפול החקלאי, עושר מינים ממוצע לחלקה: 12איור 
 
  

  

 .)בדיקת מחסות סלע( כנגד הטיפול החקלאי עושר מינים ממוצע לחלקה: 13איור 
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 ותיים בחלקות הדיגוםכנגד נוכחות מחסות סלע מלאכ, עושר מינים ממוצע לחלקה: 14איור 
 . )סריקות(
  

 הנפוצים המינים ארבעת של ,)הסריקות בשיטת( לחלקה הממוצע הפרטים שפע בבחינת

 גבוה פרטים שפע כי נמצא ,בתים ושממית נחשונית נחושית, גמד חומט, פסים חומט, ביותר

 Mann הריסוס בחלקות מאשר שימור קרקעה בחלקות פסים חומט של במובהק יותר

Whitney test Z = 3.90, P << 0.05 .חומט של בנוכחותם הבדלים נמצאו לא ,זאת לעומת 

 test Z = 1.41, P = 0.16 ,test,  וריסוס קרקע שימור :הטיפולים בין נחשונית ונחושית גמד

Z = 1.41, P = 0.16 MW  ,הפרטים שפעב מובהקים הבדלים נמצאו לא. בהתאמה 

 מחסות בתוספת החלקות בין גמד וחומט פסים חומט, בתים שממית של לחלקה הממוצע

 MW test Z = 0.16, P = 0.87 ,MW )הסריקות שיטת( תוספת ללא החלקות לבין הסלע

test Z = 0.40, P = 0.69 ,MW test Z = 0.49, P = 0.62 ,נחושית  מיןה. בהתאמה

ת מחסות הראה מגמה לא מובהקת של שפע פרטים גבוה יותר בחלקות עם תוספ, נחשונית

  ).15איור ( MW test Z = 1.41, P = 0.15 הסלע 

  

  . )סריקות( פ נוכחות הסלע בחלקה"שפע פרטים ממוצע לחלקה של נחושית נחשונית ע: 15איור 
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 לטיפולי וביחס הדיגום לתאריכי ביחס גם נבחנה המצויים המינים ארבעת של נוכחותם

 דיגומים בשלושה נמצאה בתים שממית .במטע קרקעהשימור  ופעולת מזיקים כנגד הריסוס

 ירידה ניכרה גמד בחומט). 16 איור( המלאכותיים הסלע מחסות בדיקתב רק ,וכאמור, בלבד

 כתוצאה כנראה, הקרקע שימור בחלקות המחקר תקופת לאורך הפרטים בשפע הדרגתית

 שימור בחלקות). 17 איור( הגידול בית אבדןל גורמת אשר היבש העשב שכבת עלמותמה

 כי יתכן, אולם. החקלאיים הטיפולים בסיס על להסבירו שניתן נוכחות דגם נצפה לא הקרקע

 שימור קרקעה לאחר אלו תבחלקו צפושנ גמד חומט של הפרטים במספר הניכרת העלייה

, )צטמצםה בהן הגידול בית שכאמור(, הריסוס מחלקות פרטים תלתנוע אינדיקציה הוא

). 9 איור( הכיסוח של העשב החיוני לאחר גם עשב כבתש המכילות שימור קרקעה לחלקות

 עשב( העשב כיסוח לאחר הקרקע שימור חלקותב השתפרו התצפית שתנאי, יתכן ,כן כמו

 שפעב עליה נצפתה קרקעהשימור  הכיסוח בחלקות). יותר בולט החומט בו ויבש יותר נמוך

 ניכרת מכן לאחר אך והשלישי השני הדיגום בין במטע שאותר פסים חומט של הפרטים

 ריסוסיםב טיפולים רצף של מצטברת השפעהמ ונובעת שיתכן הפרטים בשפע חזקה ירידה

 צעירים פרטים של מגיוס תוצאה היא האחרון בדיגום הפרטים תוספת. מזיקים קוטלי של

  ).18 איור( במטע שהושרצו

  

, רהחומ סוג הטיפול תאריכי לפי 1 מספר בנספח מופיעים השקד במטעי השונים הטיפולים

 כי לראות ניתן זו בטבלה מעיון. המזיק על ההדברה חומר של הפעילות ואופן המזיק סוג

. רגליים פרוקי של רחב טווח על היא ופעולתם ספציפיים אינם ההדברה מחומרי מרבית

 לראות שנוכחנו כפי, אחרים רבים מינים גם אך המזיקים נפגעים בהם השימוש בעת כלומר

 מינים ממגוון רגליים ופרוקי חיפושיות, עשים, פרפרים נצפו בהם ,במטעים שערכנו בסיורים

 ונחו למטע נכנסו כאשר עקיף ממגע או ההדברה חומרי עם ישיר ממגע כתוצאה שנפגעו רחב

 אותרו( מריסוס ישירות שנפגעו מתים זוחלים אותרו לא הדיגומים בעת. מרוססים עלים על

  ). דרוסים זוחלים
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 )בדיקת מחסות סלע(פ תאריך הדיגום "כללי של שממית בתים ע שפע פרטים: 16איור 
  

  

  

 קרקע שימור ובחלקות נביטה במונעי ריסוס בחלקות גמד חומט של כללי פרטים שפע: 17 איור

. הדיגום לתאריכי יחסי באופן הזמן ציר על מוקמו במטע חקלאיים טיפולים. הדיגום תאריך פ"ע

  .1 נספח ראה מדויק לתאריך

                   צמחיה כיסוח

  מזיקים בקוטלי ריסוס

 שימור קרקעחלקות ב
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שימור ה וחלקות נביטה במונעי הריסוס בחלקות פסים חומט של כללי פרטים שפע. 18 איור

 לתאריכי יחסי באופן הזמן ציר על מוקמו במטע חקלאיים טיפולים. הדיגום תאריך פ"ע קרקע

  .1 נספח ראה מדויק לתאריך. הדיגום

  

  הדיגום בחלקות נמלים קיני פיזור

הבדלים בחן ביותר  ראשון והכלליה ,בשלושה שלבים ניתוח הנתונים של קיני הנמלים בוצע

השני בדק את חלקות הניסוי בהן הוספנו מחסות סלע . במיקום הקינים בכל מערכת הניסוי

  .מתחת למחסות האבן או על פני הקרקע –בדיקת מיקום הקינים בוהשלישי התמקד 

: בחלקה מיקומם וכן נרשמו הסוגים שמות. חלקה בכל הנמלים קיני נספרו הדיגום במהלך

הנתונים נותחו למציאת הבדלים . החלקה בשטח הקרקע פני על או אבנים לגל מתחת

 ו Tapinoma  ,Mesorבין שלושה סוגי נמלים , במיקום הקינים בין הטיפולים השונים

Cataglyphis )בבדיקת מספרי הקינים שהופיעו ). ונווטת בהתאמה, נמלת הקציר, בנאית

נמצאו הבדלים מובהקים במיקום הקינים , כנגד שלושת המיניםלים בכל החלקות בכל הטיפו

P<<0.05 50.233 χ2בטיפולי שימור הקרקע ובריסוס 
6=.  

שימור  הטיפוליםכנגד  סוגיהם פי על הנמלים קינימספר  נבחנו יותר מדויקת חינהב לצורך

 המשך וחבנית אך,  χ2=6.34  P=0.042 הקבוצות בין הבדל יש כי נמצא .קרקע וריסוס

  . מובהק שינוי על שהצביע מין נמצאה לא ההבדל את יצר נמלים סוג איזה לבירור

  

  

 שימור קרקעחלקות ב
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  אבנים הוספו בהן בחלקות קיני הנמלים מספר

 בריסוס הן, אבן תוספת הייתההטיפולים בהם  כנגד ,מספר קיני הנמלים לפי סוגיהם בחינת

  השונות בחלקות ליםהנמ קיני מספר בין מובהקים הבדלים נמצאו, קרקע שימורב הןו

χ2=21.42  p<0.05  .בסוג נמצאו המובהקים ההבדליםש כך על ההצביע המשך בחינת 

 שימור בחלקות קיניו מרבית את מיקם ,הקציר נמלת הסוג. בנאית ובסוג נמלת הקציר

 לא נווטת בסוג .דווקא המרוססות בחלקות קיניו מרבית את מיקם הסוג בנאית ואילו הקרקע

  ).19 איור( הטיפולים בין ליםהבד נמצאו

  

  

 לא NS מובהקים הבדלים על מצביעה* . בחלקות בהן נוספו מחסות סלע נמליםה קיני מספר: 19 איור

  .מובהקים הבדלים נמצאו

  

  מיקום קיני הנמלים על פני הקרקע או מתחת לסלע

 ,בנפרד ובריסוס בנפרד קרקע בשימור אבנים הוספו בהן לחקלות נוספת פרטנית בחינה

 לעומת הקרקע פני הוא שנבחן המיקום. השונים בסוגים הקינים למיקום העדפה על הצביעה

 מובהקים הבדלים נמצאו הריסוס בחלקות והן הקרקע שימור בחלקות הן. הסלע מחסה

 הצביע המשך מבחן. בהתאמה χ2= 95.8 p<<0.05 ן  χ2=149 p<<0.05, הקינים למיקום

 ואילו) אבן תוספת בהינתן גם( הקרקע פני על הקינים וםלמיק העדפה יש קציר נמלת בסוג כי

 מובהקת העדפה נמצא בנאית בסוג. אבן מחסות תחת קיניו את למקם העדיף נווטת הסוג

 העדפה נמצאה לא הריסוס בחלקות ואילו הקרקע שימור בחלקות סלעים תחת הקן למיקום

  . )20איור ( הקינים למיקום מובהקת
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ולפי מיקום ) שימור קרקע או ריסוס(לפי סוג הטיפול , סוגים לפי נמלים קיני מספר: 20 איור

 שתי בין מובהקים הבדלים מסמנת). * Rock( סלע מחסותל מתחת, )Soil( חשופה קרקעהקן 

  .מובהקים הבדלים נמצאו לא כי מסמל NS ו קבוצות

  

  

  דיון

 מגוון על ושמירה נסיביתאינט חקלאות בין לשלב ניתן האם לבחון יתהיה זו עבודה מטרת

 נבחנו חלקם ,היבטים ממספר מורכבת זו לשאלה התשובה. חיים- ודו זוחלים של מינים

 שנצפה המינים מגוון כי הראנו. להמשך ומחקר חשיבה כיווני מקנים וחלקם זו בעבודה

 זה מגוון). 2011 ,פורת( הסמוכים הטבעיים בשטחים שנמצא לזה יחסית נמוך הוא במטעים

 עם מינים משני, גמד וחומט פסים חומט: והם דומיננטים נרליסטים'ג מינים משני מורכב

 שנצפו נוספים וממינים נחשונית ונחושית בתים שממית: פרטים של יותר קטן פרטים מספר

 נשארת בהם מטע חלקות מובהק באופן מעדיף פסים שחומט מצאנו. במטעים מאד מעט

 עשביה הדברת ממשק נהוג בהן חלקות פני על ,קרקע שימור לצורך עשבונית בר צמחיית

, עשבונית בר צמחיית של מקטעים המכיל חקלאי לשטח זוחלים של כללית העדפה. רגיל

, עצמן העשב בשורות, מובהק באופן, במטע יותר רבים זוחלים של הימצאותם י"ע גם ניכרת

 בצורה מדמות, עשבוני מצומח לגמרי כמעט החשופות הגדודיות( החשופות בגדודיות מאשר

 המרוססות המחקר חלקות. עשביה בקוטלי המרוססים השקדים מטעי את ביתר הטובה

 במטעים קיים שלא גידול בית רכיב, למחקר הקודמת מהשנה יבש עשב רצועות גם הכילו

 חקלאי שטח של המבנית במורכבות עליה כיצד מדגימים אלו ממצאים). רגיל באופן מרוססים

 כפי הגידול בית מורכבות את בוחנים כאשר. אותו המאפיין המינים בעושר לעליה תורמת

 הנתון מקום, עצמם העצים תחת כי ניכר ,ןביניה והמרווח עצים שורות משתי משתקפת שהיא
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 הזוחלים ונוכחות מצמחיה חשוף זה מקום. זוחלים כמעט נצפו לא ,תדיר עשביה נגד לריסוס

 שגם כך היממה משעות ניכר חלק מוצל גם זה מקום. לטריפה אותם לחשוף עלולה שם

 הן זאת לעומת. מוגבלת הינה ,ישירה שמש קרינת י"ע פעיל גוף חום לוויסות האפשרות

 לה צמודהש יותר הצרה רצועהה והן )השורה במרכז הנותרת( הרחבה העשב רצועת

. במטע זוחליםל מועדף חיות מקום תמהוו )הקודמת מהשנה העשב שארית את המהווה(

, בשנה חודשים חמישה כמעט פני על, ירוק, חיוני עשב גדל השורה במרכז העשב תברצוע

 מוגן שיחור ושטח מחסה המאפשר יחסית מורכב גידול בית מהווה זה מקום. כיסוחו טרם

 את המהווים רגליים פרוקי יותר יש אלו בשטחים כי, ראשוני באופן ניכר. שונים מטורפים

 נקודת מהווה החיוני העשב שורת בשולי היבשה העשב רצועת. הזוחלים של מזונם עיקר

 כתמים של החשיבות את כך עקב ומדגימה  .הירוק לעשב הסמוכה,  פעיל גוף חום וויסות

 מבנית מורכבות בעל גידול לבית הצורך את ולמעשה, זוחלים עבור, גבוה מצומח חשופים

 נמצא גמד חומט כי אם, ותרי נמוך מינים ועושר מינים מגוון ניכר הריסוס בחלקות. גבוהה

 2 של עומק בעלת, יבש צמחי כיסוי ששכבת לומר ניתן. אלו בחלקות גם גדולים במספרים

 ופרוקי עכבישים, נדלים נמצאו זאת עשב שכבת בהפיכת. זה למין גידול בית מהווה,  מ"ס

. יליונ דצמבר בין נעלמה היבש העשב שכבת. זה למין מזון להוות שיכולים קטנים רגלים

 ירידה וניכרה נפגע זה גידול בית ולפיכך ברוח ונסחף התפורר נרקב היבש הצמחי החומר

 ובחלקות התארכה הגשמים עונת זאת עם יחד. שם גמד חומט של הפרטים במספר

 נמצא לכן שקודם, פסים חומט כמו זוחלים אותרו תחתיה ירוקה צמחיה התבססה המרוססות

  .מאוד נמוכים במספרים המרוססות בחלקות

 על ומפוזרת יחסית קטנה תהיהי ,מהחלקות למחצית שהוספה הכללית הסלע שכמות מרותל

 תוספתש ניכר עדיין, יחסית קטן היה מערום כל שהרכיבו הסלעים וגודל, גדול שטח פני

 לאחר חודשים כשלושה. במטע הזוחלים נוכחות על להשפיע עשויה מלאכותיים סלע מערומי

 ובמספר, אותם המאכלסים זוחלים מיני מספר נצפו כבר קותלחל הסלע מערומי הוספת

 מערום תחת מחסה למצוא ממהרים החשוף בשטח פעילים זוחלים נצפו יחסית רב פעמים

 יתכן, זה בהקשר). הסלעים הורמו כאשר למחסה ממחסה עוברים ואף( התקרבנו כאשר סלע

 בשפע מאכלסת אינה, שבוניע ולצומח לבתה ספציאליסט כמין ידועה אשר, נחשונית נחושיתו

 הראה זה מין, ואכן. רבים סלע למחסות גם זקוקה שהיא מכיוון המטעים את גבוה פרטים

 בתים שממיתש למרות. הסלע מחסות בתוספת בחלקות יותר גבוה פרטים שפע של מגמה

 אולם, סלע ללא בחלקות גם נמצאת שהיא מניחים אנו, סלע למחסות מתחת רק נמצאה

, זאת עם יחד). העצים גבי ועל קרקע בסדקי ונמצאת יתכן( למוצאה מאד קשה אלו בחלקות

 מחסות עם מטע חלקות יאכלסו, מצוי וחרדון בתים כשממית סלע חובבי שמינים להניח סביר

 בסיס גם שימשו סלעיםה ,זאת עם יחד. כלל סלע ללא מחלקות יותר גבוה פרטים בשפע סלע

. לסלעים מתמחת הזוחלים ממיני חלק לנוכחות הפריעל שעשוי גורם נמלים קיני להתבססות
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 יותר גדולים סלע מערומי לבסס יש, חקלאי בשטח לזוחלים יותר טוב מחסה לספק מנת על

 והן נמלים כמו רגליים לפרוקי הן מענה לתת שיכולים) כללי מערום וגודל סלע גודל(

 תחת קיניהם למיקום ורהבר העדפה הראו ,Cataglyphis – נווטת מהסוג נמלים. לחוליתנים

 Mesor  קציר נמלת מהסוג הנמלים תגובת לעומתן. כאלו הוספו בהן בחלקות סלע מחסות

 הראתה לא Tapinoma בנאיתהסוג ו חשוף בשטח קיניהן למיקום ברורה העדפה הראו

  . תחתיהן קינים מעט לא נמצאו כי אם האבן לתוספת מובהקת תגובה

 הרגליים פרוקי על בעיקר המטעים בשטח ניכרו יםמזיק כנגד החקלאיים טיפוליםה שפעתה

 פרטים נמצאו חרקים בקוטלי ריסוס לאחר. שלא אלו על גם אך לטיפולים מטרה מיני שהיוו

 בעקיפין או ישירות נפגעו כי להצביע שניתן זוחלים נמצאו לא. הקרקע פני על מתים רבים

 מחקרים. הריסוס בחלקות פסים חומט של מתמשכת ירידה על להצביע ניתן אך מהריסוסים

 נתונים שהיו צומח בשטחי במטעים זוחלים התמעטות של דומה מגמה הראו  בעולם

  .)Alexander et al., 2002( חרקים כנגד לריסוסים

, קרקע שימור ייעודו אם גם, העצים שורות בין עשבוני בר צומח להותרת כי הראה זה מחקר

 אם נראה. זאת שיטה ננקטת לא בהן חלקות לעומת, זוחלים של לנוכחותם רבה משמעות יש

 סחף מניעת מבחינת הן, החקלאי השטח של לקיימות תורמות קרקע לשימור ששיטות, כן

 הביולוגי המגוון העלאת כך י"וע החקלאי הגידול בית מורכבות העלאת י"ע והן קרקע

, ולהגיד בית במורכבות זאת לעליה בחיוב מגיבים אשר מהמינים לחלק. אותו המאכלס

 לגבי הדבר וכך ויתכן, חקלאיים בשטחים מזיקים אוכלוסיית לוויסות תרומה להיות עשויה

 יחד). למשל, מזיקים וחרקים ממכרסמים ניזון, טורף הינו המינים של המכריע הרוב( זוחלים

 ריסוסים עם, כיום המקובלות בשיטות מזיקים חרקים כנגד בטיפולים שימוש המשך זאת עם

. חובה לכף הזכות כף את להטות כדי בהם יש ואחרים אורגנופוספטים ההדבר חומרי של

 יחסית גבוה ביולוגי מגוון מושכים, גבוהה מבנית מורכבות בעלי חקלאיים גידול בתי יתכן

 הדברה בחומרי מהשימוש כתוצאה נקטל אשר, נמוכה מבנית מורכבות בעלי חקלאות לשטחי

 או לשלול( ולבדוק במחקרנו שנמצאה המגמה תא לבחון צריך המשך מחקר. קונבנציונליים

 הדברת המשך עם יחד השורות בין צומח הותרת של בשיטה שימושו יתכן האם) לאשר

 יכולים אנו עתה לעת. רגלים ולפרוקי לזוחלים אקולוגית מלכודת מהווה, קונבנציונלית חרקים

 כמסדרונות, עסל מערומי עם המשולבות, עשבוני בר צומח ברצועות שימוש על להמליץ

 ואינן עשבים קוטלי, מזיקים כנגד מריסוסים מוגנות הן עוד כל, חקלאיים שטחים בין מעבר

 קרקע לשימור כטכניקה במטעים כיסוי בצמחי גורף שימוש על להמליץ מנת על. מכוסחות

 שנתית דינאמיקה של המשך מחקר נדרש, החקלאי השטח של הביולוגי המגוון את המעלה

 סימון דורש זה יןאמ מחקר. לו בסמוך הטבעי ובשטח המטע בתוך מינים תאוכלוסיו של

  .פרטים של אינדיבידואלי
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  1 נספח

 במיכל חומרים של ערבוב על מצביע תאריך באותו 4ו 3 2 1 חומר ציון. שקדים במטעי טיפולים טבלת

 שלמה באדיבות הנתונים .יחיד בטיפול שונים למזיקים פתרון למתן מעורב חומר והתזת יחיד ריסוס

  .סונדק

  

  

 

 תאריך  
שיטת 
   פעולה נגד ספציפי נגד כללי חומר  סוג טיפול טיפול

ר 
מ
חו

1
 
 

         4%אוריה  שילוח עלים ריסוס 08/11/2010

     סיסטמי צמחיה גול טרום נביטה ריסוס 12/02/2011

04/03/2011 
ריסוס 
   מגע אנטרקנוז פטריות קפיטן מזיקים מפוח

18/03/2011 
ריסוס 
 חרקים מטססטוקס מזיקים מפוח

רימות (צרעת השקד 
   מגע וקיבה )וגלמים

30/03/2011 
ריסוס 
 חרקים אסטר מזיקים מפוח

רימות (צרעת השקד 
   מגע וקיבה )וגלמים

19/04/2011 
שימור 
             קרקע

11/05/2011 
ריסוס 
   גע וקיבהמ ציקדה ירוקה חרקים קונפידור מזיקים מפוח

 ריסוס 07/06/2011
עשביה סביב 

           המטע

14/06/2011 
ריסוס 
     ציקדה ירוקה חרקים איפון מזיקים מפוח

09/07/2011 
ריסוס 
     נמלים חרקים טלסטאר מזיקים מפוח

12/07/2011 
ריסוס 
   מגע וקיבה   חרקים קרטה מקס מזיקים מפוח

ר 
מ
חו

2 
 
 

         משטח ילוח עליםש ריסוס 08/11/2010

     סיסטמי צמחיה אפ- ראונד טרום נביטה ריסוס 12/02/2011

04/03/2011 
ריסוס 
 טריאזולים סיסטמי כמשון, חלדון פטריות פוליקור מזיקים מפוח

18/03/2011 
ריסוס 
         דשנכל מזיקים מפוח

30/03/2011 
ריסוס 
 חרקים רוגור מזיקים מפוח

מות רי(צרעת השקד 
 מגע וקיבה )וגלמים

זרחן 
 אורגני

11/05/2011 
ריסוס 
     נמלים חרקים טלסטאר מזיקים מפוח

14/06/2011 
ריסוס 
     חנקת אשלגן דשן בונוס מזיקים מפוח

12/07/2011 
ריסוס 
         מנבגן מזיקים מפוח

ר
מ
חו

3
   

     מניעת נביטה צמחיה דיורקס טרום נביטה ריסוס 12/02/2011

18/03/2011 
ריסוס 
 סיסטמי נימשון, חלדון מחלות אטמי אקסטרה מזיקים מפוח

סינטזה 
 תאית

30/03/2011 
ריסוס 
     אנטרקנוז מחלות נוגל מזיקים מפוח

11/05/2011 
ריסוס 
     אנטרקנוז פטריות ברבו מזיקים מפוח

14/06/2011 
ריסוס 
     כמשון, חלדון פטריות פוליקור מזיקים מפוח

  חומר
     מניעת נביטה צמחיה סמזין     12/02/2011   4

       קטיף 30/07/2011 


