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הערכה כוללת:
 

1. דף עובדות 
תמצית של עמוד המציגה את השירות באופן ברור וממצה

2. דף עובדות — מה אפשר לעשות?
שירות  את  לשמר  כדי  בהן  לנקוט  שאפשר  פעילויות  של  רשימה 

המערכת האקולוגית

3. נקודות מפתח
לכול.  מובנת  בשפה  הכתוב  בנושא,  נבחרות  עובדות  של  סיכום 

באפשרותכם לבחור את העובדות שמתאימות לקהל היעד שלכם

4. תקציר מדעי
סקירה מדעית כללית על השירות

5. מקרי בוחן ותוכניות
סדרה של מקרי בוחן ומידע על תוכניות הקשורות לנושא

6. מקורות ומראי מקום
וחומרי  ארגונים, אתרי רשת, פרסומים  אנשים,  מורחבת של  רשימה 

מקור אחרים
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האבקה — שירות מערכת אקולוגית חיוני

עתידנו תלוי בהאבקה

בשומעם את המילה האבקה אנשים רבים חושבים על אלרגיות,  ‰
גרגירי אבקה מפרח לפרח לשם  — תהליך העברת  אבל האבקה 
האקולוגית  לבריאות  חיוני  תהליך  היא   — וזרעים  פירות  יצירת 
ולרווחה החברתית. חלק מהפרחים הם בעלי מנגנון של האבקה 
עצמית או שהם מואבקים על ידי הרוח, אך למעלה מ-70 אחוזים 
לייצר  כדי  חיים  בעלי  לעזרת  זקוקים  הפרחים  בעלי  מהצמחים 

פירות וזרעים.

מאביקים קיימים במגוון של גדלים וצורות. לפחות 200,000 מינים  ‰
של חסרי חוליות, כמו דבורים, עשים, פרפרים, חיפושיות וזבובים, 
משרתים כמאביקים ברחבי העולם. כ-2,000 מינים של חולייתנים, 

בכללם עופות, יונקים וזוחלים, מאביקים מיני צמחים שונים.

מאביקים ממלאים תפקיד חשוב בייצור של יותר מ-150 גידולים  ‰
התזונה  של  מהמרכיבים  רבים  כוללים  אלו  יבולים  חקלאיים. 
היומיומית שלנו, כמו שקדים, תפוחים, גרגירי יער, מלונים, שזיפים 

ודלעת, וכן יבולים שאינם מהווים מקור מזון, למשל כותנה.

ההערכה של שירותי ההאבקה

מאביקים ממלאים תפקיד חשוב בייצור של כ-30 אחוזים מתזונת  ‰
ותוצרים  צמחי  ממקור  תרופות  מאכל,  שמני  סיבים,  ושל  האדם 

חשובים אחרים ברחבי העולם.

שבארצות  ‰ אלבמה  במדינת  הדרומית  האוכמניות  דבורת  נקבת 
השבועות  במהלך  אוכמנית  פרחי  אלף  בכ-50  מבקרת  הברית 
הספורים בחייה כבוגרת. בתקופה קצרה זו היא מאביקה אוכמניות 

בשווי של כ-75 דולרים.

מבחינה  ‰ החשובים  צמחים  של  חיוניים  מאביקים  הם  חולייתנים 
כלכלית ואקולוגית. עטלפים בדרום ארצות הברית מאביקים את 
עבור  ומזון  מחייה  מקום  המספק   ,)saguaro( הסגוארו  קקטוס 
מגוון רחב של מינים מדבריים, ואת צמח האגבה )Agave(, שממנו 

מופקת טקילה.

המאביק החשוב ביותר של גידולים חקלאיים הוא דבורת הדבש.  ‰
ההערכה היא שבשנת 2000 הערך של היבולים החקלאיים בארצות 
ידי דבורת הדבש היה 14.6 מיליארד דולר.  הברית שהואבקו על 
ערך שירותי ההאבקה הניתנים חינם על ידי דבורים וחרקים מהבר 

לחקלאים אמריקאים מוערך בכשלושה מיליארד דולר בשנה. 

מהמינים  אחד  כל  לבדם.  מתקיימים  אינם  שמינים  לזכור  “חשוב 
מינים  ויותר  יותר  מאבדים  שאנו  וככל  אקולוגי,  במארג  מרכיב  הוא 
 — להתמוטט”   חייב  יהיה  דבר  של  בסופו  שנותר  המבנה   מהמארג, 

Carol Ann Kearns and David Inouye

האם אוכלוסיות המאביקים בירידה?

דוח מועצת המחקר הלאומית האמריקאית בנושא מצב המאביקים  ‰
אוכלוסיות  מצב  כי  חד-משמעי  באופן  מבהיר  אמריקה  בצפון 
בתי  אובדן  כמו  גורמים  מונה  הדוח  מידרדר.  ביבשת  המאביקים 
הדבש(  בדבורת  )במיוחד  ומחלות  הדברה  בחומרי  שימוש  גידול, 

כגורמים עיקריים למצב.

אחד האיומים הגדולים ביותר למאביקים הוא הרס בתי גידול בשל  ‰
שינויים בשימושי הקרקע. כאשר אנשים מסבים שטחי בר לייעודים 

אחרים, נפגעים מקורות המזון וצורכי הקינון של מאביקים רבים.

אך  ‰ מאביקים,  לחרקים  משמעותי  איום  הינם  הדברה  חומרי 
הימנעות מריסוס יתר, שינוי בסוג חומר ההדברה, שימוש בהדברה 
טבעית ו\או משולבת ותזמון ההדברה יכולים לצמצם את הפגיעה.

על פי רשות הדגה וחיות הבר האמריקאית, יותר מ-50 מינים של  ‰
מתמדת  ירידה  הכחדה.  בסכנת  נמצאים  או  מאוימים  מאביקים 
הפירות  מחירי  להעלאת  לגרום  יכולה  המאביקים  בפעילות 
והירקות שמואבקים על ידי בעלי החיים האלה ולהפרעה לתפקוד 

של מערכות אקולוגיות שלמות. 

המספר של כוורות דבורי הדבש המסחריות בארצות הברית ירד  ‰
ביותר מ-50 אחוזים מאז 1945, והשארית שנותרה הצטמצמה מאז 
בעוד 50 אחוזים. התגברות הקצב של אובדן כוורות פעילות, תהליך 
נובע כנראה משילוב של  “הפרעת התמוטטות מושבות”,  המכונה 
על  כוורות  של  מוגבר  וניוד  סביבה  לחצי  טפילים,  מחלות,  גורמי 

פני היבשת.

 

מה תוכלו לעשות?

של  ‰ רחב  מגוון  של  ונטיעה  שתילה  ידי  על  מאביקים  גינת  טפחו 
צמחים בעלי פרחים ויצירת אתרי קינון למאביקים.

הפחיתו את רמת השימוש בחומרי הדברה — בבית ובסביבת מקום  ‰
המגורים.

תמכו ביוזמות חקלאיות העושות שימוש בחומרי הדברה ידידותיים  ‰
למאביקים או בהדברה ביולוגית.

עודדו  גינון בצמחייה מקומית, בפארקים ובפינות הירוקות בסביבתכם. ‰

עודדו הקמה של בתי גידול מלאכותיים כמו גינת פרפרים, תיבות  ‰
לעטלפים או קופסאות קינון לדבורים.

של  ‰ הכלכליים  היתרונות  את  לשקול  החלטות  מקבלי  את  עודדו 
מאביקי בר בבואם לקבוע מדיניות בנוגע לשימושי קרקע בחקלאות 

ובשימושים אחרים.

הסבירו לנבחרי הציבור שלכם על חשיבותו של המגוון הביולוגי.  ‰
היו  זה.  ממגוון  חלק  הינם  מועילים  מקומיים  שחרקים  הדגישו 
מוכנים לספק דוגמאות על מינים חשובים במקום מגורכם — ברמה 

המקומית וברמה האזורית.

ובתי  ‰ מאביקים  ובשימור  מאביקים  על  מחקרים  במימון  תמכו 
הגידול שלהם.

דף עובדות על שירותי האבקה 1
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מקורות נוספים:

The National Biological Information Infrastructure,
http://pollinators.nbii.gov/portal/server.pt 

The Xerces Society for Invertebrate Conservation, Pollinator 
Conservation Program,
http://www.xerces.org/pollinator-conservation/ 

North American Pollinator Protection Campaign
http://www.pollinator.org

Urban Bee Gardens,
http://nature.berkeley.edu/urbanbeegardens

USDA-ARS Bee Biology and Systematics Lab,
http://www.ars.usda.gov/Main/site_main.
htm?modecode=54-28-05-00

Ecology and Society. 2001. Special issue on pollinators,
http://www.ecologyandsociety.org/vol5/iss1
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מה תוכלו לעשות כדי להגן על שירותי ההאבקה?
המאביקים  של  בקיומם  שתומכים  גידול  בבתי  מתרחשת  האבקה 
עירונית  כל פיסת קרקע, מגינה  ושל הצמחים שאותם הם מאביקים. 
הגידול.  בתי  לפסיפס  לתרום  יכולה  נרחבים,  טבע  לשטחי  ועד  קטנה 
אסטרטגיות מפתח לתחזוק שירותי ההאבקה כוללות שיקום של בתי 
גידול פגועים, הגנה על בתי גידול קיימים מלחצי פיתוח ושימוש בחומרי 
גידול היוצרים מסדרונות  זיהוי של בתי  ידידותיים למאביקים.  הדברה 

אקולוגיים ושימורם חשוב להגנה של מאביקים נודדים. 

יהיה אשר יהיה השטח שאותו אתם מטפחים, יש כמה אמצעים קלים 
לביצוע, המאפשרים הגנה על מאביקים ושמירה על שירותי ההאבקה 

של מערכת.

הקימו גינה ידידותית למאביקים

גידול  בית  לאספקת  ביותר  )והמתגמלות(  הקלות  הדרכים  מן  אחת 
הולם למאביקים היא שתילת מגוון רחב של מינים מקומיים של צמחים 
גם  ידידותיים למאביקים  בגינה. אפשר לשתול צמחים  בעלי פרחים 
באדנית או בעציץ. כדי ללמוד יותר על צמחים בעלי פרחים בסביבת 

מגוריכם אפשר לפנות למשתלה מקומית או לספרות בנושא.

בר  וחיות  מאביקים  של  גידול  בתי  לשיפור  הדרכים  על  מועיל  מידע 
אחרות בגינתכם, אפשר למצוא באתרים הבאים:

 משרד החקלאות, שירות ההדרכה והמקצוע  ‰
http://www.moag.gov.il/agri/subject/zmahim_

jishoney_maim_2008/ginun_ginot_noy.htm

 ארגון לגננות ולנוף בישראל  ‰
http://www.gardening.org.il

 אתר צמח השדה  ‰
http://www.wildflowers.co.il/hebrew

 המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית  ‰
http://www.yardbirds.org.il

 אתר הגן הבוטני באוניברסיטה העברית   ‰
http://www.botanic.co.il

 ‰ Natural Resources Conservation Service’s Backyard 
Conservation Program, 
http://www.nrcs.usda.gov/feature/backyard

 ‰ National Wildlife Federation’s Habitat Program 
http://www.nwf.org/backyardwildlifehabitat

 ‰ The Xerces Society for Invertebrate Conservation 
http://www.xerces.org

עודדו שתילה של צמחים בעלי פרחים בפארקים 
ובפינות הירוקות

מקומות רבים שבהם ניתן לשקם בתי גידול למאביקים או להגן עליהם 
נמצאים ממש לפתח ביתנו. בעזרת תוכניות של בתי ספר או תוכניות 
קהילתיות, תוכלו לעודד שתילה של פרחים מקומיים בפינות ירוקות 

כגון פארקים, מגרשי משחקים, צידי דרכים וסביב בניינים ציבוריים.

לקבלת מידע נוסף, צרו קשר עם הגופים שהוזכרו לעיל.

אתרים  למאביקים  וצרו  מלאכותיים  מחסות  בנו 
להטלת ביצים

המפתח לפיתוח בית גידול מוצלח למאביקים הוא אספקה של מזון, 
גינה למאביקים  מים ומחסה, והחשוב מכול — מקום להטלת ביצים. 
לדבורים  קינון  אתרי  הפרפרים,  לזחלי  צמחים  ללא  שלמה  אינה 

יחידאיות או קופסאות קינון לציפורים ועטלפים. 

מידע על בניית קופסאות קינון וסרטון הדגמה לשימוש בהן:

 ‰ http://www.buglife.org.uk/getinvolved/gardening/
beenestsforgardeners

 ‰ http://www.youtube.com/watch?v=8r09QaawmKQ

 הפחתת השימוש בחומרי הדברה —
בבית ובסביבת המגורים

ברוב הבתים משתמשים בחומרי הדברה לטיפול במדשאות, בצמחייה 
בגינה או לשימוש בבית עצמו. עם זאת, יש דרכים רבות אחרות לסלק 

חרקים לא רצויים מבלי לפגוע במאביקים. 

לפרטים נוספים  על פרויקטים בארצות הברית:

 ‰ Pesticide Action Network’s Pesticide Advisor 
http://www.panna.org/

 ‰ U.S. Fish and Wildlife Service Division of Environmental 
Contaminants 
http://www.fws.gov/contaminants/
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תמכו בחקלאות ידידותית לסביבה

שמשתמשת  בחקלאות  תמיכה  ידי  על  סביבתיים  מאמצים  תגמלו 
בשיטות המזיקות פחות לסביבה. קנו בשוק החקלאי המקומי, הצטרפו 

לתוכניות “קהילה תומכת בחקלאות” או קנו מוצרים אורגניים.

מידע נוסף:

 המשרד להגנת הסביבה — הדברה ידידותית ‰
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=
BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDisp

&Who=hadbara&enZone=hadbara

 משרד החקלאות — חקלאות ירוקה   ‰
http://www.moag.gov.il/agri/subject/green_agri/default.htm

 משרד החקלאות — חקלאות אורגנית   ‰
http://www.moag.gov.il/agri/subject/organic_agri/

default.htm

 ‰ U.S. Department of Agriculture; Agriculture Marketing 
Service, Farmers Markets, 
http://www.ams.usda.gov/farmersmarkets

 ‰ Alternative Farming Systems Information Center; 
Community Supported Agriculture Farms Database, 
http://www.nal.usda.gov/afsic/pubs/csa/csa.shtml

 ‰ Social and Environmental Entrepreneurs; 
”GreenPeople“ Database, 
http://www.greenpeople.org
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המסרים העיקריים המובאים להלן הם סדרה של עובדות על האבקה. 
או  שלכם  היעד  לקהל  ולהתאימן  מהעובדות  לבחור  מוזמנים  אתם 

להשתמש בהן כמדריך למצגות בנושא.

כללי

אבקת  ‰ הביטוי  את  בשומעם  אלרגיות  על  חושבים  רבים  אנשים 
פרחים, אבל לאבקת הפרחים יש תפקיד חיוני בבריאות הסביבה 
שלנו.  אבקה — תאי המין של הצמח הזכר — חייבת לעבור מהאבקן 
לצלקת של אותו פרח או של פרח אחר, כדי שהצמח יוכל לייצר 
פירות וזרעים. חלק מהצמחים הם בעלי מנגנון של האבקה עצמית 
או שהם מואבקים על ידי הרוח, אולם רוב הצמחים בעלי הפרחים 

זקוקים לעזרתו של בעל חיים לתהליך ההאבקה.

פני  ‰ על  המינים  ממגוון  משמעותי  חלק  הם  מאביקים  חיים  בעלי 
כדור הארץ. ההערכה היא שכ-200,000 -300,000 מינים של חסרי 
ודבורים,   יתושים  זבובים,  עשים,  פרפרים,  חיפושיות,  כגון  חוליות, 
משמשים כמאביקים, ובנוסף להם כ-2,000 מינים של חולייתנים, 

ביניהם עופות, יונקים וזוחלים.

בחרקים,  ‰ תלויים  הפרחים  בעלי  הצמחים  ממיני  אחוזים  מ-70  יותר 
בציפורים, בעטלפים ובבעלי חיים אחרים להאבקת הפרחים שלהם.

כגידולים  ‰ המשמשים  הצמחים  מיני  מ-1,500  אחוזים   30 לפחות 
חקלאיים תלויים בדבורים ובחרקים אחרים להאבקה.

יתרונות כלכליים

גידולים  ‰ עשרות  של  בייצור  חשוב  תפקיד  ממלאים  מאביקים 
התזונה  של  מהמרכיבים  רבים  כוללים  אלו  יבולים  חקלאיים. 
אבוקדו,  פלפלים,  מלפפונים,  עגבניות,  כגון  שלנו,  היומיומית 
מאביקים  שדה.  ותות  שקדים  משמשים,  תפוחים,  אבטיחים, 
האדם  מתזונת  אחוזים  כ-30  של  בייצור  חשוב  תפקיד  ממלאים 
וכן בייצור של סיבים, שמני מאכל, תרופות ממקור צמחי ותוצרים 

חשובים אחרים.

התועלת הכלכלית השנתית של דבורת הדבש המסחרית בחקלאות  ‰
בארצות הברית הוערכה בשנת 2000 בכ-14.6 מיליארד דולר. 

בארצות הברית תרומת מאביקי בר מקומיים, ובעיקר של דבורי בר,  ‰
מוערכת בכשלושה מיליארד דולר לערך האבקת היבולים.

נקבת דבורת האוכמנית הדרומית ממחישה את המשמעות הכלכלית  ‰
היא  כבוגרת,  בחייה  הספורים  השבועות  במהלך  בר.  מאביקי  של 
מבקרת בכ-50 אלף פרחי אוכמנית ומביאה להתפתחות כ-6,000 

אוכמניות בעלות ערך של כ-75 דולרים.

מחקרים מהעמק המרכזי בקליפורניה הראו כי 35 מינים או יותר  ‰
של דבורי בר מקומיות מספקים שירותי האבקה לחווה אחת. נמצא 
כי הם יכולים להאביק באופן מספק גם יבולים עם צורכי האבקה 
“כבדים”, למשל אבטיחים. באבטיחים נדרשת העברה של למעלה 
גרגירי אבקה לכל פרח בשעות ספורות כדי לקבל פרי  מ-1,000 

הניתן לשיווק.

דבורי בומבוס ידועות זה זמן רב כמאביקות של גידולים חקלאיים  ‰
הן  ה-20  המאה  של  התשעים  שנות  מתחילת  החל  בר.  וצמחי 
בעיקר  בחממות,  להאבקה  ומשמשות  מסחרי  באופן  מגודלות 
וקישואים.  חצילים  שדה,  תות  פלפלים,  של  גם  אך  עגבניות,  של 
לאחרונה החלו להשתמש בהן גם להאבקה במטעים פתוחים של 

אבוקדו, אגסים, שקדים ודובדבנים.

צמצום אוכלוסיות המאביקים

דוח מועצת המחקר הלאומית האמריקאית בנושא מצב המאביקים  ‰
אוכלוסיות  מצב  כי  חד-משמעי  באופן  מבהיר  אמריקה  בצפון 
בתי  אובדן  כמו  גורמים  מונה  הדוח  מידרדר.  ביבשת  המאביקים 
הדבש(  בדבורת  )במיוחד  ומחלות  הדברה  בחומרי  שימוש  גידול, 
כגורמים עיקריים למצב. הדוח מדגיש את הצורך הדחוף בפעולות 

לשימור המאביקים ובתי הגידול שלהם.

מינים רבים של מאביקי בר נמצאים בדעיכה. הפרעות במערכות  ‰
מאביקים  מיני  מספר  של  באוכלוסיות  וירידה  מקומיות  האבקה 

דווחו בכל היבשות למעט אנטארקטיקה. 

ירד  ‰ הברית  בארצות  דבש  דבורי  של  המסחריות  הכוורות  מספר 
ביותר מ-50 אחוזים מאז 1945, והשארית שנותרה הצטמצמה מאז 

בעוד 50 אחוזים, מחצית מהם במהלך שנות התשעים. 

גורמים  ‰ של  תוצאה  כנראה  היא  המושבה”  התמוטטות  “הפרעת 
אחדים החוברים יחדיו בהשפעתם על הדבורים: מחלות, טפילים 
של  שהדעיכה  סבורים  רבים  מומחים  וממשק.  סביבה  ולחצי 
לפתחנו  הרובצת  הסכנה  את  ממחישה  הדבורים  אוכלוסיות 

כשאנחנו מסתמכים על מין מאביק בודד לרוב צרכינו בהאבקה.

גידול  ‰ בתי  קיטוע  הם  בר  למאביקי  ביותר  הגדולים  האיומים  שני 
ואובדן של בתי גידול. אזורי שיחור מזון ואתרי קינון של בעלי חיים 
מאביקים נמצאים בסכנה כאשר שטחי בר מוסבים לצורכי מגורים, 

חקלאות או מרעה. 

שימוש בחומרי הדברה יכול להוות גם הוא איום גדול על חרקים  ‰
הימנעות  ההדברה,  ובזמן  ההדברה  חומר  בסוג  שינוי  מאביקים. 
מריסוס יתר, בקרה טובה יותר ושיטות של חקלאות אורגנית יכולים 

לצמצם את שיעור התמותה של המאביקים. 

אוכלוסיות  ‰ על  וטפילים  מחלות  מחוללי  מחלות,  של  ההשפעה 
מאביקים היא מקור לדאגה. דבורי דבש מבויתות מושפעות לרעה 
מקרדיות טפיליות, ממחלות ומפתוגנים. דבורי בומבוס המגודלות 
כך  על  עדות  וקיימת  ממחלות,  הן  גם  נפגעות  מסחר  לצורכי 
בר  למושבות  מסחריות  ממושבות  להתפשט  יכולות  שהמחלות 

בסביבת החממות. 

הדינאמיקה  ‰ על  ההבנה  את  לשפר  כדי  הכרחי  הוא  נוסף  מחקר 
של ההאבקה ועל ההשלכות של היעלמות המאביקים. אנו צריכים 
ללמוד יותר על ההשפעה של קוטלי מזיקים, רעייה, כריתת עצים 
כן  מאביקים.  של  בר  אוכלוסיות  על  העירוני  השטח  והתפשטות 
נדרשת למידה נוספת על המשמעות של הצטמצמות אוכלוסיות 
מאביקים והפוטנציאל להכחדתם ועל הזיהוי של חשיבות כלכלית 

ביחסי מאביק-צמח. 
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מהם שירותי המערכת האקולוגית?

מערכות אקולוגיות מורכבות מאורגניזמים ומהסביבה הפיזית שלהם. 
ואת  התנאים  את  יוצרים  והסביבה  האורגניזמים  בין  הגומלין  יחסי 
תהליכים  מתפקדת.  האקולוגית  המערכת  שבאמצעותם  התהליכים 
אלו מקיימים את החיים ומעשירים את המגוון הביולוגי על פני כדור 
מחזור  מים,  טיהור  כמו  חיוניים  שירותים  המספקים  גם  והם  הארץ, 
וטיהור אוויר, בקרה על שיטפונות ומזיקים, תרופות ושירותי האבקה 
מערכות  ושירותי  אלו  ללא  לקיומו(.  האדם  תלוי  שבהם  )שירותים 
אקולוגיות רבים אחרים, החברה האנושית לא הייתה יכולה להתקיים.

לעיתים נדמה שמערכות אקולוגיות טבעיות מספקות שירותי מערכת 
כמובנים מאליהם,  לשירותים האלה  להתייחס  קל  כך  בחינם. משום 
לפחות עד שהמערכות האקולוגיות מפסיקות לספק אותם. לדוגמה, 
כמות  לספוג  יותר  יכול  לא  הוא  נכרת,  יער  של  גדול  אזור  כאשר 
מספקת של מים כדי למנוע הצפות ומפולות בוץ במהלך גשם כבד. 
מכיוון ששירותי המערכת האקולוגית אינם מובנים במלואם, הם לרוב 
גם אינם מוערכים כראוי. האבקה היא דוגמא לשירות מערכת שלרוב 

מתעלמים ממנו ושאינו מוערך כלל.

מהי האבקה?

באופן  הצמחים.  ברוב  מוצלחת  לרבייה  חיוני  תהליך  היא  האבקה 
פשטני, האבקה היא העברה של גרגירי אבקה מאבקן לצלקת — של 
אותו פרח או בין פרחים שונים. חלק מהצמחים הם בעלי מנגנון של 
הצמחים  רוב  אך  הרוח,  ידי  על  מואבקים  שהם  או  עצמית  האבקה 
 — אחרים  ויצורים  עטלפים  ציפורים,  חרקים,   — במאביקים  תלויים 
המעבירים את האבקה עבורם. ההתפתחות ההדדית )קו-אבולוציה( 
הייחודיים של  היא מהפתרונות  ושל תהליך ההאבקה  של מאביקים 

הטבע לדילמת הרבייה המינית בצמחים.

א. צורות האבקה
— הצמחים  מיני  רוב  של  לרבייה  חיוני  תהליך  היא  אבקה  העברת 
פרחים שאינם מואבקים לא יכולים לייצר פירות. העברת אבקה, עם 
נטוע  כמשמעו  פשוטו  אשר  צמח,  עבור  פשוטה  משימה  אינה  זאת, 
במקומו. מעבר של אבקה בין פרחים מצמחים שונים נקרא האבקה 
אותו  של  פרחים  בין  או  עצמו  הפרח  בתוך  אבקה  של  מעבר  זרה. 
זרעים  ליצירת  מביאה  עצמית  האבקה  עצמית.  האבקה  נקרא  צמח 
ופירות, אך ערבוב גנים כפי שקורה בהאבקה זרה הכרחי לשמירה על 
בריאות האוכלוסייה. במקרים מסוימים האבקה עצמית יכולה לגרום 
גנטי הנובע מזיווג שארים. היא עשויה להוביל לירידה במגוון  לדיכוי 
הגנטי, לביטוי גנים עם תכונות שליליות באוכלוסייה ולאובדן היכולת 

להתפתח בתגובה לסביבה משתנה.

ואלונים,  מחטניים  עשבוניים,  בייחוד  צמחים,  של  גדולה  קבוצה 
מסתמכים על הרוח להפצת אבקתם. חלק מהיבולים החשובים ביותר 
חלק  רוח.  מואבקי  צמחים  הם  ואורז,  חיטה  תירס,  למשל  בעולם, 
מהמינים משתמשים במים להעברת האבקה שלהם. למרות זאת, הרוב 
המכריע של הצמחים, יותר מ-70 אחוזים מהמינים, תלויים בחרקים, 

בציפורים, בעטלפים ובבעלי חיים אחרים בשביל תהליך ההאבקה.

קו-אבולוציה בין צמחים ומאביקים והתוצר של ההתפתחות ההדדית —  
תהליך ההאבקה — מבטיחים העברה מדויקת של חומר גנטי חיוני בין פרחים 
בני אותו מין. לעומת זאת, צמחים המואבקים על ידי הרוח משחררים כמויות 
גרגירי אבקה דמויי אבק, אך רק מעטים מהם מגיעים בסוף  עצומות של 

ליעדם.

ב. צמחים והמאביקים שלהם
התפתחו  והמאביקים שלהם  פרחים  בעלי  צמחים  בין  הגומלין  יחסי 
כבר בתקופת הקרטיקון, לפני כ-140 מיליון שנה. יחסי הגומלין האלה 
מועילים לרוב לשני הצדדים: צמחים בעלי פרחים מייצרים צוף — חומר 
מזין בעל ערכי סוכר גבוהים, שהוא חסר ערך ישיר עבור הצמח עצמו, 
אבל מהווה מקור אנרגיה הכרחי עבור המאביק. המאביק, בתמורה, 
מעביר את אבקת הצמח וכך מסייע לו להתרבות. בחלק מהמקרים 
יחסי הגומלין אינם הדדיים. לדוגמה, חיפושיות רבות אוכלות אבקה 
ל”גניבת  הסתגלו  מאביקים  וכמה  אחר,  לפרח  אותה  להפיץ  במקום 
)איבר  במאבקים  נוגעים  שהם  מבלי  מהפרח  צוף  שתיית   — צוף” 

באבקנים שבו נמצאים שקי האבקה(.

ישנם גם הבדלים ביעילות העברת האבקה בין מאביקים שונים. דבורים 
לדוגמה מזוהות בדרך כלל כקבוצה החשובה ביותר של המאביקים. 
ישנן שלוש סיבות להכללה זו. ראשית, דבורים הן החרק מבקר הפרח 
העיקרי שאוסף ומעביר אבקה באופן פעיל )מלבד קבוצה קטנה של 
או  צוף  מחפשים  אחרים  חרקים   .)Masaridae-ה ממשפחת  צרעות 
רק  באבקה  ונוגעים  מהפרח  חלקים  אוכלים  או  פרחים  על  אבקה 
במקרה. שנית, דבורים מחפשות מזון באופן עיקש באותו שטח סביב 
הקן, ולכן צמחים באזור זה נהנים ממספר ביקורים רב. לבסוף, דבורים 
הידוע  )הרגל  אחד  מזון  שיחור  במסע  פרח  של  אחד  במין  מבקרות 
כהתמדה בפרח(, והרגל זה מבטיח שאבקה תועבר ביעילות ובדיקנות.

לעומת זאת, כמעט כל הפרפרים אוספים רק צוף בזמן החיפוש אחר 
פרפרים  כמה  הם  מעניין  דופן  יוצא  מתאים.  בפרח  ובביקורם  מזון 
טרופיים מהסוג Heliconius. הפרפרים אוספים כדורי אבקה שמהם 
זבובים  צוף.  גירת  העלאת  של  בתהליך  אמינו  חומצות  ממצים  הם 
וחיפושיות ניזונים ככלל מצוף, אף על פי שחלקם אוכלים גם אבקה 
)מקור טוב לחלבונים ולחומרים מזינים( או אפילו חלקים מהפרח. הם 
הם  זה  ובזמן  להתחמם,  או  זוג  בני  לחפש  כדי  גם  בפרחים  מבקרים 
מתחככים באבקה. לא זו בלבד שהעברת האבקה היא מקרית, אלא 
שמספר הגרגירים שהם מעבירים הוא נמוך. עם זאת, שפע הזבובים 
שהם  כך  על  מעידים  בפרחים  הגבוהה  פעילותם  ורמת  והחיפושיות 
זבובים  עבור  בעיקר  נכון  הדבר  חשיבות.  בעלי  מאביקים  זאת  בכל 
של אזורים קרים כמו האלפים והחוג הצפוני, שם הם עשויים להיות 

חשובים אפילו יותר מדבורים.

למרות היתרונות ההדדיים, יחסי צמח-מאביק נבדלים מאוד בדרגת 
של  המכריע  הרוב  המאביקים.  ומיני  הצמח  בין  שקיימת  התלות 
הרבייה.  צורכי  למימוש  מאביקים  בריבוי  תלוי  פרחים  בעלי  צמחים 
הצוף.  בנגישות  או  הפריחה  בצורת  קרובות  לעיתים  מתבטא  הדבר 
וממשפחת  חרצית  כמו   )Asteraceae( המורכבים  ממשפחת  צמחים 
הסוככיים )Apiaceae( כמו גזר הם דוגמאות לצמחים בעלי צוף נגיש, 
ולכן יש להם מאביקים רבים. צמחים בעלי פרחים מרוויחים ממשיכה 
מספר  את  מעלה  מאביקים  של  שריבוי  מכיוון  רבים,  מאביקים  של 
מין  להחליף  יכול  אחד  מאביק  מין  לכך,  ובנוסף  בצמח,  הביקורים 
יש  אולם  הידלדלות שלה.  או  באוכלוסייה  תנודות  אחר במקרה של 
מהמאביקים  חלק  לדוגמה,  גומלין.  יחסי  של  כזה  לסוג  חסרונות  גם 
יעילים מאחרים, וכאשר הצמח מושך מאביק ג’נרליסטי, הוא מסתכן 
בהאבקה יעילה פחות. כמו כן, צמח המושך מאביק ג’נרליסטי צריך 

להתחרות עם מיני צמחים אחרים על אותם מאביקים.
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חלק מהצמחים מסתמכים על מעט מאביקים מתמחים. לצמחים אלו 
יש פרחים בעלי מבנה מורכב עם צוף או אבקה חבויים, הנגישים רק 
 ,)Delphinium( והדורבנית   )Lupinus( התורמוס  פרחי  מעט.  למתי 
למשל, נגישים רק לדבורי בומבוס או לקוליברים, ואילו חבצלות מים 
חיפושיות  ידי  על  בעיקר  מואבקות   )Nymphaeaceae( אפריקאיות 

 .)Scarabaeidae ,מהסוג קרנפית )משפחת הזבליתיים

הם  ייחודיות.  תכונות  כמה  יש  עטלפים  ידי  על  המואבקים  לפרחים 
בדרך כלל גדולים, מוצקים ובעלי מפתח גדול, המותאם לראש העטלף 
ומאפשר לו לטמון את ראשו בסמוך לאבקנים בזמן שהוא תוחב את 
לשונו הארוכה עד לצוף. עטלפים נחשבים לעיוורי צבעים, ואכן צמחים 
המואבקים על ידם הם חיוורים בדרך כלל, פורחים בלילה ובעלי ריח 
חזק במיוחד. פרחי הקקטוסים סגוארו )Carnegiea gigantea( והעוגב 
)Stenocereus thurberi( הם דוגמה טובה לצמחים בעלי תכונות אלו.

קבוצה קטנה יותר של צמחים בעלי פרחים תלויה לחלוטין בשירותיו 
קיימת  שכזאת  מחייבת  יחסים  מערכת  מאביק.  של  בודד  מין  של 
)משפחת  היוקה  ועש   )Agavaceae )משפחת  היוקה  צמח  בין 
מותאמת  יחסים  מערכת  לצרעות.  הפיקוסים  בין  או   )Prodoxidae
שיעילות ההאבקה  מפני  הצדדים,  שני  עבור  אידיאלית  היא  במיוחד 
בין מאביקים נמוכה. עם זאת, סוג  גבוהה והתחרות על משאבי מזון 
פגיעים לתנודות  להיות  גורם לשני הצדדים  יחסים  כזה של מערכת 

באוכלוסיות בן הזוג.

ג. מאביקים ג’נרליסטים ומתמחים
מאביקים מסווגים כג’נרליסטים או כמתמחים, לפי הרגלי חיפוש המזון 
מאבקה  או  מצוף  וניזונים  ג’נרליסטים  הם  המאביקים  רוב  שלהם. 
הזבובים,  רוב  גם  וכך  ג’נרליסטיות,  הן  הדבורים  רוב  מקורות.  ממגוון 

החיפושיות והפרפרים.

במשפחת הדבוריים והזבוביים אפשר למצוא גם מאביקים מתמחים. 
זבובים מתמחים מותאמים בדרך כלל לשתיית צוף מפרחים מסוימים. 
 )Moegistorhynchus longirostris( בדרום אפריקה חי מין של זבוב
בעל חדק שאורכו פי שלושה מאורך הגוף — שיא עולם לאורך לשון 
 Lapeirousia-לו לשתות מ זו מאפשרת  קיצונית  זבוב. התאמה  של 
ארוכה.  צינורית  כותרת  בעל  החבצלות  ממשפחת  צמח   ,anceps
לעומת זאת, דבורים מתמחות הינן בררניות בבחירת הפרחים שמהם 
צוף.  שותות  הן  בבחירת הפרחים שבהם  לא  אך  אוספות אבקה,  הן 
אבקה  שאוספות   ,)Peponapis( הדלועים  דבורי  הן  לכך  דוגמא 
אלו  הן  יותר  אף  בררניות  דבורים  הדלועים.  ממשפחת  מפרחים 
שאוספות אבקה ממין בודד של צמח. באגן וירג’ין בדרום-מזרח מדינת 
)Perdita meconis(, האוספת אבקה  יוטה חיה דבורת פרג המוהבי 

. )Arctomecon humilis( אך ורק ממין אחד של פרג

בין שהם מתמחים או ג’נרליסטים, המאביקים הכרחיים להישרדות של 
יותר מ-70 אחוזים מ-250,000 מיני הצמחים בעלי הפרחים בכדור הארץ. 
זמינות של מאביקים חשובה בדיוק כמו לחות, אור שמש ופוריות האדמה 

 להצלחת הרבייה של כמעט ממחצית מצמחי הפרחים בעולמנו.  

ד. מאביקים והאנושות
האבקה חיונית גם לרווחת האדם. הדוגמה הברורה ביותר לקשר שלנו 
מסחריות  דבורים  של  האבקה  שירותי  החקלאות.  היא  למאביקים 
והסיבים  הפירות  הזרעים,  ביבולי  מפתח  מרכיב  הם  בר  ומאביקי 
זקוקים  והגרעינים  הפירות  גידולי  כל  כמעט  ולובשים.  אוכלים  שאנו 
בעלי  וחיטה הם  תירס  קנולה,  כגון  ביותר  יבולים חשובים  להאבקה. 
מנגנון האבקה עצמית או שהם מואבקים על ידי הרוח, אבל מרבית 
הגידולים האחרים זקוקים לשירותי האבקה. מאביקים חשובים ליותר 
בכללם  בישראל,  גידולים  ולעשרות  הברית  בארצות  גידולים  מ-150 
אגסים,  מלון,  קיווי,  חמוציות,  אוכמניות,  שקדים,  אלפלפא,  תפוחים, 

שזיפים ודלועים.
 

ההאבקה  ששירותי  לכך  מודעים  אינם  רבים  אנשים  הצער,  למרבה 
בריאות  אקולוגיות  מערכות  לתפקוד  מכרעת  חשיבות  בעלי  הינם 
מהמבקרים  אחוזים  ש-75  הראה  סקר  האדם.  לתזונת  וגם  ומגוונות 
לא  אבל  לאלרגיות,  אבקה  גרגירי  בין  קישרו  האבקה  על  בתערוכה 

הכירו את חלקם ברביית צמחים. 

מי הם המאביקים?

א. מאביקי בר
כדור  פני  על  המינים  מגוון  מכלל  משמעותי  חלק  מהווים  מאביקים 
חוליות,  מינים של חסרי  היא ש-200,000 - 300,000  הארץ. ההערכה 
כמו פרפרים, חיפושיות, עשים, זבובים ודבורים, משמשים כמאביקים 
כ-2,000  גם  האבקה  בתהליכי  מעורבים  להם  בנוסף  העולם.  ברחבי 

מיני חולייתנים, בהם ציפורים, יונקים וזוחלים.

להלן דוגמאות אחדות למאביקים ברחבי העולם:

פרפרים מהסוג דנאית )Danaus( ודבורי בומבוס הינם מיני מאביקים  ‰
להבחין  ניתן  בארץ  בגינות  הברית.  ארצות  ברחבי  בגנים  מצויים 
וממשפחת   )Pieridae( הלבניניים  ממשפחת  רבים  בפרפרים 

.)Lycaenidae( הכחליליים

זכרים של יתושים הם מאביקים יעילים למיני צמחים רבים ברחבי  ‰
העולם, כולל סחלבים נדירים. 

קוליברי הבומבוס )Atthis heloisa( הוא מין גדול מעט יותר מדבורת  ‰
כנף  חבטות  מאה  של  בקצב  פרח  מול  אל  לרחף  היכול  בומבוס, 

בשנייה בזמן שהוא שותה צוף. 

‰  Leptonycteris( עטלף  ומין   )Zenaida asiatica( ציפור  מין 
yerbabuenae( משמשים כמאביקים לקקטוס הסגוארו.

יכול  ‰ סנטימטרים,   30 של  חדק  בעל  ממדגסקר,  רפרף  של  מין 
לשאוב צוף מסחלבים בעלי פרח עם צינור צוף עמוק במיוחד.

שועלים  ‰ המכונים   ,)Pteropus( ענקים  אסייתיים  פירות  עטלפי 
מעופפים, הם עטלפים עם מוטת כנפיים של מעל למטר וחצי. הם 

חלק מ-300 מיני עטלפים המשמשים כמאביקים ברחבי העולם.
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ובתי  האקולוגיות  המערכות  של  בריאותם  על  שומרים  בר  מאביקי 
גם  משמשים  הם  אחרים.  רבים  יצורים  מסתמכים  שעליהם  הגידול 
נעלמת  זו  לרוב תרומה  גידולי חקלאות, אך  כמאביקים חשובים של 
מעיננו. דבורי בר, פרפרים, עשים וזבובים מותאמים להאבקת גידולים 
רבים לפחות כמו דבורת הדבש, אם לא טוב ממנה. מחקרים שנערכו 
בקליפורניה הראו שבהתקיים בית גידול מתאים, דבורי בר מצליחות 
לספק שירותי האבקה מספקים, אפילו לגידולים עם צורכי האבקה 
של  בודד  מין  ידי  על  נעשית  אינה  זו  האבקה  אבטיחים.  כגון  כבדים 
ויחדיו הם מבטיחים האבקה  מינים,  מ-30  יותר  ידי  על  דבורה, אלא 

הולמת שנה אחר שנה, למרות התנודות הטבעיות באוכלוסייה.

דבש  דבורי  מלבד  חיים  בעלי  של  סוגים   20 לפחות  עולמי,  מידה  בקנה 
ביותר בעולם.  מספקים שירותי האבקה לרבים ממאה הגידולים החשובים 

יחדיו הם מאביקים מספר מיני גידולים לפחות כמו דבורי דבש מסחריות.

לדוגמה:

דבורי בר בארצות הברית מאביקות גידולים רבים שאינם מואבקים  ‰
חמוציות,  אוכמניות,  ובכללם  דבש,  דבורי  ידי  על  יעיל  באופן 

חצילים, קיווי ועגבניות.

עטלפים באיים באוקיינוס מאביקים צמחים בעלי חשיבות כלכלית  ‰
ודקלים,  איקליפטוס  של  מינים  וכמה  דוריאן  אגבה,  בננות,  כמו 
הם  עוקצים  יבחושים  הטרופי.  היער  חופת  עצי  מיני  כל  את  וכן 

המאביקים הראשיים של הקקאו.

צרעות  ‰ על  מסתמכים  ורובם  פיקוסים,  מיני  כ-750  קיימים 
להאבקתם. פיקוסים הם משאב בעל חשיבות רבה לאדם ולבעלי 
החיים ביער הטרופי. באזורים מסוימים הפיקוסים מספקים כ-70 

אחוזים מתזונת מיני החולייתנים.

ב. דבורים מסחריות
על  ובראשונה  בראש  חושבים  אנו  מאביקים,  על  מדברים  כאשר 
דבורי דבש )Apis mellifera(. הקישור הנפוץ הזה נובע ככל הנראה 
בתוכניות  התכופה  ומהופעתה  בחקלאות  הדבש  דבורת  משכיחות 
טבעי  באופן  נמצאות  אינן  דבש  דבורי  ילדים.  בספרי  ואפילו  טבע, 
אירופאים במאה  ידי מתיישבים  על  הובאו לשם  הן  בצפון אמריקה. 
ה-17 כדי לספק דבש ושעווה, שני מוצרים חשובים באותה תקופה. 
יכולתה של דבורת הדבש להתאים את עצמה לסביבות חדשות גורמת 
לכך שכוורות שהתפראו יכולות להימצא כמאביקות פרחים ומחפשות 
מזון ברוב החצרות, הגינות והאזורים הטבעיים ברחבי היבשת כולה. 
העלייה בחשיבות הדבורים המסחריות כמאביקות גידולים התרחשה 
במהלך המאה ה-20 משתי סיבות: שיפור צורת הכוורת והטיפול בה 
במהלך המאה ה-19 ופגיעה באוכלוסיות של דבורי בר מקומיות עקב 
אובדן בית הגידול ושימוש בחומרי הדברה. ההאבקה היא עכשיו עסק 
דבורי דבש מושכרות  כוורות של  1992, למעלה ממיליון  נרחב: מאז 
חקלאיים  גידולים  של  האבקה  לצורכי  שנה  כל  מסחריים  מכוורנים 

ברחבי ארצות הברית.

בשנים האחרונות התעוררה דאגה בקרב חקלאים, לאחר שמדענים 
בפני  עומדות  דבש  דבורי  של  כוורות  כי  המראות  עדויות  אספו 
ואלו שהתפשטו אל הבר  סכנת הכחדה. מספר הכוורות המסחריות 
ה-20  המאה  של  התשעים  שנות  במהלך  אחוזים  ב-25  הצטמצם 
ובלמעלה מ-50 אחוזים מאז שנות הארבעים. על פי הנתונים, ב-1947 
דבש,  דבורי  של  מסחריות  מושבות  מיליון   5.9 הברית  בארצות  היו 
ובשנת 2005 — רק 2.4 מיליון. מצב דבורי הדבש שהתפשטו אל הבר ברור 
פחות, אולם ההערכה היא שמספרן צנח ב-75 אחוזים או יותר במהלך 30 

השנים האחרונות. 

“הפרעת  הנקראת  לתופעה  הנראה  כפי  אחראיים  רבים  גורמים 
התמוטטות המושבה”. ארבע קטגוריות נרחבות של גורמים אפשריים 
נחקרות כיום: פתוגנים, טפילים, לחצי סביבה, הכוללים חומרי הדברה 
ותנאי מזג אוויר קיצוניים, ולחצי ממשק, הכוללים בעיות בתזונה של 
הדבורים, בעיקר בשל מחסור בצוף ובאבקה. מומחים רבים גורסים כי 
ההידרדרות במצב של אוכלוסיות דבורת הדבש מדגימה את הסכנה 

שבהסתמכותנו על מין בודד לרוב צרכינו בהאבקה.

באופן מסחרי להאבקת  מגויסים  דבורים  מינים של  ויותר  יותר  כיום 
גידולים בצפון אמריקה. הדבר נעשה במידה מסוימת כתגובה לבעיות 
אינן  דבש  שדבורי  משום  גם  אך  הדבש,  דבורי  מתמודדות  שאיתן 
אוסמיה  של  מסוים  מין  הגידולים.  כל  עבור  ביותר  היעיל  המאביק 
)Osmia lignaria(, לדוגמה, משמש באופן מסחרי להאבקת תפוחים 
ודובדבנים. האבקת ארבעה דונמים של מטע תפוחים מצריכה כ-250 
דבש  דבורי  של  כוורות   2.5 שיצריך  תפקיד  אלו,  יחידאיות  מדבורים 
לגידולים  חשובות  מאביקות  הן  נוספות  דבורים  דבורים(.  )כ-50,000 
נומיה  של  ומין   )Megachile rotundata( גזרנית  של  מין  מסוימים. 
)Nomia melanderi( מאביקות אספסת בצפון-מערב אמריקה. דבורי 
בומבוס )Bombus( משמשות להאבקה בחממות של עגבניות וסולניים 
אחרים, שעד כה הואבקו באופן ידני. מיני דבורים אלו סובלים גם הם 
מסחריות  בומבוס  דבורי  של  כוורות  ששינוע  נראה  שונות.  מבעיות 
בומבוס  דבורי  של  בר  מיני  אל   Nosema הפתוגן  להתפשטות  הביא 
במערב ארצות הברית. הדבר גרם לירידה חדה בגודל האוכלוסייה של 

מין בומבוס אחד, וככל הנראה להכחדה של שני מינים אחרים.

הערכה של שירותי ההאבקה

כימות הערך הכלכלי של שירותי ההאבקה חשוב, אם, כפי שמדענים 
היא  הכלכלי  שוויו  הגדרת  ידי  על  טבע  מימון שמירת  טוענים,  רבים 
הבנתנו  בגלל  האקולוגית.  שירותי המערכת  על  להגנה  יעילה  שיטה 
נתגלו  הכימות  ניסיונות  המורכב,  התהליך  מכלול  את  החלקית 
יוצא דופן — כיצד ניתן לתמחר שירות שהינו אבן  כמאתגרים באופן 
פינה לחיים על פני כדור הארץ? משום כך, לא נערכו ניסיונות רבים 
ליצירת מנגנון לזיהוי ערך כלכלי לשירותי האבקה. חלק זה מציג את 
הטיעונים הכלכליים לחשיבות של הערכת שירותי ההאבקה ומציג כמה 
 שיקולים נוספים המתייחסים לערך הבלתי-ישיר של שירותי האבקה. 

א. שיקולים כלכליים
לפחות 30 אחוזים מ-1,500 מיני הגידולים החקלאיים ברחבי העולם 
תלויים בהאבקה של דבורים וחרקים אחרים. ענף החקלאות בארצות 
דבורת  שירותי ההאבקה של  על  רבות  שנים  הברית הסתמך במשך 
החשיבות  את  שהעריכו  )המעטים(  המחקרים  רוב  ולכן  הדבש, 
דבש.  ובדבורי  בחקלאות  התמקדו  ההאבקה  שירותי  של  הכלכלית 
יבולי  שווי  את   Calderone-ו  Morse העריכו   2000 בשנת  לדוגמה, 
החקלאות שמקורם בהאבקה באמצעות דבורי דבש ב-14.6 מיליארד 
דולר. הם גם הכירו בכך שגם למאביקי בר יש תרומה נכבדה לכמות 
שלה.  הכלכלי  השווי  את  להעריך  ניסו  לא  אך  החקלאית,  התוצרת 
תרומת  את  העריך   Vaughan-ו  Losey יותר  מאוחר  שערכו  מחקר 
בכשלושה  הברית  בארצות  וירקות  פירות  של  להאבקה  הבר  חרקי 

מיליארד דולר.
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ירידה בפעילות מאביקים אינה תרחיש דמיוני. ירידה בשירותים כבר 
מגדלי  הבינו   2004 בתחילת  לדוגמה,  גידולים.  בכמה  לבעיות  גרמה 
ולכן  דבש,  בדבורי  מחסור  להיווצר  עשוי  כי  בקליפורניה  שקדים 
התאמצו להוסיף מספיק כוורות להאבקת השקדים. למרות ההכנות 
לפריחה של שנת 2005, המחסור החמור בדבורים הכריח את מגדלי 
ואפילו  לכוורת,  דולר  יותר מ-100  השקדים לשלם דמי שכירות של 
לייבא כוורות דבורי דבש מאוסטרליה כדי להציל את היבול שערכו 

2.5 מיליארד דולר. 

החשיבות של מאביקים לענף החקלאות אינה הפן הכלכלי היחיד של 
שירותי ההאבקה. למעשה, שירותי ההאבקה יכולים להיקשר לחלקים 
רבים אחרים בכלכלה של ימינו. לדוגמה, רוב הפרחים נעזרים בגודל 
ובצבע כדי למשוך מאביקים, ובני האדם מעריכים מאוד את ייחודם, 
יופיים ואת ריחם של הפרחים האלה. כתוצאה מכך, ייצורם של  את 
שמפו  ליצירת  לבישום,  בצמחים  ושימוש  למסחר  נוי  וצמחי  פרחים 
ומוצרי קוסמטיקה אחרים התפתח לתעשיות ענק, המסתמכות במידה 
מסוימת על שירותי ההאבקה. תעשיית התרופות, מגדלי בקר ואנשים 
בעלי גינות קטנות תלויים גם הם בשירותים אלו ומבינים את היתרונות 
הכלכליים של המאביקים. סוכנויות פדראליות במערב ארצות הברית 
משתמשות בפרחי בר לשיקום שטחים פגועים. זרעי פרחי הבר נאספים 
באופן מסורתי בטבע בתהליך יקר וצורך זמן. מעבדות שירותי המחקר 
החקלאי האמריקאי מפתחות שיטות ממשק לייצור מסחרי של פרחי 

בר תוך שימוש בדבורי בר. השיטות כבר מיושמות בכמה מדינות. 

ב. שיקולים לא-כלכליים
זיהוי ערך כלכלי אינו האמצעי היחידי להדגשת החשיבות של שירותי 
ההאבקה ושל היחסים בין צמחים למאביקים. עם למעלה מ-200,000 
מיני צמחים בעלי פרחים התלויים בהאבקה של יותר מ-100,000 מיני 
מאביקים, יחסי הגומלין של ההאבקה מהווים זרז בהתפתחות המגוון 
הביולוגי על פני כדור הארץ וחשובים בשימורו. עקב כך, ההאבקה היא 
תהליך מפתח במערכות אקולוגיות יבשתיות — טבעיות או מנוהלות 
על ידי האדם. ללא שירותים אלו, מינים במערכת הקשורים זה לזה 
גם  מייצרים  פרחים  יקרסו.  האקולוגיות  במערכות  שונים  ותפקודים 
זרעים ופירות המהווים את עיקר תזונתם של בעלי חיים רבים. ירידה 
והפירות  הזרעים  ייצור  את  להגביל  יכולה  המאביקים  באוכלוסיות 
ולפגוע באספקת המזון של חברות אקולוגיות. אוכלוסיות של צמחים 
סחיפת  את  ומצמצמות  הקרקע  בהידוק  עוזרות  האבקה  תלויות 
לעושר  הצמחים  אוכלוסיות  תורמות  כך  בנחלים.  הפוגעת  הקרקע 

המינים המימיים, מסלמון ועד לצדפות. 

מאביקים בדעיכה — סיבות 

האבקה  מערכות  או  מאביקים  של  באוכלוסיות  מקומיות  ירידות 
מיני  מאות  אנטארקטיקה.  מלבד  היבשות  בכל  דווחו  מופרעות 
מאביקים, בעיקר חולייתנים, נמצאים על סף הכחדה. בארצות הברית 

לבדה 15 מיני חולייתנים מאביקים מוגדרים כמינים בסכנת הכחדה.
 

 שירותי הדגה וחיות הבר של ארצות הברית מנהלים רשימה של מינים מוגנים:
http://www.fws.gov/endangered/species/us-species.html

מצב השימור של חרקים מאביקים אינו מוכר באותה מידה. החברה 
 The Xerces Society for Invertebrate( חוליות  חסרי  לשימור 
צפון  של  והדבורים  הפרפרים  מצב  את  סקרה   )Conservation
אמריקה. הרשימה האדומה של חרקים מאביקים של צפון אמריקה 
משמעותיים  איומים  החווים  ודבורים  פרפרים  מיני  עשרות  כוללת 
החוקים  ידי  על  מוגנים  אינם  אלו  מינים  האוכלוסיות.  בגודל  וירידה 
האמריקאיים או הקנדיים, האמורים להגן על מינים בסכנת הכחדה. 
יותר  כוללת  אנגליה  של  הביולוגי  המגוון  לשימור  הפעולה  תוכנית 
מ-36 מיני חרקים מאביקים הזקוקים להצלה דחופה, ובהם חמישה 

מבין 25 מיני דבורי הבומבוס המקומיים:
.http://www.ukbap.org.uk/default.aspx

למקבלי  נגיש  בידע  המחסור  שלנו,  הידע  ברמת  העלייה  למרות 
מדענים.  מדאיג  ויונקים,  לעופות  בהשוואה  חרקים,  על  החלטות 
בקרב  ביותר  הגדולה  הקבוצה  ספק  ללא  הם  שחרקים  משום  זאת 
המאביקים. עם זאת, בשל גודלם הקטן ומכיוון שהם לא בולטים, ירידה 
בגודל האוכלוסיות של מיני חרקים יכולה להתרחש מבלי משים, עד 
בגידולים  שמבקרים  בר  מאביקי  שמיני  בעוד  מקומית.  הכחדה  כדי 
חקלאיים מתועדים היטב, חוקרים מופתעים שוב ושוב לגלות חרקים 
הצער,  למרבה  בר.  צמחי  על  מחקרים  במהלך  חדשים  מאביקים 
נעלמים בקצב מהיר בהרבה  והמינים המאביקים אותם  צמחים אלו 

מהקצב שבו יחסי הגומלין שלהם נחקרים.

העדויות המצטברות על דעיכת מאביקים הן מקור לדאגה. האקדמיה 
במצבן  ההידרדרות  כי  ציינה  הברית  ארצות  של  למדעים  הלאומית 
לקיטוע  גידול,  בתי  לאובדן של  רבות קשורה  קבוצות מאביקים  של 
ולהידרדרות בתי גידול, למחלות ולפתוגנים ולשימוש בחומרי הדברה.

במאביקים  התלויים  פרחים  בעלי  צמחים  על  האפשרית  ההשפעה 
 )IUCN( הטבע  לשמירת  הבינלאומי  האיגוד  הרסנית.  להיות  יכולה 
מעריך ש-20,000 מיני צמחים בעלי פרחים ייעלמו בעשורים הקרובים. 
היחידה  הסיבה  אינן  המאביקים  באוכלוסיות  שהירידות  פי  על  אף 
להכחדת צמחים אלו ושכמה מערכות צמח-מאביק הן מגבילות לשני 
לגרום  עשויה  במאביקים  או  בצמחים  רחבת-היקף  פגיעה  המינים, 
שכזאת  לפגיעה  )דוגמה  הקבוצות  בשתי  שלילית  שרשרת  לתגובת 
מצויה במחקר “פיקוסים וצרעות פיקוסים בחברות יער טרופי”(. מיני 

בעלי חיים התלויים בפירות ובזרעים ייפגעו גם הם. 

כיום אין מספיק ידע זמין כדי לחזות את חומרת ההפרעה המתרחשת 
ניתן  ובלתי  משמעותי  לאובדן  הפוטנציאל  אך  המאביקים,  בפעילות 
ביולוגי בעקבות הכחדה הוא אמיתי. פגיעה כלל- לשחזור של מגוון 

אמפיריות,  בהוכחות  נתמכת  אינה  עדיין  האבקה  במערכות  עולמית 
אולם התיעוד של פגיעות מקומיות חשוד כסימפטום של פגיעה רחבת-

שני  של  העיקריות  שהסיבות  מפתיע  זה  אין  הביולוגי.  במגוון  היקף 
סוגי הפגיעה הן דומות מאוד: אובדן, קיטוע ושינוי בתי גידול, חקלאות 
הסעיפים  זרים.  מינים  של  והחדרה  הדברה  בחומרי  שימוש  ורעייה, 

הבאים בוחנים את השפעת הגורמים השונים על המאביקים. 

א. אובדן, קיטוע ושינוי של בתי גידול
בתי  וקיטוע של  אובדן  ביולוגי,  מגוון  יותר של  הרחב  בדומה להקשר 
פי  על  אף  המאביקים.  מבחינת  ביותר  הגדולה  הבעיה  הם  גידול 
התלות  את  ויותר  יותר  מזהים  מומחים  מוגבל,  זה  בנושא  שהמחקר 
נתונים על  גידול מתאימים. סקירת  של אוכלוסיות מאביקי בר בבתי 
מאביקים וקיטוע בתי גידול מעלה שככל ששטח בית הגידול מצטמצם, 

חלה ירידה בשפע הפרטים ובמגוון מיני החרקים המאביקים.
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בשל  מאביקים  עבור  מתאימים  גידול  בתי  של  המתמשך  האובדן 
את  מחריפים  הקרקע,  בשימושי  ושינויים  במרחב  האדם  התפשטות 
לפגוע  עשוי  גלובלי  אקלים  ששינוי  מציעות  חדשות  עדויות  הבעיה. 

מאוד במיני צמחים בעלי פרחים ובמאביקיהם.

דרכים.  בשתי  המאביקים  על  משפיע  גידול  בתי  של  וקיטוע  אובדן 
למאביקים יש דרישות תזונה בסיסיות. הזמינות של מבחר צמחי בר 
גישה לצוף שבפרחים  יש  מקומיים חשובה מכיוון שלא לכל מאביק 
זרים. מאביקים תלויים גם בזמינות של מבחר צמחים בעלי פרחים במהלך 
העונה. אובדן בית הגידול יכול להשפיע באופן שלילי על התזמון ועל 

 כמות המזון הזמין, וכך להגביר תחרות על משאבים מוגבלים. 
  

יכול לפגוע גם בזמינות חומרי הקינון או בצרכים  אובדן בית הגידול 
כגון  פרפרים  זחלי  לדוגמה,  ביציהם.  להטלת  למאביקים  הדרושים 
ניזונים   Lycaeides melissa samuelis הנדיר  הכחליל  של  הזחלים 
אך ורק מלופין )Lupinus perennis (. רוב הדבורים נזקקות לתנאים 
מסוימים לקינון, כמו אדמה יבשה או ענפים עם חורים שנקדחו על 

ידי חיפושיות. 

זמינות הצמחים  מורידים את  ניהול השטחים  ושיטות  לחצי הפיתוח 
הפונדקאים לזחלים, פוגעים בבתי הגידול לקינון דבורים ומשנים את 

שארית בתי הגידול בדרכים אחרות. 

עבור  חיוביים  מאפיינים  להוסיף  יכול  הנוף  צורת  שינוי  לפעמים 
להעדיף  עשויות  למשל  קרקע  מקננות  וצרעות  דבורים  המאביקים. 
מספקים  וגדרות  עץ  ומבני  הדרכים,  צידי  של  הדחוסה  האדמה  את 
אתרי קינון לדבורים אחרות. גינות ופארקים מציעים אתרי שיחור מזון 
אינם  לרוב  אלו  יתרונות  זאת,  עם  פרפרים.  ביצי  להטלת  אתרים  או 
עומדים בקנה אחד עם אובדן בתי גידול טבעיים, בעיקר במקרים של 

מאביק מתמחה או נדיר. 

בעוד שאובדן בתי גידול יכול להשפיע באופן חמור על כל המאביקים, 
קיטוע מוגבר של בתי גידול הוא בעייתי במיוחד למאביקים שגומאים 
מרחקים גדולים. מאביקים נודדים, כמו דנאיות, קוליברים ועטלפים, 
נודדים בכל שנה מאות ואלפי קילומטרים. מסעות אלו דורשים רמה 
גבוהה של אנרגיה, וקיום של מקורות מזון לאורך כל הדרך הוא חיוני. 
קיטוע של בית גידול מגדיל את המרחק בין אתרי מזון ומחסה מתאימים 
לאורך מסלול הנדידה, ולכן מפריע למסע. חלק מן החוקרים סבורים 
שהמשך קיטוע של בתי גידול בקצב הנוכחי יביא לחסימתם הקרובה 

של מסדרונות הגירה רבים.

ב. חקלאות ורעייה
הגידול,  בתי  של  ולקיטוע  לאובדן  שגורמים  הפיתוח  ללחצי  בנוסף 
דלים למאביקי  גידול  לבתי  חוות  שיטות החקלאות המודרנית הפכו 
בר. משקים חקלאיים המבוססים על גידול אחד )מונוקולטורה(, סילוק 
גדרות חיות ושטחי חיץ כדי להגדיל את אזורי הגידול ושימוש בזרעים 
שהם בני-כלאיים הן חלק משיטות החקלאות הנפוצות. מונוקולטורה 
המתאימים  הגידול  בתי  מספר  את  מפחיתים  חיץ  שטחי  וסילוק 
למאביקי בר. מחקר על שולי שדות חקלאיים מצא ששטחים קטנים 
עם צמחי בר בעלי פרחים, כמו בגדרות חיות, יכולים להועיל במשיכה 
ובקיום של אוכלוסיות מאביקים יציבות. באופן מצטבר, החקלאות לא 
רק מפריעה לפעילות מאביקי הבר, אלא גם מגבירה את התלות שלנו 

בדבורים מסחריות יקרות.

רעייה מהווה גם היא איום על מאביקים. מחקר על רעייה בקליפורניה 
מצא הוכחות לכך שכבשים אוכלות את מקורות המזון של המאביקים, 
הורסות קינים תת-קרקעיים ואתרי קינון פוטנציאליים ורומסות דבורים 
בקר  מכיוון שכבשים,  אפילו חמורה מהנראה,  ישיר. ההפרעה  באופן 
ובעלי חיים אחרים המלחכים עשב ניזונים מצמחים המואבקים על ידי 

חרקים, כמו אספסת ותלתן.

ג. חומרי הדברה
השימוש במגוון רחב של חומרי הדברה, הן בענף החקלאות והן בשימוש 
על  חרקים משפיעים  קוטלי  למאביקים.  איום משמעותי  מהווה  ביתי, 
מאביקים באופן ישיר בגלל הרעלה לא מכוונת, ומדבירי עשבים משפיעים 
ושימושים  מחסה  מקומות  מזון,  מקורות  אובדן  בשל  בעקיפין  עליהם 
נוספים הדרושים לקיום של חלק מאוכלוסיות החרקים. התלות הגוברת 
מסחריות,  דבש  דבורי  עבור  במיוחד  בעייתית  היא  הדברה  בחומרי 
כמאביקות  תפקידן  מעצם  יותר  גדולה  אלו  לחומרים  שחשיפתן 
בקרב  המודעות  להעלאת  מאמצים  למרות  חקלאיים.  גידולים  של 
החקלאים, כוורנים ממשיכים לדווח על חומרי הדברה וקוטלי עשבים 
ההורגים דבורים בכל שנה. ההשפעה הפיזיולוגית של חומרי ההדברה 
על דבורי בר ודבורי דבש ידועה )ראו מקרה בוחן(, אך השפעתם על 
כמות התוצרת החקלאית מובנת פחות. מחקר שנערך בקנדה מצא 
על  המבוסס  הדברה  בחומר  שימוש  לאחר  מאביקים  של  אובדן  כי 
זרחן אורגני, גרם לירידה ביבולי אוכמניות בהשוואה לאזורים שכנים, 

 שבהם לא השתמשו בזרחן אורגני )ראו מקרה בוחן(. 

יוצרים סיכון מהותי  גם כאשר משתמשים בחומרי ההדברה כראוי, הם 
הדברה  בחומרי  משתמשים  המקרים  במרבית  לצערנו,  למאביקים. 
אזור  שאינם  לאזורים  מגיעים  זהירות,  ובחוסר  המידה  על  יתר 
לדוגמה,  ההדברה.  חומרי  של  הפגיעה  רדיוס  את  ומגדילים  המטרה 
בריסוס של חומרי הדברה מהאוויר, מהירות הרוח וחוסר זהירות מצד 
חומרי  של  הממשי  הכיסוי  שטח  על  מאוד  להשפיע  יכולים  האדם 
בסביבתו. או  החקלאי  בשדה  השוכנים  מאביקים  לסכן  וכך   ההדברה, 

בעיה זו ממחישה את החשיבות של שטחי חיץ בשטחים חקלאיים, לא 
רק כבית גידול קריטי עבור מאביקים, אלא גם כאזור הגנה משימוש יתר 

בחומרי הדברה.

ד. מינים פולשים
חרקים  יונקים,  צמחים,  כולל  זרים,  מינים  בשנים  מאות  במשך 
בחלק  חדשות.  לסביבות  בכוונה  שלא  או  בכוונה  הגיעו  ומאביקים, 
זרים  מינים  אך  מזיקות,  לא  או  מועילות  הן  ההשפעות  המקרים  מן 
שלילי.  באופן  גם  החדשה  האקולוגית  סביבתם  על  להשפיע  יכולים 
הדוגמה הטובה ביותר של מאביק זר היא דבורת הדבש האירופאית, 
המתועדת  התועלת  למרות  בעולם.  מקום  לכל  כמעט  יובאה  אשר 
הפריעה  הדבש  דבורת  כי  עדות  ישנה  המסחרית,  לחקלאות  היטב 
בר  מאביקי  עם  מתחרות  דבש  דבורי  טבעיות.  האבקה  למערכות 
וכך מורידות את השפע של מאביקי הבר. מיני בר, שלרוב  על מזון, 
התפתחו יחד עם מיני הצמחים, הם במקרים רבים מאביקים יעילים 
הדבש. דבורת  מקומיים מאשר  בר  ולפרחי  לגידולים חקלאיים   יותר 

בר  צמחי  מיני  של  לרבייה  להפריע  גם  יכולים  זרים  מאביקים 
ולסייע בהפצה של צמחים פולשים. לדוגמה, צרעת הפיקוס הגיעה 
מיני  לכמה  גרמה  זו  פלישה  ה-20.  המאה  בתחילת  לקליפורניה 

פיקוסים זרים לייצר פירות ולהתפשט כמזיק בכל האזור.
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ההאבקה מופרעת גם על ידי מיני חרקים ויונקים זרים אחרים. דבורים 
ועשים אנדמיים בהוואי וכן גם מין צמח אנדמי ממשפחת המורכבים 
בגלל  הכחדה  בסכנת  מצויים   )Argyroxiphium sandwicense(
האיים  ברחבי  בר  חזירי  התפשטות  מארגנטינה.  נמלה  של  פלישה 
הביאה להרס בתי גידול של מיני פרחים נדירים והמאביקים שלהם, 

כולל ציפורים אנדמיות. 

פתוגנים וטפילים זרים בצפון אמריקה גורמים לירידה משמעותית הן 
באוכלוסיות דבורים מסחריות והן באוכלוסיות של דבורי בר. כוורות 
דבורי דבש, מסחריות או כאלו שהתפשטו אל הבר, נהרסות על ידי אקרית 
ליבשת. חיצוני שפלש  טפיל  )Varroa destructor(, שהיא   הוורואה 
באופן דומה, מחולל המחלות החד-תאי Nosema bombi גרם לבעיות 
 ,Bombus occidentalis רבות בכוורות מסחריות של דבורת הבומבוס
וככל הנראה הביא לירידה רחבת-היקף של B. occidentalis המקומית 
ברחבי החוף המערבי וגם לירידה באוכלוסיות של מיני בומבוס אחרים 

 . B. affinis במיוחד במין המזרחי ,Bombus מתת הסוג

מאביקים בדעיכה — מה אפשר לעשות?

הוכחות  הציגו  חוקרים  רחבי-היקף.  הינם  מאביקים  על  האיומים 
שמערכות האבקה הופרעו ושחלק מאוכלוסיות המאביקים מצטמצמות. 
אין ספק שחייבות להתבצע מדידות כדי לתעד את הירידה האמיתית 
המקומיים שלא  החרקים  של  במיוחד  המאביקים,  אוכלוסיות  בגודל 
נלמדו כראוי. יש לנקוט בצעדים כדי למנוע משבר האבקה פוטנציאלי. 

א. מדיניות וממשק
כל עוד לא קיימת תוכנית לאומית להתמודדות עם ירידות באוכלוסיית 
מערכות  ולשמר  לחזק  כדי  דרכים  בכמה  לפעול  ניתן  המאביקים, 

האבקה יעילות.

כמה מהגישות הראויות לציון הן:

בחומרי  ‰ שימוש  למשל,  שיעודדו,  חקלאות  ונוהלי  תקנות  שיפור 
ושימוש  רחב  טווח  בעלי  הדברה  חומרי  פני  על  ייעודיים  הדברה 

באזורי חציצה לצמצום הפגיעה באזורים שאינם אזורי המטרה.

שיקום בתי גידול ומינים באמצעות מדיניות תכנון יעילה לשימושי  ‰
קרקע ואימוץ תוכניות תמיכה קיימות בחוות.

ומאביקים מקומיים בשילוב של סילוק  ‰ השבה לטבע של צמחים 
מאביקים זרים.

הערכת המגוון המקומי וקידום גינות עם צמחים מקומיים. ‰

ב. צורכי מחקר
ההבנה המדעית של דינאמיקת ההאבקה והשלכות הירידה באוכלוסיות 

המאביקים לוקות בחסר.

נושאים  כדי למלא את הפערים במגוון  נוסף  זקוקים למחקר  אנו 
של האבקה:

יחסי הגומלין בין מאביקים ואוכלוסיות צמחים. ‰

לשטחים  ‰ הפרברים  והתפשטות  רעייה  הדברה,  חומרי  השפעת 
טבעיים על מאביקי בר.

חשיבות הירידה באוכלוסיות המאביקים ופוטנציאל הכחדות שרשרת. ‰

ארגון  ‰ של  הכחדה  שבסכנת  המינים  לרשימת  מאביקים  הכנסת 
שמירת הטבע העולמי.

תחרות בין מיני מאביקים מקומיים וזרים. ‰

דינאמיקה של הגירת מאביקים. ‰

התמחות במאביקים. ‰

הוא  כלכלית  חשיבות  בעלי  צמח-מאביק  יחסי  זיהוי  לצורך  מחקר 
הכרחי ביותר.

מסקנות

האבקה הינה שירות מערכת חיוני, והיא בעלת חשיבות עצומה למין 
האנושי וליציבות הסביבה הטבעית. זהו אינו נושא שמיועד למדענים 
בלבד; שימור מאביקים קשור באופן ישיר לחיי היומיום שלנו. האובדן 
השלכות  בעל  הינו  האבקה  שירותי  ושל  מאביקים  של  הפוטנציאלי 
כלכליות וחברתיות עבור בני האדם. למרות זאת, הסיכון נותר בעיקרו 
בלתי ידוע. בשל השפעותיה מרחיקות הלכת, התמודדות עם הירידה 
אזוריות,  מקומיות,  ברמות  מאמצים  תדרוש  ההאבקה  בשירותי 

לאומיות ובין-לאומיות.

צעדים  לדחות  או  ההאבקה  שירותי  של  בערכם  להמעיט  לנו  אל 
קרול  לציון  הראויים  ההאבקה  חוקרי  ששני  כפי  קיומם.  להבטחת 
איבודו  השפעת  את  לחזות  מאוד  “קשה  ניסחו:  אינוי  ודיויד  קירנס 
כל  בבידוד.  החיים  מינים  שאין  לזכור  חשוב  אך  מסוים,  מאביק  של 
מין הוא חלק ממארג אקולוגי, וככל שאנו מאבדים יותר ויותר חלקים 
מאותו מארג, המבנה שנשאר — סופו שיקרוס”. בהקשר זה, ובהתחשב 
במשבר המגוון הביולוגי העולמי וההידרדרות המקומית של מאביקים, 
ולערוך  פעולות  לעורר  המודעות,  את  להגביר  העת  היא  עכשיו 

מחקרים נוספים.

תקציר מדעי 4



13שירותי המערכת האקולוגית - האבקה

שירותי האבקה לגידולים במחוז יולו בקליפורניה

זכתה  חקלאיים  גידולים  להאבקת  בר  מאביקי  של  תרומתם 
להתעלמות ולחוסר הערכה במשך שנים רבות. עם זאת, התעוררות 
הבעיות המאיימות על דבורי דבש מסחריות בשנים האחרונות, הביאו 
חוקרים  צוות  הובילה  קרמן  קלייר  זו.  תרומה  של  מחדש  לבחינה 
שבחנו את תרומת דבורי בר להאבקתם של ארבעה גידולים חקלאיים: 
באזור העמק  נערכו  ועגבניות. המחקרים  אבטיחים, חמניות, שקדים 
המרכזי של קליפורניה, שהינו מהאזורים החקלאיים החשובים ביותר 
האמריקאית  האגודה  השיקה  המחקר  בעקבות  אמריקה.  בצפון 
בר  מאביקי  לשימור  ארצי  פרויקט   )Xerces( חוליות  חסרי  לשימור 
לצורכי חקלאות. הפרויקט חולק את ממצאי המחקרים עם חקלאים 
פעולה  לדרכי  באשר  אותם  ומדריך  רלוונטיות  סוכנויות  עובדי  ועם 

מומלצות.

מחוות   — החקלאי  העיבוד  של  השונות  טווח  בכל  נערכו  המחקרים 
שבהן העיבוד החקלאי מאומץ מאוד והנוף חקלאי בעיקרו, ועד לחוות 
שבהן העיבוד החקלאי מתון והנוף טבעי בעיקרו. המטרות העיקריות 
של מחקרים אלו היו: 1( להגדיר את תפקידן של אוכלוסיות דבורי הבר 
בעלי התרומה המשמעותית  ולזהות את המינים  הגידולים  בהאבקת 
ביותר; 2( לחקור את ההשפעה של עוצמת העיבוד החקלאי על מיני 
 )3 מספקים;  שהם  ההאבקה  שירותי  איכות  ועל  השונים  המאביקים 
לזהות מקורות מזון )מיני פרחים( ומקורות קינון בבית הגידול לצורך 
ושל  בר  דבורי  אוכלוסיות  של  ולעידוד  לשיקום  פרוטוקולים  פיתוח 

שירותי ההאבקה שהן מספקות.

הצוות של קלייר קרמן גילה כי יותר מ-60 מינים מקומיים של דבורים 
מבקרים בגידולים החקלאיים באזור, אך שהמגוון והשפע של הדבורים 
גדלה.  החקלאי  העיבוד  שעוצמת  ככל  יורדים  ההאבקה  שירותי  וכן 
החוות ששכנו בקרבת מקורות מזון וקינון מתאימים לדבורים או שהיו 
בהן מקורות אלו, נהנו ממגוון מינים ומשפע פרטים גדול יותר. הרכב 
לשנה.  משנה  השתנה  ההאבקה  שירותי  את  שסיפקו  הדבורים  מיני 
המינים שתרומתם הייתה הגבוהה ביותר הראו את הרגישות הגבוהה 
ביותר לעוצמת העיבוד החקלאי. כשמספרם של מינים אלו פחת, לא 
למרות  האבקה,  בשירותי  הירידה  על  לפצות  אחרים  מינים  הצליחו 

עלייה בשכיחותם.

האבקה  בין  נעה  חקלאיים  גידולים  להאבקת  בר  דבורי  של  תרומתן 
יעילות שירותי ההאבקה שמספקות דבורי  מלאה שלהן לבין שיפור 
יכולות  הבר  דבורי  מתאים,  גידול  בית  עם  בחוות  מסחריות.  דבש 
כמו  נכבדות,  האבקה  דרישות  בעלי  גידולים  מספק  באופן  להאביק 
למשל אבטיחים. פרחי האבטיח פתוחים שעות ספורות בלבד, ולשם 
יצירת פרי לשיווק מוצלח נדרשת העברה של עד 1,000 גרגרי אבקה 
לפרח בודד. המאביקה העיקרית של פרחי האבטיח היא דבורה קטנה 
גרגירי  כעשרה  המעבירה   ,)Halictidae( ההליקטיתיים  ממשפחת 
אבקה בכל ביקור. עם זאת, שפע הפרטים שלה בשטח מבטיח האבקה 
מסתמך  לגרעינים  חמניות  גידול  זאת,  לעומת  הגידול.  של  מוצלחת 
בעיקר על האבקה בעזרת דבורי דבש מסחריות. נוכחותן של דבורי בר 
על חמניות גורמת לדבורי הדבש לעבור מהר יותר מפרח לפרח, וכך 

מוכפלת יעילות ההאבקה שלהן.

שיחור  מקורות  המספקים  צמחים,  מיני  אסופת  זיהה  המחקר  צוות 
למאביקי הבר החשובים ביותר לגידולים. צמחים אלו משמשים את 
הדבורים בתקופות שלפני פריחת הגידולים החקלאיים ולאחריה, וכך 
מאפשרים להן לשמור על אוכלוסיות איתנות. האגודה האמריקאית 
לשימור חסרי חוליות עבדה יחד עם צוות החוקרים והשיקה תוכנית 
בית  איכות  לשיפור  רלוונטיות  סוכנויות  ועובדי  חקלאים  להכשרת 
החקלאות.  לשטחי  בסמוך  הבר  מאביקי  מבחינת  המקומי  הגידול 
רלוונטי  עיוני  וחומר  הרצאות  סדנאות,  של  סדרה  כוללת  התוכנית 

לסוגי הגידולים השונים.

מקורות:

 ‰ Vaughan, M., M. Shepherd, C. Kremen, and S.H. Black. 2004. 
Farming for Bees. Guidelines for Providing Native Bee 
Habitat on Farms. The Xerces Society, Portland, OR. 34 pp.

 ‰ Claire Kremen, University of California, Berkeley, personal 
communication, )2007(

 ‰ Mace Vaughan, The Xerces Society for Invertebrate 
Conservation, personal communication, )2007(
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שיקום סוואנת אלונים — חוות ג’פרסון, אורגון

ווילאמט  בעמק  האלונים  ומסוואנות  מהערבות  אחוזים  ל-99  מעל 
)Willamette( באורגון נעלמו. בחווה מקומית, חוות ג’פרסון הממוקמת 
דרומית לסיילם )Salem(, משקמים יותר מ-800 דונם של בתי גידול של 
וגדות נחלים בפרויקט מעורר השראה. החווה שייכת  ערבות, אלונים 
למארק וג’ולי קראוטמן, שהם גם הבעלים של משתלת “נבטי מורשת” 
 )Heritage Seedlings(. הפרויקט מנוהל על ידי הבוטנאית לינדה בוייר.

מטרתו העיקרית של הפרויקט היא לבסס אוכלוסיות גדולות ומגוונות 
בסכנת  המצויים  מינים  כולל  מקומית,  צמחייה  של  גנטית  מבחינה 
הכחדה. חרקים, ובעיקר חרקים מאביקים, נחשבים לחלק בלתי נפרד 
מהמערכת שאותה הם משקמים. פה ושם אפשר למצוא כתמים קטנים 
של צמחיית העשבוניים המקורית, אולם החלק הארי של השטח עבר 
ויער אלונים צפוף. כדי להתמודד  רעיית יתר או כוסה בסבך שיחים 
עם מיני הצמחים הזרים, ננקטו כמה דרכי פעולה, כמו למשל שימוש 
עשבים. של  וקציר  ושיחים  עצים  של  והסרה  גיזום  עשבים,   בקוטלי 

התכנון הוא להשיב לבית הגידול יותר מ-45 מינים אנדמיים של חד-
וחמישה מינים אנדמיים של עשבוניים. ההשבה  שנתיים רחבי-עלים 
תבוצע בשטח של כ-400 דונם של בית גידול ערבתי בשיטות שונות 
מהאלונים  חלק  לדבורים,  קינון  אזורי  מגוון  ליצור  כדי  זריעה.  של 
יישארו  שונים של הקרקע  ואזורים  ייגזמו,  וחלקם  כפי שהם  יישמרו 

חשופים מצמחייה.

ארגונים  עם  בשיתוף  קראוטמן,  הזוג  בני  ידי  על  ממומן  הפרויקט 
ממשלתיים וארגונים פרטיים שונים.

ניתן לקרוא על פרויקטים נוספים של בני הזוג באתר הפרטי שלהם:

http://www.heritageseedlings.com/stewardship.htm

מקורות:

 ‰ Heritage Seedlings, Inc.  
http://www.heritageseedlings.com/stewardship.htm, 
accessed May 5, 2008.

 ‰ Lynda Boyer, Heritage Seedlings, personal communication, 
)2000(.

תכנית פפקו לשילוב צמחייה לאורך קווי חשמל

 530 לאורך  קווי חשמל  מנהלת רשת   )PEPCO( פפקו  חברת החשמל 
קילומטרים, המכסים כ-40,000 דונם בחמישה מחוזות במרילנד ובאזור 
ומגוון  כפריים  אזורים  חוצים  קווי החשמל  הברית.  בארצות  קולומביה 
של בתי גידול טבעיים ושולחים שלוחות גם לערים ולפרברים. מטרתם 
העיקרית של מנהלי הרשת הינה לספק מעבר בטוח של חשמל, אך הם 

גם חותרים לצמצם את הפגיעה בבתי הגידול שבהם עוברים הקווים.

לתוך  בודד שצמח  עץ  בגלל  גדולה  חשמל  הפסקת  נגרמה  ב-1998 
קו המתח. סקרים שנערכו בעקבות האירוע זיהו מאות עצים נוספים 
שגדלו בסמיכות מסוכנת לקווי מתח. בעקבות זאת נבחן מחדש כל 
נושא תחזוקת קווי המתח, ופותחה תוכנית לשילוב מושכל של צמחייה 
באזור הקווים. תוצאה משמעותית של התוכנית הייתה יצירה של בתי 
עשבונית  וצמחייה  נמוכים  שיחים  עם  שמש  ושטופי  פתוחים  גידול 
פורחת; תנאים מושלמים לפרפרים רבים ולחרקים מאביקים אחרים.

מרכז   ,PHI-ה עם  הוא  שנוצרו  המועילים  הפעולה  משיתופי  אחד 
 —  WHC-וה  ,)Patuxent( פטוקסנט  הבר  חיות  ומרפאת  המחקר 

המועצה לבתי גידול של חיות בר.

טובים  תנאים  לקיים  גם  ומצליחה  הבר  לחיות  מועילה  התוכנית 
לאספקת חשמל בטוחה ואמינה. “אנחנו בפפקו מצאנו שטיפול ידידותי 
בסביבה לאורך קווי המתח שלנו מאפשר לנו לקדם שיתופי פעולה 
וקבוצות  ממשלתיות  סביבתיות  סוכנויות  חיות,  חובבי  ארגונים  עם 

ירוקות אחרות, אשר עוזרים לנו להגשים את מטרותינו כחברה”.

תוכנית ממשק של האחו מאפשרת לזרעים של צמחים חד-שנתיים 
ורב-שנתיים לנבוט ולגדול, והפרחים של הצמחים האלה מספקים מזון 
נפרד מבתי  הינן חלק בלתי  ולזחלים. אוכלוסיות פרפרים  לפרפרים 
הגידול לאורך קווי המתח, מכיוון שהם מאביקים פרחים, מספקים מזון 

לבעלי חיים ומייפים את סביבתם באופן טבעי.

תוכניות הממשק לפרפרים משפרות בדרך כלל גם את בית הגידול של 
מינים אחרים על ידי יצירת בתי גידול איכותיים גם לצמחים, לציפורים 
ולחרקים אחרים. מועדון הפרפרים של אזור וושינגטון והאגודה הבין-

לאומית למגדלי פרפרים, יחד עם ה-WHC, מעורבים כולם בפרויקט 
השבחת הפרפרים, שאכלס מחדש פרפרים ביותר מ-1,200 דונם של 

בתי גידול.

במסגרת יום העיון השנתי ה-17 של ה-WHC, בנובמבר 2005, קיבלה 
חברת פפקו כאות כבוד את פרס תרנגול ההודו השנתי לניהול. החברה 
צפון אמריקה  על מאביקי  להגנה  ידי הפרויקט  על  צוינה לשבח  גם 
)NAPCC( וה-WHC על קידום בתי גידול ידידותיים למאביקים לאורך 

קווי המתח.

מקורות:

 ‰ Wildlife Habitat Council. No Date. Rights-of-Way.  
Online at -WHC http://www.wildlifehc.org/rightofway/
template.cfm?FrontID=4734, 
accessed May 5, 2008.
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הרעלות של דבורים מחומרי הדברה

אם  אזהרה,  מדבקת  לשאת  חייבים  הברית  בארצות  הדברה  חומרי 
זאת,  למרות  מסחריים.  חקלאות  מאביקי  לסכן  עשוי  בהם  השימוש 
מדבקות האזהרה הללו אינן מספיקות כדי להגן על דבורי דבש ועל 
דבורי בר. לדוגמה, חומר שחלות עליו מגבלות כשהוא מפוזר בשדות 
של יבולים חקלאיים, לא נושא תווית אזהרה כשהוא מפוזר על אדמות 
מרעה כדי להדביר חגבים. מגבלות המיועדות להגנה על דבורי דבש 
כמו סגירת כוורות, הימנעות מריסוס מעל כוורות או מניעה מהדבורים 
מגנות  אינן  הריסוס,  אחרי  מסוים  זמן  לפרק  המרוסס  באזור  לשחר 
כלל על דבורי בר. אחת הסיבות לכך היא שחשיפה לחומרי הדברה 
בזמן השיחור עשויה להיות מסוכנת יותר לדבורה מאשר ריסוס החלק 
החיצוני של הקן, שכן הרעלות דבורים מתרחשות כתוצאה ממגע עם 
צמחייה מרוססת. כמו כן, דבורים קטנות רגישות יותר לחומרי הדברה 

ועשויות להיפגע גם מרמות חומר הנחשבות ל”בטוחות לשימוש”.

או  הקוטיקולה  דרך  ההדברה  חומר  ספיגת  בשל  מורעלות  דבורים 
אם  מתרחשת  הספיגה  מזוהמים.  וצוף  אבקה  אכילת  באמצעות 
הדבורה משחרת בזמן הריסוס או אם היא הולכת על צמחים שנותרו 
עליהם שאריות חומר הדברה. רוב המחקר על הרעלות דבורים נעשה 
אחרים  מינים  שני  על  נערכו  יותר  מעטים  מחקרים  דבש.  דבורי  על 
הקרוי  צפון-אמריקאי  מקומי  מין  אספסת:  כמאביקי  המשמשים 
Nomia melanderi ומין אירופאי שהובא לאמריקה, גזרנית האספסת 
יותר  גדול  )Megachile rotundata(. מכיוון שיחס שטח הפנים לנפח 
חומר  יחסי של  באופן  יותר  גדולה  כמות  סופגות  הן  קטנות,  בדבורים 
הדברה, ולכן פגיעות יותר לשאריות חומרי הדברה בשדה. בנוסף לכך, 
קטנות  דבורים  אצל  יותר  רב  זמן  נמשכת  ההדברה  חומרי  השפעת 
לעומת דבורים גדולות )Johansen and Mayer 1990(. לדוגמה, משך 
הזמן שבו שאריות מלתיון ULV משפיעות על דבורת הדבש הוא 5.5 
ימים, ואילו ההשפעה על גזרנית האספסת, הקטנה יותר, נמשכת שבעה 
מ”מ(;   1,4 12( גדולה  היא  הדבש  דבורת  דבורים,  של  במונחים  ימים. 
אפילו גזרנית האספסת גדולה יחסית )10 מ”מ(. רוב מיני דבורי הבר הם 
קטנים בהרבה: מינים בסוג Perdita מגיעים לאורך של שני מ”מ בלבד.

תכונות אחרות בגינן דבורי בר רגישות יותר להרעלות הן הרגלי הקינון 
ונטייתן לקנן במושבה. מרבית הדבורים  ואסטרטגיות השיחור שלהן 
יותר  ארוך  זמן  למשך  פגיעות  יחידאיות  דבורים  ביחידות.  מקננות 
בקינים  הדבש.  ודבורת  בומבוס  כדבורי  חברתיים  למינים  בהשוואה 
חברתיים )כוורות( הפועלות הן שיוצאות לאסוף מזון והן אלו שבאות 
)המלכה(  הביצים  מטילת  הנקבה  ההדברה.  חומרי  עם  ישיר  במגע 
נשארת בקן, והיא מבודדת מהרעלה ישירה. עם זאת, הפועלות שהיו 
בחוץ ונחשפו לחומר, חוזרות לקן, מתחככות במלכה ומאכילות אותה, 
המלכות  אלו,  בקינים  משנית.  מהרעלה  להיפגע  עשויה  היא  ולכן 
יכולות להמשיך להטיל ביצים, בזמן שהפועלות סובלות. לעומת זאת, 
דבורה יחידאית צריכה להשלים בעצמה את תהליך הכנת הקן ואיסוף 
לשאריות  ישיר  באופן  נחשפת  הביצים  מטילת  הנקבה  וכך  המזון, 
חומרי ההדברה שנותרו על פרחים ועל עלים. מכיוון שמטילות הביצים 
נפגעות, אוכלוסיותיהן של הדבורים היחידאיות מתאוששות מהפגיעה 

בקצב איטי יותר.

דבורים נוטות לשחר למזונן באזור אחד. הן אוגרות צוף ואבקה בתאים 
כצידה  המאוחסנים  מזוהמים,  ואבקה  צוף  הבא.  הדור  עבור  שהכינו 

 לדבורה שבדרך, עשויים להישאר רעילים שבועות רבים. 

התנהגויות הקשורות לבניית הקן עשויות לחשוף את הצאצא הצעיר 
לשאריות חומרי הדברה. רוב המינים בתת-משפחת הגזרניתיים בונים 
את המחיצות שבין התאים בקן מחומרים המובאים מבחוץ. הדבורים 
ליצירת  משתמשות   )Osmia( ואוסמיה   )Megachile( גזרנית  מהסוג 
שמקורם  קינון  חומרי  לעוס.  צמחי  ובחומר  עלים  בחתיכות  התאים 
תוך  אל  ההדברה  חומרי  שאריות  את  מחדירים  מרוססים  בצמחים 

הקירות והמחיצות ופוגעים בזחלים.

תוך  אל  בחופרם  באדמה,  מקננים  הבר  דבורי  ממיני  אחוזים  כ-70 
בקיני  מקננים  אחרים  רבים  צמחי.  חומר  המכילים  בקרקע  חללים 
חיפושיות נטושים, החפורים בתוך גבעולים וענפים דקים. מעט המינים 
הנותרים מקננים במגוון רחב של אתרים כגון קונכיות שבלולים ריקות 
או תאים חיצוניים הנבנים על זרדים. דבורי בומבוס מקננות בחורים 
יבש. שלא כמו בדבורי דבש מסחריות, אי-אפשר  בקרקע או בעשב 
למנוע מדבורי בר לעזוב את הקן בזמן מסוים, למשל בזמן ריסוס או 
מיד בתום מבצעי ריסוס. השארת אזור חיץ סביב כוורות דבורי דבש 

לא תועיל לדבורי בר, אלא אם הן מקננות באותו אזור.

מקורות:

 ‰ Delaplane, K.S., and D.F. Mayer. 2000. Pollination by Bees. 
Wallingford, U.K: CAB International.

 ‰ Johansen, C.A., D.F. Mayer, J.D. Eves, and C.W. Kious. 1983. 
Pesticides and bees. Environmental Entomology 12: 1513-
1518.

 ‰ Johansen, C.A., and D.F. Mayer. 1990. Pollinator Protection. 
Cheshire, CT: Wicwas Press. 

 ‰ Michener, C.D. 2000. The Bees of the World. Baltimore, 
MD: Johns Hopkins University Press. 914 pp.

 ‰ Riedl, H., E. Johansen, L. Brewer, and J. Barbour. 2006. 
How to Reduce Bee Poisoning from Pesticides. Pacific 
Northwest Extension Publication 591. Corvallis, OR: 
Oregon State University.
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פלישת דבורת הדבש הקטלנית לצפון אמריקה

הדבש  דבורת  את  קר  וורוויק  בשם  דבורים  מגדל  הביא  ב-1956 
האפריקאית לחופה הדרום-מזרחי של ברזיל. הוא רצה ליצור בסביבה 
לאקלים  יותר  מותאם  שיהיה  הדבש,  דבורת  של  חדש  זן  מבוקרת 
הניאו-טרופי וייצר יותר דבש. שנה לאחר שהביא אותן לברזיל, שוחררו 
בטעות 26 מלכות אל היער. מאז הן הצליחו להתפשט בדרום אמריקה 
300 ל-450 ק”מ צפונה. הדיווח הראשון על  ולהתקדם מדי שנה בין 
נמצאו  עת  ב-1990,  היה  אמריקה  בצפון  הקטלנית  הדבורה  נוכחות 
פרטים בדרום טקסס. באמצע שנות התשעים הן כבר התפשטו בקצב 
איטית  הייתה  מזרחה  הדבורים  התקדמות  בשנה.  ק”מ  כ-600  של 
בלואיזיאנה,  הקטלנית  הדבורה  נמצאה  כבר  ב-2005  אבל  יחסית, 

בארקנסו ובפלורידה.

דבורי הדבש האירופאיות והאפריקאיות זהות כמעט לחלוטין. יש להן 
מאפיינים משותפים של ביוכימיה, גנטיקה, תזונה והתנהגות חברתית. 
מבחינת האדם, התכונה העיקרית המבדילה ביניהן היא האגרסיביות 
של הדבורה האפריקאית. בעת איום, הדבורים האפריקאיות מגיבות 
מהר יותר ובמספרים גדולים בהרבה בהשוואה לדבורים האירופאיות. 
עד 2004 מתו 14 איש ממתקפת העקיצות האפריקאית, ועוד מאות 
נפגעו. ההתנהגות האגרסיבית, הן בדבורים האפריקאיות והן בכוורות 
של דבורים אירופאיות שמלכה אפריקאית פלשה לתוכן, הופכת את 
בנוסף  ביותר.  למורכב  מסחריות  חקלאות  כמאביקות  בהן  השימוש 
לסכנה שהן מהוות לבריאות הציבור, פלישתן לצפון אמריקה עשויה 
טבען  האקולוגית.  המערכת  על  השפעתה  מבחינת  בעייתית  להיות 
מהמדענים  חלק  מביאות  שלהן  השיחור  ואסטרטגיות  האגרסיבי 
להעריך כי הן עשויות להתחרות על מקורות מזון עם מיני המאביקים 

המקומיים ולדחוק רבים מהם.

הקטלנית  בדבורה  מזהים  האמריקאי  החקלאות  במשרד  חוקרים 
הכלאתם  על  להשפיע  שעשויות  פיזיולוגיות  והתאמות  התנהגויות 
ועל שרידותם של הזן האירופאי והאפריקאי גם יחד. הם מדווחים כי 
וההתנהגותית  הגנטית  תרומתה  והסוב-טרופיים,  הטרופיים  באזורים 
של הדבורה הקטלנית היא הדומיננטית בהכלאות עם הזן האירופאי, 
החוקרים  האירופאי.  הזן  של  שליטה  ניכרת  ממוזג  באקלים  ואילו 
מציעים כי קיים קשר בין טמפרטורה לשיחור: העדפת שיחור לאבקה 
או לצוף עשויה להיות התאמה לתנאים אקולוגיים שונים, שכן העדפת 
של  מוגבר  וייצור  הזנה  חומרי  של  מוגברת  ספיגה  מאפשרת  אבקה 
מאפשרת  זאת,  לעומת  צוף,  העדפת  הטרופיים.  באזורים  צאצאים 

לאגור דבש בכמות גדולה יותר לשרידות טובה יותר בחורף הקר.

הדבורה  התפשטות  החקלאות,  על  האפשריות  השפעותיה  בשל 
של  האמיתיות  השפעותיה  לעומקה.  ונחקרת  מנוטרת  הקטלנית 

הפלישה עדיין אינן ידועות וכן לא עד כמה תמשיך להתפשט צפונה.
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פיקוסים וצרעות הפיקוס בחברות יער טרופי

של  רבות  בחברות  חיים  ולבעלי  לאדם  חשוב  משאב  הינם  פיקוסים 
יער טרופי. באזורים מסוימים עשויים הפיקוסים לספק עד 70 אחוזים  
פיקוסים,  מיני   750 ידועים  בעולם  חולייתנים.  מיני  של  מתזונתם 
ורובם מואבקים על ידי צרעות. הצרעות מצידן תלויות בזרעי הפיקוס 
לחשוב  היה  נהוג  לאחרונה,  עד  לזחלים.  מזון  כמקור  המתפתחים 
שמרבית מיני הפיקוס תלויים במין אחד של צרעה כמאביק הבלעדי 
שלהם. מחקרים חדשים גילו שמיני פיקוסים רבים מסתמכים על כמה 

מיני צרעות להאבקה.

פיקוסים נחשבים לרוב כמיני מפתח, מכיוון שהם רכיב מרכזי המקשר 
פיקוסים  באוכלוסיות  פגיעה  האקולוגית.  במערכת  רבים  מינים  בין 
כתוצאה מכריתת עצים סלקטיבית או הפרעה סביבתית אחרת, עלולה 
להביא לתוצאות הרות-אסון. הפרעות כאלה עשויות להתחיל שרשרת 
הכחדות של מינים רבים התלויים בהם, כולל פרימטים ועופות. התוצאות 
יכולות להיות דומות גם אם תיעלם אוכלוסיית המאביק הבלעדי של 

 מין פיקוס, למשל בגלל שימוש יתר במדבירי חרקים. 

ג’ודית ברונסטין ועמיתיה ערכו מחקר על מיני פיקוסים ומאביקיהם 
מטרת  האוכלוסיות.  קיום  על  הקיטוע  השפעות  את  להבין  בניסיון 
בשטח  להישאר  צריכים  פיקוס  עצי  כמה  לקבוע  הייתה  המחקר 
הייתה  מסקנתם  צרעות.  של  בריאה  אוכלוסיה  לקיים  בשביל  נתון 
שדרושים 95- 294 עצים ממין אחד של פיקוס כדי לקיים אוכלוסיית 
300 עצים  כי  נוסף מצא  צרעות במשך ארבע שנים לפחות. מחקר 
הארוך  לטווח  באוכלוסייה  לתמיכה  הנדרש  המינימלי  המספר  הוא 

.)Bronstein 1992(
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 ‰ Bronstein, J.L. 1992. Seed predators as mutualists: ecology 
and evolution of the fig-pollinator interaction. In: Insect-
Plant Interactions. Vol. IV, E. Bernays E. )Ed(. Boca Raton, 
FL: CRC Press. pp.1–44.

 ‰ Janzen, D.H. 1979. How to be a fig. Annual Review of 
Ecology and Systematics 10: 13–51.

 ‰ Molbo, D., C.A. Machado, J.G. Sevenster, K. Laurent and 
E.A. Herre. 2003. Cryptic species of fig-pollinating wasps: 
implications for the evolution of the fig–wasp mutualism, 
sex allocation, and precision of adaptation. Proceedings 
of the National Academy of Sciences 100)10(: 5867–5872.  
Updated August 20, 2008.  

אוכמניות קנדיות ומאביקים מקומיים בניו ברונזוויק 
הדרומית

עד לאחרונה, הסתמכו חוואי אוכמניות במזרח קנדה על כ-70 מינים 
ל-1978   1969 בין  שלהם.  הגידולים  להאבקת  חרקים  של  מקומיים 
רוססו שדות האוכמניות של ניו ברונזוויק הדרומית בפניטרותיון, חומר 
הדברה על בסיס זרחן אורגני, אשר נועד לצמצם אוכלוסיות של עש 
הצטמצמו  אחדות,  שנים  ובמשך  מ-1970,  החל  סמוך.  ביער  מזיק 
יבולי האוכמניות באזור הנגוע וברחבי ניו ברונזוויק בהשוואה ליבולים 
לירידות  בהתאמה  התרחשה  ביבולים  הצניחה  השכנות.  במדינות 

 משמעותיות בגודל אוכלוסיות הבר של מיני בומבוס מקומיים. 

שתוכנית  מצא  הוא  המגמות.  שתי  בין  הקשר  את  בחן  קוואן  פיטר 
הריסוס הנרחבת הייתה הגורם לירידה בגודל אוכלוסיות דבורי הבר, 
זו הייתה מבוססת  וכתוצאה מכך לירידה ביבול האוכמניות. מסקנה 
על תצפיות שהראו כי דלדול האוכלוסיות של דבורי הבר מתרחש רק 
לאחר ריסוס אזור בחומר ההדברה. בנוסף לכך, דבורי בומבוס גוססות 
את  ברקמותיהן  הכילו  כמזוהמים,  ומתות, שנאספו משדות שנחשדו 

חומר ההדברה.
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