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לין דיקס

היא עמיתת מחקר במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת קיימברידג’.

דיויד שולר

הוא עמית מחקר בבית הספר למדעי הביולוגיה באוניברסיטת מזרח אנגליה ובמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת קיימברידג’.

פרופסור ויליאם סת’רלנד

הוא מחזיק הקתדרה על שם מרים רוטשילד לביולוגיה של שמירת הטבע באוניברסיטת קיימברידג’.

ועדה מייעצת

על המחברים



עמ’ 2

Conservation Evidence מטרת התקצירים של

ספר זה, “שימור דבורים”, הוא הראשון בסדרת תקצירים אשר יעסקו בקבוצות ובבתי גידול של מינים שונים, תוך 
בנייה הדרגתית של סיכום מקיף של ראיות על השפעותיהן של פעולות התערבות לשמירה על המגוון הביולוגי 

ברחבי העולם.
על-ידי הנגשה זו של הראיות, אנו מקווים ליצור שינוי בנוהגי שמירת הטבע כך שיהיו מבוססי-ראיות במידה רבה 

יותר. מטרתנו אף להדגיש מקומות שבהם קיימים פערים בידע.

:Conservation Evidence אינם:תקצירי Conservation Evidence תקצירי

בפרויקט  ˆ נאספו  אשר  מדעיות  ראיות  מציגים 
השפעותיהן  על   Conservation Evidence
של פעולות התערבות לשימור חיות בר )יותר 

מאלפיים מחקרים עד כה(

של  ˆ הבסיסית  האקולוגיה  על  ראיות  כוללים 
איומים המרחפים  או על  גידול,  או בתי  מינים 

מעליהם

מפרטים את כל פעולות ההתערבות הריאליות  ˆ
עבור הקבוצה או בית הגידול של המין הנדון, 
על  שקיימת  הראיות  לכמות  קשר  כל  ללא 

השפעותיהן

לקבוע  ˆ או  התערבות  פעולות  להעריך  מנסים 
או  חשיבותן  פי  על  עבורן  עדיפויות   סדרי 

על-פי מידת השפעתן

מתארים כל פיסת ראיה, כולל שיטות, בצורה  ˆ
לקוראים  לאפשר  כדי  האפשר,  ככל  ברורה 

להעריך את איכות הראיה

הראיה  ˆ את  מספרית  אומדים  או   מעריכים 
על-פי איכותה

טבע,  ˆ שמירת  אנשי  עם  בשותפות  עובדים 
קובעי מדיניות ומדענים כדי לפתח את רשימת 
את  שסיקרנו  ולוודא  ההתערבות  פעולות 

הספרות החשובה ביותר

אנו  ˆ טבע.  שמירת  לבעיות  תשובות  מספקים 
בקבלת  לסייע  כדי  מדעי  מידע  מספקים 

החלטות

על ספר זה



עמ’ 3

למי מיועד תקציר זה

ביותר  הטובה  לדרך  בנוגע  החלטות  לקבל  שצריכים  אנשים  שאתם  מקווים  אנו  זה,  מסמך  קוראים  אתם  אם 
לתמוך במגוון הביולוגי או לשמרו. אתם עשויים להיות מנהלי שטח, אנשי שמירת טבע במגזר הציבורי או הפרטי, 
חיות  על  להגן  כדי  כלשהן  פעולות  הנוקטים  אנשים  או  חוקרים,  מדיניות,  קובעי  יועצים,  תועמלנים,  חקלאים, 
הבר המקומיות שלכם. התקצירים שלנו מסכמים ראיות מדעיות הנוגעות ליעדי שמירת הטבע שלכם ולפעולות 

שתוכלו לנקוט כדי להגשימם.
אין בכוונתנו לקבל החלטות עבורכם, אלא לתמוך בתהליך קבלת ההחלטות שלכם בכך שנספר לכם אילו ראיות 

קיימות )או לא קיימות( בנושא ההשפעות שעשויות להיות לפעולותיכם המתוכננות.
כזו  יש לקבל החלטות בעלות השלכות חשובות במיוחד, אנו ממליצים לבצע סקירה שיטתית. סקירה  כאשר 
עשויה כנראה להיות מקיפה יותר מסיכום הראיות המוצג כאן. הדרכה בביצוע סקירות שיטתיות אפשר לקבל 
  Centre for Evidence-Based Conservation at( מהמרכז לשמירת טבע מבוססת-ראיות באוניברסיטת בנגור

.)the University of Bangor – www.cebc.bangor.ac.uk

Conservation Evidence הפרויקט

לפרויקט Conservation Evidence שלושה חלקים:
כתב העת המקוון Conservation Evidence מאפשר נגישות מלאה ומפרסם מחקרים חדשים על השפעותיהן . 1

של פעולות התערבות לניהול שמירת הטבע. כל המאמרים שלנו כתובים על-ידי אותם אנשים שביצעו את 
עבודת שמירת הטבע, או בשיתוף פעולה עמם, והם כוללים מעקב אחר השפעותיה של עבודה זו.

מסד נתונים גדל ומתרחב של סיכומי מאמרים מדעיים, דוחות, סקירות וסקירות שיטתיות שפורסמו בעבר . 2
ואשר מתעדים את השפעותיהן של פעולות התערבות.

תקצירים של הראיות שנאספו בחלקים 1 ו-2 על קבוצות או בתי גידול של מינים מסוימים. התקצירים מקבצים . 3
את הראיות עבור כל התערבות אפשרית. הם נגישים באופן חופשי בצורה מקוונת, ואפשר לרכוש אותם גם 

בצורה של ספר מודפס.

האינטרנט באתר  בר-חיפוש  נתונים  במסד  זמינות  וכולן  ראיות,   2,000 מעל  כיום  מכילים  אלו   מקורות 
.www.conservationevidence.com

בצד פרויקט זה, המרכז לשמירת טבע מבוססת-ראיות )www.cebe.bangor.ac.uk( והשותפות לאיסוף ראיות 
 )the Collaboration for Environmental Evidence - www.environmentalevidence.org( סביבתיות 
מבצעים ומחברים סקירות שיטתיות של ראיות על יעילותן של התערבויות שימור מסוימות. סקירות שיטתיות 

.Conservation Evidence אלו כלולות במסד הנתונים של

מתוך 59 פעולות ההתערבות לשימור דבורים המתוארות בתקציר זה, אחת היא נושא לסקירה שיטתית עכשווית 
)סקירה שיטתית מס’ 72: האם דחיית תאריך הכיסוח הראשון מגדיל את המגוון הביולוגי בשדות מרעה מעובדים 

.)http://www.environmentalevidence.org/SR72.html ?באירופה

אנו מזהים צורך מיידי בסקירה שיטתית של סדרה אחרת של התערבויות )תכניות לעידוד חקלאות סביבתית(, 
וכן צורך פוטנציאלי בסקירות שיטתיות של שתי התערבויות נוספות, אם תהיינה נפוצות יותר )תיבות קינון עבור 

דבורים בודדות וגידול בשבי של דבורי בומבוס(.

על ספר זה
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עמ’ 4

Conservation Evidence היקף התקציר

תקציר זה סוקר ראיות על השפעותיהן של פעולות התערבות לשימור דבורי בר מקומיות. הוא מוגבל לראיות 
העת  בכתב  שפורסמו  מאמרים  וכולל   ,www.conservationevidence.com האינטרנט  באתר  שנאספו 
Conservation Evidence, ראיות שסוכמו במסד הנתונים שלנו, וסקירות שיטתיות שבוצעו על-ידי השותפות 

לאיסוף ראיות סביבתיות.
המבויתת  הדבש  דבורת  של  הגידול  שיטות  על  הקיימת  הרבה  מהספרות  ראיות  כולל  אינו   התקציר 
Apis mellifera. הוא כולל שיטות גידול כאשר הן רלוונטיות עבור מינים מקומיים של דבורי בר הנמצאים בתהליך 
 .)Meliponinae( ודבורים נטולות-עוקץ Bombus spp(.( של הידלדלות או נמצאים תחת איום, כמו דבורי בומבוס
מדובר  נדירות  לעיתים  רק  הרי  יורד,  ובאמריקה  באירופה  המנוהלות  דבורי הדבש  המושבות של  אף שמספר 
בגידול תת-מינים מקומיים, ולכן אנו רואים אותם מחוץ לתחום הסיקור של Conservation Evidence. עם זאת, 
אנו כוללים פעולות התערבות וראיות הקשורות לשמירתם של תת-מינים של Apis mellifera באזורים שבהם 

הם מקומיים.
בתקציר נכללות ראיות מרחבי העולם כולו. אם נראה שקיימת הטיה לטובת ראיות מסביבות אקלימיות מתונות 
בצפון אירופה או בצפון אמריקה, הדבר משקף הטיה שקיימת כיום במחקרים שפורסמו ואשר עומדים לרשותנו.

כיצד החלטנו אילו פעולות התערבות לשימור דבורים לכלול

טבע  שמירת  מאנשי  הורכבה  אשר  מייעצת  ועדה  עם  בשיתוף  הוסכם  שלנו  ההתערבות  פעולות  רשימת  על 
בינלאומיים ואקדמאים המתמחים בשימור דבורים. אף שרשימת פעולות ההתערבות אולי אינה ממצה, ניסינו 

לכלול את כל הפעולות שבוצעו או שהומלץ עליהן כדי לתמוך באוכלוסיות או בחברות של דבורי בר.

כיצד סקרנו את הספרות

נוסף על ראיות שכבר נאספו בפרויקט Conservation Evidence, חיפשנו במקורות הבאים אחר ראיות הקשורות 
לשימור דבורים: ארבעה כתבי עת המתמחים בשימור דבורים או חרקים, מתאריך פרסומם הראשון ועד לסוף 
 Apidologie, Journal of Apicultural Research, Insect Conservation and Diversity, Journal( 2009 שנת
of Insect Conservation(; חיפוש בשירות החיפוש ISI Web of Knowledge אחר מאמרים משנת 1997 עד 
 Natural כל הדוחות על דבורים אשר פורסמו על-ידי ;)bee( ”2009, כולל, תוך שימוש במונח החיפוש “דבורה
England או ה-UK Bumblebee Working Group עד לשנת 2009; מאמרים או ספרים רלוונטיים אחרים אשר 

מצוטטים לעתים קרובות בספרות על שימור דבורים החל בשנת 1912.

.Conservation Evidence תקציר זה סוקר 168 מחקרים. כולם נכללים במלואם או בתור סיכום באתר האינטרנט

הקריטריונים להכללת מחקרים במסד הנתונים של Conservation Evidence הם:

פעולת התערבות שבוצעה על-ידי אנשי שמירת טבע ˆ
השפעות פעולת ההתערבות נוטרו באופן כמותי ˆ

במקרים מסוימים, כאשר יש לספרות השלכות משמעותיות על השימור של קבוצה או בית גידול של מין מסוים, 
אנו מפנים את הקוראים לספרות זו, אף שהיא אינה בודקת במישרין את השפעותיהן של פעולות ההתערבות. 
לדוגמה, לעתים קרובות נמצא ששיעור בית הגידול הטבעיים באדמות מעובדות משפיע על מגוון של דבורים, 
וניטור  גידול טבעיים או טבעיים למחצה  ואולם עד כה לא בוצעה כל התערבות מחקרית על-ידי שיקום בתי 
ההשפעה על דבורים בשטחים המעובדים שמסביב. במקרים כאלה אנו מפנים בקצרה אל הספרות הרלוונטית, 

אך איננו מציגים ראיות.

על ספר זה
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עמ’ 5

כיצד מסוכמות הראיות

פעולות התערבות לשם שימור מקובצות קודם כול לפי האיומים הרלוונטיים הישירים, כפי שהם מוגדרים בסיווג 
 IUCN - International Union for the( הטבע  לשמירת  הבינלאומי  האיגוד  של  ישירים  איומים  של  המאוחד 
www.iucnredlist.org/technical-documents/classification-schemes(  )Conservation of Nature(. ברוב 
המקרים, ברור איזה איום עיקרי פעולת התערבות מסוימת אמורה לצמצם או לבטל. פעולות התערבות שנועדו 
לעזור לדבורים הניצבות מול איום של שינויים בשימושי קרקע חקלאית, שונות מאוד מפעולות שנועדו למנוע את 

ההשפעות השליליות של מינים פולשים, לדוגמה.

לא כל סוגי האיומים שהוגדרו על-ידי ה-IUCN נכללים כאן, אלא רק אלו שמאיימים על דבורים, ואשר בנוגע להם 
הוצעו פעולות התערבות ריאליות.

בין שלוש קטגוריות חשובות של פעולות שמירת טבע, כפי שהוגדרו על-ידי ה-IUCN, אשר רלוונטיות  הבחנו 
למגוון של מצבים, בתי גידול ואיומים: “אספקת אתרי קינון מלאכותיים לדבורים”, “גידול דבורי בר בשבי”, ו”חינוך 
על-ידי  שהוגדרו  טבע  שמירת  פעולות  של  הבאות  הקטגוריות  את  תואמות  אלו  קטגוריות  מודעות”.  והעלאת 

ה-IUCN: “ניהול מינים: השבת מינים”, “ניהול מינים – שימור מחוץ לאתר )ex situ(”, ו”חינוך ומודעות”.

כל פעולת התערבות וכל פיסת ראיה רשומה בדרך כלל במקום אחד בלבד. כאשר יש אי-בהירות בנוגע למקומה של 
פעולת התערבות מסוימת, ישנן הפניות צולבות ברורות. החריג היחיד לכלל זה הוא בסעיף “הנהיגו תכניות לעידוד 
חקלאות סביבתית אשר מפחיתות ריסוס”. עקב שכיחותם של מאמרי סקירה בסעיף זה, יש מחקרים בודדים אשר 

קיימות אליהם הפניות גם בסעיפים ספציפיים יותר, הדנים בהוראות מסוימות לעידוד חקלאות סביבתית.

המחקרים המובאים בטקסט בכל סעיף מוצגים בסדר כרונולוגי, כך שהראיות העדכניות ביותר מופיעות בסוף. 
הטקסט המסכם שבתחילת כל סעיף מקבץ יחד מחקרים על פי ממצאיהם.

אלו  מסרים  הראיות.  של  מהירה  סקירה  מספקת  אשר  עיקריים  מסרים  של  סדרה  ישנה  פרק  כל  בתחילת 
מתומצתים מתוך הטקסט המסכם של כל פעולת התערבות.

ככלל, איננו מעדכנים טקסונומיה אלא משתמשים בשמות המינים שבהם השתמשו במאמר המקורי. ואולם, ישנם 
מקרים שבהם מתאים יותר להחליף את השמות בשמות המקבילים המודרניים שלהם. לדוגמה, מאמרים מתחילת 
המאה ה-20 עשויים לדבר על דבורי בומבוס מסוג Bremus ולא Bombus. במקרה זה נשנה את השם, והמונח 
 Interagency(  ITIS-ייכלל כמילת מפתח במסד הנתונים של הסיכומים. כל השמות החלופיים כלולים ב Bremus
Taxonomic Information System(. את השמות הנפוצים והשמות הלטיניים אנו נותנים, במידת האפשר, בפעם 

הראשונה שהמין מוזכר בתיאור של פעולת התערבות כלשהי.

אנו מספקים חומר רקע כאשר אנו מרגישים שיש צורך בידע עדכני כדי לפרש את הראיות. מידע זה ניתן בנפרד, 
והפניות רלוונטיות כלולות ברשימת המקורות בסוף כל סעיף התערבות.

בגרסאות   .)www»( קישורית  ראיות על השפעות של פעולות התערבות מסומנים בסמליל  הכוללים  מקורות 
אלקטרוניות של התקציר, ראיות אלו מקושרות ישירות לסיכום של Conservation Evidence. אם אין לכם גישה 
לגרסה האלקטרונית של התקציר, אפשר לאתר במהירות סיכומים על-ידי הקלדת שם המחבר הראשון לתוך 

.www.conservationevidence.com באתר Quick Search שורת החיפוש

את המידע בתקציר זה אפשר לקבל בשלוש דרכים:

ˆ www.nhbs.com הספר ניתן לרכישה באתר .Pelagic Publishing כספר באנגלית, בהוצאת
ˆ www.conservationevidence.com להורדה מהאתר PDF כקובץ
כטקסט על פעולות התערבות אינדיבידואליות במסד הנתונים בר-החיפוש באתר     ˆ

www.conservationevidence.com

על ספר זה

http://www.iucnredlist.org/technical-documents/classification-schemes
http://www.conservationevidence.com
http://www.nhbs.com
http://www.conservationevidence.com
http://www.conservationevidence.com


עמ’ 6

מונחים המשמשים לתיאור ראיות

שלא כמו סקירות שיטתיות של בעיות שמירת טבע מסוימות, אין אנו מעריכים את הראיות באופן כמותי ואיננו 
מעריכים אותן על פי איכותן. ואולם, כדי לאפשר לכם לפרש ראיות, אנו מציינים בצורה ברורה את גודלו של 

כל מחקר מדווח ואת מערך הניסוי בו. הטבלה שלהלן מגדירה את המונחים שבהם השתמשנו כדי לעשות זאת.

הראיות המשמעותיות ביותר מגיעות מניסויים מבוקרים, אקראיים וחוזרים שבוצעו על זוגות של אתרים לפני 
ואחרי ניטור.

המשמעותהמונח

בין השוואת אתרים השוואה  על-ידי  התערבות  פעולות  של  השפעותיהן  את  הבוחן  מחקר 
אתרים אשר זכו באופן היסטורי לפעולות התערבות שונות או לרמות שונות של 

התערבות.

בתחום מחקר חוזר אחד.  אתר  או  אחד  מפרט  יותר  על  בוצעה  ההתערבות  פעולת  כאשר 
שמירת הטבע והאקולוגיה, מספר החזרות קטן הרבה יותר מבניסויים רפואיים 
על  מבוצעות  החזרות  אם  מטופלים(.  אלפי  קרובות  לעתים  נבדקים  )שבהם 
אתרים, הגישה המעשית קובעת שבין חמש לעשר חזרות נחשבות מידת חזרתיות 
מספר  על  מדווחים  אנו  אפשר,  כאשר  חזרות.  יותר  עדיפות  שהיו  אף  סבירה, 
החזרות, ומתארים ניסוי חוזר כ”קטן” אם מספר החזרות קטן בהשוואה למחקרים 

דומים מסוגו. 

נערכת השוואה בין פרטים או אתרים שעליהם מבוצעת התערבות, לבין פרטים מחקר מבוקר
או אתרי בקרה שעליהם לא מבוצעת התערבות.

ועל זוגות אתרים פעולת ההתערבות  מבוצעת  על אתר אחד  בזוגות שבהם  נבדקים  אתרים 
סוג  כגון  בתנאי הסביבה שלהם,  דמיון  נבחרים בשל  זוגות האתרים  לא.  האחר 
זו היא לצמצם את השוני הסביבתי  גישה  קרקע או תוואי הנוף מסביב. מטרת 

ולזהות ביתר קלות את ההשפעה האמיתית של פעולת ההתערבות.

משמעות מחקר אקראי אתרים.  על  או  פרטים  על  אקראי  באופן  בוצעה  ההתערבות  פעולת 
האתרים שבהם  או  הפרטים  של  ההתחלתי  המצב  צמצום השפעת  היא  הדבר 

בוצעה ההתערבות, על התוצאה.

מעקב אחר ההשפעות לפני ואחרי החלת ההתערבות.ניסוי “לפני ואחרי”

סקר ספרות רגיל. באופן כללי, בסקירות אלו לא נעשה שימוש בפרוטוקול חיפוש סקירה
מוסכם או בהערכות כמותיות של הראיות.

מחקרים סקירה שיטתית לזיהוי  שיטות  של  מוסכמת  סדרה  פי  על  מבוצעת  שיטתית  סקירה 
ולביצוע “מטה-אנליזה” רשמית. הסקירה השיטתית מעריכה מחקרים על פי חוזק 
ומידת ההקפדה בתכנון שלו.  גודל כל מחקר  הראיות שהם מציעים, על בסיס 
אפשר לקרוא את כל הסקירות השיטתיות שבוצעו בנושאי שקשורים לסביבה 

.www.environmentalevidence.org/index.htm באתר

כיצד תוכלו לעזור לשנות נוהגי שמירת טבע

אם ידוע לכם על ראיות הקשורות לשימור דבורים ואשר אינן כלולות בתקציר זה, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו 
.www.conservationevidence.com קשר דרך אתר האינטרנט

של  סיכומים   Conservation Evidence העת  לכתב  להגיש  באפשרותכם  באתר,  המופיעות  ההנחיות  פי  על 
מחקרים שכבר פורסמו או מאמרים המתארים ראיות חדשות. נשמח במיוחד לקבל סיכומים שנכתבו על-ידי 

מחברי מאמרים שפורסמו במקומות אחרים ומאמרים המוגשים על-ידי אנשי שמירת הטבע.

על ספר זה

www.environmentalevidence.org/index.htm
http://www.conservationevidence.com


עמ’ 7

על-ידי  גם  מומן   Conservation Evidence הפרויקט   .Arcadia-מ שהתקבל  מימון  בעזרת  הוכן  זה  תקציר 
הבריטית  והאגודה   )NERC  -  Natural Environment Research Council( הטבעית  הסביבה  לחקר  המועצה 

.)BES  - British Ecological Society( לאקולוגיה

אנו מודים גם לד”ר ברברה גמיל-הרן )B. Gemmill-Herren(, לד”ר רוב פופל )R. Pople( ולד”ר סטפני פריור 
)S. Prior( על עזרתם ועצותיהם.

סוזן שפירא תרגום:  

אייל טלמון עריכה לשונית: 

ד"ר יעל מנדליק, האוניברסיטה העברית ייעוץ מדעי: 

Delicatessen Design עיצוב גרפי: 

גדעון פיזנטי, האוניברסיטה העברית צילומים:  

תודות

המהדורה העברית



עמ’ 8

10 האיום: פיתוח למטרות מגורים ומסחר 

10 ִשתלו פרחים מתאימים בגנים ובגינות 
11 טפחו “גינות מזמינות” 
11  )Brownfields( הגנו על מעזבות
11 ִשמרו על בניינים או מבנים ישנים כאתרי קינון לדבורים 

12 האיום: שינויים בשימושי קרקע עקב חקלאות 

14 הגנו על בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה כדי למנוע הסבתם לשטחים חקלאיים 
14 הגדילו את שיעור בתי הגידול הטבעיים או הטבעיים למחצה בקרקעות מעובדות 
14 השאירו אזורים לא מעובדים בתוך שטחים חקלאיים 
15 שקמו צמחייה באזורים עשבוניים עתירי-מינים 
15 שקמו שדות בור 
16 חברו בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה 
16 הפחיתו חריש של אדמות 
16 הגדילו שטחים של אזורים עשבוניים המשמשים לקינון של דבורי בומבוס 
16 צרו חלקות של אדמה חשופה עבור דבורים המקננות באדמה 
17 ספקו רצועות עשבוניות בשולי השדות 
17 טפחו משוכות שיחים לטובת דבורים 
18 הגבירו את השימוש בשדות תלתן למרעה 
18 שתלו צמחים פורחים ייעודיים בשדות מעובדים 
20 זרעו תערובת של צמחי “צוף ואבקה” בשוליים לא גזומים של שדות חריש 
21 זרעו תערובת פרחי בר מקומיים בשוליים לא גזומים של שדות חריש 
22 השאירו את השוליים של שדות חריש לא גזומים ואפשרו התחדשות טבעית 
23 הגדילו את המגוון של צמחים המספקים צוף ואבקה בנוף 
24 הפחיתו את אינטנסיביות הניהול של אדמות מרעה מעובדות 
24 הפחיתו את אינטנסיביות הרעייה בשדות מרעה 

26 האיום: זיהום – נגר מחקלאות ומיערות 

26 הנהיגו תכניות לעידוד חקלאות סביבתית אשר מפחיתות ריסוס 
27 ִעברו לחקלאות אורגנית 
28 הגבילו את השימוש בקוטלי חרקים מסוימים 
28 הפחיתו את השימוש בקוטלי חרקים ובקוטלי עשבים באופן כללי 
29 הקטינו זליגה של דשנים לתוך שולי שדות 
29 השאירו בשולי השדות יבול ללא ריסוס )שטחי שימור( 

30 האיום: פרוזדורי שירות ותחבורה 

30 שקמו אזורים עשבוניים עתירי-מינים בשולי דרכים 
30 נהלו שטחים תחת קווי מתח כשטחים “מזמינים” 

31 האיום: שימוש במשאבים ביולוגיים 

31 ציד ואיסוף של בעלי חיים יבשתיים 
31 ישמו ניהול בר-קיימא של דבורי דבש בר 
31 החליפו איסוף דבש בדבוראות 
32 כריתת עצים 
32 הגנו בחוק על עצים מקומיים גדולים 
33 ִשתלו מחדש יערות מקומיים 
33 נהלו יערות תוך שמירה על עצים מתים 

34 האיום: שינויים במערכת הטבעית - אש טבעית וכיבוי אש 

34 ִשלטו בסיכוני אש על-ידי בקרה מכאנית של שיחים ו/או שריפות מבוקרות 

35 האיום: מינים פולשים לא-מקומיים 

36 השמידו אוכלוסיות קיימות 
36 פרסו כוורות/קנים בצורה מבוקרת 
36 מנעו בריחה של דבורי בומבוס מסחריות מחממות 
37 ִמנעו כניסה והתפשטות של חיפושית הדבורית הקטנה 
37 ודאו שכוורות וקנים מסחריים נקיים ממחלות 
38 טפחו אוכלוסיות טהורות-גזע של תת-מינים של דבורי דבש מקומיות 
38 הרחיקו צבתנים אירופיים לא-מקומיים מאתרי קינון 

תוכן העניינים



עמ’ 9

39 האיום: מינים מקומיים בעייתיים 

39 הרחיקו טורפים מקנים של דבורי בומבוס 
39 הרחיקו נמלים מאתרי קינון של דבורים יחידאיות 

40 אספקת אתרי קינון מלאכותיים לדבורים 

40 ספקו אתרי קינון מלאכותיים לדבורים יחידאיות 
45 ספקו אתרי קינון מלאכותיים לדבורי בומבוס 
46 ספקו תיבות קינון לדבורים נטולות עוקץ 

47  )ex-situ גידול דבורי בר בשבי )שימור

47 גדלו בשבי דבורי בומבוס ממינים שנמצאים בתהליך הידלדלות 
50 החזירו לטבע מלכות בומבוס שגדלו במעבדה 
51 החזירו לטבע מושבות של דבורי בומבוס שגדלו במעבדה 
52 העבירו ממקומן מושבות של דבורי בומבוס בתוך תיבות קינון 
52 גדלו ונהלו אוכלוסיות של דבורים יחידאיות 
54  העבירו ממקומן דבורים יחידאיות 
54 הכניסו מלכות מופרות לאוכלוסיות קטנות כדי לשפר את המגוון הגנטי 

55 חינוך והעלאת מודעות 

55 שפרו מיומנויות טקסונומיה של דבורים על-ידי חינוך גבוה והכשרה 
55 הכשירו אנשי שמירת טבע ומנהלי קרקעות בנושא אקולוגיה של דבורים ושימורן 
55 העלו מודעות בקרב הציבור הרחב באמצעות מסעות תעמולה ומידע ציבורי 

תוכן העניינים



עמ’ 10

מסרים עיקריים

ִשתלו פרחים מתאימים בגנים ובגינות. בשלושה מחקרים שנערכו בצפון 
יותר דבורי בר בגינות שבהם נשתלו צמחים המספקים  אמריקה נמצאו 
והן  קונבנציונאלי  באופן  שתוחזקו  לגינות  בהשוואה  הן  לדבורים,  מזון 

בהשוואה למצב לפני השתילה החדשה.

“גינות מזמינות”. במחקר השוואתי של אתרים בבריטניה נמצאו  טפחו 
ברמה  שתוחזקו  עירוניות  ביתיות  בגינות  בומבוס  דבורי  של  מינים  יותר 
פחות אינטנסיבית - מדד המשקף את הסדר בגינה ואת מידת השימוש 

במדבירי מזיקים.

הגנו על מעזבות. לא התקבלו כל ראיות להשפעות של פעולות התערבות 
לשם הגנה על מעזבות מפני פיתוח מחודש שאינו רגיש לסביבה.

ִשמרו על בניינים או מבנים ישנים כאתרי קינון לדבורים. לא התקבלו 
כל ראיות להשפעות של שימור בניינים ומבנים ישנים המתאימים לקינון 

או המכילים דבורי בר מקננות.

בתיבות קינון, ר’ “אספקת אתרי קינון  לכל הראיות הקשורות לשימוש 
מלאכותיים לדבורים”.

ִשתלו פרחים מתאימים בגנים ובגינות

יותר דבורי בר  ˆ שני מחקרים חוזרים שנערכו בארה”ב ובקנדה מצאו 
)יותר מינים או יותר פרטים( בגינות שבהן נשתלו צמחים המספקים 
שתוחזקו  לגינות  בהשוואה  וזאת  מקומיים,  צמחים  או  לדבורים  מזון 
באופן קונבנציונאלי. במחקר אחר שבוצע בארה”ב נמצאו יותר מינים 
של דבורים לאחר שהוספו לגינה הקהילתית צמחים המספקים מזון 
לדבורים. שלושה מחקרים שנערכו בבריטניה ובארה”ב הראו שדבורי 
מזון  וצמחים המספקים  פורחים  בר מנצלות היטב צמחים מקומיים 
לדבורים כאשר אלו נשתלים בגינות. מחקר שנערך בבריטניה הראה 
שחרקים אינם פוקדים לעתים קרובות חלק מפרחי הגינה הפופולריים 
שבחלק  אף  הורטיקולטורליים,  שינויים  שעברו  או  מקומיים  שאינם 

מהמקרים הפרחים מספקים צוף.  

במינים  ולא  טבעית  צורה  בעלי  גן  צמחי  של  במינים  להשתמש  מומלץ 
מחקר  מזון.  מחפשי  חרקים  למשוך  כדי  הורטיקולטורי,  שינוי  שעברו 
השווה  שבבריטניה  קיימברידג’  באוניברסיטת  הבוטניים  בגנים  שבוצע 
גן פופולריים לבין מינים של  בין מינים כמעט-טבעיים של שישה צמחי 
אותם צמחים שעברו שינויים הורטיקולטורליים. נמצא שדבורי בומבוס פקדו 
 Alcea חוטמית תרבותית הצורות הטבעיות של  יותר את  גבוהה  בתדירות 
rosea ודורבנית .Consolida sp, שלהן עלה כותרת יחיד, בהשוואה למינים 
 Comba et( כותרת  עלי  שני  בעלי  והיו  הורטיקולטורליים  שינויים  שעברו 
al. 1999a(. הדבורים פקדו בצורה תדירה פחות את ארבעת סוגי הפרחים 
 ,Viola x wittrockiana ותמר כובע הנזיר Tropaeolum majus, אמנון   –
ציפורני חתול Tagetes patula ולוע הארי Antirrhinum majus – אף שחלק 
מהמינים סיפקו כמות רבה של צוף. דבורי בר נטו להעדיף צורות טבעיות של 

פרחי אמנון ותמר, ציפורני חתול ולוע הארי, אך לא של כובע הנזיר.

במחקר על 25 מינים של צמחי תבלין פורחים שנשתלו בגנים הבוטניים של 
אוניברסיטת קיימברידג’ בבריטניה, זוהו 16 מינים שדבורי בר פקדו בתדירות 
גבוהה )Comba et al. 1999b(. המחקר הראה שעשרה מהמינים )שבעה 

מהם פקדו דבורי בר בתדירות גבוהה( סיפקו שפע של צוף בסביבת הגן.

בבריטניה  קיימברידג’  אוניברסיטת  של  הבוטניים  בגנים  שנערך  במחקר 
ידידותיות  בגינות  לשתילה  המומלצים  מקומיים  צמחים  של  מינים  על 
רפואי אשבל   ,Stachys palustris הביצה  )אשבל   למאביקים 
מצויה  פשתנית   ,Lythrum salicaria גדולה  שנית   ,S. officinalis
האחו  ומרוות   ,Lotus corniculatus מקרין  לוטוס   ,Linaria vulgaria
ונפקדו  צוף  עתירי  היו  המינים  ששת  שכל  נמצא   ,)Salvia pratensis
תכופות על ידי דבורי בר )Corbet et al. 2001(. זן של לוטוס מקרין בעל 
פריחה כפולה שנבדק באותו מחקר לא הפיק צוף ולא משך אליו חרקים.

במחקר חוזר שנערך באזור העיר פיניקס שבמדבר סונורה בארה”ב נמצא 
ששמונה גינות שבהן נשתלו צמחים אוהבי יובש )גינון בתנאי יובש(, תמכו 
במגוון רחב יותר של דבורים בהשוואה לשמונה גינות שבהן נשתלו צמחים 
 McIntyre & Hostetler( להשקיה  שנזקקו  דשאים  כמו  לא-מקומיים 
2001(. בחודש ספטמבר היו בגינות שהותאמו לתנאי יובש כעשרה מינים 

של דבורים, ואילו בגינות הרגילות היו פחות מחמישה.

 .Tommasi et al )2004( מדדו את מידת השפע והמגוון של דבורים באזורי 
בר וכן בוונקובר שבקולומביה הבריטית בקנדה, ב”גינות מזמינות” ובגינות 
שב”גינות  מצאו  הם  סוג(.  מכל  אתרים   8-5( מסורתי  באופן  שתוחזקו 
מזמינות” שטופחו במסגרת תכנית Naturescape, ואשר נזרעו בהן מינים 
הרבה  היו  רחוקות,  לעיתים  שכוסחו  דשא  ושטחי  מקומיים  צמחים  של 
יותר דבורים מבגינות שתוחזקו באופן מסורתי והכילו מדשאות מכוסחות 
וצמחים לא-מקומיים כמו פטוניה .Petunia sp, צבעוני .Tulipa sp, אמנון 
Rhododendron sp. )רודודנדרון(  האלפים  ושושנת   ,Viola sp.  ותמר 
בר דבורי  של  פרטים  כ-45  בממוצע  נתפסו   Naturescape  ]בגינות 

)non-Apis mellifera( בשעת דגימה, לעומת פחות מ-20 דבורים לשעה 
לא   Naturescape תכנית  במסגרת  שטופחו  בגינות  מסורתיות[.  בגינות 

היה מספר הדבורים גדול בהרבה מבגינות מסורתיות.

מ”ר   180 ששטחה  עירונית  בחלקה  .Wojcik et al )2008( שתלו 
באוניברסיטת קליפורניה בברקלי 78 צמחי גן שנבחרו כדי לספק פריחה 
רציפה במשך העונה כולה, ועקבו אחרי פעילות הדבורים במהלך הקיץ 
הסתיו,  לתחילת  ועד  מהאביב  וצוף  אבקה  סיפקה  החלקה  מכן.  שלאחר 
ומשכה אליה 32 מיני דבורים מ-17 סוגים ומחמש משפחות. הדבר מדגים את 

הפוטנציאל של גינות עירוניות חדשות לספק משאבים לדבורים מקומיות.

דבורים”,  “מושכי  סוגים של צמחים   41 הוסיפו   )2009( Pawelek et al.
והן לא-מקומיים, לגינה קהילתית ששטחה 4,000 מ”ר בסן  הן מקומיים 
הדבורים  של  והמגוון  השפע  אחר  ועקבו  שבקליפורניה,  אביספו  לואיס 
המקומיות במשך שלוש שנים, מ-2007 עד 2009. הצמחים נשתלו ב-19 
נספרו  והדבורים  שבגינה,  הערוגות   29 מתוך  מ’(   1.5X1 )בגודל  ערוגות 
באופן סדיר בין יולי לאוקטובר, בפרקי זמן של 3 דקות, בערוגות נבחרות. 
מספר מיני הדבורים שתועדו עלה מ-5 ב-2007 )מאמץ דגימה קטן יותר 
מבשנים שלאחר מכן( ל-21 בשנת 2008, ול-31 ב-2009 )כולל ארבעה 
מינים לא-מקומיים(. הצמחים שהוספו ואשר משכו הכי הרבה מינים של 
גיירדיה גדולת פרחים Gaillardia x grandiflora ומרווה  דבורי בר היו 
ביצתית Salvia uliginosa )שניהם צמחים לא-מקומיים. 11 זני דבורים 

תועדו על כל אחד מהם(.

Comba L., Corbet S.A., Barron A., Bird A., Collinge S., Miyazaki N. & 
Powell M. )1999a( Garden flowers: Insect visits and the floral reward of 
horticulturally-modified variants. Annals of Botany, 83, 73-86. www»

Comba L., Corbet S.A., Hunt L. & Warren B. )1999b( Flowers, nectar and 
insect visits: evaluating British plant species for pollinator friendly 
gardens. Annals of Botany, 83, 369-383. www»
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Corbet S.A., Bee J., Dasmahapatra K., Gale S., Gorringe E., La-- Ferla B., 
Moorhouse T., Trevail A., Van Bergen Y. & Vorontsova M. )2001( Native 
or exotic? Double or single? Evaluating plants for pollinator-friendly 
gardens. Annals of Botany, 87, 219-232. www»

McIntyre N.E. & Hostetler M.E. )2001( Effects of urban land use on pollinator 
)Hymenoptera: Apoidea( communities in a desert metropolis. Basic and 
Applied Ecology, 2, 209-218. www»

Pawelek J.C., Frankie G.W., Thorp R.W. & Przybylski M. )2009( Modification 
of a community garden to attract native bee pollinators in urban San 
Luis Obispo, California. Cities and the Environment, 2, article 7. www»

Tommasi D., Miro A., Higo H.A. & Winston M.L. )2004(. Bee Diversity and abundance 
in an urban setting. The Canadian Entomologist, 136, 851-869. www»

Wojcik V.A., Frankie G.W., Thorp R.W., & Hernandez J.L. )2008( Seasonality 
in bees and their floral resource plants at a constructed urban bee habitat 
in Berkeley, California. Journal of the Kansas Entomological Society, 81, 
15-28. www»

טפחו “גינות מזמינות”

במחקר השוואתי של אתרים בעיר אחת בבריטניה נמצאו יותר מינים  ˆ
פחות  ברמה  שתוחזקו  עירוניות  ביתיות  בגינות  בומבוס  דבורי  של 
אינטנסיבית. מדד זה משקף את הסדר בגינה ואת השימוש במדבירי 

מזיקים. דבורים יחידאיות לא הושפעו ממדד זה.

רקע

הציבור הרחב נקרא לטפח את גינותיו כ”גינות מזמינות” על-ידי שתילת 
ובגינות”(, השארת  )ר’ “ִשתלו פרחים מתאימים בגנים  צמחים מתאימים 
וערמות  קטנות  מים  ברכות  על  שמירה  תחזוקה,  ללא  בגינה  אזורים 
קומפוסט, אספקת תיבות קינון ומזון לחיות בר, וצמצום השימוש בקוטלי 
מזמין”  “גינון  בשם  מוכרת  זו  טכניקות  סדרת  חרקים.  ובקוטלי  עשבים 
של  אחרים  היבטים   .)habitat gardening או   wildlife gardening(
)חוץ משתילת צמחים המספקים מזון(, כמו צמצום השימוש  הטכניקה 
הן פעולות התערבות  והשארת אזורים ללא טיפול, אף  בקוטלי חרקים 

לשימור דבורים.

שפילד  בעיר  ביתיות  גינות  ב-61  שבוצע  אתרים  של  השוואתי  מחקר 
בבריטניה תיעד, על בסיס שאלונים שמילאו הדיירים, את השפע ועושר 
ניהול  כולל דבורים, לצד היבטים אחרים של  המינים של חסרי חוליות, 
בעזרת  מעופן  בשעת  נדגמו  דבורים   .)Smith et al. 2006a,b( גינות 
יוני  בין  במשך שבועיים  מהגינות  בכל אחת  Malaise שהוצבה  מלכודת 
לספטמבר. “אינטנסיביות הניהול” חושבה מתוך הציונים שנתקבלו עבור 
ושימוש  גיזום, השקיה, קטימת פרחים מתים, איסוף עלי שלכת  עישוב, 
בדשנים, בקוטלי עשבים ובקוטלי חרקים. המדד “ניהול חיות בר” נקבע על 
פי המידה שבה הדיירים האכילו ציפורים, סיפקו תיבות קינון לציפורים או 
השתמשו בשיטות אחרות )שלא פורטו( כדי למשוך חיות בר. התוצאות 
)אך לא מספר הפרטים( היה  בומבוס  הראו שמספר המינים של דבורי 
אינטנסיבית  פחות  בצורה  שנוהלו  בגינות  הניהול:  לאינטנסיביות  קשור 
קשור  היה  יחידאיות  דבורים  בקרב  המינים  עושר  מינים.  יותר  נמצאו 
לא  והן הלא-מקומיים(, אך  )הן המקומיים  בגינה  מיני הצמחים  למספר 
היה קשור ישירות לפעולות ההתערבות הרלוונטיות ל”גינון מזמין”. מספר 
הדבורים היחידאיות היה קשור למספר מיני הצמחים המקומיים, אך היה 
שהתמקדו  )גינות  יותר  גבוה  מזמין”  “גינון  מדד  שלהן  בגינות  יותר  קטן 

בעיקר בעידוד ציפורים(.

Smith R.M., Warren P.H., Thompson K. & Gaston K.J. )2006a( Urban domestic 
gardens )VI(: environmental correlates of invertebrate species richness. 
Biodiversity and Conservation, 15, 2415-2438. www»

Smith R.M., Gaston K.J., Warren P.H. & Thompson K. )2006b( Urban domestic 
gardens )VIII(: environmental correlates of invertebrate species richness. 
Biodiversity and Conservation, 15, 2515-2545. www»

הגנו על מעזבות

לא התקבלו כל ראיות בנושא השפעות של פעולות התערבות לשם  ˆ
הגנה על מעזבות מפני פיתוח מחודש שאינו רגיש לסביבה.

“מעזבות )brownfields(” הם אתרים שהיו בעבר אתרי תעשייה או שהיו 
חרקים,  של  רחב  במגוון  לתמוך  יכולים  כאלה  אתרים  ונזנחו.  מפותחים 
כולל דבורים, ובמקרים מסוימים במינים הנמצאים תחת איום או בתהליך 
מוקד  נעשו  והם  לפיתוח,  מטרה  הם  אלו  אתרים  בבריטניה  הכחדה. 

תשומת לב עבור אנשים המתמחים בשימור חרקים.

 ִשמרו על בניינים או מבנים ישנים כאתרי קינון לדבורים

ומבנים  ˆ בניינים  שימור  של  השפעות  בנושא  ראיות  כל  התקבלו  לא 
ישנים המתאימים לקינון או המכילים דבורי בר מקננות.

ובמיוחד  בר,  לדבורי  חשובים  קינון  אתרי  להיות  יכולים  ישנים  בניינים 
לכלול  יכולים  דבורים  לשימור  בחורים. מאמצים  המקננות  דבורים  מיני 

הימנעות מהריסה של בניינים מסוג זה או דחיית שיפוצם.
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מסרים עיקריים

הגנו על בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה כדי למנוע את הסבתם 
לשטחים חקלאיים. לא התקבלו כל ראיות בנושא השפעת ההגנה על בתי 

גידול טבעיים או טבעיים למחצה על אוכלוסיות או חברות של דבורים.

למחצה  הטבעיים  או  הטבעיים  הגידול  בתי  שיעור  את  הגדילו 
לנו על ראיות המדגימות את ההשפעות  ידוע  בקרקעות מעובדות. לא 
של שיקום בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה על המגוון או על שפע 

הדבורים באדמות החקלאיות שמסביב.

ניסויים  בשני  חקלאיים.  שטחים  בתוך  מעובדים  לא  אזורים  השאירו 
חוזרים שבוצעו בגרמניה נמצא שעושר המינים של דבורים המקננות או 
במשך  שהושארו  באזורים  יותר  גדול  סוג(  מכל  אחד  )מחקר  משחרות 
שנתיים או יותר ללא עיבוד, בהשוואה למשטרי ניהול אחרים או, במחקר 

הקינון, בהשוואה לשדות חריש.

חוזר  מבוקר  בניסוי  עתירי-מינים.  עשבוניים  באזורים  צמחייה  שקמו 
נוהלו  אשר  עתירי-מינים  עשבוניים  שאזורים  נמצא  בסקוטלנד  שבוצע 
מלכות  יותר  באביב  משכו  סביבתית,  חקלאות  לעידוד  תכניות  במסגרת 
בומבוס המחפשות קנים, אך פחות מלכות משחרות, בהשוואה לאזורים 
בבריטניה  שנערכו  קטנים  ניסויים  בשלושה  לא-מנוהלים.  עשבוניים 
ובגרמניה נמצא שבאזורים עשבוניים משוקמים עתירי מינים היו חברות 
עשבוניים  באזורים  שנמצאו  לאלו  דומות  הפרחים  את  שפקדו  החרקים 

קדמוניים עתירי מינים, שמולם נערכה ההשוואה.

שקמו שדות בור
שני מחקרים חוזרים שנערכו בבריטניה מצביעים על כך ששיקום ארוך 
דבורים  של  אוכלוסייה  לשקם  יכול  בשפלה  יבשים  בור  שדות  של  טווח 
וזאת לאחר 14-10 שנים. לא מצאנו  במידה שווה לשדות בור מקוריים, 

ראיות על התערבויות לשם שימור דבורים בשדות בור ברמה.

ראיות  כל  התקבלו  לא  למחצה.  טבעיים  או  טבעיים  גידול  בתי  חברו 
להשפעה של חיבור חלקות של בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה על 

חברות של דבורי בר.

הפחיתו חריש של אדמות. בשני ניסויים חוזרים שנערכו בחוות דלועים 
הבדל  כל  נמצא  לא  אחד  בניסוי  סותרות.  תוצאות  התקבלו  בארה”ב 
במספר הדבורים בין חוות שבהן בוצע חריש לבין חוות שלא בוצע בהן 
 Peponapis pruinosa חריש, ואילו בניסוי השני נמצאו פי שלושה דבורי

בחוות שלא בוצע בהן חריש לעומת חוות רגילות.

דבורי  של  לקינון  המשמשים  עשבוניים  אזורים  של  שטחים  הגדילו 
בסקוטלנד  שפלה  באזור  בחווה  שבוצע  חוזר  מבוקר  בניסוי  בומבוס. 
נמצא ששוליים של שדות עשבוניים משכו באביב מספרים גדולים יותר 
של מלכות בומבוס מחפשות קנים בהשוואה לשוליים של שדות שנגזמו, 

לאזורים עשבוניים מנוהלים או לא מנוהלים, או למשוכות שיחים.

צרו חלקות של אדמה חשופה עבור דבורים המקננות באדמה. ניסוי 
מבוקר חוזר שבוצע בגרמניה וארבעה ניסויים קטנים שבוצעו במקומות 
אחרים באירופה ובצפון אמריקה )שלושה מהם חוזרים( העלו שצרעות 
ודבורים יחידאיות אשר מקננות באדמה יכולות להקים מושבות מוצלחות 
באזורים של קרקע חשופה בשנה הראשונה או השנייה לאחר חשיפתה 

המלאכותית של האדמה.

מבוקרים  ניסויים  שלושה  השדות.  בשולי  עשבוניות  רצועות  ספקו 
חוזרים שבוצעו בבריטניה עקבו אחרי דבורי בר בשולי שדות עשבוניים 
לא-גזומים. הראיות בנוגע להשפעות על הדבורים מעורבות. בניסוי אחד 
נמצא ששוליים עשבוניים של שדה הביאו לידי גידול בשפע אך לא במגוון 
של דבורי הבר בגבולות השדה. ניסוי אחר הראה ששולי שדה עשבוניים 
הביאו לידי גידול הן בשפע והן במגוון של דבורי בומבוס בתוך השוליים. 
ניסוי שלישי, בקנה מידה קטן יותר, לא הראה כל גידול בשפע או במגוון 
עשבוניים  לשוליים  בהשוואה  עשבוניים  בשוליים  בומבוס  דבורי  של 

שנגזמו.

נמצא  חוזר  מבוקר  בניסוי  דבורים.  לטובת  שיחים  משוכות  טפחו 
 the Scottish התכנית  במסגרת  מטופחות  אשר  שיחים  שמשוכות 
Rural Stewardship scheme אינן מושכות באביב יותר מלכות בומבוס 
בצורה  המטופחות  שיחים  למשוכות  בהשוואה  מזון  או  קנים  מחפשות 

הרגילה.

הגבירו את השימוש בשדות תלתן לחרישה המשמשים זמנית למרעה. 
לא התקבלו כל ראיות לכך שהגברת השימוש בשדות תלתן בני-חרישה 

המשמשים זמנית למרעה יכולים להגדיל אוכלוסיות של דבורי בר.

בארבעה-עשר  מעובדים.  בשדות  ייעודיים  פורחים  צמחים  שתלו 
של  גדולים  מספרים  נרשמו  אמריקה  ובצפון  באירופה  שנערכו  ניסויים 
דבורי בר משחרות על צמחים פורחים שנשתלו בשדות מעובדים. ארבעה 
ניסויים חוזרים עקבו אחרי תגובתן הרחבה יותר של אוכלוסיות דבורים 
או  מקננות,  דבורים  של  מספרן  ברבייה,  ההצלחה  מידת  מדידת  על-ידי 
מספרן של דבורים משחרות בנוף שמסביב. בניסוי שנערך בקנדה נמצאה 
 Osmia lignaria )blue הבנאית  הדבורה  של  ברבייה  בהצלחה  עלייה 

.)orchard mason bee

ִזרעו תערובת של צמחי “צוף ואבקה” בשוליים לא גזומים של שדות 
בומבוס  דבורי  תיעדו  באירופה  שנערכו  חוזרים  ניסויים  חמישה  חריש. 
משחרות בשולי שדות שבהם נזרעה תערובת של זרעי צמחים המספקים 
יותר  ניסויים הראו שקטניות שנשתלו משכו הרבה  צוף ואבקה. ארבעה 
דבורי בומבוס משולי שדות שעברו התחדשות טבעית, שוליים עשבוניים 
בשנה  לפחות  מושכים,  שהם  הראו  מחקרים  שלושה  גזומים.  שוליים  או 

הראשונה, יותר דבורי בומבוס מאשר תערובת של פרחי בר רב-שנתיים.

ִזרעו תערובת פרחי בר מקומיים בשוליים לא גזומים של שדות חריש. 
חמישה ניסויים חוזרים שבוצעו בבריטניה הראו ששולי שדות לא גזומים 
גם  ניסויים  )ובשלושה  יותר  גדול  בשפע  תומכים  בר  בפרחי  נזרעו  אשר 
בעושר מינים גדול יותר( של דבורי בומבוס משחרות בהשוואה לשוליים 
)ארבעה  עשבוניים  לשוליים  הניסויים(,  חמשת  )בכל  שדות  של  גזומים 
)שלושה  טבעית  התחדשות  שעברו  גזומים  לא  לשוליים  או  ניסויים(, 

ניסויים(.

השאירו את השוליים של שדות חריש לא גזומים ואפשרו התחדשות 
גדול  מספר  נמצא  בבריטניה  שבוצעו  חוזרים  ניסויים  בארבעה  טבעית. 
יותר של דבורי בומבוס ו/או מיני דבורים אחרים בשוליים לא גזומים של 
שדות בהשוואה לשוליים גזומים. בניסוי חוזר קטן אחר לא נמצא הבדל 
בומבוס בשוליים שעברו התחדשות טבעית  או במגוון של דבורי  בשפע 

בהשוואה לשוליים שנגזמו.

)כולל  בנוף  ואבקה  צוף  המספקים  צמחים  של  המגוון  את  הגדילו 
גידולי יבול(. ניסוי מבוקר וחוזר גדול שנערך בבריטניה הראה שיש מתאם 
חיובי בין השפע של דבורי בומבוס ארוכות-לשון בשולי שדות לבין מספר 
שטח  בתוך  וצוף”  “אבקה  מסוג  סביבתית  חקלאות  לעידוד  ההסכמים 

מרובע של 10X10 ק”מ.
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הפחיתו את אינטנסיביות הניהול של אדמות מרעה מעובדות. ארבעה 
טופחו  בין אדמות מרעה מעובדות אשר  באירופה השוו  חוזרים  ניסויים 
או  קונבנציונאלי  באופן  שעובדו  מרעה  אדמות  לבין  אינטנסיבי  באופן 
ומגוון  יותר  גדול  מספר  נמצאו  ניסויים  בשני  תחמיצים.  לגידול  אדמות 
יותר של דבורי בר באדמות מרעה שבהן היה עיכוב בקציר הראשון  רב 
ושימוש מועט בחומרי הדברה לחקלאות. בשני ניסויים לא נמצא כל הבדל 

במגוון או בשפע של הדבורים.

שבוצע  חוזר  ניסוי  מרעה.  בשדות  הרעייה  אינטנסיביות  את  הפחיתו 
בגרמניה הראה שהפחתת אינטנסיביות הרעייה של בקר בקיץ יכולה להגדיל 
 את השפע, אך לא את עושר המינים, של צרעות ודבורים המקננות בחורים.

לכל הראיות שקשורות לשימוש בתיבות קינון, ר’ “אספקת אתרי קינון 
מלאכותיים לדבורים”.

שניטרו  ולמחקרים  אורגנית,  לחקלאות  המעבר  השפעות  על  למידע 
חקלאות  לעידוד  ובו-זמניות  שונות  תכניות  כמה  של  השפעותיהן  את 

סביבתית, ר’ “איום: זיהום – קולחין מחקלאות ומיערנות”.

רקע

שינויים בשימושי קרקע עקב חקלאות, ובפרט אינטנסיפיקציה של החקלאות, 
קיטוע של בתי גידול טבעיים וזניחת נוהגי עיבוד מסורתיים, הם כוחות רבי 
.)Kuldna et al. 2009( מאביקים  של  במגוון  לירידה  גורמים  אשר   עוצמה 

הם  גם  כלולים  וכתש  עצים  מטעי  של  מנוכחותם  הנובעים  איומים 
בקטגוריה זו.

כיצד אנו מתייחסים לתכניות אירופיות לעידוד חקלאות סביבתית
להתערבות  חיוני  כלי  הן  סביבתית  חקלאות  לעידוד  תכניות  באירופה, 
לשם תמיכה בחיות בר בסביבה החקלאית המעובדת. הן מעניקות פיצוי 
כספי לחקלאים כדי לעודד אותם לשנות נהגים חקלאיים כך שייטיבו עם 
המגוון הביולוגי והנוף. התכניות הן חלק בלתי נפרד ממדיניות החקלאות 
הנחיות  מגבשת  החברות  מהמדינות  אחת  וכל  המשותפת,  האירופית 
משלה בנושא חקלאות סביבתית, על פי המדיניות החקלאית וההקשרים 

הסביבתיים שלה.
התערבות  פעולות  כוללות  סביבתית  חקלאות  לעידוד  שתכניות  מכיוון 
ספציפיות רבות ושונות הנוגעות לשימור דבורים, הן מופיעות בסעיפים 
והן בפרק הבא על קולחין מחקלאות.  זה  הן בפרק  זה,  שונים בתקציר 
זיהום  על  בפרק  מעשיות.  משיקולי  נעשה  ההתערבות  פעולות  מיקום 
כללנו תכניות לעידוד חקלאות סביבתית שיש להן מרכיב חזק של הקטנת 
גם  כללנו  זה  בפרק  אורגנית.  חקלאות  כמו  כימיים,  בחומרים  השימוש 
מחקרים הבוחנים מגוון תכניות לעידוד חקלאות סביבתית, שכן ההוראות 
השונות בכולן כוללות שימוש מופחת בחומרים כימיים. מובן שחלק גדול 
ולכן אי-אפשר  ובית הגידול,  מתכניות אלו משנות גם היבטים של הנוף 
לייחס באופן מלא את השפעותיהן רק לשינוי בשימוש בחומרים כימיים.

ככלל, יש ראיות מורכבות רבות הקשורות להשפעות של תכניות לעידוד 
חקלאות סביבתית. אנו ממליצים על סקירה שיטתית אשר תקבץ יחד את 
כל פעולות ההתערבות הנכללות בתכניות לעידוד החקלאות הסביבתית 
באירופה, ותעריך את הראיות הנוגעות להשפעתן על דבורים, או בצורה 

נרחבת יותר, על מאביקים.

חשיבות מדידת ההשפעות על אוכלוסיות של דבורים ולא על מספרן של 
דבורים משחרות 

ניסויים רבים העוסקים בשתילת צמחים פורחים עבור דבורים באדמות 
את  רק  מודדים  ייעודיות(  בחלקות  או  שדות  בשולי  )לדוגמה  מעובדות 
מספרן של דבורים משחרות אשר פוקדות את הפרחים השתולים. חשוב 

גידול  ויותר,  ק”מ  שני  של  שיחור  טווחי  עם  דבורים  שיש  שמכיוון  לציין 
במספר הדבורים או מיני דבורים הפוקדות את הפרחים, עשוי לשקף רק 

חלוקה מחדש של פרטים בנוף, ולא השפעות ברמת האוכלוסייה.
השפעה  יש  השדות  בשולי  דבורים  שלריכוז  הדעת  על  אפילו  מתקבל 
שלילית על הדבורים, שכן הן נמשכות מהאזורים שמסביב לאזור שבו הן 
נמצאות בסכנה גדולה יותר לחשיפה לקוטלי חרקים )לא ידועות לנו כל 

ראיות על כך(.
עקבו  אשר  המעטים  המחקרים  את  במיוחד  מדגישים  אנו  אלו  מסיבות 
של  מספרן  כמו  פורחים,  צמחים  שתילת  של  אחרות  השפעות  אחרי 
אנחנו  זאת,  עם  מקננות.  דבורים  של  מספרן  או  מסביב,  בנוף  דבורים 
כוללים ראיות על השימוש שדבורים משחרות עושות בצמחים פורחים 
שתולים, אפילו במקרים שבהם לא הייתה בניסוי חלקת בקרה. אנו רואים 

בכך את השלב הראשון של הראיה שההתערבות הייתה יעילה.
אוכלוסיות של דבורים, כמו אלו של רוב החרקים, משתנות בצורה ניכרת 
דורשת  דבורים  באוכלוסיות של  אמיתיים  שינויים  מדידת  לשנה.  משנה 
ניטור על פני חמש שנים לפחות, על פני שטחים של כמה קילומטרים 

רבועים.

טכניקות ליצירת בתי גידול לדבורים
לא כללנו מחקרים אלא אם כן הם עקבו במישרין אחר ההשפעות של 
בנושא  ראיות  הדבר שהשמטנו  פירוש  דבורים.  על  פעולות ההתערבות 
טכניקות ניהול לשיקום ולתחזוקה של בתי גידול של דבורים, כמו ניסויים 
נסקר  )הנושא  עתירות-מינים  עשבוניות  אדמות  לשקם  כיצד  הבודקים 
שיחור  לעודד  כיצד  או   ,)Walker et al. 2004 על-ידי  בריטניה  עבור 
בשדות תלתן )לדוגמה Allcorn et al. 2006(. מידע זה ייכלל בתקצירים 

הבאים, אשר יתרכזו בניהול בתי גידול.

Allcorn R.I., Akers P. & Lyons G. )2006( Introducing red clover Trifolium 
pretense to former arable fields to provide a foraging resource for 
bumblebees Bombus spp. At Dungeness RSPB reserve, Kent, England. 
Conservation Evidence 3, 88-91. www»

Kuldna P., Peterson K., Poltimae H. & Luig J. )2009( An application of DPSIR 
framework to identify issues of pollinator lass. Ecological Economics, 
69, 32-42. 

Walker K.J., Stevens P.A., Stevens D.P., Mountford J.O., Manchester S.J. 
& Pywell R.F. )2004( The restoration and re-creation of species-rich 
lowland grassland on land formally managed for intensive agriculture in 
the UK. Biological Conservation, 119, 1-18. 
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הגנו על בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה כדי 
למנוע את הסבתם לשטחים חקלאיים 

לא התקבלו כל ראיות בנושא השפעת ההגנה על אזורי גידול טבעיים  ˆ
או טבעיים למחצה על אוכלוסיות או חברות של דבורים.

רקע

הגנה על בתי גידול קיימים מפני הסבתם לחקלאות היא אחד מאמצעי 
שישנן  אף  טרופיים.  באזורים  במיוחד  ביותר,  החשובים  הטבע  שמירת 
ראיות שיצירת אזורים מוגנים מאטה את קצב ההידרדרות של בתי גידול 
)ר’ לדוגמה Bruner et al. 2001, Gaston et al. 2008(, לא ידוע לנו על כל 
ראיה ספציפית לכך שאזורים מוגנים יעילים יותר בהגדלה של אוכלוסיות 

דבורי בר או בהגנה עליהן.
יותר  רב  בחוות  הדבורים  המגוון של  ו/או  הראו שהשפע  כמה מחקרים 
כאשר יש בקרבת מקום בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה, או כאשר 
שיעור בתי הגידול הטבעיים או הטבעיים למחצה בנוף הסובב גבוה יותר 
)נסקר לדוגמה על-ידי Ricketts et al. 2008(. ואולם, מחקרים אלה לא 
ניטרו את מספר הדבורים בתגובה לפעולות התערבות ספציפיות שנועדו 

להגן על בתי גידול.

Bruner A.G., Gullison R.E., Rice R.E. & da Ronseca G.A.B. )2001( Effectiveness 
of parks in protecting tropical biodiversity. Science, 291, 125-128. 

Gaston K.J., Jackson S.E., Cantu-Salazar L. & Cruz-Pinon G. )2008( The 
ecological performance of protected areas. Annual Review of Ecology 
Evolution and Systematics, 39, 93-113. 

Ricketts T.H., Regetz J., Steffan-Dewenter I., Cunningham S.A., Kremen C., 
Bogdanski A., Gemmill-Herren B., Greenleaf S.S., Klein A.M., Mayfield 
M.M., Morandin L.D., Ochieng A., Potts S.G. & Viana B.F. )2008( Landscape 
effects on crop pollination services: are there general patterns? Ecology 
Letters, 11, 499-515. 

הגדילו את שיעור בתי הגידול הטבעיים או הטבעיים 
למחצה בקרקעות מעובדות

גידול  ˆ ידוע לנו על כל ראיה המדגימה השפעות של שיקום בתי  לא 
טבעיים או טבעיים למחצה על המגוון או השפע של דבורים בחוות 

סמוכות.

כמה מחקרים הראו ששפע ו/או מגוון הדבורים בחוות גבוהים יותר כאשר 
יערות( בקרבת מקום,  )כולל  או טבעיים למחצה  גידול טבעיים  בתי  יש 
או כאשר שיעור בתי הגידול הטבעיים או הטבעיים למחצה בנוף הסובב 
גבוה יותר )נסקר לדוגמה על-ידי Ricketts et al. 2008(. לא ידוע לנו על 
כל ראיה לכך ששיקום בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה משפיע על 
השפע או על המגוון של דבורים בחוות סמוכות, אף שלפחות מחקר אחד 

נמצא כיום בשלבי ביצוע.

Ricketts T.H., Regetz J., Steffan-Dewenter I., Cunningham S.A., Kremen C., 
Bogdanski A., Gemmill-Herren B., Greenleaf S.S., Klein A.M., Mayfield 
M.M., Morandin L.D., Ochieng A., Potts S.G. & Viana B.F. )2008( Landscape 
effects on crop pollination services: are there general patterns? Ecology 
Letters, 11, 499-515. 

השאירו אזורים לא מעובדים בתוך שטחים חקלאיים 

של  ˆ המינים  שעושר  נמצא  בגרמניה  שבוצעו  חוזרים  ניסויים  בשני 
דבורים מקננות )מחקר אחד( או של דבורים משחרות )מחקר אחד( 
רב יותר באזורים שהושארו ללא עיבוד )set-aside(, כוסחו פעם בשנה 
והושארו לעבור התחדשות טבעית במשך שנתיים או יותר, בהשוואה 
למשטרי ניהול אחרים של אזורים שהושארו ללא עיבוד, או, במחקר 

הקינון, בהשוואה לשדות חריש.

 Gathmann et( ניסוי מבוקר חוזר שבוצע בארבע כפולות של כל טיפול
al. 1994( השווה בין צרעות ודבורים המקננות בחורים על אדמת חריש 
צרעות  ובין  שונות,  דרכים  בשש  נוהלה  ואשר  עיבוד  ללא  שהושארה 
 Kraichgau-ב ישנים  מרעה  ובשדות  זרועים  בשדות  המקננות  ודבורים 
קנה  עשויות  קינון  בתיבות  השתמש  המחקר  גרמניה.  שבדרום-מערב 
אתרי  “ספקו  בסעיף  )המתוארות   Phragmites australis מסוג  סוף 
קינון,  פעילות  רק  בהן  ונרשמה  יחידאיות”(,  לדבורים  מלאכותיים  קינון 
המחקר  בשנת  נזרעו  עיבוד  ללא  שהושארו  שדות  שיחור.  פעילות  ולא 
 Phacelia מסוג  פסליה  בזרעי  או  עשב-תלתן  בתערובת  הראשונה 
היו  או  משונצת(  פסליה  או  העקרב  כעשב  גם  )שידועה   tanacetifolia
כיסוח.  בלי  או  עם  טבעית,  להתחדשותם  השנייה  או  הראשונה  בשנה 
ככלל, בשדות שעברו התחדשות טבעית היו הרבה יותר קנים ויותר מינים 

מקננים מאשר בשדות שנזרעו ביבולי בור או יבולי חריש.

מתוך ששת סוגי הטיפולים ללא עיבוד, מספר המינים הגדול ביותר נמצא 
סוף  לקראת  כוסח  ואשר  שנתיים  במשך  עיבוד  ללא  שהושאר  באזור 
יוני או בתחילת יולי. באזור זה נמצאו שמונה מינים של דבורים מקננות, 
בהשוואה לארבעה מיני דבורים שנמצאו באזור שהושאר ללא עיבוד וללא 
כיסוח במשך שנה אחת, ולהיעדר דבורים באזור שהושאר ללא עיבוד אך 
נזרע בפסליה. שנים-עשר מינים של דבורים נמצאו באזורי מרעה ישנים 
)מעל 30 שנה, עם עצי פרי ותיקים(. אשר לשדות שהושארו ללא עיבוד 
למשך שנתיים ועברו התחדשות טבעית – בשדות מכוסחים היו פי שניים 
מינים )דבורים וצרעות( מאשר בשדות שלא כוסחו )ממוצע של 4.8 מינים 

לשדה לעומת 1.8(.

 Steffan-Dewenter &( אזור  באותו  נערך  אשר  שני  חוזר  ניסוי 
Tscharntke 2001( בחן את השפע ועושר המינים של דבורים משחרות, 
הן יחידאיות והן חלק מחברה, בשדות שהושארו ללא עיבוד וכוסחו פעם 
בשנה בזמנים ובמשטרי ניהול שונים. מספר מיני הדבורים עלה עם גיל 
ועד  אחת  שנה  בני  בשדות  מינים  מ-15  עיבוד,  ללא  שהושארו  השדות 
עיבוד  ללא  שנתיים  בשדות שהושארו  שנים.   5 בני  בשדות  מינים  ל-25 
היו הכי הרבה מיני דבורים – 29 בממוצע, בהשוואה ל-32 מינים בשדות 
מרעה ישנים, ובכלל זה ממוצע של כחמישה מינים אוליגולקטיים )מינים 
המתמחים באבקה מקבוצה קטנה של מיני צמחים(. בשדות עם פסליה 
שהושארו שנה אחת ללא עיבוד היו בממוצע 13 מיני דבורים, בעיקר מינים 
.Lasioglossum-ו Bombus נפוצים וכלליים של דבורי בומבוס מהסוגים

Gathmann A., Greiler H-J. & Tscharntke T. )1994( Trap-nesting bees and 
wasps colonizing set-aside fields: succession and body size, management 
by cutting and sowing. Oecologia, 98, 8-14. www»

Steffan-Dewenter I. & Tscharntke T. )2001( Succession of bee communities 
on fallows. Ecography, 24, 83-93. www»
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עמ’ 15

עתירי-מינים עשבוניים  באזורים  צמחייה   שקמו 

בפרק  דרכים”,  בשולי  עתירי-מינים  עשבוניים  אזורים  “שקמו  גם  ר’ 
“פרוזדורי שירות ותחבורה”.

עשבוניים  ˆ שאזורים  נמצא  בסקוטלנד  שנערך  חוזר  מבוקר  בניסוי 
עתירי-מינים אשר נוהלו במסגרת תכניות לעידוד חקלאות סביבתית 
יותר מלכות בומבוס מחפשות קנים, אך פחות מלכות  משכו באביב 

משחרות, בהשוואה לאזורים עשבוניים לא-מנוהלים. 
מצאו  ˆ בגרמניה(  ואחד  בבריטניה  )שניים  קטנים  ניסויים  שלושה 

החרקים  חברות  היו  משוקמים  עתירי-מינים  עשבוניים  שבאזורים 
לאלו  דומות  זבובים(  ו/או  דבורים  המכריע  )רובם  פוקדי-הפרחים 
נערכה  שמולם  מקוריים  עתירי-מינים  עשבוניים  באזורים  שנמצאו 

השוואה בזוגות.

של  שיקום  בניסוי  מאביקים  חברת  על  אנגליה  במזרח  שנערך  במחקר 
אותה  עם  עשבוניים  לאזורים  בהשוואה  עתירי-מינים  עשבוניים  אזורים 
האחו  באזור  מאביקים  חרקים  של  יותר  רב  מגוון  נמצא  צמחים,  חברת 
המקורי  המרעה  לאזור  בהשוואה  מספוא,  גדל  שבו  המשוקם  הפתוח 
בשני  נרשמו  בומבוס  דבורי  של  נפוצים  מינים  שישה   .)Dick 2002(
היו  המרעה  אזורי  שני  את  שפקדו  ביותר  הנפוצים  והחרקים  האתרים, 
 Bombus terrestris/lucorum דבורי הבומבוס: דבורת בומבוס לבנת זנב
באתר המשוקם ודבורת בומבוס אדומת זנב B. lapidaries באתר המרעה 
המשוקם,  באתר  נרשמו  יחידאיות  דבורים  של  מינים  שבעה  המקורי. 

וחמישה באתר המקורי.

בהשוואה שנערכה בין שני אזורי אחו משוקמים שבהם גדל מספוא לבין 
שני אזורי אחו מקוריים שבהם גדל מספוא באזור בריסטול בבריטניה לא 
המאביקים  החרקים  במגוון  או  בשפע  כלשהם  עקביים  הבדלים  נמצאו 
לאתרים  המקוריים  האתרים  בין  וזבובים(  דבורים  המכריע  )רובם 
למעשה  המאביקים  שחברת  הייתה  ההשוואה  ומסקנת  המשוקמים, 

.)Forup & Memmott 2005( שוקמה

ניסוי חוזר מבוקר שבחן ניהול של אזורים עשבוניים עתירי-מינים לעומת 
האפשרות לשיקום במסגרת התכנית לעידוד חקלאות סביבתית בסקוטלנד 
)Rural Stewardship Scheme, RSS(, מצא שאזורים עשבוניים עתירי-
בומבוס מחפשות  יותר מלכות  מינים שהשתתפו בתכנית ה-RSS משכו 
קנים .Bombus spp, אך פחות מלכות משחרות מאשר אזורים עשבוניים 
חמש   .)Lye et al. 2009( טבעית  התחדשות  ועברו  נוהלו  לא  שברובם 
אזורים  קונבנציונליות.  חוות  לחמש  בזוגות  הושוו   RSS-ה מתכנית  חוות 
הקונבנציונליות משכו את מספר מלכות  בחוות  מנוהלים  לא  עשבוניים 
מ’   100 של  לחתך  מלכות  מ-4  )יותר  ביותר  הגדול  משחרות  הבומבוס 
לעומת פחות מ-3 מלכות משחרות  לחתך של 100 מ’ באזורים עשבוניים 
עתירי-מינים(, גם בהשוואה לחתכים של משוכות שיחים ושל שולי שדות. 
בחתכים של אזורים עשבוניים לא מנוהלים היו יותר פרחים מספקי צוף 
ואבקה מאשר באזורים עשבוניים עתירי-מינים באפריל ובמאי – חודשים 

שבהם מלכות בומבוס יוצאות במעוף.

בהשוואה בין שני אזורים עשבוניים חוליים משוקמים ודיונות חול שלגדות 
נהר לבין חברות המטרה באזורים העשבוניים הטבעיים למחצה ליד הנהר 
Hase שבסקסוניה התחתונה בגרמניה, לא נמצאו הבדלים משמעותיים 
כלשהם במספר מיני הדבורים בין אתרי המטרה לבין האתרים המשוקמים, 
אף לא באחת משנות המחקר – שנתיים עד חמש שנים לאחר השיקום 
)Exeler et al. 2009(. בדיונות חול טבעיות למחצה היו יותר דבורים מאשר 
יותר מבאזורים עשבוניים חוליים טבעיים  בדיונות חול משוקמות, אך לא 
דלתונית(  )ציפורן   Dianthus deltoids בפרחי  התאפיינו  אלה  למחצה. 

ורודים ובפרחי Armeria elongate )ארמריה מוארכת( חסכניים.

Dicks L.V. )2002( The structure and functioning of flower-visiting insect 
communities on hay meadows. PhD thesis, University of Cambridge. www»

Exeler N., Kratochwil A. & Hochkirch A. )2009( Resoration of riverine inland 
sand dune complexes: implications for the conservation of wild bees. Journal 
of Applied Ecology, 46, 1097-1105. www»

Forup M.L. & Memmott J. )2005( The restoration of plant-pollinator interactions 
in hay meadows. Restoration Ecology, 13, 265-274. www»

Lye G., Park K., Osborne J., Holland J. & Goulson D. )2009( Assessing the 
value of Rural Stewardship schemes for providing forage resources and 
nesting habitat for bumblebee queens )Hymenoptera: Apidae(. Biological 
Conservation, 142, 2023-2032. www»

שקמו שדות בור 

הייתה  ˆ לא  אנגליה  בדרום-מזרח  אחד  באתר  קטן  חוזר  בניסוי 
השפעה  שפלה  באזור  בור  שדות  של  הראשונית  השיקום  לפעילות 
במחוז  חוזרים שבוצעו  ניסויים  שני  הבומבוס.  דבורי  מגוון  על  לרעה 
יבשים  בור  טווח של שדות  ארוך  דורֵסט שבבריטניה העלו ששיקום 
שדות  שבאזורי  לזו  דומה  דבורים  חברת  לשקם  יכול  שפלה  באזורי 
בור עתיקים. אחד ממחקרים אלו הראה שחברת זבובי קונופיד, שהם 
15 שנים לאחר תחילת  טפילים על דבורי בומבוס, נותרה מדולדלת 
התערבות  פעולות  בנושא  ראיה  כל  מצאנו  לא  הבור.  שדה  שיקום 

לשימור דבורים באזורי רמה או באדמות בור.

בנוטריאנטים  עשירה  וקרקע  הומוס  והרחקת  סלקטיבית  עצים  כריתת 
על-ידי גירוד שטח של 10 דונם ב-Norton Heath Common שבדרום-

מזרח אנגליה הגדילו את מגוון המינים של דבורי הבומבוס שהיו נפוצים 
בשנה  מינים  לארבעה  הראשונה  בשנה  אחד  ממין   – המגורד  בשטח 

.)Gardiner & Vaughan 2008( השנייה

Forup ועמיתיו )2008( ערכו מחקר השוואת זוגות בין ארבעה אזורי בור 
מקוריים בשפלה במחוז דורֵסט לבין ארבעה אתרי בור ששוקמו לראשונה 
היו  לא  כן.  לפני  שנים   14 עד   11  Pinus sp. מסוג  אורנים  של  ממטע 
הבדלים עקביים כלשהם בין חברות החרקים המאביקים, כולל דבורים, 
באתרים המקוריים והמשוקמים. לא הייתה כל ראיה ברורה לכך שדבורים 
מושבות  ליצור  כדי  המקוריים  הבור  מאתרי  הגיעו  אחרים  מאביקים  או 
באתרים המשוקמים, דבר הרומז שמנקודת מבטה של דבורה, אין כל צורך 

למקם פרויקטים של שיקום אזורי בור קרוב מאוד לאזורי בור מקוריים.

Henson ועמיתיו )2009( דגמו דבורי בומבוס שפקדו פרחים בשש חלקות 
 Isle of Purbeck-ב בור  אזורי  של  משוקמות  חלקות  ובשש  מקוריות 
שבמחוז דורֵסט בבריטניה. האתרים המשוקמים שוקמו מתוך מטע אורנים 
דומים  היו  הבומבוס  דבורי  ושפע  המינים  עושר  כן.  לפני  שנים  כעשר 
באתרים המקוריים והמשוקמים, וכך גם אלו של הטפילים הפרוטוזואניים 
של דבורי הבומבוס – קרדיות חיצוניות וקרדית קנה הנשימה. ואולם זבובי 
קונופיד, סוג של טפיל פנימי של דבורי בומבוס, היו נפוצים הרבה פחות 

באתרים משוקמים בהשוואה לאתרים מקוריים.

Forup M.L., Henson K.S.E., Craze P.G. & Memmott J. )2008( The restoration 
of ecological interactions: plant-pollinator networks on ancient and 
restored heathlands. Journal of Applied Ecology, 45, 742-752. www»

Gardiner T. & Vaughan A. )2008( Responses of ground flora and insect 
assemblages to tree felling and soil scraping as an initial step to heathland 
restoration at Norton Heath Common, Essex, England. Conservation 
Evidence, 5, 95-100. www»

Henson K.S.E., Craze P.G. & Memmott J. )2009( The restoration of 
parasites, parasitoids, and pathogens to heathland communities. 
Ecology, 90, 1840-1851. www»
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עמ’ 16

חברו בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה

גידול  ˆ בתי  של  חלקות  חיבור  של  להשפעה  ראיות  כל  התקבלו  לא 
טבעיים או טבעיים למחצה על חברות של דבורי בר.

יש ראיות לכך שאפשר להגביר את ההאבקה כאשר מחברים חלקות של 
בתי גידול טבעיים למחצה )לדוגמה, Townsend & Levey 2005(. ואולם, 
אנו לא מצאנו ראיות להשפעה של חיבור חלקות של בתי גידול טבעיים 

או טבעיים למחצה על אוכלוסיות או חברות של דבורי בר.

Townsend P.A. & Levey D.J. )2005( An experimental test of whether habitat 
corridors affect pollen transfer. Ecology, 86, 466-475. 

הפחיתו חריש של אדמות

לדבורים  ˆ מועילים  חריש  היעדר  או  מופחת  שחריש  לכך  הראיות 
בחוות  חוזרים שנערכו  ניסויים  הן מעורבות. בשני  המקננות באדמה 
סותרות.  תוצאות  התקבלו  בארה”ב   .Cucurbita spp מסוג  דלועיים 
בניסוי אחד לא היה כל הבדל בין מספר הדבורים בחוות שבהן בוצע 
הניסוי השני  ואילו  חריש,  בהן  בוצע  בחוות שלא  לבין מספרן  חריש 
העלה פי שלושה דבורי Peponapis pruinosa  בחוות שלא בוצע בהן 

חריש לעומת חוות רגילות.

רקע

היה אפשר לצפות שפעולת החריש תשפיע על השלבים הלא-בוגרים של 
דבורים מקננות באדמה, עקב שבירת קנים ופגיעה בזחלים. לפיכך צמצום 
עומק החריש או עיבוד חקלאי ללא חריש היו יכולים להועיל לדבורים אלו.
זו, שכן  בוחן להנחה  היא מקרה   Peponapis pruinosa דבורת הדלעת
מקננת  היא  כלומר   - שלה  המארח  לצמח  בסמוך  מקננת  שהיא  ידוע 

לעתים קרובות בתוך היבולים עצמם ולא בשולי השדות.

ניסויים חוזרים שבוצעו בארצות הברית השוו את השפעות פעולת  שני 
החריש על השפע של דבורי הדלעת ועל דבורים אחרות הפוקדות את 
פרחי דלעת ה-.Cucurbita spp. שני המחקרים בדקו 20 חוות, או יותר, 
באזור אחד )וירג’יניה או מרילנד, ארה”ב(. Shuler ועמיתיו )2005( מצאו 
לחוות  בהשוואה  חריש  בהן  בוצע  שלא  בחוות  דלעת  דבורי  שלושה  פי 
שבהן בוצע חריש. במספר דבורי הבומבוס .Bombus spp ובמספר דבורי 
 Julier & Roulston לעומתם,  הבדל.  היה  לא   Apis mellifera הדבש 
)2009( לא מצאו הבדל במספר דבורי הדלעת או במספרן של דבורים 
של  הדלעת  יבול  לאחר  חריש  בהן  שבוצע  חוות  בין  בהשוואה  אחרות 
 Julier & השנה הקודמת לבין חוות שלא בוצע בהן חריש. מחקרם של
יחסית  מאוחר  פורחות  ואלה  דלעות,  שגידלו  חוות  רק  כלל   Roulston
לצמחים דלועיים תרבותיים אחרים. ייתכן שמחקר זה החמיץ דבורי דלעת 

שהגיחו מוקדם והיה עליהן לעוף למקומות אחרים בשיחור ומקום קינון.

Shuler R.E., Roulston T.H. & Farris G.E. )2005( Farming practices influence 
wild pollinator populations on squash and pumpkin. Journal of Economic 
Entomology, 98, 790-795. www»

Julier H.E. & Roulston T.H. )2009( Wild bee abundance and pollination 
service in cultivated pumpkins: farm management, nesting behavior and 
landscape effects. Journal of Economic Entomology, 102, 563-573. www»

המשמשים  עשבוניים  אזורים  של  שטחים  הגדילו 
לקינון של דבורי בומבוס

נמצא  ˆ בסקוטלנד  שפלה  באזורי  בחוות  שבוצע  חוזר  מבוקר  בניסוי 
ששוליים עשבוניים של שדות משכו באביב מספרים גדולים יותר של 
מלכות בומבוס מחפשות קנים בהשוואה לשוליים גזומים של שדות, 

לאזורים עשבוניים מנוהלים או לא מנוהלים, או למשוכות שיחים.

לעידוד חקלאות סביבתית  חוזר שנערך במסגרת התכנית  ניסוי מבוקר 
Rural Stewardship בעשר חוות בסקוטלנד העלה ששוליים עשבוניים 
של שדות ברוחב 1.5 עד 6 מטרים משכו יותר מלכות בומבוס מחפשות 
קנים מאשר משוכות שיחים או אזורים עשבוניים מנוהלים או לא-מנוהלים 
)Lye et al. 2009(. החוקרים ספרו, בממוצע, כ-9 מלכות מחפשות קנים 
ל-100 מ’ בשוליים עשבוניים של שדות בחמש חוות אשר נוהלו במסגרת 
התכנית לעידוד חקלאות סביבתית, לעומת כ-7 מלכות מחפשות קנים 
ל-100 מ’ באזורים עשבוניים עתירי-מינים, 5 מלכות בשוליים של שדות 
)נטושים(.  לא-מנוהלים  עשבוניים  באזורים  ו-4  קונבנציונליים,  חריש 

במחקר לא נרשמו מספרי הקנים אשר נבנו בהמשך השנה.

Lye G., Park K., Osborne J., Holland J. & Goulson D. )2009( Assessing the 
value of Rural Stewardship schemes for providing foraging resources 
and nesting habitat for bumblebee queens )Hymenoptera: Apidae(. 
Biological Conservation, 142, 2023-2032. www»

צרו חלקות של אדמה חשופה עבור דבורים המקננות 
באדמה

ניסויים קטנים )שלושה  ˆ ניסוי מבוקר חוזר שבוצע בגרמניה וארבעה 
מקננות  אשר  יחידאיות  ודבורים  שצרעות  הראו  לא(  ואחד  חוזרים 
חשופים  קרקע  בשטחי  מוצלחות  מושבות  להקים  יכולות  באדמה 
בשנה הראשונה או השנייה לאחר חשיפתה המלאכותית של האדמה. 
לא התקבלו ראיות על ההשפעה של יצירת שטחי קרקע חשופה על 

אוכלוסיות או חברות של דבורים בקנה מידה גדול יותר.

שלושה שטחי קרקע ב-Headly Heath שבסארי, בריטניה, שהוסרה מהם 
הצמחייה שימשו דבורים מקננות באדמה שנתיים או שלוש שנים לאחר 
יצירתם )Edwards 1996(. צפיפותן הממוצעת של המחילות אשר יוחסו 
לצרעות ולדבורים המקננות באדמה הייתה 2.3, 1.2, ו-2.3 מחילות למ”ר 
עבור שלושה שטחים חשופים: קטן )500 מ”ר(, בינוני )2,500 מ”ר( וגדול 

)5,000 מ”ר(, בהתאמה.

צפיפות הקנים של צרעות ודבורים מקננות באדמה עלתה לאחר שהוסר 
ניסיוניות  בחלקות  וזאת  והורמה,  נחפרה  שהקרקע  או  הצמחים  כיסוי 
שבדרום-  Baden-Württemberg-ב חוליים  עשבוניים  אתרים  בחמישה 

 Wesserling( מערב גרמניה ב-1992, בהשוואה לחמישה אתרי ביקורת 
Tscharntke 1995 &(. חפירה והרמת הקרקע היו יעילות יותר בהגדלת 
שהפעולה  משום  במיוחד  יעיל  היה  לא  הקרקע  גירוף  הקנים.  צפיפות 

הובילה לידי כיסוי צמחים צפוף.

באזורי  בור  אזורי  בשלושה  מלאכותיים  חשופים  שטחים  על  במחקר 
השפלה ב-West Sussex בבריטניה )Edwards 1998(, נמצאו 2-8 מינים 
של דבורים יחידאיות שהשתמשו בשטחים החשופים שנה עד ארבע שנים 

לאחר יצירתם, עם קינון פעיל של עד חמישה מינים.

האיום: שינויים בשימושי קרקע 
עקב חקלאות
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עמ’ 17

במסגרת פרויקט שיקום הערבה באזור הרמה במדינת אורגון שבארה”ב, 
ברובה,  חשופה  אדמה  של  מ”ר   1 בשטח  חלקות   )2004( Severns יצר 
  Lupinus sulphureus spp.( Kincaid’s Lupine נזרעה הקטניה שבהן 
Kincaidii( – קטנייה הנמצאת בסכנת הכחדה. בשלוש השנים שלאחר 
מכן יצרו מספר גדל והולך של דבורים יחידאיות מקננות מושבות באדמה 
שנים  שלוש   .Lasioglossum anhypops הנפוץ  מהמין  רובן  החשופה, 

אחר כך היו 320 קנים על פני 30 חלקות.

ס”מ(   30( אנכי  אחורי  קיר  עם  מטרים(,   5X3( רדודים  ארבעה מפרצים 
 – Shotover Hill-נחפרו כדי למשוך צרעות ודבורים מקננות באדמה ב
אזור בור במחוז אוקספורדשייר בבריטניה שהידרדר עקב היעדר רעייה 
ארוך-טווח. מושבות נבנו בשנה הראשונה בכל ארבעה המפרצים, ובשלוש 
השנים שלאחר מכן נרשמו שם 80 מינים של צרעות ודבורים יחידאיות 

.)Gregory & Wright 2005(

Edwards M. )1996( Entomological Survey and Monitoring, Headly Heath, 1995-
1996. Unpublished report commissioned by The National Trust. www»

Edwards M. )1998( Monitoring of bare ground for use by heathland insects. 
Unpublished report to the West Sussex Heathlands Project. www»

Gregory S. & Wright I. )2005( Creation of patches of bare ground to 
enhance the habitat of ground-nesting bees and wasps at Shotover Hill, 
Oxfordshire, England. Conservation Evidence, 2, 139-141. www»

Severns P. )2004( Creating bare ground increases presence of native 
pollinators in Kincaid's lupine seeding plots )Oregon(. Ecological 
Restoration, 22, 234-235. www»

Wesserling J.& Tscharntke T. )1995( Habitat selection of bees and digger wasps – 
experimental management of plots. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft 
für Allgemeine und Angewandte Entomologie, 9, 687-701. www»

ספקו רצועות עשבוניות בשולי השדות

למחקר על השימוש בשוליים עשבוניים על-ידי מלכות בומבוס מחפשות 
קנים, ר’ גם “הגדילו שטחים של אזורים עשבוניים המשמשים לקינון של דבורי 

בומבוס” ו”הנהיגו תכניות לעידוד חקלאות סביבתית אשר מפחיתות ריסוס”.

דבורי  ˆ אחרי  עקבו  בבריטניה  שבוצעו  חוזרים  מבוקרים  ניסויים  שלושה 
בר בשוליים עשבוניים לא גזומים של שדות. הראיות על ההשפעות על 
שדה  של  עשבוניים  ששוליים  נמצא  אחד  בניסוי  מעורבות.  הן  דבורים 
ברוחב 6 מ’ הביאו לידי גידול בשפע של דבורי הבר בגבולות השדה, אך 
ניסוי אחר הראה ששולי שדה עשבוניים ברוחב 6 מ’  לא במגוון שלהן. 
הביאו לידי גידול הן בשפע והן במגוון של דבורי בומבוס בתוך השוליים. 
ניסוי שלישי, בקנה מידה קטן יותר, לא הראה כל גידול בשפע או במגוון 
של דבורי בומבוס בשוליים עשבוניים שנזרעו, בהשוואה לשוליים שנגזמו.

ניסוי חוזר, מבוקר וקטן שבדק אפשרויות לניהול שולי שדות, ואשר בוצע 
במהלך קיץ אחד בשתי חוות בצפון יורקשייר בבריטניה, לא מצא מספר 
דשא  בציצי  שנזרעו  בשוליים  בומבוס  דבורי  של  ניכר  באופן  יותר  גדול 
 Meek et( בהשוואה לשוליים שעברו התחדשות טבעית או שוליים גזומים

al. 2002(. כל טיפול בוצע ארבע פעמים.

ניסוי חוזר מבוקר שבוצע ב-21 אתרים באנגליה ואשר חקר אפשרויות 
טיפול בשוליים עשבוניים של שדות ברוחב 6 מ’ במסגרת התכנית לעידוד 
חקלאות סביבתית, לא מצא כל הבדל במגוון של דבורי הבר בהשוואה 
בין זוגות של שדות עם שוליים עשבוניים זרועים ושדות ביקורת )הדבורים 
נדגמו בקצה השדה על-ידי הליכה לאורך מסלול קבוע ולכידת דבורים 

.)Kleijn et al. 2006( )ברשת איסוף

אותו מחקר, אשר דווח במקום אחר )Marshall et al. 2006( הראה שפע 
עשבוניים  שוליים  עם  שדות  של  בגבולות  דבורים  של  יותר  הרבה  גדול 
זרועים. 40% מהדבורים שנרשמו היו ממין אחד – דבורת הבומבוס אדומת 

.Bombus lapidaries ,הזנב

את  ושחקר  אנגליה  ברחבי  אתרים  ב-32  שבוצע  מבוקר  חוזר  ניסוי 
מ’   6 ברוחב  שדות  של  זרועים  עשבוניים  בשוליים  הטיפול  אפשרויות 
במסגרת התכנית לעידוד חקלאות סביבתית )Pywell et al. 2006(, מצא 
שבשוליים עשבוניים היו יותר מינים ושפע גדול יותר של דבורי בומבוס 
 8-6( קונבנציונלי  באופן  ונגזמו  שעובדו  שדות  בשולי  מאשר  משחרות 
דבורים בממוצע, מ-1.4-1.3 מינים לחתך בשוליים עשבוניים, בהשוואה 
עשבוניים  שוליים  גזומים(.  בשוליים  לחתך  מינים  מ-0.1  דבורים  ל-0.2 
יותר  משכו  לא  המחקר,  לפני  שנים  משלוש  יותר  שנזרעו  יותר,  ישנים 

דבורי בומבוס משחרות מאשר אלו שנזרעו בשנתיים שלפני המחקר.

Kleijn D., Baquero R.A., Clough Y., Diaz M., De Esteban J., Fernandez F., 
Gabriel D., Herzog F., Holzschuh A., Johl R., Knop E., Kruess A., Marshall 
E.J.P., Steffan-Dewenter I., Tscharntke T., Verhulst J., West T.M. & Yela J.L. 
)2006( Mixed biodiversity benefits of agri-environment schemes in five 
European countries. Ecology Letters, 9, 243-254. www»

Marshall E.J.P., West T.M. & Kleijn D. )2006( Impacts of an agri-environment field 
margin prescription on the flora and fauna of arable farmland in different 
landscapes. Agriculture, Ecosystems and Environment, 113, 36-44. www»

Meek B., Loxton D., Sparks T., Pywell R., Pickett H. & Nowakowski M. 
)2002( The effect of arable field margin composition on invertebrate 
biodiversity. Biological Conservation, 106, 259-271. www»

Pywell R.F., Warman E.A., Hulmes L., Hulmes S., Nuttall P., Sparks T.H., Critchley 
C.N.R. & Sherwood A. )2006( Effectiveness of new agri-environment 
schemes in providing foraging resources for bumblebees in intensively 
farmed landscapes. Biological Conservation, 129, 192-206. www»

טפחו משוכות שיחים לטובת דבורים

בניסוי מבוקר חוזר נמצא שמשוכות שיחים שטופחו במסגרת התכנית  ˆ
the Scottish Rural Stewardship scheme אינן מושכות באביב יותר 
שיחים  משוכות  מאשר  משחרות  או  קנים  מחפשות  בומבוס  מלכות 

המטופחות באופן קונבנציונאלי.

לעידוד חקלאות סביבתית  חוזר מבוקר שבוצע במסגרת התכנית  ניסוי 
שיחים  שמשוכות  מצא  בסקוטלנד  חוות  בחמש   )Rural Stewardship(
שבהן שלטו העוזרד החד-גלעיני )Crataegus monogyna( ושזיף הבר 
בומבוס  מלכות  פחות  ומאי  אפריל  בחודשים  )Prunus spinosa( משכו 
מחפשות קנים מסוג .Bombus spp מאשר שוליים של שדות או אזורים 
עשבוניים )Lye et al. 2009(. לא היה הבדל משמעותי במספר המלכות 
לעידוד  בין משוכות שיחים שנוהלו במסגרת התכנית  קנים  או  ששיחרו 
)גיזום חורף מדי שלוש שנים, מילוי רווחים, צמחייה  חקלאות סביבתית 
באופן  שטופחו  שיחים  משוחות  לבין  ריסוס(  או  גיזום  ללא  מתחת 
היו  העציים שמהם  השיחים  פריחת  לפני  נעשה  המחקר  קונבנציונאלי. 

מורכבות משוכות השיחים.

Lye G., Park K., Osborne J., Holland J. & Goulson D. )2009( Assessing the 
value of Rural Stewardship schemes for providing foraging resources 
and nesting habitat for bumblebee queens )Hymenoptera: Apidae( 
Biological Conservation, 142, 2023-2032. www»
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עמ’ 18

הגבירו את השימוש בשדות תלתן למרעה

לא התקבלו כל ראיות לכך שהגברת השימוש בשדות תלתן למרעה  ˆ
יכולים להגדיל אוכלוסיות של דבורי בר. ניסוי חוזר שבוצע בגרמניה 
הראה שדבורים יחידאיות לא העדיפו לקנן בשדות שנזרעו בתערובת 
של עשב ותלתן לבן. ניסוי שנערך בשוויץ הראה שאם מכסחים תלתן 
לבן בזמן הפריחה, אפשר לצמצם פציעה ותמותה של דבורים על-ידי 

הימנעות מעיבוד לאחר הכיסוח.

 Gathmann יותר שכלל עשרה סוגי שדות, הניחו גדול  במסגרת מחקר 
ועמיתיו )1994( בארבעה שדות שהוקצו לכך ואשר נזרעו זמן קצר לפני 
 Phragmites( מצוי  קנה  גבעולי  של  אגדים  עשב-תלתן,  בתערובת  כן 
הכילה  התערובת  בחורים.  המקננות  )וצרעות(  דבורים  עבור   )australis
 Lolium( רב-שנתי  זּון   ,)Trifolum repens( )זוחל(  לבן  תלתן  ברובה 
perenne(, ואספסת )Medicago sativa(. ארבעה מינים של דבורים בנו 
הנתון בסכנת הכחדה  מין אחד  כולל  אלו,  בגבעולי הקנה בשדות  קנים 
שלושה  קיננו  עצמו  מחקר  באותו  ואולם,   .Megachile alpicola  –
מארבעה מינים אלו גם בגבעולי קנה אשר הונחו בשדות שעורה תרבותית 
קיננו  דבורים  מיני   12 אלו,  לממצאים  בניגוד   .)Hordeum vulgare(
יוני,  בגבעולי קנה שהונחו בשדות בני שנתיים אשר כוסחו לקראת סוף 

ו-16 מינים קיננו בגבעולי קנה באזורי אחו ישנים.

Fluri & Frick )2002( כיסחו במכסחת שחת יבולים של תלתן לבן בזמן 
הפריחה עם עיבוד מכאני ובלעדיו, ועקבו אחרי הפציעה והתמותה של 
דבורי דבש מסוג Apis mellifera המשחרות באופן פעיל בשתי חלקות 
עם  שחת  במכסחת  כיסוח  בזמן  בשוויץ.  דונם   3.3 בשטח  ניסיוניות 
ייבוש(, 62-53 אחוזים  מעבד )אשר מועך את הצמח המכוסח כדי לזרז 
פצועות,  הכיסוח  לאחר  נמצאו  הכיסוח  לפני  ונצפו  ששחרו  מהדבורים 
התבצע  הכיסוח  כאשר  המכוסח.  בעשב  אחר  באופן  תקועות  או  מתות 
ללא מעבד, ירד מספרן הממוצע של הדבורים שנותרו מתות או חסרות 
דבורים  ל-0.2  מעבד(  )עם  למ”ר  דבורים   1.4 של  מממוצע  לעוף  יכולת 
מעבר  לאחר  במעוף  מתרחקות  משחרותאו  נצפו  רבות  ודבורים  למ”ר, 
דרך המכסחת. השפעות הכיסוח עם מעבד )אך לא בלי מעבד( נבדקו גם 
 )Phacelia tanacetifolia – על חלקה של עשב העקרב )פסליה משונצת
לפני  בומבוס.  דבורי  גם  הדבש  דוברי  על  נוסף  נצפו  שבו  דומה,  בשטח 
הכיסוח נצפו בממוצע 0.2 דבורי בומבוס משחרות למ”ר, ובעשב המכוסח 

כמעט לא נמצאו דבורי בומבוס.

Gathmann A., Greiler H-J. & Tscharntke T. )1004( Trap-nesting bees and 
wasps colonizing set-aside fields: succession and body size, management 
by cutting and sowing. Oecologia, 98, 8-14. www»

Fluri P. & Frick R. )2002( Honey bee losses during mowing of flowering 
fields. Bee World, 83, 109-118. www»

שתלו צמחים פורחים ייעודיים בשדות מעובדים

ר’ גם “זרעו תערובת של צמחי ’צוף ואבקה’ בשוליים לא גזומים של שדות חריש”.

נרשמו  ˆ אמריקה  ובצפון  באירופה  שנערכו  ניסויים  בארבעה-עשר 
רב- פורחים  צמחים  על  משחרות  בר  דבורי  של  גדולים  מספרים 

שנתיים או חד-שנתיים שנשתלו בשדות מעובדים.
עשרה ניסויים )שמונה מהם חוזרים( עקבו אחרי דבורים משחרות בחלקות  ˆ

מעובדות שנזרע בהן שיעור גבוה של עשב העקרב )פסליה משונצת(. בכל 
המשחרות  בר  דבורי  של  גדולים  מספרים  נמצאו  מאחד  חוץ  הניסויים 
מהניסויים  בשישה   .Bombus spp. מסוג  דבורים  במיוחד   ,)non-Apis(
נרשם מספרם של מיני דבורים משחרות, וזה נע בין 8 ל-35. בניסוי חוזר 

אחד שבוצע ביוון נמצא שדבורי בר אינן נמשכות במיוחד לפסליה.
ניסוי חוזר מבוקר שנערך בבריטניה הראה שצמחי תבלין רב-שנתיים  ˆ

ממשפחת הקטניות, כולל תלתנים, משכו יותר דבורי בומבוס באזורים 
שבהם היה שיעור גבוה יותר של חקלאות חריש.

של  ˆ יותר  הרחבה  תגובתן  אחרי  עקבו  חוזרים  ניסויים  ארבעה 
על-ידי  שתולים,  פרחים  של  לחלקות  בר  דבור  של  אוכלוסיות 
מדידת מידת ההצלחה ברבייה, מספר הדבורים המקננות או מספר 
סקוטיה  בנובה  שנערך  בניסוי  שמסביב.  באזורים  ששחרו  הדבורים 
 Lupinus( שבקנדה נמצא ששתילת חלקות של תורמוס גדול עלים
את  רבה  במידה  הגבירה  מסחריים  תפוחים  במטעי   )polyphyllus
ניסוי אחר   .Osmia lignaria ההצלחה ברבייה של הדבורה הבנאית
יותר  רב  אינו  דבורים,  וכן מספרן של  הראה שעושר המינים,  בהולנד 
פרחים  של  מחלקות  מ’   1,500 עד   50 המרוחקות  חקלאיות  באדמות 
שתולים. בשני ניסויים שנערכו בגרמניה לא נמצאו מינים, או שנמצאו 
יחידאיות המקננות בשדות שנזרעו  דבורים  יחסית, של  מינים מעטים 

בהם פסליה או תלתן, בהתאמה.

עשרה מהמחקרים המתוארים להלן כללו זריעה של עשב העקרב, צמח 
ירוק.  כדשן  באירופה  קרובות  לעתים  מטופח  אשר  בקליפורניה  מקומי 
 Apis פסליה פורחת היא אטרקטיבית מאוד עבור דבורת הדבש המבויתת
mellifera. כאן מתועדות ראיות על השימוש בצמח על-ידי מינים אחרים 

של דבורים )דבורי בר(.

 Williams & Christian )1991( שתלו פסליה בשלוש חלקות ששטחן 9 
מ”ר בחוות המחקר הניסיונית Rothamsted שבהרטפורדשייר, בריטניה. 
שבעה מינים של דבורי בומבוס, כולל דבורת ה-carder המצויה ארוכת 
 ,B. ]Psithyrus[ vestalis ודבורת הקוקיה Bombus pascuorum הלשון
פקדו את הפסליה. מתוך ביקוריהן של דבורי הבומבוס הפועלות שנצפו, 

97% היו לשם איסוף צוף, ולא אבקה.

חמוציות  של  מסחריים  לשדות  בסמוך  שתלו   )1993( ועמיתיו   Patten
מסוג Vaccinium macrocarpon במדינת וושינגטון ארה”ב, חלקות עם 
17 מינים פורחים – ארבע חלקות בשטח x 1.8 1.2 מ’ לכל מין. חמישה 
ספירה:  בכל  לחלקה  דבורים  מ-30  יותר  בממוצע  משכו  צמחים  מיני 
 ,)Borago officinalis( בורג רפואי ,)Nepeta mussini( נפית החתולים
עשב העקרב )או פסליה משונצת  Phacelia tanacetifolia(, אזוב אניס 
)Agastache foeniculum( ומנטה קוריאנית )A. rugosa(. לשלושה מינים 
היתה לשלושה  )מאביקות של חמוציות(  בומבוס קצרי-לשון  דבורי  של 
מיני צמחים: לוטוס מקרין )Lotus corniculatus(, מנטה קוריאנית, ואזוב 
אניס )17, 23, ו-19 דבורים בממוצע לחלקה לספירה, בהתאמה(. מינים 
אלו –Bombus mixtus,  B. occidentalis,  B. sitkenses – כמעט לא 
לשון  קצרות  דבורים  ו-5   1 )בממוצע  והפסליה  הבורג  צמחי  את  פקדו 
הבומבוס  דבורת  לשון,  ארוכי  מינים  שני  בהתאמה(.  לספירה,  לחלקה 
הקליפורנית B. californicus ו-B. caliginosus, פקדו את צמחי הבורג 

והפסליה במספרים גדולים )יותר מ-70 דבורים לחלקה לספירה(.

האיום: שינויים בשימושי קרקע 
עקב חקלאות
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עמ’ 19

 Gathmann יותר שכלל עשרה סוגי שדות, הניחו גדול  במסגרת מחקר 
ועמיתיו )1994( בארבעה שדות שהוקצו לכך במחוז Kraichgau שבדרום-
מערב גרמניה, ואשר נזרעו זמן קצר לפני כן בפסליה, אגדים של גבעולי 
המקננות  )וצרעות(  דבורים  עבור   )Phragmites australis( מצוי  קנה 
 Apis mellifeara בחורים. שדות הפסליה משכו דבורי דבש רבות מסוג
)דבורים משחרות לא נספרו(, אך דבורים יחידאיות שמקננות בחורים לא 
12 מיני דבורים קיננו  יצרו קנים בגבעולי הקנה בשדות אלו. בהשוואה, 
בני שנתיים שעברו  בגבעולי קנה שהונחו במסגרת אותו מחקר בשדות 

התחדשות טבעית וכוסחו לקראת סוף יוני.

Engels ועמיתיו )1994( זרעו, במשך שנתיים, בשלוש רצועות בקצהו של 
שדה חריש בBaden-Württemberg שבגרמניה, את התערובת המסחרית 
כוסמת   25% והאבקה Tübingen" ]40% פסליה,  הצוף  “תערובת 
הראשונה,  בשנה  רק  נזרעו  רצועות  שתי   .])Fagopyron esculentum(
ורצועה אחת נזרעה בשתי השנים. החוקרים תיעדו 58 מינים של דבורי בר אשר 
קיננו בתיבות קינון מעץ או שיחרו בחלקות, מהם 11 מינים של דבורי בומבוס 
.)Bombus ]Psithyrus[ spp.( וחמישה מינים של דבורי קוקיה Bombus spp. 
.Tübingen-35 מינים של דבורים שיחרו על פרחים שמקורם בתערובת ה

של  חלקות  שלוש  או  שתיים   Carreck & Williams )1997( זרעו 
פסליה(   40%(  Tübingen תערובת   – מסחריות  ואבקה  צוף  תערובות 
ותערובת Ascot Linde )25% פסליה( על קרקע חקלאית בהרטפורדשייר 
כל  מהם  דבורים,  מיני   14 החלקות  משכו  שנתיים  במשך  שבבריטניה. 
ששת המינים הנפוצים של דבורי הבומבוס הבריטיות ושלושה מינים של 
דבורים  של  קטן  מספר  גם  תועד   .Bombus ]Psithyrus[ קוקיה  דבורי 
יחידאיות משלושה מינים )לא יותר משתי דבורים בכל חלקה(. הפסליה 
משכה 99-87 אחוזים מכל ביקורי הדבורים בשתי שנות המחקר. כוסמת, 
מקור לצוף ששיעורו היה 20% ממשקל שתי תערובות הזרעים, הייתה 

גורם המשיכה ל-1% או פחות מכל ביקורי הדבורים.

Gathmann & Tscharntke )1997( עקבו במשך שלוש שנים אחרי צרעות 
ודבורים יחידאיות שקיננו בתיבות קינון עשויות מגבעולי קנה סוף שהונחו 
מינים  רק  עשב-תלתן.  תערובת  נזרעה  שבהם  בגרמניה  שדות  בשלושה 
מעטים אכלסו תיבות קינון אלה, בהשוואה לתיבות קינון שהונחו באזורים 

עשבוניים טבעיים למחצה )בדיווח על ניסוי זה חסרים פרטים כמותיים(.

Carreck ועמיתיו )1999( עקבו במשך שני קיצים אחר 15 מינים של דבורים 
שפקדו פרחים בארבע חלקות עם שישה מינים של צמחים פורחים חד-

שנתיים בחוות המחקר Rothamsted שבהרטפורדשייר, בריטניה. דבורי 
Bombus terrestris/( זנב  זנב ואדומות  בומבוס קצרות לשון – צהובות 

lucorum ו-B. lapidariu/ruderarius( היו דבורי הבר שביקרו בתדירות 
הגבוהה ביותר. הצמחים שפקדו הדבורים במספרים הגדולים ביותר היו 

.)Centaurea cyanus( פסליה ובורג, ובשנה השנייה בלבד דרדר כחול

חוזר שנערך בגרמניה על חברות של דבורים משחרות בשדות  במחקר 
מצאו  סוג(,  מכל  חזרות  )ארבע  שונים  ניהול  ובמשטרי  שונים  בגילאים 
Steffan-Dewenter & Tscharntke )2001( שבשדות בני שנה שנזרעה 
בהם פסליה היה מספר דומה של דבורים, אך פחות מינים של דבורים 
)13 מינים לשדה בממוצע(, בהשוואה לשדות בני שנה עד 5 שנים שעברו 
התחדשות טבעית )29-15 מינים לשדה(. דבורים שנמצאו על פסליה היו 
בעיקר מינים נפוצים של דבורת הבומבוס ושל הדבורה היחידאית מסוג 
Lasioglossum, ואילו כמה דבורים מתמחות ודבורים הנמצאות בסכנת 

הכחדה נמצאו משחרות בשדות שעברו התחדשות טבעית.

Carreck & Williams )2002( זרעו תערובת של שישה מינים חד-שנתיים 
פורחים – דרדר כחול, חלמית גדולה )Malva sylvestris( )שניהם צמחים 
 )Calendula officinalis( החתול  ציפורני  כוסמת,  בורג,  מקומיים(, 
ופסליה – בארבע חלקות בחוות המחקר Rothamsted בהרטפורדשייר 

שבבריטניה, והעריכו את ערכן כמזון לחרקים. התערובת משכה 16 מיני 
דבורים, והנפוצים ביותר היו דבורי דבש Apis mellifera ודבורי בומבוס 
הבחנה  הייתה  )לא   Bombus lapidaries/B. ruderarius זנב  אדומות 
פרחי  על  היו  הבומבוס  דבורי  ביקורי  מכל  אחוזים   97 במחקר(.  ביניהם 
פסליה ובורג, ו-67 אחוזים מכל ביקורי הדבורים היחידאיות היו על ציפורני 
החתול. דבורים מהמינים B. pascuorum ודבורי גינה B. Hortorum )שני 

מינים של דבורים ארוכות לשון( תועדו במספרים נמוכים יחסית.

Fluri & Frick )2002( תיעדו 0.2 דבורי בומבוס משחרות בכל מ”ר בחלקת 
פסליה יחידה בשטח של 3 דונמים בשוויץ.

Dramstad ועמיתיו )2003( תיעדו ב-1994 את מספרן של דבורי הבומבוס 
שבנורבגיה,   Vestby-ב מ”ר   2x210 בשטח  אחת  קרקע  רצועת  שפקדו 
בומבוס  דבורי   237 של  שיא  תיעדו  הם  ביולי  ב-17  בפסליה.  שנזרעה 
ברצועת הקרקע )0.6 דבורים למ”ר(, מספר אשר דעך בהדרגה ל-93 דבורים 

)0.2 דבורים למ”ר( ב-28 ביולי.

בניסוי חוזר בנושא חרקים פוקדי-פרחים שבוצע בשש חלקות של דונם 
אחד ליד סלוניקי שביוון, אשר נזרעו בפסליה, נמצא ש-95 אחוזים מכל 
בחלקות  תועדו  לא   .)Petanidou 2003( דבש  דבורי  של  היו  הביקורים 
דבורי בומבוס משחרות, וכן נצפו רק מעט דבורים יחידאיות, בעיקר דבורי 
תקופת  בכל  מינים  משישה  יותר  )לא   Halictidae-ה ממשפחת  זיעה 

פריחה שהיא, ובסך הכול 12 מינים(.

 Heard בניסוי חוזר מבוקר שנערך במזרח אנגליה ובמרכז אנגליה הראו
ועמיתיו )2007( שחלקות בשמונה אתרים אשר נזרעה בהן תערובת זרעים 
 Lotus מקרין  ולוטוס   Trifolium spp. )תלתן  קטניות   20% שהכילה 
corniculatus( משכו מספרים גבוהים מאוד של דבורי בומבוס בהשוואה 
של  )ממוצע  לאתר  טיפוסית  לא-יבולית  צמחייה  עם  בקרה  לחלקות 
בומבוס  דבורי   2 לעומת  הניסוי  בחלקות  מ”ר  ל-200  בומבוס  דבורי   26
ל-200 מ”ר בחלקות הבקרה(. דבורי דבש Apis mellifera ודבורי קוקיה 
).Bombus ]Psithyrus[ spp( נמצאו בחלקות הניסוי במספרים נמוכים 
יחסית. המחקר הראה גם שמספרן של דבורי בומבוס בחלקות שנזרעו 
יותר באזורים שבהם היה  בצמחים המספקים מזון לדבורים היו גבוהים 
שיעור גבוה יותר של אדמות חריש ברדיוס של 1 ק”מ, בהשוואה לאזורים 
ובתי  מיוערים  אזורים עשבוניים, שטחים  ויותר  חריש  פחות אדמות  עם 
יותר  חשובה  קטניות  צמחי  ששתילת  מדגים  זה  ממצא  עירוניים.  גידול 

עבור דבורי הבומבוס באזורים שעוברים חריש אינטנסיבי.

 Lupinus( הראו ששתילת תורמוס גדול עלים )ועמיתיו )2008 Sheffield
תפוחים  מטעי  בשלושה  מ’   3x45 בשטח  בחלקות  מקומי   )polyphyllus
בנובה סקוטיה שבקנדה, הגבירה את ההצלחה ברבייה של הדבורה הבנאית 
)Osmia lignaria(. קנים שהונחו בסמוך לחלקות התורמוס היו כבדים יותר 
והכילו יותר דבורים חדשות בהשוואה לתיבות קינון שהונחו באותם מטעים 

אך במרחק 600 מ’ מחלקות התורמוס.

Kohler ועמיתיו )2008( שתלו 17 מינים של צמחים פורחים חד-שנתיים 
ורב-שנתיים בחלקות בשטח 100 מ”ר בחמישה אתרים על אדמות של 
של  והמגוון  השפע  את  מדדו  הם  הולנד.  במרכז  אינטנסיבית  חקלאות 
באורך  חתכים  לאורך  דגימה  נקודות  בעשר  אחד  קיץ  במשך  הדבורים 
חתכי  חמישה  לאורך  וכן  חלקה,  מכל  והתרחקו  יצאו  אשר  מ’   1,500
והמגוון  לצד תעלות. השפע  עברו  כל החתכים  מ’.  באורך 1,500  בקרה 
של הדבורים בתוך חלקות הפרחים היו גבוהים ב-80-60 אחוזים מלאורך 
זה  חתכי הבקרה, אך לא במקומות אחרים לאורך חתכי הניסוי. ממצא 
מעלה את המסקנה שחלקות של צמחים המספקים מזון לדבורים אינן 
הראשונה.  בשנה  לפחות  הסובב,  בנוף  הדבורים  מספר  את  מגדילות 
הערכים הנמוכים ביותר של מספר הדבורים ומספר מיני הדבורים נרשמו 

בנקודת הדגימה שהייתה מרוחקת 50 מ’ מחלקות הפרחים.
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Tuell ועמיתיו )2008( העריכו בניסוי חוזר את מידת משיכתן של דבורי 
בר למינים שונים של צמחים רב-שנתיים מקומיים במזרח ארה”ב )חמש 
חלקות של 1 מ”ר מכל מין(. הדבורים נמשכו מאוד אל תשעה מתוך 43 
המינים, עם ממוצע של חמש דבורי בר או יותר בכל חלקה, כפי שנמדד 
 Potentilla בדגימת ואקום או בתצפית מתוזמנת. תשעה מינים אלו היו
 fruticosa, Scrophularia marilandica, Veronicastrum virginicum,
 Ratibida pinnata, Agastache nepetoides, Silphium perfoliatum,
Locelia siphilitica, Solidago riddellii, Solidago speciosa. שלושה 
 Zizia aurea, Fragaria virginiana, Coreopsis( אחרים  צמחים  מיני 
lanceolata( משכו דבורי בר בתחילת העונה )מאי ויוני( – זמן קריטי עבור 

מיני דבורים המופיעים מוקדם, כאשר יש בדרך כלל פחות פרחים.

בניסוי אקראי, מבוקר וחוזר שבוצע בארבע חוות בדרום-מערב אנגליה 
)Potts et al. 2009( נמצא שחלקות של אדמות מרעה בשטח 10x50 מ’ 
אשר נזרעו מדי שנה בתערובת של קטניות או עשב וקטניות, סיפקו מזון 
למספר גדול יותר של דבורי בומבוס נפוצים )יותר פרטים ויותר מינים( 
מאשר שבע אפשרויות אחרות לניהול עשב. במחקר בוצעו, על פני ארבע 
בכל  בכל החלקות העשבוניות תועדו,  ניהול.  סוג  חזרות מכל   12 שנים, 
שנה שהיא, לא יותר מ-2.2 דבורי בומבוס בממוצע לחתך, וזאת בהשוואה 
ליותר מ-15 דבורי בומבוס לכל חתך בשני טיפולי הזריעה בשנה אחת. 
אדום  תלתן   ,)Trifolium repens( לבן  תלתן  כללו  הזרועות  הקטניות 
 Lotus( מקרין  ולוטוס   )Vicia sativa( תרבותית  בקיה   ,)T. Pratense(

.)corniculatus
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זרעו תערובת של צמחי “צוף ואבקה” בשוליים לא 
גזומים של שדות חריש

ר’ גם “שתלו צמחים פורחים ייעודיים בשדות מעובדים”.

מבוקרים(  ˆ מהם  )שלושה  באירופה  שנערכו  חוזרים  ניסויים  חמישה 
תערובת  נזרעה  שבהם  שדות  בשולי  משחרות  בומבוס  דבורי  תיעדו 
של זרעי צמחים המספקים צוף ואבקה. ארבעה ניסויים הראו ששולי 
שדות שנזרעו בקטניות רב-שנתיות פורחות משכו הרבה יותר דבורי 
טבעית  התחדשות  שעברו  שדות  שולי  מאשר  משחרות  בומבוס 
גזומים  ניסויים(, או שוליים  ניסויים(, שוליים עשבוניים )ארבעה  )שני 
)שלושה ניסויים(. שלושה ניסויים חוזרים הראו שתערובת של צמחים 
חד-שנתיים  צמחים  )כולם  קטניות  כולל  מזון,  המספקים  חקלאיים 
בניסוי אחד( מושכים יותר דבורי בומבוס מאשר תערובת של פרחי בר 

רב-שנתיים, לפחות בשנה הראשונה.
של  ˆ שערכם  לכך  ראיות  נמצאו  בבריטניה  שנערכו  ניסויים  בשלושה 

שוליים שנזרעו בצמחי יבול ממשפחת הקטניות עבור דבורי בומבוס 
יורד עם הזמן, ושיש לזרעם מחדש מדי כמה שנים.

לא התקבלו ראיות על ההשפעות של ניהול שולי שדות על דבורים  ˆ
יחידאיות.

כמה צעדים ספציפיים לעידוד החקלאות הסביבתית באירופה מתמקדים 
“צוף  זרעי  של  בתערובות  עוסק  זה  סעיף  חריש.  שדות  של  בשוליים 
ואבקה” המכילים צמחים לא מקומיים או צמחי יבול, ואשר מטרתן לספק 
מקורות צוף ואבקה לדבורים ולחרקים פוקדי-פרחים אחרים. למידע על 
תערובות לצוף ונקטר אשר מורכבות מפרחי בר מקומיים בלבד, ר’ “זרעו 

תערובת פרחי בר מקומיים בשוליים לא גזומים של שדות חריש”.

נמצא   ,)Lagerlöf et al. 1992( שוודיה  במרכז  שנערך  חוזר  במחקר 
שארבעה שוליים של שדות, ברוחב 2 מ’, אשר נזרעו בתערובת של קטניות 
לבנה  דבשה  או   )Trifolium pretense( אדום  תלתן  של  רוב  שהכילה 
)Melilota alba(, משכו הרבה יותר דבורי בומבוס .Bombos spp מאשר 
שולי שדות שעברו התחדשות טבעית ואזורי מרעה יבשים עתירי-מינים. 
תלתן אדום היה המושך ביותר – 72% מכל 413 הדבורים תועדו בשוליים 
 Apis דבש  לדבורי  ביותר  המושכת  הייתה  לבנה  דבשה  בו.  שנזרעו 

mellifera, ומשכה 98% מ-2,422 הדבורים שתועדו במחקר.

בשולי  שנזרעו  זרעים  תערובות  עם  שבוצע  חלקות(  )חמש  חוזר  בניסוי 
שדבורי   )2006( ועמיתיו   Carvell מצאו  יורקשייר,  בצפון  בחווה  שדה 

האיום: שינויים בשימושי קרקע 
עקב חקלאות

http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=12064
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=12106
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=11889
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=11938
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=12095
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=12115
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=11819
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=11848
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=11892
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=12147
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=11897
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=11941
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=12227
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=12031
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=11954
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=11769
http://conservationevidence.com/ViewSummary.aspx?ID=11895


עמ’ 21

בומבוס קצרות לשון )B. terrestris, B.lucorum,B. pratorum( העדיפו 
יבולי תלתן חד-שנתיים שכללו בורג רפואי  נזרעו  בבירור חלקות שבהן 
)Borago officinalis( ודבשה רפואית )Melilotus officinalis(, על פני 
של  ביותר  הרב  הכללי  רב-שנתיים. השפע  בר  פרחי  זרעי  של  תערובת 
דבורי הבומבוס היה בתערובת הצוף החקלאית החד-שנתית. 70 אחוזים 
בממוצע מהאבקה שנאספה על-ידי דבורי בומבוס פועלות צהובות זנב 

)B. terrestris( ואשר נדגמה במחקר זה, היו מפרחי בורג.

ברחבי  ק”מ   10x10 בשטח  ריבועים  ב-32  שבוצע  מבוקר  חוזר  במחקר 
אנגליה )Pywell et al. 2006(, היו הרבה יותר מינים ויותר פרטים של דבורי 
בומבוס בשולי שדות שנזרעו שנה עד שנתיים לפני כן בתערובת צוף ואבקה 
)ממוצע  ו-86 דבורים/חתך( מאשר בשוליים עשבוניים  <3 מינים  )ממוצע 
1.3-1.4 מינים ו-6-8 דבורים/חתך( או בשוליים גזומים )ממוצע 0.1 מינים 
ו-0.2 דבורים/חתך(. בשוליים שנזרעו בתערובות אבקה וצוף היו יותר דבורי 
בומבוס, אך לא יותר מינים של דבורי בומבוס )בממוצע 86 דבורים/חתך( 
בהשוואה לשוליים שבהם נזרעו פרחי בר )43 מינים/חתך(. מספרן של דבורי 
בומבוס ארוכות לשון )בעיקר דבורי carder מצויות B. pascuorum ודבורי 
בומבוס הגינה B. hortorum( עמד ביחס ישר למספר ההסכמים שנחתמו 

עם החקלאי לזריעת תערובת האבקה והצוף בכל ריבוע של 10 ק”מ.

ומזרח  אנגליה  חוזר מבוקר שנערך בשישה אתרים ברחבי מרכז  בניסוי 
אנגליה מצאו Carvell ועמיתיו )2007( ששוליים של שדות דגנים ברוחב 
שישה מטרים שנזרעה בהם תערובת של פרחי צוף, סיפקו מזון למספר 
גדול הרבה יותר של דבורי בומבוס משחרות )יותר מינים ויותר פרטים( 
לא-גזומים שעברו  שוליים  או  עשבוניים,  שוליים  גזומים,  שוליים  מאשר 
 Bombus הלשון  ארוכי  המינים  נצפו  הדבורים  בין  טבעית.  התחדשות 

ruderatus ו-B. muscorum, שהם מינים נדירים באנגליה.

קטניות  ארבע  על  מבוססת  הייתה  הצוף  פרחי  של  הזרעים  תערובת 
 ,)Trifolium hybridum( אלסיקי  תלתן  אדום,  תלתן  חקלאיות: 
 Onobrychis( בקייתית  וכרבולת   )Lotus corniculatus( מקרין  לוטוס 
ששימשה  הבר  פרחי  של  הזרעים  תערובת  כמו  שלא   .)viciifolia
בומבוס  דבורי  ליותר  מזון  סיפקה  הצוף  פרחי  תערובת  מחקר,  באותו 
מאשר טיפולים אחרים שבוצעו בשנת המחקר הראשונה. ואולם, בניגוד 
וביוני,  במאי  פרחים  רק מעט  סיפקה  זו  הבר, תערובת  פרחי  לתערובת 
כאשר מלכות בומבוס של מינים המופיעים באיחור משחרות. בתערובת 
זו הייתה גם ירידה במספר הפרחים בשנה השלישית, ובשנה זו לא היה 
ניכרת  במידה  גדולה  מזון  להם  סיפקה  שהיא  הבומבוס  דבורי  מספר 

ממספר דבורי הבומבוס שניזונו מתערובות זרעי פרחי הבר.

בשוליים של שדות חריש אשר נזרעה בהם תערובת של זרעי קטניות ועשב 
יותר של צמחים המספקים מזון  היה לאורך ארבע שנים עושר מינים רב 
לדבורי בומבוס )עם כיסוי של כמעט 100% תלתן אלסיקי ותלתן אדום שנה 
אחת לאחר הזריעה( בהשוואה לשוליים שעברו התחדשות טבעית בקרקע 
 Gardiner et al.( בריטניה  קנט,  שבמחוז   Romney Marsh-ב חקלאית 
2008(. במחקר זה לא דווח על ביקורי דבורים. צעידה בזמנים קבועים לאורך 
 Edwards & Williams( חתכים בשולי התלתן, אשר דווחה במקום אחר
המשחרות  הבומבוס  דבורי  במספר   300 פי  של  עלייה  הראתה   ,)2004
בשוליים שבהם נזרע תלתן, אך לרוע המזל לא בוצעה ספירת בקרה לשם 
רב- עשבים  פלשו  והרביעית  השלישית  המחקר  בשנות  ואולם,  השוואה. 

שנתיים אל תוך חלקות התלתן, ומספר הפרחים ירד במידה רבה.

ובסקוטלנד,  באנגליה  חוות  ב-41  שנערך   )2008-2005( מבוקר  חוזר  במחקר 
שבהם  בשוליים  יותר  גדול  פועלות  בומבוס  דבורי  של  הממוצע  מספרן  היה 
נזרעה תערובת זרעים עשירה בקטניות בהשוואה לשולי שדות אחרים )שוליים 
עשבוניים או שולי ערוצים; Edwards 2008(. לא בוצע כל ניתוח סטטיסטי רשמי 
ששחרו  פועלות  דבורים  של  היחסי  במספר  ירידה  נצפתה  אלה.  נתונים  של 
בשוליים אלה לאחר שעברו יותר משלוש שנים מזריעתם )נתונים מחמש חוות(.

Carvell C., Meek W.R., Pywell R.F., Goulson D. & Nowakowski M. )2007( 
Comparing the efficacy of agri-environment schemes to enhance 
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Applied Ecology, 44, 29-40. www»
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Assessing the value of annual and perennial forage mixtures for 
bumblebees by direct observation and pollen analysis. Apidologie, 37, 
326-340. www»
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זרעו תערובת פרחי בר מקומיים בשוליים לא גזומים 
של שדות חריש

לא  ˆ שדות  ששולי  הראו  בבריטניה  שבוצעו  חוזרים  ניסויים  חמישה 
נזרעו בפרחי בר ואחר כך כוסחו, מספקים מזון לשפע  גזומים אשר 
גדול יותר )ובשלושה ניסויים גם לעושר מינים גדול יותר( של דבורי 
)בכל חמשת  גזומים של שדות  בומבוס משחרות בהשוואה לשוליים 
לא  לשוליים  או  ניסויים(,  )בארבעה  עשבוניים  לשוליים  הניסויים(, 
קטן  בניסוי  ניסויים(.  )בשלושה  טבעית  התחדשות  שעברו  גזומים 
אחר תועד מספר שווה של מיני דבורים ברצועות שנזרעו בפרחי בר 

וברצועות שעברו התחדשות טבעית.
ממשפחת  ˆ רב-שנתיים  עשבים  של  שנוכחותם  הדגימו  ניסויים  שני 

הקטניות בתערובות הזרעים חשובה בתור מקור מזון לדבורי בומבוס, 
ובמיוחד למינים של דבורים ארוכות לשון.

ניסוי חוזר קטן אחד הראה שמינים של דבורי בומבוס ארוכות לשון  ˆ
חלקות  בבירור  מעדיפים   )B. hortorum-ו  Bombus pascuorum(
חד-שנתיים  צמחים  של  תערובת  פני  על  רב-שנתיים  בר  פרחי  של 

המספקים מזון לדבורים.
לא התקבלו כל ראיות על ההשפעות של ניהול שולי שדות על דבורים  ˆ

יחידאיות.

 ADAS Bridgets Research-ב  1998 בשנת  תועדו  דבורים  מיני  תשעה 
שנים  שלוש  שוליים,  רצועות  בשלוש  שבבריטניה  בהמפשייר   Centre
 Carreck et al.( אחרי שנזרעו בתערובת מגוונת של זרעי עשב ופרחי בר
1999(. מספר שווה של מינים תועד במסגרת אותו מחקר ברצועת שוליים 

אחת שעברה התחדשות טבעית.

ניסוי חוזר מבוקר וקטן בנושא אפשרויות ניהול של שולי שדות, שבוצע במשך 
קיץ אחד בשתי חוות בצפון יורקשייר בבריטניה )Meek el al. 2002(, מצא 
יותר של דבורי בומבוס .Bombus spp בארבעה שוליים  שפע גדול הרבה 
ברוחב 6 מ’ אשר נזרעו בתערובת פרחי בר ועשבוניים מאשר בארבעה שולי 

שדות בקרה שנגזמו או עברו התחדשות טבעית ונזרעו בעשבוניים.
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בניסוי חוזר מבוקר בן שלוש שנים שבוצע על שלושה שוליים של שדות 
שחלקות   )2004( ועמיתיו   Carvell מצאו  יורקשייר  בצפון  בחווה  חריש 
שוליים ברוחב 6 מ’ אשר נזרעו באופן מלא או חלקי )חצי( בתערובת זרעי 
עשב ופרחי בר מקומיים, סיפקו מזון למספר גדול הרבה יותר של דבורי 
בומבוס בהשוואה לשוליים שנזרעו בציצי דשא או בהשוואה לשולי בקרה 
שנגזמו. השוליים שנזרעו בפרחי בר סיפקו מזון, בשנת המחקר הראשונה 
לשוליים  בהשוואה  בומבוס  דבורי  של  יותר  הרבה  גדול  למספר  בלבד, 
שעברו התחדשות טבעית במסגרת אותו ניסוי. הבדל זה לא היה משמעותי 
כאשר נבחן הממוצע של כל שלוש שנות המחקר. ואולם, השוליים שנזרעו 
גדולים  למספרים  מזון  עקבי  באופן  סיפקו  הבר  פרחי  זרעי  בתערובת 
הצטיינו  טבעי  התחדשות  שעברו  השוליים  ואילו  בומבוס,  דבורי  של 
 בשפע דבורי בומבוס בשנה אחת והיו דלים בדבורים בשנתיים האחרות.

 Pywell et( אנגליה  ובמזרח  אנגליה  במרכז  שנערך  מבוקר  חוזר  בניסוי 
וכן  בומבוס  דבורי  של  שיחור  בפעילות  ניכרת  עלייה  נצפתה   )al. 2005
בעושר המינים ב-18 שוליים לא גזומים שנזרעו בתערובת זרעי פרחי בר, 
בהשוואה לאתרי בקרה שבהם גדלו דגנים ואשר נוהלו באופן קונבנציונאלי 
)conservation headlands(. תערובת  אזורי שימור  ל-16  או בהשוואה 
ורב-שנתיים.  חד-שנתיים  עלים  רחבי  ועשבים  דשאים  הכילה  הזרעים 
של  הזרעים  בתערובת  בהכללתם  תלויה  הייתה  שהתקבלה  התוצאה 
 Trifolium אדום  תלתן  כמו  לדבורים,  מזון  המספקים  עיקריים  מינים 
 Borago רפואי  ובורג   Lotus corniculatus מקרין  לוטוס   ,pretense
קצרות  בומבוס  דבורי  של  למינים  במיוחד  חשוב  האחרון   .officinalis

.B. lucorum-ו Bombus terrestris לשון, כמו

שדות  בשולי  זרעים  תערובות  נזרעו  שבו  חלקות(  )חמש  חוזר  בניסוי 
המינים  ששני   )2006( ועמיתיו   Carvell מצאו  יורקשייר  בצפון  בחווה 
 B.-ו B. pascuorum( הנפוצים בבריטניה של דבורי בומבוס ארוכות לשון
רב-שנתיים  בר  פרחי  תערובת  עם  חלקות  בבירור  העדיפו   )hortorum
רפואי  בורג  ]כולל  שנזרעו  חד-שנתיים  חקלאיים  צוף  צמחי  פני  על 
)Borago officinalis(, צנון הגינה )Raphanus sativus( ודבשה רפואית 
)Melilotus officinalis([, אף ששפע דבורי הבומבוס הכולל היה הגבוה 
החד-שנתיים.  החקלאיים  הצוף  צמחי  מתערובת  הצמחים  על  ביותר 
 carder-76 אחוזים, בממוצע, מהאבקה שאספו הפועלות של דבורת ה

המצויה B. pascuorum שנדגמו במחקר זה היו מצמח התלתן האדום.

בניסוי חוזר מבוקר שבוצע על שלושים ושניים ריבועים בשטח 10x10 ק”מ 
ברחבי אנגליה )Pywell et al. 2006( נצפו בשולי שדות שנזרעו בתערובת זרעי 
פרחי בר, מינים ופרטים רבים הרבה יותר של דבורי בומבוס )ממוצע <3 מינים 
ו-43 דבורים/חתך( מאשר בשוליים עשבוניים )ממוצע 1.4-1.3 מינים ו-8-6 
 דבורים/חתך( או בשוליים גזומים )בממוצע 0.1 מינים ו-0.2 דבורים/חתך(.

בניסוי חוזר מבוקר שנערך בשישה אתרים ברחבי מרכז אנגליה ומזרחה 
)Carvell et al. 2007( סיפקו שולי שדות דגנים ברוחב 6 מ’ שנזרעו ב-21 
של  יותר  הרבה  גדול  למספר  מזון  ורב-שנתיים  חד-שנתיים  בר  פרחי 
דבורי בומבוס משחרות )יותר מינים ויותר פרטים( בהשוואה לשולי שדות 
סיפקו  והשלישית  השנייה  המחקר  בשנת  שימור(.  שטחי  )כולל  גזומים 
תערובות זרעים אלו מזון ליותר דבורי בומבוס משחרות )יותר מינים ויותר 
פרטים( בהשוואה לשולי שדות עשבוניים ולשולי שדות לא גזומים שעברו 
התחדשות טבעית, ובשנה השלישית – לאותו מספר דבורים כמו תערובת 
צוף שהייתה מבוססת על קטניות חקלאיות. שנה עברה עד שתערובת 
פרחי הבר התבססה כראוי, אך היא ספקה מזון לדבורים במשך חלק גדול 
יכולה אף  יותר מהשנה בהשוואה לתערובת הצוף. תערובת פרחי הבר 
להחזיק מעמד חמש עד עשר שנים, ללא דעיכה במספר הפרחים אחרי 

שלוש שנים כמו במקרה של תערובת הצוף.

Carreck N.L., Williams I.H. & Oakley J.N. )1999( Enhancing farmland for 
insect pollinators using flower mixtures. Aspects of Applied Biology, 54, 
101-108. www»

Carvell C., Meek W.R., Pywell R.F. & Nowakowski M. )2004( The response 
of bumblebees to successional change in newly created arable field 
margins. Biological Conservation, 118, 327-339. www»

Carvell C., Meek W.R., Pywell R.F., Goulson D. & Nowakowski M. )2007( 
Comparing the efficacy of agri-environment schemes to enhance 
bumble bee abundance and diversity on arable field margins. Journal of 
Applied Ecology, 44, 29-40. www»

Carvell C., Westrich P., Meek W.R., Pywell R.F. & Nowakowski M. )2006( 
Assessing the value of annual and perennial forage mixtures for 
bumblebees by direct observation and pollen analysis. Apidologie, 37, 
326-340. www»

Meek B., Loxton D., Sparks T., Pywell R., Pickett H. & Nowakowski M. 
)2002( The effect of arable field margin composition on invertebrate 
biodiversity. Biological Conservation, 106, 259-271. www»

Pywell R.F., Warman E.A., Carvell C., Sparks T.H., Dicks L.V., Bennett D., 
Wright A., Critchley C.N.R. & Sherwood A. )2005( Providing foraging 
resources for bumblebees in intensively farmed landscapes. Biological 
Conservation, 121, 479-494. www»

Pywell R.F., Warman E.A., Hulmes L., Hulmes S., Nuttall P., Sparks T.H., 
Critchley C.N.R. & Sherwood A. )2006( Effectiveness of new agri-
environment schemes in providing foraging resources for bumblebees 
in intensively farmed landscapes. Biological Conservation, 129, 192-206. 

גזומים  לא  חריש  שדות  של  השוליים  את  השאירו 
ואפשרו התחדשות טבעית

בארבעה ניסויים חוזרים שבוצעו בבריטניה נמצא מספר גדול יותר של  ˆ
דבורי בומבוס משחרות )ובשני ניסויים גם יותר מיני דבורים( בשוליים 
ניסוי לא-חוזר קטן  גזומים.  גזומים של שדות בהשוואה לשוליים  לא 
אחד מצא שעושר מיני הדבורים בשוליים שעברו התחדשות טבעית 
היה דומה לזה שבשוליים שנזרעו בפרחי בר. בניסוי חוזר קטן אחר 
לא נמצא הבדל בשפע או במגוון של דבורי בומבוס בשוליים שעברו 

התחדשות טבעית בהשוואה לשוליים שנגזמו.
שני ניסויים העלו שערכם של שולי שדות לא גזומים שעברו התחדשות  ˆ

ואשר  מזיקים  בר  עשבי  שנחשבים  קוצים  מיני  על  מבוסס  טבעית 
שולי  דבורים, של  עבור  נמצא שערכם,  ניסויים  בשני  בקרה.  דורשים 
שדות לא גזומים שעברו התחדשות טבעית לא היה עקבי משנה לשנה.

לא התקבלו כל ראיות להשפעות של ניהול שולי שדות על דבורים יחידאיות. ˆ

תשעה מיני דבורים תועדו ברצועה אחת בשוליים של שדה אשר שעבר 
 ADAS Bridgets Research-ב שנים  שלוש  במשך  טבעית  התחדשות 
Centre בהמפשייר שבבריטניה ב-Carreck et al. 1999( 1998(. מספר 
המינים ברצועה זו היה שווה למספרם בשלוש רצועות שנזרעו במסגרת 

אותו מחקר בתערובת זרעים של פרחי בר שונים.

בניסוי חוזר, מבוקר וקטן שעסק באופציות הניהול של שולי שדות שנערך 
 ,)Meek et al. 2002( יורקשייר בבריטניה בקיץ אחד בשתי חוות בצפון 
לא נמצאו דבורי בומבוס .Bombus spp רבות במידה ניכרת )יותר מינים 
6 מ’ שעברו התחדשות  או יותר פרטים( בארבע רצועות שוליים ברוחב 

טבעית בהשוואה לארבע רצועות שוליים גזומים.

בניסוי חוזר ומבוקר שנעשה בשוליים של שדות חריש בבריטניה שעברו 
התחדשות טבעית במשך שנה אחת, נמצא שהשוליים סיפקו מזון לדבורי 
דבש ולדבורי בומבוס רבות הרבה יותר מאשר שוליים גזומים שלא רוססו 
ושנוהלו כאזורי שימור )ממוצע של 50-10 דבורים/חתך בשוליים שעברו 
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שימור;  באזורי  דבורים/חתך  מ-3  לפחות  בהשוואה  טבעית  התחדשות 
.)Kells et al. 2001

בניסוי חוזר מבוקר שבוצע בשלושה שוליים של שדות חריש בחוות אחת 
 6 )2004( ששולי שדות ברוחב  ועמיתיו   Carvell יורקשייר, מצאו  בצפון 
בומבוס  לדבורי  מזון  סיפקו  טבעית,  התחדשות  ושעברו  עובדו  שלא  מ’ 
משחרות  הרבה יותר מאשר שוליים שנזרעו בציצי דשא או שולי שדה 
אחת  בשנה  רק  התקבלה  זו  תוצאה  ואולם,  לבקרה.  ששימשו  גזומים 
ו-2002(   2000( האחרות  בשנתיים  המחקר.  שנות  שלוש  מתוך   )2001(
בומבוס  לדבורי  מזון  טבעית  התחדשות  שעברו  השדה  שולי  סיפקו  לא 
רבות יותר מאשר שטחי הבקרה או השטח העשבוני. בשנת 2001 שיחרו 
דבורי הבומבוס בעיקר על צמחי קוצן פשוט )Cirsium vulgar( – עשב 
בר מזיק שהיה צורך לכסחו בסוף אותו קיץ. הטיפול היחיד שלא סיפק 
מזון למספרים עקביים של דבורי בומבוס בכל שלוש שנות המחקר היה 

של שוליים שעברו התחדשות טבעית.

בעושר  והן  בומבוס  דבורי  של  השיחור   בפעילות  הן  נצפה  ניכר  גידול 
המינים ב-18 שוליים לא גזומים שעובדו באופן קבוע ושהתאפשרה בהם 
לזוגות של אתרי בקרה  התחדשות טבעית במשך חמש שנים, בהשוואה 
וב-  East Anglia-ניהול קונבנציונאלי ב דגנים תחת משטר  גדלו  שבהם 
West Midlands בבריטניה )Pywell et al. 2005(. בשוליים הלא גזומים 
הלא  בשוליים  או  השימור  בשטחי  מאשר  צמחים  מיני  יותר  הרבה  היו 
גזומים שנזרעו בתערובת זרעי פרחי בר. ואולם, שני מינים שנחשבו צמחי 
בר מזיקים – קוצן פשוט וקוצן השדה )Cirsium arvense( - שימשו צמחי 
לידי  להביא  עלולה  זו  אופציה  ולכן  הבומבוס,  דבורי  עבור  עיקריים  מזון 

קונפליקט בין מטרות חקלאיות למטרות שמירת טבע.

שולי שדות שעברו התחדשות טבעית סיפקו מזון לפחות דבורי בומבוס 
שנזרעו  לשוליים  בהשוואה  בממוצע(  מ’  מינים/100  ו-2.7  פרטים   18(
בתערובת זרעים של פרחי בר )29 דבורי בומבוס, 3.0 מינים/100 מ’(, אך 

בניתוח שנערך לא בוצעה השוואה ישירה בין שני הטיפולים.

ומזרח  אנגליה  חוזר מבוקר שנערך בשישה אתרים ברחבי מרכז  בניסוי 
אנגליה מצאו Carvell ועמיתיו )2007( ששולי שדות שעברו התחדשות 
משחרות  בומבוס  דבורי  של  יותר  גדולים  ובמגוון  במספר  תמכו  טבעית 
המחקר  בשנת  רק  אך  שימור(,  שטחי  )כולל  גזומים  שוליים  מאשר 
הראשונה. בשנה השנייה והשלישית לא היה מספר דבורי הבומבוס שונה 
במידה רבה ממספרם בשטחים שנגזמו, אך ייתכן שהדבר נובע מנוכחותם של 
משאבים פורחים אטרקטיביים יותר על אותם שולי שדות שהשתתפו בניסוי.

Carreck N.L., Williams I.H. & Oakley J.N. )1999( enhancing farmland for 
insect pollinators using flower mixtures. Aspects of Applied Biology, 54, 
101-108. www»

Carvell C., Meek W.R., Pywell R.F., Goulson D. & Nowakowski M. )2007( 
Comparing the efficacy of agri-environment schemes to enhance 
bumble bee abundance and diversity on arable field margins. Journal of 
Applied Ecology, 44, 29-40. www»

Carvell C., Meek W.R., Pywell R.F. & Nowakowski M. )2004( The response 
of bumblebees to successional change in newly created arable field 
margins. Biological Conservation, 118, 327-339. www»

Kells A.R., Holland J. & Goulson D. )2001( The value of uncropped field 
margins for foraging bumblebees. Journal of Insect Conservation, 5, 283-
291. www»

Meek B., Loxton D., Sparks T., Pywell R., Pickett H. & Nowakowski M. 
)2002( The effect of arable field margin composition on invertebrate 
biodiversity. Biological Conservation, 106, 259-271. www»

Pywell R.F., Warman E.A., Carvell C., Sparks T.H., Dicks L.V. Bennett D., 
Wright A., Critchley C.N.R. & Sherwood A. )2005( Providing foraging 
resources for bumblebees in intensively farmed landscapes. Biological 
Conservation, 121, 479-494. www»

הגדילו את המגוון של צמחים המספקים צוף 
ואבקה בנוף

ניסוי מבוקר וחוזר גדול הראה שיש מתאם חיובי בין השפע הממוצע  ˆ
של דבורי בומבוס ארוכות-לשון בשולי שדות לבין מספר ההסכמים 
לעידוד חקלאות סביבתית מסוג “אבקה וצוף” בתוך שטח מרובע של 

10x10 ק”מ.

רקע

הגדלת משאבי  לשם  נופים  שניהול  בעובדה  והולכת  גדלה  הכרה  ישנה 
צוף ואבקה עבור דבורים במשך כל מחזור חייהן הוא אסטרטגיה חשובה 
דבורים.  של  אוכלוסיות  ולשימור  החקלאית  ההאבקה  שירות  לשיפור 
שיטות הניהול יכולות לכלול הגדלת המגוון של יבולים פורחים או שימור 
מספקים  אשר  חופיים,  או  מיוערים  אזורים  כמו  הנוף,  של  אספקטים 

משאבי פריחה בתקופות יובש או בתחילת האביב.

לדוגמה, מומלץ להשתמש במגוון עצי צל פורחים מעל ליבולים כמו הל וקפה 
בהודו כדי לעודד את דבורת הדבש הענקית Apis dorsata להימנע מלהגר, 
.)FAO 2008( הדבש  דבורת  של  מקומיות  אוכלוסיות  להגדיל  אולי   וכך 

Gemmill-Herrin & Ochieng )2008( הדגימו את חשיבותם של אזורי 
 Solanum חוף מיוערים בשיא עונת היובש עבור מאביקי הבר של חצילי
melongena בדרום-מערב קניה. באזורי אקלים מתון, פרחים הפורחים 
בתחילת האביב מספקים משאבים קריטיים במיוחד עבור מלכות דבורי 

הבומבוס.

מחקר עדכני שנערך באירופה הראה שכיסוי הנוף הנרחב ביבולי לפתית 
מספר  את  מגדיל  הרבה,  בפריחתה  מצטיינת  אשר   ,Brassica napus
דבורי הבומבוס המשחרות בנקודות דגימה מרכזיות, אך לא מביא לידי 
הצלחה גדולה יותר ברבייה של דבורי בומבוס או לצפיפות מושבות גבוהה 
 Westphal et al. 2003, Hermann et al. 2007, Westphal( יותר באירופה
et al. 2009(. עבודה זו אינו מדווחת ב-Conservation Evidence משום 
שהגדלת הכיסוי ביבול פורח אחד מסוים עדיין אינה נחשבת התערבות 

שמירת טבע. ייתכן שהדבר ישתנה בהמשך עם התפתחות הידע בנושא.

הנוף,  ניהול אלמנטים של  ישירות להשפעות של  לא התקבלו כל ראיות 
כגון אזורים של בתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה, או מגוון ביבולים, על 
הגדלת משאבי הצוף והאבקה. על-פי ראיה אחת, הגדלת כמות המשאבים 

השתולים של צוף ואבקה ברמת הנוף )10 קמ”ר( מועילה לדבורים.

 10x10 בשטח  ריבועים  ושניים  בשלושים  שבוצע  מבוקר  חוזר  במחקר 
שפע  בין  חיובי  מתאם  היה   ,)Pywell et al. 2006( אנגליה  ברחבי  ק”מ 
 Bobums מצויות   carder דבורי  רובן  ארוכות-הלשון,  הבומבוס  דבורי 
בשולי  תועדו  אשר   ,B. hortorum הגינה  בומבוס  ודבורי   pascuorum
הכולל  ההסכמים  מספר  לבין  שונים(  שתילה  )טיפולי  הניסוי  שדות 
לא  ק”מ.   10 של  ריבוע  בכל  והצוף  האבקה  תערובת  לזריעת  שנחתמו 
קיים תיעוד של מספר דבורי הבומבוס ארוכות-לשון באותם שטחים לפני 

יישום ההסכמים.

Food and Agriculture Organization of the United Nations )FAO( )2008( 
Initial survey of good pollination practices. FAO, Rome. Available at: 

http://www.internationalpollinatorsinitiative.org/uploads/SURVEY%20
08%20Small.pdf.
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Agriculture, Ecosystems and Environment, 127, 31-36.

Hermann F., Westphal C., Moritz R.F.A. & Steffan-Dewenter I. )2007( 
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densities of a social bee )Bombus pascuorum( in agricultural landscapes. 
Molecular Ecology, 16, 1167-1178.

Pywell R.F., Warman E.A., Hulmes L., Hulmes S., Nuttall P., Sparks T.H., 
Critchley C.N.R. & Sherwood A. )2006( Effectiveness of new agri-
environment schemes in providing foraging resources for bumblebees 
in intensively farmed landscapes. Biological Conservation, 129, 192-206.

Westphal C., Steffan-Dewenter I. & Tscharntke T. )2003( Mass flowering 
crops enhance pollinator densities at a landscape scale. Ecology Letters, 
6, 961-965.

Westphal C., Steffan-Dewenter I. & Tscharntke T. )2009( Mass flowering 
oilseed rape improves early colony growth but not sexual reproduction 
of bumblebees. Journal of Applied Ecology, 46, 187-193. www»

הפחיתו את אינטנסיביות הניהול של אדמות מרעה 
מעובדות

ר’ גם “הנהיגו תכניות לעידוד חקלאות סביבתית אשר מפחיתות ריסוס”.

מעובדות  ˆ מרעה  אדמות  בין  השוו  באירופה  חוזרים  ניסויים  ארבעה 
באופן  שעובדו  מרעה  אדמות  לבין  אינטנסיבי  באופן  טופחו  אשר 
קונבנציונאלי או אדמות לגידול תחמיצים. בשני ניסויים נמצא מספר 
היה  שבהן  מרעה  באדמות  בר  דבורי  של  יותר  רב  ומגוון  יותר  גדול 
עיכוב בקציר הראשון ושימוש מועט בחומרי הדברה לחקלאות. בשני 
אדמות  בין  הדבורים  בשפע  או  במגוון  הבדל  כל  נמצא  לא  ניסויים 
היה  שבהן  מרעה  אדמות  לבין  קונבנציונאלי  באופן  שעובדו  מרעה 

שימוש מופחת בדשן או כיסוח מופחת.

או  הקטנה  כוללת  עשבוניים  אזורים  של  הניהול  אינטנסיביות  הפחתת 
הפסקה של השימוש בדשנים, בקוטלי עשבים ובקוטלי חרקים וכן עיכוב 

תאריך הקציר למועד מאוחר יותר בקיץ.

בניסוי חוזר שבוצע בשוויץ )Knop et al. 2006( נמצא שב-21 אזורי אחו 
פתוח שבהם גדל מספוא, ואשר נוהלו במשך שלוש עד עשר שנים במסגרת 
תכנית לעידוד חקלאות סביבתית בשם “אזורי פיצוי אקולוגי”, היו יותר מינים 
של דבורי בר ויותר פרטים של דבורי בר מאשר ב-21 אזורי אחו מקבילים 
אשר נוהלו באופן קונבנציונאלי. באזורים שנוהלו במסגרת התכנית לעידוד 
ו-11 פרטים/סקר בהשוואה ל-11  13 מינים/שדה  חקלאות סביבתית היו 
מינים/שדה ו-8 פרטים/סקר באזורי אחו שנוהלו באופן קונבנציונאלי. על 
פי תכנית זו לעידוד חקלאות סביבתית יש לדחות את הקציר הראשון ליוני 
או למועד מאוחר יותר ולא להוסיף לאחו דשנים או קוטלי חרקים כלשהם. 
ניסוי במחקר זה דושנו מעט.  יש לציין שלמרות ההנחיות, שלושה שטחי 

בניסוי חוזר דומה שנערך בהולנד )Kohler et al. 2007(, לא הייתה לתכנית 
לעידוד חקלאות סביבתית, שמטרתה הייתה לשפר את בתי הגידול של 
ציפורים על-ידי הפחתת השימוש בדשן ובקוטלי חרקים ועיכוב הכיסוח 
 non-Apis דבורים  של  והמספר  המגוון  על  השפעה  כל  הרעייה,  או 
באופן  שנוהלו  בהשוואה לשדות מקבילים  וזאת  רטוב,  אחו  אזורי  ב-21 
נמוך בשני סוגי השדות  קונבנציונאלי. המגוון והשפע של הדבורים היה 
לעידוד  זו  תכנית  ואולם,  פרטים/שדה(.   6< מינים/שדה;   3 של  )ממוצע 
 206 של  בכמות  חנקני  בדשן  שימוש  אפשרה  הסביבתית  החקלאות 
 269( כלל  בדרך  המשמשת  הדשן  מכמות  כלומר 75%  דונמים,  ק”ג/10 

ק”ג/20 דונמים(. השדות עובדו על פי תכנית זו בין שלוש לעשר שנים.

ניסוי חוזר ב-13 אזורי אחו, שבוצע ב-2004 במסגרת התכנית השוויצרית 
שעושר  העלה  אקולוגי”,  פיצוי  “אזורי  הסביבתית  החקלאות  לעידוד 
המינים ושפע הדבורים היחידאיות והדבורים החברתיות שפקדו צמחים 
שנוהלו  אחו  באזורי  יותר  גבוהים  היו  בעציצים,  שתולים  שהיו  פורחים 
אינטנסיבי  במסגרת התכנית מאשר באזורי אחו סמוכים שנוהלו באופן 

.)Albrecht et al. 2007(

 Potts( אנגליה  בדרום-מערב  חוות  בארבע  ומבוקר  חוזר  בניסוי אקראי, 
et al. 2009( נמצא שחלקות בשטח 10x50 מ’ ששימשו למרעה באופן 
קבוע ושטופחו ללא דשן או ללא רעייה ו/או עם גובה קיצוץ גבוה יותר 
בומבוס  דבורי  ליותר  מזון  סיפקו  לא  יותר,  נמוכה  קיצוץ  תדירות  או 
ניהול  גודלו תחמיצים תחת  .Bombus spp מאשר חלקות בקרה שבהן 
נוטרו במשך  והשדות  ב-12 חזרות,  בוצעו  ניהול  סוג  קונבנציונאלי. לכל 
בכל  בממוצע,  בומבוס/חתך  דבורי  מ-2.2  יותר  תועדו  לא  שנים.  ארבע 

חלקה עשבונית שהיא, בכל שנה שהיא.

סקירה שיטתית נעשית בימים אלו באירופה כדי להעריך את ההשפעה 
של עיכוב בתאריך הקציר הראשון על המגוון הביולוגי באזורי אחו לגידול 

מספוא אשר מכוסחים פעם בשנה )Pellet & Wunderlin, בהכנה(.

Albrecht M., Duelli P., Müller C., Kleijn D. & Schmid B. )2007( The Swiss 
agri-environment scheme enhances pollinator diversity and plant 
reproductive success in nearby intensively managed farmland. Journal 
of Applied Ecology, 44, 813-822. www»

Knop E., Kleijn D., Herzog F. & Schmid B. )2006( Effectiveness of the Swiss 
agri-environment scheme in promoting biodiversity. Journal of Applied 
Ecology, 43, 120-127. www»

Kohler F., Verhulst J., Knop E., Herzog F. & Kleijn D. )2007( Indirect effects 
of grassland extensification schemes on pollinators in two contrasting 
European countries. Biological Conservation, 135, 302-307. www»

Pellet J. & Wunderlin J. )in prep(. Does delaying the first mowing date 
increase biodiversity in European farmland meadows? Systematic 
Review no. 72. Collaboration for Environmental Evidence. 

http://environmentalevidence.org/SR72.html
Potts S.G., Woodcock B.A., Roberts S.P.M., Tscheulin T., Pilgrim E.S., Brown 

V.K. & Tallowin J.R. )2009( Enhancing pollinator biodiversity in intensive 
grasslands. Journal of Applied Ecology, 46, 369-379. www»

הפחיתו את אינטנסיביות הרעייה בשדות מרעה

בקר  ˆ של  הרעייה  אינטנסיביות  שהפחתת  הראה  אחד  חוזר  ניסוי 
בקיץ יכולה להגדיל את השפע, אך לא את עושר המינים, של צרעות 

ודבורים המקננות בחורים.

רקע

ההשפעות של רעייה על אוכלוסיות של דבורי בר נחקרו בכמה מקרים 
על-ידי בחינת התפלגותן של דבורי בר בבתי גידול בעלי משטרי רעייה 
ההקשר.  עם  משתנות  הרעייה  שהשפעות  נראה  שונים.  היסטוריים 
מחקרים מצאו מספרים נמוכים יותר של מיני דבורי בר באזורים שבהם 
 Hatfield & LeBruhn( רעייה  ללא  לאזורים  בהשוואה  רעייה  הייתה 
2007(, שפע ומגוון קטנים יותר של דבורי בר לאחר רעייה אינטנסיבית 
של צבאים )Nakamura & Ono 1999(, ירידה במספרן של דבורים אך 
 Kearns( רעייה  הייתה  שבהם  באזורים  דבורים  של  המינים  בעושר  לא 
Oliveras 2009 &(, ועושר מינים ושפע גדולים יותר של דבורי בומבוס 
.Bombus spp באזורי מרעה של בקר בהשוואה לאזורים בהם לא הייתה 
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רעייה )Carvell 2002(. שני מחקרים לא מצאו כל הבדל בשפע הדבורים 
 Steffan-Dewenter( או בעושר המינים בין אזורי מטעים עם ובלי רעייה
Leschke 2003 &(, או בהשוואה לאזורים עשבוניים שבהם הייתה רעייה 

.)Sarospataki et al. 2009( אינטנסיבית ונרחבת
מחקרים אלה לא הפחיתו במישרין את אינטנסיביות הרעייה, ולכן אין הם 

ראיות להשפעות של פעולה זו לשימור דבורים.

בגרמניה נערכה בין שישה אזורי מרעה שבהם הייתה רעייה אינטנסיבית 
של בקר )5.5 ראשי בקר/10 דונמים(, שישה אזורי מרעה שבהם הייתה 
מרעה  אזורי  ושישה  דונמים(  בקר/10  ראשי   1.5( בקר  של  קלה  רעייה 
שבהם  מרעה  שבשדות  העלה  המחקר  כלל.  רעייה  הייתה  לא  שבהם 
וכן  בחורים,  המקננות  ודבורים  צרעות  יותר  נמצאו  קלה  רעייה  הייתה 
יותר טפילים דוגרים שלהן, בהשוואה לאזורי מרעה שבהם הייתה רעייה 
אינטנסיבית )Kruess & Tscharntke 2002(. באתר הרעייה הקלה נמצאו 
47 פרטים בממוצע, בהשוואה ל-27 פרטים באתר הרעייה האינטנסיבית. 
הפחתת אינטנסיביות הרעייה לא הגדילה במידה ניכרת את מספר מיני 

הדבורים והצרעות.

באזורים עשבוניים  אלו  הכולל של חרקים  המינים  עושר  והן  הן השפע 
שבהם לא הייתה רעייה כלל היו גבוהים במידה ניכרת )11.5 מינים( מאשר 
באזורי אחו שבהם הייתה רעייה אינטנסיבית )4.7 מינים( או רעייה קלה 
)6.2 מינים(. תוצאות אלו היו קשורות לעלייה בגובה הצמחייה עם הירידה 

באינטנסיביות הרעייה.
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מסרים עיקריים

ריסוס.  מפחיתות  אשר  סביבתית  חקלאות  לעידוד  תכניות  הנהיגו 
ארבעה ניסויים חוזרים שנערכו באירופה הראו עלייה במגוון ו/או בשפע 
אירופיות  תכניות  במסגרת  שנוהלה  באדמה  משחרות  בר  דבורי  של 
שדות  או  שדות  לשולי  בהשוואה  סביבתית,  חקלאות  לעידוד  שונות 
במספר  עלייה  נמצאה  לא  חוזרים  ניסויים  בארבעה  קונבנציונאליים. 
הדבורים ו/או מיני הדבורים באדמה המנוהלת במסגרת תכניות אירופיות 
שבוצעו  חוזרים  ניסויים  שני  הנוף,  ברמת  סביבתית.  חקלאות  לעידוד 
בבריטניה לא מצאו גידול באוכלוסיות של דבורי בומבוס באזורים שעובדו 

במסגרת תכניות לעידוד חקלאות סביבתית.

באירופה  שבוצעו  חוזרים  ניסויים  שישה  אורגנית.  לחקלאות  ִעברו 
ובחוות  אורגניות  בחוות  דבורים  אחרי  עקבו  אמריקה  בצפון  או 
יותר  גדול  הבר  דבורי  ששפע  הראו  ניסויים  שלושה  קונבנציונאליות. 
בחקלאות האורגנית. בשלושה ניסויים אחרים לא נמצא הבדל משמעותי 
הבומבוס  דבורי  מיני  במספר  ניסויים(,  )שני  הבומבוס  דבורי  במספר 
)ניסוי אחד(, או במספר דבורי הבר שפקדו יבולים פורחים )ניסוי אחד( 

בהשוואה בין חוות קונבנציונאליות לחוות אורגניות.

הגבילו את השימוש בקוטלי חרקים מסוימים. מחקר השוואת אתרים 
ירידה במספר המינים של  אחד שבוצע באיטליה הראה שאפשר למנוע 
בקוטל  חוזר  משימוש  הימנעות  על-ידי  הקיץ  בשלהי  יחידאיות  דבורים 

.)fenitrothion( החרקים פניטרותיון

כללי.  באופן  ובקוטלי עשבים  חרקים  בקוטלי  הפחיתו את השימוש 
ניסוי חוזר אחד שבוצע בארה”ב הראה שמספריהן של דבורים משחרות 

בחוות לגידול דלעת אינם מושפעים משימוש אחראי בקוטלי חרקים.

ראיות  התקבלו  לא  שדות.  שולי  לתוך  דשנים  של  זליגה  הקטינו 
להשפעות של פעולות התערבות ספציפיות להקטנת זליגה של דשנים.

השאירו את שולי השדות ללא ריסוס בתוך היבול )“שטחי שימור”(. 
שימור  ששטחי  הראו  בבריטניה  שבוצעו  ומבוקרים  חוזרים  ניסויים  שני 
גזומים  שדות  שולי  מאשר  משחרות   בומבוס  דבורי  יותר  מושכים  אינם 

קונבנציונאליים.

רקע

פעולות ההתערבות אשר מהוות את שני הסעיפים הראשונים בפרק זה – 
“הנהיגו תכניות לעידוד חקלאות סביבתית אשר מפחיתות ריסוס” ו”עברו 
לחקלאות אורגנית” – מוקמו כאן משום שיש להן מרכיב חזק של שימוש 
מופחת בכימיקלים ומשום שהמחקרים עקבו אחרי השפעותיהן של כמה 
תכניות שונות לעידוד חקלאות סביבתית, אשר כולן הקטינו תשומות של 
כימיקלים לחקלאות. עם זאת, מובן שפעולות התערבות אלה משנות גם 
לייחס את  אי-אפשר  ולכן  הגידול,  בתי  ושל  הנוף  היבטים מסוימים של 
מלוא ההשפעה שלהן לשינוי בדפוסי השימוש בכימיקלים. כאשר תכניות 
אנו  הגידול,  בית  או  הקרקע  בשימושי  מאוד  ספציפי  שינוי  כוללות  אלו 
מביאים את הראיות גם בסעיף הרלוונטי בפרק “שינויים בשימושי קרקע 

עקב חקלאות”.

אשר  סביבתית  חקלאות  לעידוד  תכניות  הנהיגו 
מפחיתות ריסוס

ו/או  ˆ במגוון  עלייה  הראו  באירופה  שבוצעו  חוזרים  ניסויים  ארבעה 
תכניות  במסגרת  שנוהלה  באדמה  משחרות   בר  דבורי  של  בשפע 
לשולי  בהשוואה  וזאת  סביבתית,  חקלאות  לעידוד  שונות  אירופיות 
שדות או שדות שנוהלו באופן קונבנציונאלי. תכניות אלו היו התכנית 
השוויצרית “שטחי פיצוי אקולוגי” )ניסוי חוזר אחד(, התכנית הגרמנית 
לחקלאות חריש אורגנית )ניסוי חוזר אחד(, הסכמים הולנדיים בתחום 
הבוטניקה והציפורים )ניסוי חוזר אחד, מספרים נמוכים מאוד של מיני 
אחד  חוזר  )ניסוי   Rural Stewardship הסקוטית  והתכנית  דבורים(, 

שכלל גם מלכות בומבוס מחפשות קנים(.
בארבעה ניסויים חוזרים שבוצעו באירופה לא נמצאה עלייה במספר  ˆ

הדבורים ו/או במספר מיני הדבורים באדמות שנוהלו במסגרת תכניות 
לעידוד חקלאות סביבתית, כולל הסכמים בנושא ציפורי אחו בשטחים 
ואמצעי  ערבה  ציפורי  על  להגנה  צעדים  בהולנד,  רטובים  עשבוניים 
מ’   6 ברוחב  עשבוניות  ורצועות  בספרד,  לאומי  פארק  סביב  פיצוי 

בשולי שדות באנגליה )ניסוי חוזר אחד עבור כל תכנית(. 
לא  ˆ בבריטניה  שבוצעו  חוזרים  ניסויים  שני  יותר,  הרחב  הנוף  ברמת 

מצאו גידול באוכלוסיות של דבורי בומבוס באזורים שעובדו במסגרת 
תכניות לעידוד חקלאות סביבתית. אחד הניסויים השווה את ההצלחה 
 Bombus הזנב  צהובת  הבומבוס  דבורת  של  מושבות  של  ברבייה 
terrestris, והאחר השווה מספרים של מלכות בומבוס באביב בשולי 
לעידוד  תכניות  ובלי  עם  בחוות  קונבנציונאלי,  באופן  שנוהלו  שדות 

חקלאות סביבתית.

רקע

סעיף זה מביא סקירות או מחקרים הבוחנים את השפעותיהן של מגוון 
תכניות לעידוד חקלאות סביבתית, שהמשותף להן הוא השימוש המופחת 
לעידוד  ספציפיות  להנחיות  הקשורות  לראיות  לחקלאות.  בכימיקלים 
בשימושי  “שינויים  בפרק  הבאים  בסעיפים  גם  עיינו  סביבתית,  חקלאות 
קרקע עקב חקלאות”: “הגדילו שטחים של אזורים עשבוניים המשמשים 
השדות”,  בשולי  עשבוניות  רצועות  “ספקו  בומבוס”,  דבורי  של  לקינון 
’צוף  צמחי  של  תערובת  “זרעו  דבורים”,  לטובת  שיחים  משוכות  “טפחו 
בר  “זרעו תערובת פרחי  גזומים של שדות חריש”,  לא  ואבקה’ בשוליים 
מקומיים בשוליים לא גזומים של שדות חריש”, “הפחיתו את אינטנסיביות 
הניהול של אדמות מרעה מעובדות”, ו”הפחיתו את אינטנסיביות הרעייה 
בסעיפים  גם  מובאים  כאן  הנכללים  מהמחקרים  חלק  מרעה”.  בשדות 

רלבנטיים ספציפיים אלו.

ועמיתיו   Kleijn בהולנד מצאו  זוגות של שדות   39 חוזר שבדק  במחקר 
)2001( שהסכמים לשימור ציפורי אחו ו/או הסכמים בוטניים שמטרתם 
הייתה לשמר ציפורי מים רדודים וצמחייה עתירת-מינים, בהתאמה, הביאו 
לידי עלייה במספר מיני הדבורים בהשוואה לשדות בקרה שנוהלו באופן 
קונבנציונאלי. מגוון מיני הדבורים היה דל מאוד במחקר זה, שבו נדגמו 
הדבורים בזמן צעדות באורך 15 דקות לאורך חתך )ולא בעזרת רשתות 
דבורת   – מינים  משלושה  היו  שתועדו  מהדבורים  אחוזים   85 דגימה(. 
 ,Bombus pascuorum - מצויה carder דבורת ,Apis mellifera הדבש

.B. terrestris ודבורת הבומבוס צהובת-הזנב

של  ניסיוניות  מושבות  של  הגדילה  בין  השוו   )2002( ועמיתיו   Goulson
טבע  שמירת  צעדי  הונהגו  שבהן  חוות  בעשר  שהונחו   B. terrestris
בוצע  חוות שבהן  בעשר  מושבות שהונחו  גדילתן של  ובין  משמעותיים, 
אזורים שבהם   – כללו שטחי שימור  קונבנציונאלי. צעדי השימור  חריש 
הופסק העיבוד ונעשה בהם שימוש מזערי בקוטלי חרקים. במחקר זה לא 
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נמצא כל הבדל מדיד בין המושבות בסוגי החוות השונים. לדעת המחברים, 
הדבר נובע מכך שתחום השיחור של B. terrestris חורג מגבולותיהן של 

החוות, מה שאולי אינו נכון בנוגע למינים אחרים של דבורי בומבוס.

Kleijn & Sutherland )2003( סקרו מחקרים שפורסמו ושלא פורסמו 
בנושא יעילותן של תכניות אירופיות לעידוד חקלאות סביבתית. שלושה 
מ-62 המחקרים עסקו בדבורים. שני מחקרים )Kleijn et al. 2001, במחקר 
שדווח לעיל, ו-Allen et al. 2001( מצאו יותר דבורים )יותר מיני דבורים 
לעידוד  בתכניות  שהשתתפו  בשדות   )Kleijn et al. 2001 של  במקרה 
תכניות  במסגרת  שעובדו  בקרה  לשדות  בהשוואה  סביבתית  חקלאות 
אחרות. במחקר השלישי )Kleijn et al. 1999( לא דווח על הבדלים בשפע 
תכניות  במסגרת  שעובדו  שדות  שבעה  בין  המינים  בעושר  או  הדבורים 

לעידוד חקלאות סביבתית לבין שבעה שדות בקרה.

ניסוי חוזר מבוקר משנת 2003 בדק תכניות לעידוד חקלאות סביבתית 
ב-21 זוגות של שדות בחמש מדינות באירופה. בניסוי נמצאו שפע ומגוון 
גדולים יותר במידה ניכרת של דבורי בר בשדות שנוהלו במסגרת תכניות 
לעידוד חקלאות סביבתית, מאשר בשדות בקרה בגרמניה ובשוויץ. זאת 
משמעותי  הבדל  כל  נמצא  לא  שבהן  וספרד,  אנגליה  הולנד,  לעומת 
)Kleijn et al. 2006(. אופציות הניהול לעידוד חקלאות סביבתית אשר 
היטיבו עם הדבורים במחקר זה היו חקלאות חריש אורגני בגרמניה ושטחי 
פיצוי אקולוגי בשוויץ. התכניות שלא היטיבו עם הדבורים היו הסכמים 
נדגמו  )הדבורים  בהולנד  לחים  עשבוניים  באזורים  אחו  ציפורי  בנושא 
ציפורי  על  להגנה  צעדים  חתך(,  לאורך  וצעדות  דיגום  רשתות  בעזרת 
בספרד,   Cabañeros הלאומי  הפארק  סביב  טבע  שמירת  וצעדי  ערבה 

ורצועות עשבוניות ברוחב 6 מ’ בשולי שדות באנגליה.

במחקר חוזר מבוקר שכלל עשר חוות במזרח סקוטלנד ובמרכזה השוו 
 Bombus spp. בומבוס  מלכות  של  מספרן   את   )2009( ועמיתיו   Lye
מחפשות קנים ומשחרות  באדמות אשר נוהלו במשך שלוש שנים תחת 
שדות  )שולי   Rural Stewardship התכנית  של  שונות  חלופות  שלוש 
עשבוניים לא מרוססים, אזורים עשבוניים עתירי-מינים, ומשוכות שיחים(, 
בהשוואה לאדמות מקבילות שנוהלו באופן קונבנציונאלי. בחוות שפעלו 
במסגרת  שעובדו  חתכים  סביבתית,  חקלאות  לעידוד  תכניות  במסגרת 
ומשחרות  קנים  מחפשות  בומבוס  מלכות  יותר  הרבה  משכו  התכנית 
שעובדו  בחתכים  ואולם,  קונבנציונאלי.  באופן  שנוהלו  חתכים  מאשר 
הבומבוס  מלכות  במספר  גדול  הבדל  היה  לא  קונבנציונאליות  בצורה 
חקלאות  לעידוד  תכניות  במסגרת  שפעלו  חוות  בין  קנים  המחפשות 
סביבתית ובין חוות שבהן לא יושמו תכניות כאלה. בחוות שנוהלו באופן 

קונבנציונאלי היו יותר מלכות משחרות.

Allen D.S., Gundrey A.L. & Gardner S.M. )2001( Bumblebees. Technical 
appendix to ecological evaluation of arable stewardship pilot scheme 
1998-2000. ADAS, Wolverhampton, UK.
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ִעברו לחקלאות אורגנית

חד- ˆ אינן  בר  דבורי  על  האורגנית  החקלאות  השפעת  על  הראיות 
משמעיות. שלושה ניסויים חוזרים שבוצעו באירופה או בקנדה הראו 
שמספרן של דבורי הבר גדול יותר כאשר מיושמת חקלאות אורגנית 
שמגוון  הראה  אלו  מניסויים  אחד  קונבנציונאלית.  חקלאות  לעומת 
הדבורים גדול יותר בשדות חיטה אורגניים וברצועות נטושות מכוסחות 
הנמצאות בסמיכות אליהם. שלושה ניסויים חוזרים שבוצעו באירופה 
)שני  הבומבוס  דבורי  במספר  גדול  הבדל  מצאו  לא  בארה”ב  או 
ניסויים(, במספר המינים של דבורי הבומבוס )ניסוי אחד(, או במספר 
חוות  בין  בהשוואה  אחד(  )ניסוי  פורחים  יבולים  שפקדו  הבר  דבורי 

קונבנציונאליות לאורגניות.

רקע

תכניות אירופיות לעידוד חקלאות סביבתית תומכות בחקלאות אורגנית 
בתור אמצעי לשמירה על המגוון הביולוגי. שיטת חקלאות זו אינה מתירה 
את השימוש בדשנים מינרליים ובקוטלי חרקים ועשבים סינתטיים. פוריות 
הקרקע נשמרת על-ידי שימוש קבוע בדשנים אורגניים ובצמחים מקבעי 
חנקן ממשפחת הקטניות. בקרת חרקים ועשבים מושגת על-ידי רוטציה 

.)inter-cropping( של יבולים, עישוב מכאני, ושילוב גידולים

Belfrage ועמיתיו )2005( ספרו דבורי בומבוס .Bombus spp בשש חוות 
אורגניות ובשש חוות שעובדו באופן קונבנציונלי ב-Roslagen שבדרום-
מזרח שוודיה. לא נמצא הבדל משמעותי במספר דבורי הבומבוס בשני 

סוגי החוות.

השוואה בין שדות קנולה )לפתית Brasscia sp.( אורגניים וקונבנציונאליים 
בקנדה העלתה דבורי בר רבות במידה ניכרת בשדות אורגניים )ממוצע של 
86 דבורים למדגם בשדה אורגני לעומת 58 דבורים בשדה קונבנציונאלי; 

.)Morandin & Winston 2005

21 שדות חיטת חורף אורגניים ל-21 שדות חיטת  בין  השוואה שבוצעה 
חורף קונבנציונאליים בצפון גרמניה העלתה שפע ומגוון גדולים יותר של 
 Kleijn et al.( דבורי בר בשדות אורגניים לעומת שדות בקרה מקבילים 
 6.9 היה  לשדה  המינים  עושר  ממוצע   .)2006, Holzschuh et al. 2007
בשדות האורגניים ו-2.1 מינים בשדות הקונבנציונאליים. בשדות האורגניים 
תועדו 1,326 פרטים מ-31 מיני דבורים )שפע ממוצע של 63.1(, לעומת 
181 פרטים מ-16 מינים )שפע ממוצע של 8.6( בשדות הקונבנציונאליים.

באותו מחקר היה סך מיני הדבורים הכולל גבוה יותר בחקלאות האורגנית, 
בין שבודקים את מספר המינים באתרים אינדיבידואליים, בין שבודקים 
הכולל  ובין שבודקים את מספר המינים  אזור,  בכל  הכולל  את מספרם 
רב  מגוון  היה  האורגניים  בשדות   .)Clough et al. 2007( כולו  במחקר 
יותר, הן בין אתרים והן בתוך אתרים, בהשוואה לשדות הקונבנציונאליים. 
משמעות הדבר היא שהשיפור במגוון הדבורים תחת עיבוד חיטה אורגני 

חל הן ברמת הנוף הרחבה יותר והן ברמה המקומית.

האיום: זיהום – נגר 
מחקלאות ומיערות
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שפע  על   )2008( ועמיתיו   Holzschuh גם  דיווחו  מחקר  אותו  במסגרת 
לשדות  בסמוך  שנמצאו  בּור  ברצועות  דבורים  של  יותר  גדולים  ומגוון 
חיטה  לשדות  סמוכות  שהיו  כאלה  לרצועות  בהשוואה  אורגניים,  חורף 
2.6 מ’, אשר כוסחו  קונבנציונאליים. בממוצע היו ברצועות בור שרוחבן 
פעם בשנה והיו סמוכות לשדות אורגניים, 6.3 מיני דבורים, 8.5 פרטים של 
דבורי בומבוס ו-2.6 דבורים יחידאיות/100 מ’ )סך של ארבעה סקרים(, 
וזאת בהשוואה ל-4 מינים, 3.7 דבורי בומבוס  ו-1.1 דבורים יחידאיות/100 

מ’ ברצועות שהיו סמוכות לשדות קונבנציונאליים.

חריש  שדות  שולי  ו-40  אורגניים  חריש  שדות  שולי   15 שכלל  במחקר 
קונבנציונאליים בפינלנד לא נמצא הבדל משמעותי במספר דבורי הבומבוס 
 3 תועדו  )Ekroos et al. 2008(. בממוצע  דבורי הבומבוס  מיני  או במספר 
דבורי בומבוס מ-1.1 מינים בכל חתך בשולי השדות בחוות הקונבנציונאליות, 

ו-3.8 דבורי בומבוס מ-1.4 מינים בשולי השדות בחוות האורגניות.

Rundlöf ועמיתיו )2008( תיעדו דבורי בומבוס .Bombus spp ב-12 זוגות 
של חוות אורגניות וקונבנציונאליות בשוודיה ומצאו הרבה יותר דבורי בומבוס 
קונבנציונאליות  חוות  לעומת  אורגניות  בחוות  בומבוס  דבורי  של  ומינים 
)בממוצע 7.7 ו-4.9 מינים/חווה בחוות אורגניות וקונבנציונאליות, בהתאמה(. 
הבדל זה בין חוות אורגניות לקונבנציונאליות לא היה משמעותי סטטיסטית 
)מעורב(,  נוף חקלאי הטרוגני  עם  חוות  זוגות של  רק שישה  נבחנו  כאשר 
הייתה  לפיכך  יותר.  רבים  עשבוניים  ואזורים  יותר  קטנים  שדות  שטחי 
לחקלאות האורגנית השפעה גדולה יותר על דבורי בומבוס בר בקרקעות 

שעברו עיבוד הומוגני ואינטנסיבי.

וחברותיות שפקדו  יחידאיות  בר  דבורי  חקרו   )2008( ועמיתיו   Winfree
בארה”ב.  ג’רסי  בניו  חוות  ו-23  בפנסילבניה  חוות  ב-22  פורחים  יבולים 
אורגניות.  היו   7 או  ו-6  קונבנציונאליות  היו  מהחוות   16 הניסויים,  בשני 
החוות האורגניות והקונבנציונאליות היו דומות בגודל השדה, במגוון היבולים 
ובמגוון צמחיית הבר והעשבים, והן נמצאו כולן בנוף הטרוגני עם חלקות 
קטנות של בתי גידול טבעיים כמו יערות. החקרים לא מצאו הבדל כלשהו 

בשפע או בעושר מיני הדבורים בין החוות האורגניות לקונבנציונאליות.

Belfrage K., Björklund J. & Salomonsson L. )2005( The effects of farm size 
and organic farming on diversity of birds, pollinators, and plants in a 
Swedish landscape. Ambio, 34, 582-588. www»

Clough Y., Holzschuh A., Gabriel D., Purtauf T., Kleijn D., Kruess A., 
Steffan-Dewenter I. & Tscharntke T. )2007( Alpha and beta diversity of 
arthropods and plants in organically and conventionally managed wheat 
fields. Journal of Applied Ecology, 44, 804-812. www»

Ekroos J., Piha M. & Tiainen J. )2008( Role of organic and conventional 
arable field boundaries on boreal bumblebees and butterflies. Agriculture, 
Ecosystems and Environment, 124, 155-159. www»

Holzschuh A., Steffan-Dewenter I., Kleijn D. & Tscharntke T. )2007( 
Diversity of flower-visiting bees in cereal fields: effects of farming 
system, landscape composition and regional context. Journal of Applied 
Ecology, 44, 41-49. www»

Holzschuh A., Steffan-Dewenter I. & Tscharntke T. )2008( Agricultural 
landscapes with organic crops support higher pollinator diversity. Oikos, 
117, 354-361. www»

Kleijn D., Baquero R.A., Clough Y., Diaz M., De Esteban J., Fernandez F., 
Gabriel D., Herzog F., Holzschuh A., Johl R., Knop E., Kruess A., Marshall 
E.J.P., Steffan-Dewenter I., Tscharntke Tl, Verhulst J., West T.M. & Yela J.L. 
)2006( Mixed biodiversity benefits of agri-environment schemes in five 
European countries. Ecology Letters, 9, 243-254. www»

Morandin L.A. & Winston M.L. )2005( Wild bee abundance and seed 
production in conventional, organic, and genetically modified canola. 
Ecological Applications, 15, 871-881. www»

Rundlöf M., Nilsson H. & Smith H.G. )2008( Role of organic and conventional 
field boundaries on boreal bumblebees and butterflies. Biological 
Conservation, 141, 417-426. www»

Winfree R., Williams N., Gaines H., Ascher J.S. & Kremen C. )2008( Wild bee 
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in New Jersey and Pennsylvania, USA. Journal of Applied Ecology, 45, 
793, 802. www»

הגבילו את השימוש בקוטלי חרקים מסוימים

מחקר השוואת אתרים אחד שבוצע באיטליה הראה שאפשר למנוע  ˆ
ירידה  הקיץ,  בשלהי  יחידאיות  דבורים  של  המינים  במספר  ירידה 
 ,)fenitrothion( הקשורה לשימוש חוזר בקוטל החרקים פניטרותיון 

על-ידי הימנעות משימוש בקוטל חרקים זה.

ב-17  והפרפרים  הבר  דבורי  חברות  בין  השוו   )2010( ועמיתיו   Brittain
טבע  בשמורת  כרמים  בארבעה  חברות  לבין  קונבנציונאליים  כרמים 
בקוטלי  זניח  שימוש  נעשה  שבהם  איטליה,  שבצפון-מזרח   Veneto-ב
חרקים. במחקר זה היו לאתרים מאפייני נוף שונים וכן גודל מדגם שונה, 
ולכן קשה לערוך השוואה ישירה. ואולם, במחקר נמצא שהירידה במספר 
שהייתה  ירידה  ובאוגוסט,  ביולי  צלחת  במלכודות  שנלכדו  הבר  דבורי 
קשורה כנראה לשימוש בסוג אחד או יותר של קוטל החרקים פניטרותיון, 
לא התרחשה בכרמים שלא עברו טיפול. לא נצפתה השפעה דומה של 

פניטרותיון על דבורי בומבוס, אשר נספרו בצעדות לאורך חתכים.

לא התקבלו ראיות כלשהן להשפעות של הגבלת השימוש בקוטלי חרקים 
אימידקלופריד  כמו   ,)neonicotinoid( הנאוניקוטינואידים  ממשפחת 
)imidacloprid(, על דבורי בר, למרות שהשימוש בהם על כמה יבולים 
פורחים הופסק או נאסר לאחרונה בצרפת, בגרמניה, באיטליה ובסלובניה 

.)Kindemba 2009( כדי להגן על דבורי הדבש

Brittain C.A., Vighi M., Bommarco R., Settele J. & Potts S.G. )2010( Impacts 
of a pesticide on pollinator species richness at different spatial scales. 
Basic and Applied Ecology, 11, 106-115. www»

Kindemba V. )2009( The impact of neonicotinoid insecticides on 
bumblebees, honey bees and other non-target invertebrates. Buglife 
Report, ISBN 978-1-904878-964. Available at: http://www.buglife.org.
uk/Resources/Buglife/revised%20neonics%20reports.pdf

הפחיתו את השימוש בקוטלי חרקים ובקוטלי עשבים 
באופן כללי

ר’ גם “הנהיגו תכניות לעידוד חקלאות סביבתית אשר מפחיתות ריסוס”.

ניסוי חוזר אחד שבוצע בארה”ב הראה שמספרן של דבורים המשחרות  ˆ
בחוות לגידול דלועים אינו מושפע משימוש אחראי בקוטלי חרקים.

דלעת  פרחי  שפקדו  הדבורים  שפע  את  השוו   )2005( ועמיתיו   Shuler
.Cucurbita sp בחוות שהשתמשו בהן בקוטלי חרקים )13 חוות( ובחוות 
שבהן לא השתמשו )12 חוות( במזרח ארה”ב. לא נמצא כל הבדל בשפע 
 Bombus sp. הבומבוס  דבורי   ,Peponapis pruinosa הדלעת  דבורי 
ודבורי הדבש Apis mellifera שאפשר להסבירו על-ידי השימוש בקוטלי 
זמן  או  קוטלי החרקים, הכמות  סוג  על  מידע  כלל  לא  חרקים. המחקר 
בחוות מחקר  שימוש  הניחו שקוטלי החרקים  בהם. המחברים  השימוש 

אלו בזמנים שבהם הדבורים לא היו חשופות להם.

האיום: זיהום – נגר 
מחקלאות ומיערות
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על  חקלאיות  אדמות  ניהול  של  ההשפעות  את  שבדק  גדול  חוזר  ניסוי 
רחבי  בקוטלי עשבים  לשימוש  בבריטניה מצא שמעבר  הביולוגי  המגוון 
והם עמידים  גנטי  יבולים שעברו שינוי  טווח אשר מיועדים לשימוש על 
 Brassica לפתית  בשדות  הדבורים  שפע  את  הקטין  עשבים,  לקוטלי 
 ,Beta vulgaris spp. vulgaris סלק  ובשדות   napus spp. Oleifera
 Hawes et al. 2003,( או בשולי שדות Zea mays אך לא בשדות תירס
Roy et al. 2003, Bohan et al. 2005(. אף שתוצאות אלו מדגימות את 
ההשפעה הפוטנציאלית של החלפת משטר השימוש בקוטלי חרקים על 
דבורי בר, הן אינן כלולות ב-Conservation Evidence, משום שלא היה 
עשבים  בקוטל  לשימוש  )מעבר  ההתערבות  לפעולת  להתייחס  אפשר 
עשבים(  בקוטלי  קונבנציונאלי  )טיפול  ממנה  להימנעות  או  רחב-טווח( 

כאל פעולת התערבות שנועדה לשמר חיות בר.

Bohan D.A., Boffey C.W.H., Brooks D.R., Clark S.J., Dewar A.M., Firbank 
L.G., Haughton A.J., Hawes C., Heard M.S., May M.J., Osborne J.L., Perry 
J.N., Rothery P., Roy D.B., Scott R.J., Squire G.R., Woiwod I.P. & Champion 
G.T. )2005( Effects on weed and invertebrate abundance and diversity of 
herbicide management in genetically modified herbicide-tolerant winter-
sown oilseed rape. Proceedings of the Royal Society B, 272, 463-474.

Hawes C., Haughton A., Osborne J.L., Roy D.B., Clark S.J., Perry J., Rothery 
P., Bohan D.A., Brooks D.R., Champion G., Dewar A., Heard M., Woiwod 
I., Daniels R., Young M., Parish A., Scott R., Firbank L. & Squire G. )2003( 
Responses of plants and invertebrate trophic groups to contrasting 
herbicide regimes in the Farm Scale Evaluations of genetically modified 
herbicide-tolerant crops. Philosophical Transactions of the Royal Society 
B, 358, 1899-1913.

Roy D.B., Bohan D.A., Haughton A.J., Hill M.O., Osborne J.L., Clark S.J., Perry 
J.N., Rothery P., Scott R.J., Brooks D.R., Champion G.T., Hawes C., Heard 
M.S. & Firbank L.G. )2003( Invertebrates and vegetation of field margins 
adjacent to crops subject to contrasting herbicide regimes in the Farm 
Scale Evaluations of  genetically modified herbicide-tolerant crops. 
Philosophical Transactions of the Royal Society B, 358, 1879-1898.

Shuler R.E., Roulston T.H. & Farris G.E. )2005( Farming practices influence 
wild pollinator populations on squash and pumpkin. Journal of Economic 
Entomology, 98, 790-795. www»

הקטינו זליגה של דשנים לתוך שולי שדות

לא התקבלו כל ראיות להשפעות של פעולות התערבות ספציפיות  ˆ
להקטנת הזליגה של דשנים לתוך שוליים של שדות.

ר’ גם “ספקו רצועות עשבוניות בשולי השדות”.

השאירו בשולי השדות יבול ללא ריסוס )שטחי שימור(

ששטחי  ˆ הראו  באנגליה  שבוצעו  מבוקרים  חוזרים  ניסויים  שני 
שדות  מאשר  משחרות  בומבוס  דבורי  יותר  מושכים  אינם  שימור 
נמצאו  באנגליה  שבוצע  אחד  חוזר  בניסוי  קונבנציונאליים.  יבול 
פחות דבורים בשטחי שימור מאשר בשולי שדות לא גזומים שעברו 

התחדשות טבעית.

רקע

וחרקים  עשבים  קוטלי  של  מוגבל  ריסוס  כולל  שימור”  שטחי  “ניהול 
בשוליים ברוחב 6 מ’ של יבולי חריש זרועים. אמצעי זה מאפשר לברור 
ובפלישת מינים  קוטלי עשבים מסוימים כדי לשלוט בעשבי בר מזיקים 

זרים.

דבש  ודבורי   Bombus spp.  בומבוס דבורי  )2001( ספרו  ועמיתיו   Kells
 6 ברוחב  שדות  שולי  בחמישה  מ’   50 של  בחתכים   Apis mellifera
שעברו  גזומים  לא  שדות  שולי  ובעשרה  שימור,  כשטחי  נוהלו  אשר  מ’, 
בממוצע  תיעדו  הם  בבריטניה.   West Midlands-ב טבעית  התחדשות 
 50 עד  ל-10  דבורים לחתך בשטחי השימור, בהשוואה  פחות משלושה 

דבורים לחתך בשוליים שעברו התחדשות טבעית.

 West-וב  East Anglia-ב  )Pywell et al. 2005( מבוקר  חוזר  ניסוי 
של  ובשפע  המינים  בעושר  גדול  הבדל  מצא  לא  בבריטניה,   Midlands
דבורי בומבוס בהשוואה שנערכה בין 16 שטחי שימור לבין 16 שולי שדות 
קונבנציונאליים מקבילים. בשני סוגי השוליים תרמו מספר קטן של מיני 
צמחים לרוב המוחלט של ביקורי דבורי הבומבוס המשחרות. צמחים אלו 

.C. vulgare וקוצן פשוט Cirsium arvense היו בעיקר קוצן השדה

בניסוי חוזר מבוקר שבוצע בשישה אתרים )שתי חזרות בכל אתר( ברחבי 
מרכז אנגליה ומזרחה מצאו Carvel ועמיתיו )2007( ששטחי שימור שלא 
רוססו, לא סיפקו מזון ליותר פרטים או מינים של דבורי בומבוס מאשר 

שולי שדות גזומים שטופלו באופן קונבנציונאלי.

Carvell C., Meek W.R., Pywell R.F., Goulson D. & Nowakowski M. )2007( 
Comparing the efficacy of agri-environment schemes to enhance 
bumble bee abundance and diversity on arable field margins. Journal of 
Applied Ecology, 44, 29-40. www»

Kells A.R., Holland J. & Goulson D. )2001( The value of uncropped field 
margins for foraging bumblebees. Journal of Insect Conservation, 5, 283-
291. www»

Pywell R.F., Warman E.A., Carvell C., Sparks T.H., Dicks L.V., Bennett D., 
Wright A., Critchley C.N.R. & Sherwood A. )2005( Providing foraging 
resources for bumblebees in intensively farmed landscapes. Biological 
Conservation, 121, 479-494. www»

האיום: זיהום – נגר 
מחקלאות ומיערות
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עמ’ 30

מסרים עיקריים

שקמו אזורים עשבוניים עתירי-מינים בשולי דרכים. ניסוי חוזר מבוקר 
ערבה  צמחיית  בהם  שנשתלה  בארה”ב,  בקנזס,  דרכים  ששולי  הראה 
מקומית, סיפקו מזון ליותר דבורים וליותר מיני דבורים מאשר שולי דרכים 

עשבוניים שכוסחו לעתים קרובות.

נהלו שטחים תחת קווי מתח כשטחים “מזמינים”. בניסוי חוזר שבוצע 
שנוהלו  מתח  קווי  תחת  דבורים  מיני  יותר  נמצאו  שבארה”ב  במרילנד 
כאזורי צמחייה נמוכה, מאשר באזורים עשבוניים מקבילים שכוסחו פעם 

בשנה.

שקמו אזורים עשבוניים עתירי-מינים בשולי דרכים

ניסוי חוזר מבוקר הראה ששולי דרכים בקנזס, ארה”ב, בהם נשתלה  ˆ
צמחית ערבה מקומית תמכו ביותר דבורים וביותר מיני דבורים מאשר 

שולי דרכים עשבוניים שכוסחו לעיתים קרובות.

נמצא   ,)Hopwood 2008( בארה”ב  בקנזס,  שנערך  מבוקר  חוזר  בניסוי 
ששבעה שולי דרכים שבהם נשתלו פרחים ועשבי ערבה מקומיים סיפקו 
לאחר  שנים  חמש  עד  ארבע  דבורים,  מיני  וליותר  דבורים  ליותר  מזון 
קונבנציונאלי.  באופן  שנוהלו  מקבילים  לשוליים  בהשוואה  השתילה, 
שוליים משוקמים כוסחו פעם בשנתיים עד ארבע שנים או נשרפו בצורה 
כוסחו  קונבנציונאלי  באופן  שנוהלו  שוליים  ואילו  בשנה,  פעם  מבוקרת 
שלוש עד ארבע פעמים במהלך כל עונת צמיחה ועשבים מסוימים טופלו 
בשוליים  מינים  מ-79  דבורים   812 נמצאו  הכול  בסך  עשבים.  בקוטל 
בשוליים  שנמצאו  מינים  מ-53  דבורים  ל-353  בהשוואה  משוקמים, 
מ’.   84-18 היה  שנחקרו  השוליים  רוחב  קונבנציונאלי.  באופן  שנוהלו 
מכיוון  מהשיפוע,  השוליים,  מרוחב  הושפעו  לא  הדבורים  אוכלוסיות 
מקומית  ערבה  צמחיית  הסמוך.  בכביש  התעבורה  ומצפיפות  החשיפה 
כוללת דגניים רב-שנתיים הגדלים באגדים, באופן המשאיר קרקע חשופה 

ומספק אזורי קינון פוטנציאליים לדבורים המקננות באדמה.

Hopwood J.L. )2008( The contribution of roadside grassland restorations to 
native bee conservation. Biological Conservation, 141,2632-2640. www»

נהלו שטחים תחת קווי מתח כשטחים “מזמינים”

בניסוי חוזר שבוצע במרילנד בארה”ב נמצאו יותר מיני דבורים תחת  ˆ
עשבוניים  באזורים  מאשר  נמוכה  צמחייה  כאזורי  שנוהלו  מתח  קווי 

מקבילים שכוסחו פעם בשנה.

שבילים של קווי מתח הם שטחים לא מעובדים המספקים רצועות של 
בתי גידול רציפים בעלי ערך פוטנציאלי רב לדבורים ולחיות בר אחרות. 
בארה”ב מקובל לחשוף שטחים אלו מצמחייה על-ידי כיסוח ו/או טיפול 
בקוטלי עשבים. שיטת ניהול כלכליות יותר כוללת הסרת עצים וצמחייה 
מסוימים,  מסוגים  עשבים  קוטלי  ובעזרת  מכאני  באופן  אחרת  גבוהה 
תוך שמירה על שיחים נמוכים וצפופים. בניסוי חוזר שבוצע על שמונה 
 Russel( רצועות שטח תחת קווי מתח בשמורת טבע במרילנד בארה”ב
שנוהלו  מתח  קווי  תחת  דבורים  מיני  יותר  הרבה  נמצאו   )et al. 2005

בדרך זו )32.5 מיני דבורים/אתר בממוצע( בהשוואה לאזורים עשבוניים 
ואשר מנוהלים  כוסחו פעם בשנה  מקבילים באותה שמורת טבע, אשר 
באופן קונבנציונאלי )23.2 מינים/אתר(. לא היה הבדל משמעותי בשפע 
האזורים  לבין  המתח  קווי  תחת  הנמוכים  השיחים  אזורי  בין  הדבורים 

העשבוניים המכוסחים.

Russell K.N., Ikerd H. & Droege S. )2005( The potential conservation value 
of unmowed powerline strips for native bees. Biological Conservation, 
124, 133-148. www»

האיום: פרוזדורי שירות ותחבורה
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עמ’ 31

מסרים עיקריים

טפלו באוכלוסיות בר של דבורי דבש באופן בר-קיימא. לא התקבלו 
ראיות ישירות להשפעה שיש להפחתת איסוף דבש או לשיטות משופרות 

לקצירת דבש על אוכלוסיות בר של דבורי דבש. 

שתכנית  כך  על  דיווח  אחד  מחקר  בדבוראות.  דבש  איסוף  החליפו 
שהופעלה בדרום מקסיקו להגברת העיסוק בדבוראות של דבורים נטולות 
ניסויים  חמישה  באזור.  המנוהלות  המושבות  מספר  את  הגדילה  עוקץ 
בשיטות  מדעי  לשיפור  תרמו  אמריקה  ובדרום  אמריקה  במרכז  שבוצעו 

דבוראות של דבורים נטולות עוקץ.

הגנו בחוק על עצים מקומיים גדולים מפני כריתת עצים. מחקר בברזיל 
הראה שדבורים ממין Melipona quadrifasciata קיננו באופן סלקטיבי 
בעץ המוגן Caryodar brasiliense( cerrado(. ממצא זה מציע שההגנה 

על מין עצים זה מפני כריתה עזרה לשמר דבורים נטולות עוקץ.

של  ההשפעה  על  ראיות  התקבלו  לא  מקומיים.  יערות  מחדש  ִשתלו 
ייעור-מחדש על חברות או אוכלוסיות של דבורי בר.

על  ראיות  התקבלו  לא  מתים.  עצים  על  שמירה  תוך  יערות  נהלו 
ההשפעה שיש לשמירה על עצים מתים ביערות ובשטחים מיוערים על 

חברות או אוכלוסיות של דבורי בר.

ציד ואיסוף של בעלי חיים יבשתיים

רקע

מאירופה  ובחלקים  באוסטרליה  אמריקה,  בדרום  באפריקה,  באסיה, 
נהוג באופן מסורתי לגדל דבורי דבש מקומיות מסוג Apis או ממשפחת 
לחלופין,  שלהן.  הדבש  בעבור  עוקץ(  נטולות  )דבורים   Meliponinae

הדבש נאסף מתוך כוורות בטבע.

מקומיים  מינים  של  המגוון  נמצא  רבים  וסובטרופיים  טרופיים  באזורים 
בירוא  כמו  קרקע,  בשימושי  בשינויים  מקורו  מהאיום  חלק  בסכנה.  אלו 
בנסיבות  הדבוראות המסורתית.  בדעיכה של  גם  מלווה  הוא  אך  יערות, 
לקיים  שעוזר  טבע  שמירת  אמצעי  הוא  עצמו  הדבוראות  מקצוע  אלו, 
של  הפרנסה  יכולת  על  שמירה  תוך  מסוימים,  מינים  של  אוכלוסיות 
מקומיים והגברת ההבנה בקרב אנשים לגבי ערכו של בית הגידול הטבעי.

ישמו ניהול בר-קיימא של דבורי דבש בר

לא מצאנו כל ראיות להשפעה שיש להפחתת איסוף דבש או לשיטות 
אחד  ניסוי  דבש.  דבורי  של  בר  אוכלוסיות  על  דבש  לקצירת  משופרות 
שנערך בדרום וייטנאם הראה שהתפוסה של קורות מלאכותיות על-ידי 
דבורת הדבש הענקית Apis dorsata יכולה להגיע ליותר מ-85% כאשר 

מניחים קורות כאלה ליד קרחת יער גדולה שקוטרה גדול מ-25 מ’.

רקע

איסוף דבש ממושבות של דבורי Apis בר הוא נוהג נפוץ ומסורתי בחלקים 
מסוימים של אסיה, ונחשב איום חמור על אוכלוסיות של מינים מסוימים 

.)Oldroyd & Nanork 2009( של דבורי בר

בדרום וייטנאם קיימת צורה של דבוראות שבה קוצרים דבש שוב ושוב 
ממושבות בר של דבורת הדבש הענקית Apis dorsata, בלי להרוס את 
חלות הדבש, על-ידי כך שמעודדים את הדבורים ליצור מושבות על קורות 
מלאכותיות שהגישה אליהן קלה. הקורות הן בעצם גזעי עצים מבוקעים 
אשר מוצבים על מוטות בזוית של 35-15 מעלות ביחס לאופק. ניסוי שכלל 
 Minh Hai שבמחוז  U Minh 507 קורות שהוצבו על-ידי דבוראים ביער 
)Tan et al. 1997( הראה שתפוסת הקורות על-ידי דבורים הייתה גבוהה 
הרבה יותר כאשר השטח הפתוח שלפני הקורה היה רחב וקוטרו עלה על 
25 מ’ )85% ו-92% מהקורות היו תפוסות בעונות היובש והגשם, בהתאמה, 
בהשוואה ל-33% עד 51% תפוסה בקורות שלפניהן היו שטחים פתוחים 

בקוטר 25-3 מ’(.

או  הדבש  איסוף  הפחתת  של  להשפעות  ישירות  ראיות  כל  מצאנו  לא 
שיפור בשיטות קצירת הדבש על אוכלוסיות של דבורי בר.

Oldroyd B.P. & Nanork P. )2009( Conservation of Asian honeybees. 
Apidologie, 40, 296-312.

Tan N.Q., Chinh P.H., Tahi P.H. & Mulder V. )1997( Rafter beekeeping with 
Apis dorsata: some factors affecting the occupation of rafters by bees. 
Journal of Apicultural Research, 36, 49-54. www»

החליפו איסוף דבש בדבוראות

מחקר אחד דיווח שתכנית שהונהגה בדרום מקסיקו להגברת העיסוק  ˆ
המושבות  מספר  את  הגדילה  עוקץ  נטולות  דבורים  של  בדבוראות 

המנוהלות באזור. 
חמישה ניסויים תרמו לשיפור מדעי של שיטות דבוראות של דבורים  ˆ

נטולות עוקץ. שני ניסויים מבוקרים הראו שאפשר להשתמש בשמרי 
שאספו  אבקה   25% שמכילה  בתערובת  או  אחד(  )ניסוי  אפייה 
)ניסוי אחד( כדי להאכיל דבורים מסוג   Apis mellifera דבורי דבש
מחקר  באבקה.  מחסור  של  בתקופות   Scaptotrigona postica
שבוצע באי טובאגו מצא שכוורות עשויות מעץ אשר עוצבו עם תאים 
נפרדים בעלי צורות שונות עבור הדבש והוולדות, אפשרו למצות את 
הדבש בלי לפגוע בוולדות. ניסוי אחד הראה שדי ב-50 גרם חלות דבש 
המכילות גלמים בוגרים כדי להתחיל מושבת-בת חדשה של דבורים 
גבוהה  הייתה  ולדות  ניסוי אחד מצא שצמיחת   .S. mexicana מסוג
יותר בכוורות מסורתיות בתוך בולי עץ מאשר בכוורות תיבה בעלות 
נפחים פנימיים הגדולים מ-14 ליטר, והמליץ על שימוש בכוורות תיבה 

קטנות יותר.
לא התקבלו ראיות ברורות בשאלה האם פעילויות אלה עוזרות לשמר  ˆ

דבורים או להגדיל אוכלוסיות של דבורים מקומיות.

רקע

במרכז אמריקה ובדרומה נהוג באופן מסורתי לגדל דבורים נטולות עוקץ 
בתוך בולי עץ חלולים. כוורות אלו מקשות על מיצוי הדבש ועל בקרת 

הטפילים, ועל כן מפתחים שיטות משופרות בתחום.

האיום: שימוש במשאבים ביולוגיים
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פאולו,  שבסאו   Ribeirão Prêto-ב שבוצעו  מבוקרים  ניסויים  שני 
תחליף  בתור  ששימשו  שונים,  תזונה  סוגי  של  יכולתם  את  בחנו  ברזיל, 
לאבקה, לתמוך בהתפתחות בקרב דבורים נטולות עוקץ )פועלות( מסוג 
 10 של  קבוצות  שתי  נבדקו  שבו  אחד,  ניסוי   .Scaptotrigona postica
הטוב  האבקה  תחליף  הם  אפייה  מצא ששמרי  תזונה,  סוג  בכל  דבורים 
השחלות  של  יותר  טובה  התפתחות  לידי  מביאים  שהם  משום  ביותר, 
אבקה  תחליף  של  מסחריים  סוגים  שני  מאשר  התת-לועית  והבלוטה 
אבקה  אכלה  אשר  הביקורת,  קבוצת   .)Typha( הסוף  מצמח  אבקה  או 
הקבוצות  מכל  יותר  טוב  התפתחה   ,S. postica מסוג  דבורים  שאספו 

.)Zucoloto 1977( האחרות

ניסוי שני, שבו קיבלה כל אחת מן הקבוצות של 15 דבורים פועלות תזונה 
ניסיונית אחרת, מצא שתערובת של אבקה שאספו דבורי S. postica עם 
בקרב  התפתחות  אפשרה   Apis mellifera דבורי  שאספו  אבקה   25%
עם  המתקבלת  להתפתחות  ערך  שוות  שהייתה   S. postica פועלות 
 A. טהורה. שיעורים גבוהים יותר של אבקת S. postica תזונה של אבקת
mellifera בתערובת הביאו לידי התפתחות ירודה ולצריכה נמוכה יותר 

.)Testa et al. 1981( של אבקה

 Utrecht University-Tobago Hive ,1999( תיאר כוורת( Sommeijer
עבור  שונות  צורות  בעלי  נפרדים  תאים  כלל  שעיצובה   ,)UTOB )כוורת 
הדבש והוולדות. במשך שלוש שנות הניסוי באי טובאגו נמצא שהדבורים 
נטולות העוקץ ממין Melipona favosa יצרו בסוג זה של כוורת מושבות 
שבהן רוכזו הוולדות בתא הוולדות בלבד, ואילו בתא הדבש הייתה שכבה 
בלי  הדבש  את  למצות  אפשר  היה  כך  ודבש.  אבקה  מאגר  של  אחת 

להפריע לוולדות או למאגרי האבקה.

ניסוי חוזר שבוצע במקסיקו וגואטמאלה על מושבות של דבורים נטולות 
בטבע,  נלכדו  אשר   Scaptotrigona mexicana מסוג  אנדמיות  עוקץ 
הדגים שאפשר לייצור מושבות חדשות ממושבות ותיקות בעזרת 50 גרם 
ולדות, המכילים כ-2,750 גלמים בוגרים, יחד עם 4,000-3,000 פועלות, 
100 גרם דבש ו-10 גרמים של דונג )Arzaluz et al. 2002(. לא היה הבדל 
מושבות  חמש  בין  שבועות  עשרה  פני  על  במשקל  הממוצעת  בעלייה 
שהוקמו מ-50 גרם וולדות לבין חמש מושבות שהוקמו מ-90 גרם וולדות.

 )1994( Quezada-Euan & Gonzáles-Acereto מצאו  חוזר  בניסוי 
אשר   Melipona beecheii של  במושבות  יותר  מהר  גדלו  שהוולדות 
שוכנו בכוורות גזע מסורתיות )נפח פנימי 10 ליטרים( בהשוואה לוולדות 
 14.3 פנימיים  )נפחים  יותר  מודרניות  תיבה  בכוורות  ששוכנו  במושבות 
שהדבורים  מהעובדה  נובע  ההבדל  המחברים,  לדעת  ליטר(.  ו-14.5 
מתקשות לווסת את הטמפרטורה, והם המליצו להקטין את הנפח הפנימי 

של כוורות התיבה בכשליש.

תכנית  של  תוצאותיה  על  דיווחו   )2006( ועמיתיו   González-Acereto
לעידוד דבוראות של דבורים מקומיות נטולות עוקץ, שהונהגה במדינת 
מושבות  של  מרכזי  בנק  הקמת  כללה  התכנית  שבמקסיקו.  יוקטאן 
טכניקות  ופיתוח  בדבוראים,  ותמיכה  הכשרה  קורסי  מתן  להשאלה, 
כ-150  ולמוצריהן.  עוקץ  נטולות  לדבורים  חדשים  ושימושים  דבוראות 
אנשים הוכשרו בתחום דבוראות זה במשך תקופה של חמש שנים, והדבר 
התבטא באחזקתן של 324 מושבות חדשות. שש שנים לאחר הקמתו הכיל 
בנק המושבות, אשר פותח בעזרת מושבות שנלקחו מהטבע לאחר בירוא 
חלקות יער, 377 מושבות מ-10 מינים מקומיים של דבורים נטולות-עוקץ.

Arzaluz A., Obregón F. & Jones R. )2002( Optimum brood size for artificial 
propagation of the stingless bee Scaptotrigona mexicana. Journal of 
Apicultural Research, 41, 62-63. www»

González-Acereto J.A., Quezada-Euán J.J.G. & Medina-Medina L.A. )2006( 
New perspectives for stingless beekeeping in the Yucatan: results 
of an integral program to rescue and promote the activity. Journal of 
Apicultural Research, 45, 234-239. www»

Quezada-Euán J.J.G. & González-Acereto J. )19940( A preliminary study 
on the development of colonies of Melipona beecheii in traditional and 
rational hives. Journal of Apicultural Research, 33, 167-170. www»

Testa P.R., Silva A.N. & Zucoloto F.S. )1981( Nutritional value of different 
pollen mixtures for Nannotrigona )Scaptotrigona( postica. Journal of 
Apicultural Research, 20, 94-96. www»

Sommeijer M.J. )1999( Beekeeping with stingless bees: a new type of hive. 
Bee World, 80, 70-79. www»»

Zucoloto F.S. )1977( Nutritive value of some pollen substitutes for 
Nannotrigona )Scaptotrigona( postica. Journal of Apicultural Research, 
16, 59-61. www»

כריתת עצים
הגנו בחוק על עצים מקומיים גדולים

הראה  ˆ שבברזיל   Minas Gerais-ב מנוונת  בערבה  שבוצע  מחקר 
שדבורים נטולות עוקץ ממין Melipona quadrifasciata קיננו באופן 
זה  ממצא   .)Caryodar brasiliense( cerrado המוגן  בעץ  סלקטיבי 
מעיד שההגנה על מין זה מפני כריתה סייעה לשמר דבורים נטולות עוקץ.

רקע

יש ראיות לכך שדבורים חברותיות, כמו דבורי דבש ודבורים נטולות עוקץ, 
מסוים,  גזע  היקף  מעל  או  מסוים,  לגודל  מעל  בעצים  לקנן  מעדיפות 
 .)Eltz et al. 2003, Thomas et al. 2009 )לדוגמה  בודדים  בעצים  וכן 
מסיבה זו, להגנה על עצים גדולים יחידים הצומחים בבתי גידול שעוברים 

התנוונות יש פוטנציאל לעזור בקיום אוכלוסיות של דבורים.

עץ ה- Caryodar brasiliense( cerrado( הוא מין העצים היחיד המוגן 
בברזיל על-ידי תקנות פדרליות. מחקר מפורט על אתרי קינון של דבורים 
 18 נטולות עוקץ מסוג Melipona quadrifasciata, שנערך בשטח של 
מנוונים   cerrado עצי  שהכיל  שטח  שבברזיל,   Minas Gerais-ב קמ”ר 
)72 חלקות, שטח כל אחת מהן 500 מ”ר(, מצא שהדבורים קיננו כמעט 
 .)Antonini & Martins 2003( C. brasiliense ממין  בעצים   בלעדית 
עצים.  מיני   55 היו  שבאתר  אף  זה,  במין  נמצאו  הקנים   48 מתוך   46
המחברים טוענים שהמין M. quadrifasciata נמצא באזור זה רק בגלל 

.C. brasiliense ההגנה של עצי

Antonini Y. & Martins R.P. )2003( The value of a tree species )Caryocar 
brasiliense( for a stingless bee Melipona quadrifasciata. Journal of Insect 
Conservation, 7, 167-174. www»

Eltz T., Bruhl C.A., Imiyabir Z. & Linsenmair K.E. )2003( Nesting and nest 
trees of stingless bees )Apidae: Meliponini( in lowland dipterocarp 
forests in Sabah, Malaysia, with implications for forest management. 
Forest Ecology and Management, 172, 301-313.

Thomas S.G., Varghese A., Roy P., Bradbear N., Potts S.G. & Davidar P. )2009( 
Characteristics of trees used as nest sites by Apis dorsata )Hymenoptera, 
Apidae( in the Nilgiri Biosphere Reserve, India. Journal of Tropical 
Ecology, 25, 559-562.
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עמ’ 33

ִשתלו מחדש יערות מקומיים

לא התקבלו ראיות על ההשפעה שיש לייעור-מחדש על חברות או על  ˆ
אוכלוסיות של דבורי בר.

נהלו יערות תוך שמירה על עצים מתים

למידע על ניסוי אחד שבו הונחו תיבות קינון בעצים מתים עומדים ביער 
גשם טרופי באזור שפלה )Thiele 2005(, ר’ “ספקו אתרי קינון מלאכותיים 

עבור דבורים יחידאיות”.

לא התקבלו ראיות על ההשפעה שיש לשמירה על עצים מתים ביערות  ˆ
ובשטחים מיוערים על חברות או על אוכלוסיות של דבורי בר.

Thiele R. )2005( Phenology and nest site preference of wood-nesting bees 
in a neotropical lowland rain forest. Studies on Neotropical Fauna and 
Environment, 40, 39-48. www»

האיום: שימוש במשאבים ביולוגיים
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עמ’ 34

מסרים עיקריים

שלטו בסכנות שרפה על-ידי בקרה מכאנית של שיחים ו/או שרפות 
הטוב  דבורים,  לשמר  שכדי  הראה  בארה”ב  שנערך  אחד  ניסוי  מכוונות. 

ביותר הוא לשלוט באש על-ידי שילוב של גיזום ושריפה.

של  מכאנית  בקרה  על-ידי  שרפה  בסכנות  שלטו 
שיחים ו/או שריפות מבוקרות

הראה  ˆ בארה”ב  ממוזג  אקלים  בעל  ביער  שנערך  מבוקר  חוזר  ניסוי 
על-ידי  באש  היא לשלוט  ביותר  הטובה  הדרך  דבורים,  שכדי לשמר 
שילוב של גיזום ושרפה. פעולה זו מגבירה את הכיסוי העשבוני בשנים 

שלאחר מכן.

רקע

מחקרים שבוצעו בישראל בשטחי נוף שיחי ים-תיכוני יבשים הראו שלאש 
טבעית יש בתחילה השפעה שלילית על השפע של דבורי בר יחידאיות, 
 Ne’eman et al. 2000, Potts et( ולאחריה מתרחשת התאוששות מהירה
al. 2003(. ואולם, לא מצאנו כל ראיות להשפעות שיש לשימוש באש או 
לשליטה בה בתור אסטרטגיית ניהול ישירה למטרות שמירת טבע בבית 

גידול זה.

מקלטי  של  בהשארה  שיש  לתועלת  ראיות  יש  פרפרים,  של  במקרה 
 ,)Swengel & Swengel 2007 )לדוגמה,  נשרפים  שאינם  קבועים  אש 
ראיות להשפעות שיש  כל  לא מצאנו  לדבורים.  גם  להועיל  יכול  והדבר 

לאסטרטגיה זו על דבורים.

בצפון  ממוזג  אקלים  בעלי  מעורבים  ביערות  שבוצע  מבוקר  חוזר  ניסוי 
ולבקרה  מבוקרת  לשרפה  שיש  ההשפעות  את  בדק  בארה”ב  קרולינה 
פוקדי- החרקים  שפע  על  לשניהם,  או  )גיזום(,  שיחים  של  מכאנית 

הפרחים בשנתיים שלאחר מכן )Campbell et al. 2007(. כל טיפול בוצע 
גם  בוצעה  שבהן  בחלקות  דונם.   140 בשטח  בחלקות  כפולות  בשלוש 
בקרה מכאנית של שיחים וגם שרפה מבוקרת היו יותר דבורים ויותר מיני 
דבורים בהשוואה לחלקות שבהן בוצעה רק בקרה מכאנית של שיחים 
או רק שרפה מבוקרת, או חלקות שבהן לא בוצעה בקרת אש משום סוג. 
שילוב של בקרה מכאנית של שיחים ושרפה מבוקרת יצר דלקות חמות 
יותר וכיסוי עשבוני מוגבר, אשר סיפק בשנים שלאחר מכן יותר צמחים 

המספקים מזון לדבורים.

Campbell J.W., Hanula J.L. & Waldrop T.A )2007( Effects of prescribed fire 
and fire surrogates on floral visiting insects of the Blue Ridge province 
in North Carolina. Biological Conservation, 134, 393-404. www»

Ne'eman G., Dafni A. & Potts S.G. )2000( The effect of fire on flower 
visitation rate and fruit set in four core-species in east Mediterranean 
scrubland. Plant Ecology, 146, 97-104.

Potts S.G., Vulliamy G., Dafni A., Ne’eman G., O’Toole C, Roberts S. & Willmer 
P.G. )2003( Response of plant-pollinator communities following fire: 
changes in diversity, abundance and reward structure. Oikos, 101, 103-112.

Swengel A.B. & Swengel S.R. )2007( Benefit of permanent non-fire refugia 
for Lepidoptera conservation in fire-managed sites. Journal of Insect 
Conservation, 11, 263-279.
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עמ’ 35

מסרים עיקריים

הדגים  בארה”ב  שבוצע  אחד  חוזר  ניסוי  קיימות.  אוכלוסיות  השמידו 
 Apis mellifera שאפשר להרוג מושבות של דבורי דבש פולשות מסוג 
שעברו אפריקניזציה, על-ידי שימוש בסירופ פיתיון שמכיל קוטל חרקים. 
דבורי  להשמיד  ניסיון  נעשה  ואחרי”  “לפני  מסוג  מבוקר  חוזר  בניסוי 
בומבוס צהובות-זנב אירופאיות מסוג Bombus terrestris באתרי ניסוי 

ביפן על-ידי לכידת דבורים משחרות והריגתן. הטיפול נכשל.

ִפרסו כוורות/קנים בצורה מבוקרת. לא מצאנו ראיות ישירות להשפעות 
של  בקנים  או   Apis mellifera של  בכוורות  משימוש  להימנעות  שיש 

מאביקים מנוהלים אחרים על אוכלוסיות של דבורי בר.

מנעו בריחה מחממות של דבורי בומבוס מסחריות. שני ניסויים בחנו 
שיטות שנועדו להשאיר דבורי בומבוס בתוך חממות. ניסוי אחד בקנדה 
הראה שכיסוי של חממות ביריעות המעבירות אור אולטרה סגול הקטין 
את מספר הדבורים הנמלטות. ניסוי אחר ביפן הראה שרשתות המותקנות 
על החממות מבחוץ וכן כניסות מרושתות ורכוסות יכולות לשמור דבורי 

בומבוס מסחריות בתוך חממות.

חוזר  ניסוי  הקטנה.  הדבורית  חיפושית  של  והתפשטות  כניסה  ִמנעו 
שבוצע בארה”ב בדק את ההשפעה של רצועות קוטלות קרדיות שהונחו 
מעל   .Apis mellifera מסוג  מסחריות  דבש  דבורי  של  אריזות  בתוך 

מחצית מהחיפושיות נמלטו מהאריזות ולא נקטלו על-ידי הרצועות.

ודאו שכוורות וקנים מסחריים נקיים ממחלות. בניסוי אקראי מבוקר 
שבוצע בקנדה נמצא שהאנטיביוטיקה fumagillin אינה יעילה נגד זיהום 
על-ידי הטפיל Nosema bombi במושבות מנוהלות של דבורת הבומבוס 
בדרום  שבוצע  מבוקר  חוזר  ניסוי   .Bombus occidentalis המערבית 
 Plodia interpunctella קוריאה מצא שאפשר לשלוט בעש הקמח ההודי
 Bacillus הפתוגן  בעזרת  מסחריות  בומבוס  דבורי  של  במושבות 

thuringiensis הפוגע בחרקים.

דבש  דבורי  של  תת-מינים  של  טהורות-גזע  אוכלוסיות  טפחו 
מקומיות. ניסוי חוזר שבוצע בשוויץ מצא שאוכלוסיות “טהורות-גזע” של 
הכילו   Apis mellifera mellifera השחורה  האירופאית  הדבש  דבורת 
)28%( של דבורים שהיו הכלאה עם תת-המין הלא-מקומי  גדול  שיעור 

.Apis mellifera carnica

חוזר  ניסוי  קינון.  מאתרי  לא-מקומיים  אירופיים  צבתנים  הרחיקו 
מספר  את  להקטין  שאפשר  הראה  בארה”ב  בקליפורניה  שבוצע  מבוקר 
קינון  בתיבות  שנמצאים   Forficula auricularia האירופיים  הצבתנים 
של דבורים יחידאיות על-ידי שימוש במחסום דביק )“Tanglefoot”(, דבר 

המגביר את השימוש שעושות דבורים מקומיות בתיבות.

רקע

פלישתם  עקב  סכנה  כיום  מהוות  מקומיות  לא  דבורים  של  מינים  כמה 
לחלקים שונים בעולם. סכנה זו באה לידי ביטוי בתחרות ישירה ובהכנסתם 

של טפילים ופתוגנים לא מקומיים.

דבורת הדבש האירופית המנוהלת או דבורת הדבש שעברה אפריקניזציה  
Apis mellifera הוכנסה למקומות רבים ואוקלמה בהם בצורה נרחבת. 
רבות  במדינות  מנוהלים   A. Mellifera של  מקומיים  לא  תת-מינים 
 De la Rúa( באירופה שבהן תת-מינים אחרים הם, או היו פעם, מקומיים

 Megachile מינים של הדבורה האירופאית חותכת העלים .)et al. 2009
קלום במערב ארה”ב. .spp, שאותה מגדלים לשם האבקה, עברו אִִ

מאז החלו לגדל דבורי בומבוס מסחריים ב-1987, הוכנסו דבורי בומבוס 
לא מקומיות ליותר מאחת-עשרה מדינות באמריקה הצפונית והדרומית, 
 Bombus אסיה ואוסטרלאסיה. דבורת הבומבוס צהובת הזנב האירופאית
terrestris, שמושבות רבות ממנה יובאו לשם האבקה של יבולי חממות, 
אך  מקומיות,  בומבוס  דבורי  אין  בטסמניה  וביפן.  בטסמניה  אוקלמה 
ביפן הראו החוקרים שיש ל-B. terrestris השפעות שליליות על מינים 
 Inoue et( מקומיים של דבורי בומבוס, כנראה עקב תחרות על אתרי קינון
al. 2008(. לפחות ארבעה מינים לא מקומיים של דבורי בומבוס התבססו 
לאחרונה  נמצאו   B. terrestris מסוג  מקומיות  לא  ודבורים  בארגנטינה, 
 Apicystis-ו  Crithidia bombi פנימיים,  טפילים  שני  נושאות  כשהן 
bombi, טפילים שאינם נפוצים בקרב מינים מקומיים של דבורי בומבוס 

.)Plischuk & Lange 2009( ארגנטינאיות

תת-מינים לא מקומיים של B. terrestris עדיין מובאים למקומותשבהם 
תחרות  ויוצרים  בריטניה,  כמו  אחרים,  מקומיים  תת-מינים  קיימים 

.)Ings et al. 2006 ,פוטנציאלית או סכנה ליצירת בני-כלאיים )לדוגמה

מושבות של דבורי בומבוס המוחזקות בחממות למטרות האבקה מסחרית 
בר.  מושבות  מאשר  טפילי  זיהום  של  יותר  גבוהות  רמות  לשאת  נוטות 
מחקר שבוצע בקנדה הראה שדבורי בומבוס מקומיות המקננות בסמוך 
 Crithidia הפרוטוזואן  זה,  מסוג  הטפילים  מן  באחד  זוהמו  לחממות 
זוהמו  לא  אזור  באותו  אחרים  במקומות  מקומיות  מושבות  אך   ,bombi
בטפיל זה )Colla et al. 2006(. האשמה לירידה שנצפתה בחמישה מינים 
על  חלקי,  באופן  לפחות  מוטלת,  צפון-אמריקאיות  בומבוס  דבורי  של 
הטפיל המיקרו-ספורידי Nosema bombi ועל פתוגנים אחרים שהגיעו 
 Otterstatter & Thomsom( בומבוס  דבורי  של  מסחריות  מושבות  עם 

.)2008, Stout & Morales 2009

גם צמחים פולשים זרים עוברים אינטראקציה עם דבורי בר, בין במישרין 
על-ידי כך שהם מספקים מזון למינים מסוימים, ובין בעקיפין על-ידי שינוי 
חברות של צמחים מקומיים )Stout & Morales 2009(. ואולם, השפעתם 
במידה  רק  נחקרה עד עתה  דבורים  פולשים על חברות של  של צמחים 
מועטה, והיא אינה מובנת היטב. לא ידוע לנו כיום על דוגמאות שבהן מומלץ 

לבצע בקרה על צמחים פולשים זרים בתור אסטרטגיה לשימור דבורים.

Colla S.R., Otterstatter M.C., Gegear R.J. & Thomson J.D. )2006( Plight of the 
bumble bee: Pathogen spillover from commercial to wild populations. 
Biological Conservation, 129, 461-467.

De la Rúa P., Jaffé R., Dall’Olio R., Muñoz I. & Serrano J. )2009( Biodiversity, 
conservation and current threats to European honeybees. Apidologie, 40, 
263-284.

Ings T.C., Ward N.L. & Chittka L. )2006( Can commercially imported bumble 
bees out-compete their native conspecifics? Journal of Applied Ecology, 
43, 940-948.

Inoue M.N., Yokoyama J. & Washitani I. )2008( Displacement of Japanese 
native bumblebees by the recently introduced Bombus terrestris )L.( 
)Hymenoptera: Apidae(. Journal of Insect Conservation, 12, 135-146.

Otterstatter M.C. & Thompson J.D. )2008( Does pathogen spillover from 
commercially reared bumble bees threaten wild pollinators? Plos One, 
3, article e2771.

Plischuk S. & Lange C.E. )2009( Invasive Bombus terrestris )Hymenoptera: 
Apidae( parasitized by a flagellate )Euglenozoa: Kinetoplastea( and a 
neogregarine )Apicomplexa: Neogregarinorida(. Journal of Invertebrate 
Pathology, 102, 261-263.

Stout J.C. & Morales C.L. )2009( Ecological impacts of invasive alien 
species on bees. Apidologie, 40, 388-409.
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השמידו אוכלוסיות קיימות

להרוג  ˆ שאפשר  הדגים  שבארה”ב  בלואיזיאנה  שבוצע  חוזר  ניסוי 
שעברו   Apis mellifera מסוג  דבש  דבורי  של  פולשות  מושבות 
 )acephate( אפריקניזציה על-ידי מתן סירופ שהוסף לו קוטל חרקים

למשך 30 דקות. 
דבורי  ˆ ניסיון להשמיד  נעשה  ואחרי”  “לפני  מבוקר מסוג  חוזר  בניסוי 

בומבוס צהובות-זנב אירופיות מסוג Bombus terrestris באתרי ניסוי 
לידי  הביא  הטיפול  והריגתן.  משחרות  דבורים  לכידת  על-ידי  ביפן 
ירידה במספרם של שני מיני דבורי בומבוס מקומיים, אך הוא לא ביער 

.B. terrestris את הדבורים מסוג

שיטה   )1989( ועמיתיו   Williams בחנו  בלואיזיאנה  שנערך  בניסוי 
להריגת מושבות מאוקלמות של דבורת הדבש Apis mellifera שעברה 
מושבות  תשע-עשרה  מורעל.  בפיתיון  שימוש  על-ידי  אפריקניזציה 
את  שהכיל  סוכרוז-דבש  לסירופ   1988 אפריל  חודש  במהלך  נחשפו 
לליטר.  מ”ג   250 של  בריכוז   acephate האורגנו-זרחני  החרקים  קוטל 
הסירופ ניתן בתחנות האכלה שנמצאו במרחק עשרה מטרים מהכוורות 
הניסיוניות. שלוש-עשרה מושבות מתו בתוך שלושה ימים. בשש מושבות 
והמושבה  ובשתי מושבות בקרה שרדה המלכה, או שהוחלפה,  שטופלו 
שרדה. הטיפול ארך 40-30 דקות עד להרעלת הדבורים המשחרות. שום 

חרקים אחרים לא נראו פוקדים את הפיתיון.

Nagamitsu ועמיתיו )2010( הרחיקו בשנים 2006-2005 דבורי בומבוס 
צהובות-זנב לא-מקומיות משחרות מסוג B. terrestiris משישה אתרים 
מיוערים )בשטח 10-1 דונמים( שנמצאו באזורים חקלאיים ועירוניים באגן 
הנהר Chitose שביפן. החוקרים עקבו אחרי דבורי בומבוס באתרים אלו 
את  הגדיל  ההרחקה  טיפול   .2006-2004 בשנים  בקרה  אתרי  ובשבעה 
מספר דבורי הבומבוס המקומיות מסוג B. Ardens בשתי שנות הניסוי, 
והגדיל את מספר הדבורים מסוג B. hypocrite בשנה אחת, אך לא הביא 
לידי ירידה עקבית במספר הדבורים מסוג B. terrestris שנלכדו באתרים.

Nagamitsu T., Yamagishi H., Kenta T., Inari N. & Kato E. )2010( Competitive 
effects of the exotic Bombus terrestris on native bumble bees revealed 
by a field removal experiment. Population Ecology, 52, 123-136. www»

Williams J.L., Danka R.G. & Rinderer T.E. )1989( Baiting system for selective 
abatement of undesirable honey bees. Apidologie, 20, 175-179. www»

פרסו כוורות/קנים בצורה מבוקרת

לא מצאנו ראיות ישירות להשפעות שיש להימנעות משימוש בכוורות  ˆ
על  אחרים,  מנוהלים  מאביקים  של  בקנים  או   ,Apis mellifera של 

אוכלוסיות של דבורי בר.

רקע

 Apis mellifera חוקרים הראו שהימצאות ליד כוורותיהן של דבורי דבש
 ,)Goulson & Sparrow 2009( פועלות  דבורים  של  גודלן  את  הקטינה 
האוספות  הדבורים  שיעור  את  משחרות,  דבורים  של  החזרה  קצבי  את 
של  שונים  מינים  של   )Thomson 2004( הוולדות  מספר  ואת  אבקה 
דבורי בומבוס בבריטניה ובארה”ב. ואולם, לא ידוע לנו על ראיות ישירות 
A. mellifera על  בכוורות של  חיובית של הימנעות משימוש  להשפעה 

אוכלוסיות של דבורי בומבוס.

Gouldson D. & Sparrow K.R. )2009( Evidence for competition between 
honey bees and bumblebees; effects on bumblebee worker size. Journal 
of Insect Conservation, 13, 151-163.

Thomson D. )2004( Competitive interactions between the invasive 
European honey bee and native bumble bees. Ecology, 85, 458-470.

מנעו בריחה של דבורי בומבוס מסחריות מחממות 

ניסוי חוזר קטן שבוצע בקנדה העלה שכיסוי חממות ביריעות פלסטיק  ˆ
יום(  דומה לאור  )כך שהאור המועבר  המעבירות אור אולטרה-סגול 
שברחו  מנוהלות  במושבות  הבומבוס  דבורי  של  מספרן  את  הקטין 
דרך פתחי מרזבים פתוחים. ניסוי אחר שנערך ביפן העלה שרשתות 
דבורי  יכולות לשמור  ורכוסות  וכניסות מרושתות  המותקנות מבחוץ 
בומבוס מסחריות בתוך חממות כל עוד הרשתות נבדקות ומתוחזקות 

באופן סדיר.

קיבלנו דיווחים על שני מחקרים על יעילותם של מאמצים לתחום דבורים 
מסחריות בתוך חממות.

 )Morandin et al. 2001( שבקנדה  באונטריו  שבוצע  קטן  חוזר  ניסוי 
הראה שבריחת דבורים ממושבות של דבורת הבומבוס המזרחית הנפוצה 
Bombus impatiens, אשר שנוהלו בצורה מסחרית בתוך חממות, הייתה 
כיסוי פלסטיק אשר העביר אור אולטרה-סגול  יותר תחת  קטנה הרבה 
מסוג  אור  שחסמו  כיסויים  תחת  מאשר  נ”מ(   300-350 של  גל  )אורכי 
בחוץ  הטמפרטורות  כאשר  מרס,  בחודש  בחממות  בוצעו  הספירות  זה. 
של  תצפיות  לאחר  לשרוד.  הבומבוס  לדבורי  לאפשר  מכדי  נמוכות 
עשרה ימים בשלוש חממות מכל סוג כיסוי, נותרו בכל אחת מהמושבות 
86 דבורים בממוצע, ואילו  תחת הפלסטיק שהעביר אור אולטרה-סגול 
36 דבורים למושבה.  במושבות תחת סוגי הכיסוי האחרים היו בממוצע 
מרזבים  פתחי  דרך  נמלטו  שהדבורים  האפשרות  את  העלו  המחברים 
יש פחות  יכולות לראות בקלות כאשר  לא  פתוחים, פתחים שהדבורים 
ניגודיות )בחלק האולטרה-סגול של הספקטרום( בין אור יום לאור שמגיע 

דרך גג החממה.

Koide ועמיתיו )2008( בדקו האם רשתות יכולות למנוע את בריחתן של 
דבורי בומבוס צהובות-זנב מסוג B. terrestris מתוך ארבע חממות שבהן 
המשתמשים  חממות  חקלאי  שבה  ביפן,  שונות  רישות  טכניקות  יושמו 
ברשתות.  להשתמש  חוק  על-פי  נדרשים  בומבוס  דבורי  של  במושבות 
חלונות  של  החיצוני  החלק  על  המותקנות  שרשתות  הראה  המחקר 
החממה בעזרת התקנים מיוחדים מנעו את בריחתן של דבורי הבומבוס, 
בתנאי שהרשתות נבדקו ותוחזקו באופן סדיר. רשתות שהותקנו מבפנים 
על  כפול  רישות  להימלט.  לדבורים  אפשרו  בעזרת מהדקים  מבחוץ  או 
לדבורי  אפשרה  כן  גם  מפלסטיק,  מבואה  הייתה  כאשר  גם  הדלתות, 
הבומבוס להימלט, אך כניסות רכוסות ומרושתות מנעו בריחה כל עוד היו 

משקולות בתחתית רשת הכניסה.

Koide T., Yamada Y., Yabe K. & Yamashita F. )2008( Methods of netting 
greenhouses to prevent the escape of bumblebees. Japanese Journal of 
Applied Entomology and Zoology, 52, 19-26. www»

Morandin L.A., Laverty T.M., Kevan P.G., Khosla S. & Shipp L. )2001( Bumble 
bee )Hymenoptera: Apidae( activity and loss in commercial tomato 
greenhouses. The Canadian Entomologist, 133, 883-893. www»
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ִמנעו כניסה והתפשטות של חיפושית הדבורית הקטנה

לקטילת  ˆ רצועות  משפיעות  כיצד  בדק  בארה”ב  שבוצע  חוזר  ניסוי 
קרדיות באריזות של דבורי דבש מסחריות מסוג Apis mellifera על 
ממחצית  יותר  הקטנה.  הדבורית  חיפושית  של  ההתפשטות  מניעת 

מהחיפושיות נמלטו מהאריזות ולא נקטלו על-ידי הרצועות.

רקע

באפריקה  שמוצאו  חרק   ,)Aethina tumida( הקטנה  הדבורית  חיפושית 
ובדרום  באוסטרליה  אמריקה,  בצפון  פולש  חרק  היא  לסהרה,  שמדרום 
 .)Neumann & Ellis 2008( אירופה, ונחשבת איום חמור על דבורי הבומבוס
מחקר ניסויי אחד הראה שמין זה יכול להפחית במידה ניכרת את מספרן 
.)Ambrose et al. 2000( של דבורי בומבוס פועלות במושבות מלאכותיות 

נרחבת על שיטות לבקרה על חיפושית הדבורית הקטנה  ישנה ספרות 
בעינינו  מייצגים  אינם  אלו  מחקרים  אך  דבש,  דבורי  של  מושבות  בתוך 
פעולות של התערבות למטרות שמירת טבע. מצאנו מחקר ניסויי אחד 

על השפעות של מאמצים להקטין את התפשטותו של מין זה.

לבקרת  שיטות   )1999( ועמיתיו   Baxter בדקו  מבוקר  חוזר  בניסוי 
התפשטותן של חיפושית הדבורית הקטנה באריזות של דבורי דבש מסוג 
בארה”ב. החוקרים  עבור תעשיית הדברואות בטקסס,   Apis mellifera
הניחו רצועות לקטילת קרדיות )המכילות את התרכובת האורגנו-זרחנית 
במכוון  והכניסו  ועליהן,  האריזות  בתוך  שונים  במקומות   )coumaphos
נמלטו  מהחיפושיות  ממחצית  יותר  בוגרות.  חיפושיות  עשרים  או  עשר 
מהאריזות דרך לוח האוורור ולא נלכדו או נמצאו. רצועת הרעל שנתלו 
באמצע האריזה הרגו 94% מהחיפושיות שנותרו בפנים. מלכודות אור לא 

הצליחו לפתות את החיפושיות לצאת מהאריזות.

Ambrose J.T., Stanghellini M.S. & Hopkins D.I. )2000( A scientific note on 
the threat of small hive beetles )Aethina tumida Murry( to bumblebee 
)Bombus spp.( colonies in the United States. Apidologie, 31, 455-456.

Baxter J.R., Elzen P.J., Westervelt D., Causey D., Randall C., Eischens F.A. & 
Wilson W.T. )1999( Control of the small hive beetle, Aethina tumida in 
package bees. American Bee Journal, 139, 792-793. www»

Neumann P. & Ellis J.D. )2008( The small hive beetle )Aethina tumida Murry, 
Coleoptera: Nitidulidae(: distribution, biology and control of an invasive 
species. Journal of Apicultural Research and Bee World, 47, 181-183.

ודאו שכוורות וקנים מסחריים נקיים ממחלות 

שהאנטיביוטיקה  ˆ נמצא  בקנדה  שבוצע  מבוקר  אקראי  בניסוי 
 Nosema הטפיל  על-ידי  הנוצר  זיהום  נגד  יעילה  אינה   fumagillin
 Bombus במושבות מנוהלות של דבורת הבומבוס המערבית bombi
occidentalis. ניסוי חוזר מבוקר שבוצע בדרום קוריאה מצא שאפשר 
של  במושבות   Plodia interpunctella ההודי  הקמח  בעש  לשלוט 
 Bacillus של הפתוגן Aizawai דבורי בומבוס מסחריות בעזרת הזן

)thuringiensis )Bt בריכוז של 1 גרם Bt לליטר מים.

רקע

אנו מביאים כאן סיכום של ראיות על בקרה של טפילים ופתוגנים בקרב 
או  יחידאיות  בדבורים  לא  אך  מסחרי,  באופן  המנוהלות  בומבוס  דבורי 
נכנסים  אשר  ופתוגנים  שטפילים  משום  זאת  מנוהלות.  דבש  בדבורי 
למושבות מסחריות של דבורי בומבוס נחשבים איום רציני על כמה מינים 
 Otterstatter & Thomson 2008,( של דבורי בומבוס צפון-אמריקאיים 

.)Stout & Morales 2009
כניסה  “מנעו  )ר’  הקטנה  הדבורית  חיפושית  של  במקרה  אולי  מלבד 
טובה  הבנה  אין  עדיין  הקטנה”(,  הדבורית  חיפושית  של  והתפשטות 
דבורי דבש  Apis מצד טפילים של  דבורים שאינן  מידת האיום על  של 
דבורי  של  ולפתוגנים  שלטפילים  בכך  מכירים  אנו  מנוהלות.  במושבות 
יכולות   ,Varroa destructor הפולשנית  הקרדית  כולל  מנוהלות,  דבש 
להיות השפעות על אוכלוסיות בר של Apis mellifera ועל מינים אחרים 
ר’  אפריקה,  )כמו  מקומיים  הם  אלו  מינים  שבהם  במקומות   Apis של 
Dietemann et al. 2009(. אף-על-פי שלא כללנו שיטות מתוך הספרות 
הנרחבת על גידול דבורי דבש במהדורה זו של “שימור דבורים”, נשקול 
דבורי  של  מסוימים  טפילים  על  לבקרה  פעולות התערבות  הכללה של 

דבש במהדורות עתידיות, אם הן תיראנה רלוונטיות.

של  מנוהלות  באוכלוסיות  ופתוגנים  טפילים  של  בקרה  על  הספרות 
למחלת  שגורמת  הפטרייה  לדוגמה,  וגדלה.  הולכת  יחידאיות  דבורים 
באוכלוסיות  נדירה  היא   ,chalkbrood, Ascosphaera aggregate-ה
אחוזים   50-20 להרוג  ביכולתה  אך   ,Megachile rotundata של  בר 
 Bosch & Kemp 2002, Huntzinger( מהפרטים באוכלוסיות מנוהלות
et al. 2008(. נבדקו שיטות לשליטה בפטרייה, אף שלא מצאנו סקירה 
עדכנית של ספרות זו. הדיווחים על chalkbrood מגיעים מתחום דבורי 
הבר )Goerzen et al. 1992(, אך לא ידוע לנו על מקרה כלשהו שבו נאמר 
שהמחלה מהווה איום על מינים שהם מטרות לפעולות שמירת טבע. אם 
פתוגן זה או אחר יתגלה בתור איום על מין הנמצא בדעיכה, נשקול לכלול 

שיטות בקרה רלוונטיות במהדורות עתידיות.

טפילים  לבקרת  שיטות  בודקים  אשר  שפורסמו  מאמרים  שני  ישנם 
במושבות מנוהלות של דבורי בומבוס.

ניסוי אקראי מבוקר שבוצע בחממה גדולה ב-Ladner, שבקולומביה הבריטית, 
 fumagillin dicyclohexylammonium שהאנטיביוטיקה  מצא  קנדה, 
לא השפיעה על השכיחות או על עוצמת הזיהום הנגרם על-ידי הטפיל 
הבומבוס  דבורת  של  מנוהלות  במושבות   Nosema bombi הפנימי 
.)Whittington & Winston 2003( Bombus occidentalis  המערבית 
האנטיביוטיקה ניתנה בתוך מי סוכר ל-32 מושבות בריכוזים של 26 מ”ג/
ליטר ו-52 מ”ג/ליטר. במקביל היו 17 מושבות בקרה שלא טופלו. במחקר 
יותר  או  פועלות  דבורים  מחמש  הפרשה  דוגמאות  של  שבדיקה  נמצא 
יכולה  היא  אין  לא, אך  או  נוכח  באופן מהימן אם הטפיל  יכולה לקבוע 

לכמת את עוצמת הזיהום.

 Plodia )2003( בדקו שיטות לבקרת עש הקמח ההודי  ועמיתיו   Kwon
interpunctella, אשר עלול להיות בעייתי במושבות של דבורי בומבוס 
באבקה  נישאות  זה  עש  של  הביצים  בחממות.  או  מסחרי  גידול  בתנאי 
מתוך מושבות של דבורי דבש, והן שורדות בתנאים מקובלים של אחסון 
 70 למשך   -60°C-ב שאחסון  הראו  מבוקרים  חוזרים  ניסויים  בהקפאה. 
 -20°C-ימים הביא למותן כל הביצים )שלוש חזרות בכל ניסוי(. אחסון ב
הביא למותן של 90-80 אחוזים מהביצים. בניסוי נפרד טופלו מושבות של 
 ,B. thuringienses )Bt( של פתוגן החרקים Aizawai בזן B. terrestris
1 גרם Bt בליטר מים. טיפול זה הרג 100-98 אחוזים מזחלי  בריכוז של 
לאחר  בומבוס  דבורי  לתמותת  גרם  לא  ואף  ימים,  שבעה  לאחר  העש 
10 ימים. לעומת זאת, טיפול בריכוז 2 גרם Bt לליטר מים גרם לתמותה 
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גבוהה בקרב דבורי בומבוס. במחקר זה טופלו חמש מושבות ב-Bt, וחמש 
מושבות היו מושבות בקרה.

Bosch J. & Kemp W.P. )2002( Developing and establishing bee species as 
crop pollinators: the example of Osmia spp. )Hymenoptera: Megachilidae( 
and fruit trees. Bulletin of Entomological Research, 92, 3-16. www»

Dietemann V., Pirk C.W.W. & Crewe R. )2009( Is there a need for conservation 
of honeybees in Africa? Apidologie, 40, 285-295.

Goerzen D.W., Dumouchel L. & Bissett J. )1992( Occurance of chalkbrood 
caused by Ascosphaera aggregate Skou in native leafcutting bee, 
Megachile pugnata Say )Hymenoptera, Megachillidae(, in Saskatchewan. 
The Canadian Entomologist, 124, 557-558.

Huntzinger C.I., James R.R., Bosch J. & Kemp W.P. )2008( Fungicide tests on 
adult alfalfa leafcutting bees )Hymenoptera: Megachilidae(. Journal of 
Economic Entomology, 101, 1088-1094.

Kwon Y.J., Saeed S. & Duchateau M.J. )2003( Control of Plodia interpunctella 
)Lepidoptera: Pyralidae(, a pest in Bombus terrestris )Hymenoptera: 
Apidae(. The Canadian Entomologist, 135, 893-902. www»

Otterstatter M.C. & Thomson J.D. )2008( Does pathogen spillover from 
commercially reared bumble bees threaten wild pollinators? Plos One, 
3, article e27771.

Stout J.C. & Morales C.L. )2009( Ecological impacts of invasive alien 
species on bees. Apidologie, 40, 388-409.

Whittington R. & Winston M.L. )2003( Effects of Nosema bombi and its 
treatment fumagillin on bumble bee Bombus occidentalis colonies. 
Journal of Invertebrate Pathology, 84, 54-58. www»

של  תת-מינים  של  טהורות-גזע  אוכלוסיות  טפחו 
דבורי דבש מקומיות

ניסוי חוזר שבוצע בשוויץ מצא שאוכלוסיות טהורות-גזע של דבורת  ˆ
הדבש האירופית השחורה Apis mellifera mellifera הכילו שיעור 
הלא  תת-המין  עם  מהכלאה  שנוצרו  בנות-כלאיים  של   )28%( ניכר 

.Apis mellifera carnica מקומי

אוכלוסיות  בשש  הקיימת  ההכלאה  מידת  את  העריך  אחד  חוזר  ניסוי 
 Apis mellifera המקומית  השחורה  הדבש  דבורת  של  “טהורות-גזע” 
 Soland-Reckeweg( שמגדלי דבורים מגדלים במזרח שוויץ mellifera
זה משגשג גם תת-המין הלא מקומי הדרום-מזרח  et al. 2009(. באזור 
אירופי A. m. carnica. המחקר, שהיה מבוסס על תשעה סימנים גנטיים 
של דבורי דבש )מיקרו-לוויינים( ועל מדגם של 100 דבורי דבש שחורות 
העלה  שנבדקו(,  המושבות  מ-100  אחת  מכל  אחת  )פועלת  פועלות 
ש-17%  נמצא  כן  כמו  בנות-כלאיים.  היו  שנדגמו  מהדבורים  ש-28% 
 A. m. תת-המין  של  טהורות-גזע  מאוכלוסיות  שנדגמו  מהפועלות 
carnica היו גם הן בנות-כלאיים. ממצאים אלו מעלים את הצורך לשפר 
את האסטרטגיות לניהול השימור של דבורת הדבש השחורה, אולי בצורה 
של בדיקות גנטיות שיערכו מגדלי הדבורים לזיהוי דבורים בנות-כלאיים, 

במקום בדיקה חיצונית שגרתית.

Soland-Reckeweg G., Heckel G., Neumann P., Fluri P. & Excoffier L. )2009( 
Gene flow in admixed populations and implications for the conservation 
of the Western honeybee, Apis mellifera. Journal of Insect Conservation, 
13, 317-328. www»

הרחיקו צבתנים אירופיים לא-מקומיים מאתרי קינון

לראיות אחרות בנושא השימוש בתיבות קינון, כולל מחקר באזורים שיש 
לדבורים  מלאכותיים  קינון  אתרי  “ספקו  ר’  מקומיות,  לא  דבורים  בהם 

יחידאיות”.

שאפשר  ˆ הראה  בארה”ב  בקליפורניה  שבוצע  מבוקר  חוזר  ניסוי 
 Forficula הלא-מקומיים  האירופיים  הצבתנים  מספר  את  להקטין 
על-ידי  יחידאיות  דבורים  של  קינון  בתיבות  שנמצאים   auricularia
שימוש במחסום דביק )“Tanglefoot”(. טיפול זה מגביר את השימוש 

שעושות דבורים מקומיות בתיבות.

שלושים תיבות קינון לדבורים יחידאיות, עשויות מעץ אורן קדוח, נתלו 
ב-1990 על 15 עצי אלון העמק מסוג Quercus lobata בשמורת הטבע 
 Barthell( ארה”ב  בקליפורניה,  סקרמנטו,  שליד   Cosumnes River
 0.65 ובקוטר  ס”מ   10 בעומק  קדחים   12 היו  תיבה  בכל   .)el al. 1998
ס”מ. התיבות נתלו מהעצים בזוגות. בתיבה אחת מכל זוג נמנעה כניסת 
במחסום  שימוש  על-ידי   Forficula auricularia מסוג  זוחלים  צבתנים 
דביק )Tanglefoot(. הטיפול הקטין את מספר הצבתנים שנמצאו בתוך 
התיבות ואפשר יותר תאי דבורים )בשבוע השיא בקינון הדבורים היו 134 
תאים בתיבות עם המחסום, לעומת 45 תאים בתיבות ללא המחסום(. רוב 
הדבורים המקננות במחקר זה היו ממינים מקומיים של דבורים חותכות 
לא מקומיים  מינים  גם  ו-Osmia, אף שהיו   Megachile עלים מהסוגים 

.Megachile של

Barthell J.F., Gordon W.F. & Thorp R.W. )1998( Invader effects in 
a community of cavity nesting Megachilid bees )Hymenoptera: 
Megachildae(. Environmental Entomology, 27, 240-247. www»
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מסרים עיקריים

ראיות  כל  התקבלו  לא  בומבוס.  דבורי  של  מקנים  טורפים  הרחיקו 
מאזורי  יונקים  טורפים  של  להרחקתם  שיש  ההשפעות  את  המדגימות 

קינון טבעיים של דבורי בומבוס.

הרחיקו נמלים מאתרי קינון של דבורים יחידאיות. ניסוי חוזר מבוקר 
האוסטרלית  הדבורה  של  בודדים  מקנים  נמלים  שהרחקת  הראה  אחד 

האנדמית Exonuera nigrescens הגבירה את תפוקת הצאצאים.

הרחיקו טורפים מקנים של דבורי בומבוס

לא התקבלו כל ראיות המדגימות את ההשפעות שיש להרחקתם של  ˆ
טורפים יונקים מאזורי קינון טבעיים של דבורי בומבוס.

הרחיקו נמלים מאתרי קינון של דבורים יחידאיות

של  ˆ בודדים  מקנים  נמלים  שהרחקת  הראה  אחד  מבוקר  חוזר  ניסוי 
הדבורה האוסטרלית האנדמית Exonuera nigrescens הגבירה את 

תפוקת הצאצאים.

בניסוי חוזר מבוקר שבוצע ב-Cobboboonee State Forest בויקטוריה, 
האנדמית  הדבורה  של  בודדים  קנים   50 על  חוקרים  הגנו  אוסטרליה, 
Exonuera nigrescens מפני נמלים בעזרת שתי כוסות פלסטיק ומחסום 
דביק )Zammit et al. 2008(. חמישים קני בקרה לא זכו להגנה. הקנים, 
אשר נבנו בגבעולי פריחה ישנים של עץ הדשא Xanthorrhoea, הוצבו 
בזוגות – אחד מוגן והאחר לא מוגן. הקנים המוגנים היו פוריים יותר: 3.6 
צאצאים בממוצע לנקבה בוגרת, בהשוואה ל-1.6 צאצאים לנקבה בוגרת 

בקני הבקרה.

Zammit J., Hogendoorn K. & Schwarz M.P. )2008( Strong constraints to 
independent nesting in a facultatively social bee: quantifying the effects 
of enemies-at-the-nest. Insectes Sociaux, 55, 74-48. www»
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מסרים עיקריים

ראיות  התקבלו  יחידאיות.  לדבורים  מלאכותיים  קינון  אתרי  ספקו 
מ-30 ניסויים חוזרים שבוצעו על תיבות קינון של דבורים יחידאיות בעשר 
מדינות באירופה, בצפון אמריקה, בדרום אמריקה ובאסיה. 29 מהם דיווחו 

שהתיבות אוכלסו על-ידי דבורים.

ובהודו  בארה”ב  בגרמניה,  חקלאית  קרקע  על  שבוצעו  ניסויים  שלושה 
הראו שאפשר להכפיל את מספר הקנים המאוכלסים על פני תקופה של 

שלוש שנים על-ידי אספקה חוזרת של תיבות קינון.

ניסוי חוזר קטן אחד מצא שמספרן של דבורים יחידאיות משחרות עלה 
בהשוואה  קינון,  תיבות  היו  שבהם  אמריקה  בצפון  אוכמניות  בשדות 

לשדות ללא תיבות קינון.

ניסויים   11 מצאנו  בומבוס.  לדבורי  מלאכותיים  קינון  אתרי  ספקו 
שבוצעו  ניסויים  שלושה  בומבוס.  דבורי  של  קינון  תיבות  בנושא  חוזרים 
בבריטניה מאז 1989 הראו שיעורי אכלוס נמוכים מאוד )2.5-0 אחוזים( 
שבעה  ואילו  תת-קרקעיות(,  תיבות  כולל  )לא  שונים  מסוגים  בתיבות 
וניסוי  ובקנדה,  בארה”ב  בבריטניה,  קודמים  בעשורים  שבוצעו  ניסויים 
עדכני יותר בארה”ב, הראו שיעורי אכלוס כוללים שבין 10 ל-48 אחוזים. 
שבעה ניסויים חוזרים שבוצעו בארה”ב, בקנדה ובבריטניה מצאו אכלוס 

של בין 6 ל-58 אחוזים בתיבות קינון תת-קרקעיות.

לא התקבלו כל ראיות להשפעות שיש לאספקת תיבות קינון על אוכלוסיות 
של דבורי בומבוס.

ניסוי חוזר שנערך בברזיל  ספקו תיבות קינון לדבורים נטולות עוקץ. 
מצא שאין אכלוס של תיבות קינון על-ידי דבורים נטולות עוקץ.

ספקו אתרי קינון מלאכותיים לדבורים יחידאיות

ר’ גם “גדלו ונהלו אוכלוסיות של דבורים יחידאיות”.

של  ˆ קינון  תיבות  על  שבוצעו  חוזרים  ניסויים  מ-30  ראיות  התקבלו 
בדרום  אמריקה,  בצפון  באירופה,  מדינות  בעשר  יחידאיות  דבורים 
29 מהניסויים הראו אכלוס על-ידי דבורים. מינים  אמריקה ובאסיה. 
רבים של דבורים יחידאיות מקננים ברצון בתיבות, כולל כמה מינים 
הנחשבים נתונים בסכנת הכחדה ואשר נצפו במחקר שנערך באזור 
בדרום   Centris מהסוג  אוספות-שמן  דבורים  מיני  בגרמניה,  חקלאי 
שפלה  באזור  טרופי  ביער  לאחרונה  רק  שהתגלה  ומין  אמריקה, 
בקוסטה ריקה. בניסוי אחד שבוצע ביער בעל אקלים ממוזג בקנדה 

לא תועד שימוש בתיבות הקינון על-ידי דבורים מכל סוג שהוא.
מינים  ˆ שלארבעה  העריכה  בגרמניה  שנערכה  ניסויים  של  סדרה 

אירופיים של דבורים יחידאיות בגודל בינוני עד גדול יש טווח השיחור 
של 150 עד 600 מ’, ולכן תיבות הקינון חייבות להיות מוצבות בתוך 

תחום זה.
קינון שעשויות מגבעולים חלולים  ˆ חוזרים הראו שתיבות  ניסויים   23

ניסויים   11 יחידאיות.  דבורים  על-ידי  אוכלסו  מגלילים,  או  חתוכים 
הדגימו אכלוס של גושי עץ שבהם נקדחו חורים. שני ניסויים שבוצעו 
הראו  במקסיקו(  ואחד  בברזיל  )אחד  משניים  נאו-טרופיים  ביערות 
שמינים מסוימים של דבורים יחידאיות אינן מקננות בתיבות קינון אם 

אין בתוכן גבעולים או קירות תוחמים.

שני ניסויים חוזרים השוו את ההצלחה ברבייה בתיבות קינון מסוגים  ˆ
שונים. ניסוי אחד הראה שתיבות שעשויות מגבעולי קנה סוף ותיבות 
מאשר  לקן  דבורים  יותר  הפיקו  מחורצים  מלוחות  שעשויות  עץ 
בפלסטיק,  שרופדו  קדחים  עם  קינון  תיבות  אחרים.  סוגים  ארבעה 
נייר, היו פוריים הרבה פחות, עקב נוכחות של  או גלילי פלסטיק או 
של  שקנים  מצא  בברזיל  שנערך  אחר  קטן  ניסוי  עובש.  או  טפילים 
דבורים אוספות-שמן Centris analis  היו פוריים יותר כשהקנים היו 
בעץ,  שנקדחו  קדחים  בתוך  שהונחו  קרטון  קשיות  בתוך  ממוקמים 

מאשר כשהיו בתוך לוחות עץ מחורצים שנערמו יחד.
העץ  ˆ דבורת  על  אחד  חקלאית,  קרקע  על  שבוצעו  ניסויים  שלושה 

 Osmia בהודו, אחד על טווח של מינים בגרמניה ואחד על מינים של
בארה”ב, הראו שאפשר להכפיל את מספר הקנים המאוכלסים על-
ידי דבורים יחידאיות על פני תקופה של שלוש שנים על-ידי אספקה 

חוזרת של תיבות קינון באתר נתון.
ניסוי חוזר קטן אחד השווה במשך שלוש שנים אוכלוסיות של דבורים  ˆ

מספרן  קינון.  תיבות  ובלי  עם  בארה”ב,  אוכמניות  בשדות  יחידאיות 
המוערך של דבורים משחרות מסוג Osmia עלה בשדות עם תיבות 

קינון בהשוואה לשדות ללא תיבות.
קינון שהותקפו  ˆ בתיבות  יחידאיות  דבורים  תיעדו  חוזרים  ניסויים   11

על-ידי טפילים או טורפים. שיעורי תמותה או טפילות נמדדו בעשרה 
ודבורים  צרעות  בקרב  אחוזים   13 בין  נעו  תמותה  שיעורי  מחקרים. 
המקננות בחורים בגרמניה )2% הודבקו בהצלחה בטפילים(, או 2% 
תמותה בקרב תאי ולדות של דבורים שהותקפו במטעי קפה וקקאו 
תמותה  ו-20%  טפילות   36% לבין  באינדונזיה,   Sulawesi במרכז 
)סך כל שיעור תמותה היה 56%( בקרב דבורי העץ  מסיבות אחרת 

הסוב-טרופיות Xylocopa fenestrate בהודו.
קדוח  ˆ מעץ  קינון  בתיבות  השימוש  את  שבדקו  חוזרים  ניסויים  שני 

לא  אירופיים  שצבתנים  הראו  בארה”ב  בקליפורניה  דבורים  על-ידי 
דבורים  של  מקומיים  לא  ומינים   Forficula auricularia מקומיים 
השתמשו  אחד  בניסוי  בתיבות.  השתמשו  חותכות-עלים  אירופיות 

מינים לא מקומיים אלה בתיבות יותר מאשר דבורים מקומיות.
עבור  ˆ שהוכנו  קינון  תיבות  שלוש  בדק  בבריטניה  שבוצע  קטן  ניסוי 

נעשה  שלא  ומצא   ,Andrena flavipes צהובות-רגל  אנדרנה  דבורי 
בהן כל שימוש.

רקע

קדחים  או  חלולים  גבעולים  כדוגמת  בחללים  מקננות  יחידאיות  דבורים 
בעץ או במבנים בנויים. לחלופין, הן מקננות בקרקע. אספקת אתרי קינון 
ככלי  נרחבת  במידה  משמשת  בחורים  המקננות  לדבורים  מלאכותיים 
מחקר, ולפיכך יש ספרות רבה בנושא אכלוסן של תיבות קינון אלה. אנו 
מדגישים במיוחד את מספר המחקרים הקטן הרבה יותר, אשר בחנו את 
על-ידי  דבורים  של  אוכלוסיות  על  קינון  תיבות  אספקת  של  ההשפעות 
צפייה בשינויים במספרי הדבורים לאוך זמן, באזורים עם ובלי תיבות קינון.

אנו ממליצים לבצע סקירה שיטתית של נושא זה לפני גיבוש אסטרטגיה 
לאספקת אתרי קינון לדבורים יחידאיות למטרות שימור.

האם דבורים יחידאיות מקננות בתיבות קינון?

קינון  בתיבות  ברצון  מקננות   Osmia rufa אדומות  בנאיות  דבורים 
קשית  )קוטר  שתייה  בקשיות  מלאות  מפחיות  המורכבות  מלאכותיות 
5-7 מ”מ; Free & Williams 1970(. בשנה הראשונה של הניסוי נבדקו 
הייתה   )13%( פחיות  ב-44  אנגליה.  בדרום  אתרים  ב-20  פחיות   349
בנאיות אדומות.  יותר שאוכלסה על-ידי קן של דבורים  או  קשית אחת 
זה לאכלס-מחדש  מין  נטייה מצד  לאורך השנתיים שלאחר מכן הייתה 
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של  מינים  וכן   Osmia caerulescens ממין  דבורים  גם  הפחיות.  את 
Megachile אכלסו את הפחיות.

חוקרים הראו שדבורת העץ הסובטרופית Xylocopa fenestrate, שהיא 
מאביקה חשובה של משפחת הדלועיים ושל צמחים אחרים, מקננות ברצון 
באגדים של גבעולים חתוכים של קיקיון מצוי )Ricinus communis( ושל 
עבקנה ).Sihag 1993a( )ArundoI sp(. בניסוי שנערך על קרקע חקלאית 
ב-Haryanar שבהודו, העדיפו דבורים אלה גבעולים חתוכים באורך -30

23 ס”מ עם קוטר פנימי של 12-10 מ”מ. מספר הגבעולים המאוכלסים 
עלה מ-120 בשנה הראשונה )1984( ל-350 שנתיים מאוחר יותר )1986(, 

מתוך סך של 20,000 גבעולים שהונחו במשך שלוש שנים.

גרמניה  שבדרום-מערב   Kraichgau-ב  1990 באפריל  שנערך  בניסוי 
בתוך   Phragmites australis מצוי  קנה  גבעולי  של  אגדים   240 הונחו 
פחיות ב-40 שדות )6 בכל שדה( אשר נוהלו בעשר שיטות ניהול שונות, 
העיבוד לפרק  הופסק  יבול, שדות שבהם  שונים של שדות  סוגים  כולל 
זמן מסוים, ואזורי אחו ותיקים )Gathmann et al. 1994, וכן התייחסות 
על-ידי Tscharntke et al. 1998(. מתוך 43,200 הגבעולים הזמינים, 292 
דבורים  מיני  חמישה  צרעות.  מיני  ו-9  דבורים  מיני   14 על-ידי  אוכלסו 
גבעולי  קני  את  אכלסו  בגרמניה  הכחדה  בסכנת  מצויים  נחשבים  אשר 
 Anthidium lituratum, Heriades crenulatus, Megachile הקנה: 
alipcola, Osmia gallarum, Osmia leaiana. שני מיני ה-Osmia נמצאו 
אך ורק בקנים שהונחו באזורי האחו הוותיקים )בני יותר מ-30 שנה, עם 
כמה עצי פרי ישנים(. שלושת המינים האחרים קיננו בגבעולים שהונחו 
 )M. alpicola-ו A. lituratum( בשדות מכוסחים בני שנתיים, ושני מינים

השתמשו בגבעולי קנה במגוון סוגי שדות, כולל יבולי דגנים.

בקוטר  קטנים  קדחים  עם  קינון מעץ  תיבות   9,216 Scott )1994( הניח 
11-4.5 מ”מ בקצוות של שדות פתוחים בצפון מישיגן, ארה”ב, באפריל 
מסוג  הקטנה  היחידאית  הדבורה  של  מינים  שלושה  ו-1985.   1984
Hylaeus השתמשו בתיבות, עם שיעור אכלוס כולל של 4%. דבורים אלה 
השתמשו רק בחורים עם הקטרים הקטנים ביותר )4.5, 5.2 ו-6.0 מ”מ(. 
הדבורים מסוג H. ellipticus העדיפו את הקדחים הקטנים ביותר – 4.5 
מ”מ. דבורים מסוג Hylaeus basalis העדיפו שתיבות הקינון יהיו בגבהים 
 H. verticalis נמוכים – 0.1 ו-0.4 מ’ מעל פני הקרקע – ואילו דבורים מסוג

העדיפו תיבות גבוהות יותר, שנקבעו בגובה 1.1 מ’.

ניסוי שש-שנתי שבוצע בשתי חוות ניסיוניות ליד פוזנאן שבמערב פולין 
הדגימו שהדבורה הבנאית האדומה Osmia rufa מקננת ברצון באגדים 

.)Wójtowski el al. 1995( של גבעולי קנה בקוטר 8-7 מ”מ

 60 Euglossa atrovenata בין ינואר 1990 למאי 1991 יצרו דבורים מסוג
קנים ב-50 תיבות עץ שהונחו על שולחן )בגובה 1 מ’ מעל פני הקרקע( 
ביער משני שבו נשתלו יבולי קפה ב-Unión Juárez Chiapas שבמקסיקו 
)Ramírez-Arriaga et al. 1996(. הקנים נבנו משרף והיו ממוקמים על 

רצפות התיבות ועל קירותיהן הפנימיים.

 150 אוכלסו   ,1996-1994 בשנים  גרמניה  במרכז  שנערך  חוזר  במחקר 
קנה  גבעולי  ב-150  מלאים  פלסטיק  )גלילי  קנה  מגבעולי  קינון  תיבות 
באורך 20 ס”מ( שהונחו ב-15 אתרים שונים, על-ידי 13 מיני דבורים, 19 
 Gathmann & Tscharntke( מיני צרעות, ו-17 מיני טפילים ופרסיטואידים
נבנו  וכן התייחסות על-ידי Tscharntke et al. 1998(. בסך הכול   ,1997

8,303 קנים.

 Stubbs בניסוי חוזר שבוצע במחוז וושינגטון, במדינת מיין, ארה”ב, הוסיפו
ועמיתיו )1997( תיבות קינון מעץ קדוח לשלושה שדות אוכמניות מסוג 
)50 תיבות לשדה( לאורך תקופה של שלוש  Vaccinium angustifolium
שנים. בכל תיבת קינון היו 14 קדחים, והתיבות הותקנו על עצים שעמדו 

לאורך שולי השדה, בגובה 1.4 מ’ ובמרחק של 33-22 מ’ בין תיבה לתיבה. 
 ,Osmia מסוג  דבורים  על-ידי  קינון  תיבות   30 אוכלסו  הראשונה  בשנה 
אשר בנו 120 קנים. מספר הקנים גדל בשנה שלאחר מכן בכל שלושת 
שלושת  בכל  שנה  בכל  אוכלסו  הקינון  מחורי  אחוזים   11.5-3 השדות. 

האתרים.

שלושים עד 45 תיבות קינון לדבורים יחידאיות, עשויות עץ אורן קדוח, 
נתלו ב-1989 ו-1990 על עצי אלון מסוג Quercus lobata בשמורת הטבע 
בכל   .)Barthell el al. 1998( ארה”ב  שבקליפורניה,   Cosumnes River
תיבה היו 12 קדחים בעומק 10 ס”מ ובקוטר 0.5, 0.65 או 0.8 ס”מ. בשתי 
שנות הניסוי היה הצבתן האירופי Forficula auricularia הדייר הנפוץ 
שני  ולאחריו  המאוכלסים(,  הקנים  מכל  אחוזים   85-59( בתיבות  ביותר 
 Megachile rotundata חותכות-עלים,  דבורים  של  מקומיים  לא   מינים 
ו-3.4%  ב-1989,  המאוכלסים  הקנים  מכל   19.6%( M. apicalis-ו
ב-1990(. ארבעה מיני דבורים מקומיים אכלסו גם הם את התיבות, אך 
 Megachile angelarum מסוג  דבורים  יותר.  הרבה  נמוכים  במספרים 
דבורים מהסוגים  ואילו  אחוזים מהקנים המאוכלסים,  ב-3.8-3.2  נמצאו 
M. fidelis, M. gentiles, Osmia texana אכלסו בשתי שנות הניסוי פחות 

מ-1% מתיבות הקנים המאוכלסות.

מהסוגים  רובם  דבורים,  מיני   23 תיעדו   )1998( ועמיתיו   Frankie
קדוח  מעץ  עשויות  קינון  בתיבות  שימוש  תוך   ,Osmia-ו  Megachile
שהונחו )תשע תיבות בכל אתר( בשש שמורות בעלות אופי מיוער, אופי 
לא  מינים  שלושה  ארה”ב.  קליפורניה,  בצפון-מרכז  חופי  אופי  או  שיחי 
 M. apicalis, M. rotundata, M. – קיננו בתיבות Megachile מקומיים של
concinna. שני המינים הראשונים היו נפוצים, אך המין M. concinna היה 

נדיר יחסית, ותועד פחות מ-12 פעמים בסה”כ.

סדרה של ארבעה ניסויים שנערכו בגרמניה בין 1990 ל-1996 תיעדו את 
והוצבו על  האכלוס של אגדי קנים שהונחו בפחיות או בגלילי פלסטיק 
)לא כולל  33 מינים של דבורים   .) Tscharntke et al. 1998( עמודי עץ 
דבורים טפילות( השתמשו בקנים על פני מגוון של בתי גידול חקלאיים 
וטבעיים למחצה אשר כללו מטעי אחו, שטחי אחו ישנים לגידול מספוא, 
ואזורים  שדות  שולי  מסוים,  זמן  לפרק  העיבוד  הופסק  שבהם  שדות 

עשבוניים גיריים.

Morato & Campos )2000( תיעדו 14 מינים של דבורים יחידאיות באמצעות 
שימוש בתיבות קינון עשויות מעץ קדוח ביער טרופי רציף, וכן בתוך מקטעי 
קינון,  הונחו לפחות 108 תיבות  וביניהם באמזונס בברזיל. בכל אתר  יער 
יותר  תכופות  לעתים  אוכלסו  הקינון  תיבות  אחת.  בכל  קדחים  שני  עם 
הרציף  היער  בתוך  טבעיים  ובמרווחים  קנים/אתר(   29-23( הרציף  ביער 
)78 קנים/אתר(, בהשוואה לאזורים שבין מקטעי היער, באזורי מרעה או 

באזורים של צמחייה משנית )23-6 קנים/אתר(.

בניסוי שבוצע ב-1997 ובו הונחו 120 תיבות קינון עשויות מגבעולי קנה 
התחתית  סקסוניה  שבמחוז  גוטינגן  ליד  שונים  חקלאיים  אתרים  ב-15 
Steffan-( התיבות  את  אכלסו  דבורים  מיני  ש-11  נמצא  בגרמניה, 
והדבורה   Osmia rufa האדומה  הבנאית  הדבורה   .)Dewenter 2002
מבין  ביותר  הנפוצים  היו   Hylaeus communis המצויה  צהובת-הפנים 

המינים שאכלסו את תיבות הקינון במחקר זה.

באותו מחקר, אך בדיווח נפרד )Gathmann & Tscharntke 2002(, היה 
לתיבות קינון סיכוי של 50% להיות מאוכלסות על-ידי שני מינים מתמחים 
 Megachile-ו  Chelostoma rapunculi  – דבורים  של  )אוליגולקטיים( 
מחלקה  מ’   260-256 של  במרחק  התיבות  הונחו  כאשר   –  lapponica
שהכילה את צמחי המזון הנדרשים לדבורים. דבורי C. rapunculi לא יצרו 
חברות בתיבות קינון שנמצאו במרחק שעלה על 300 מ’ מחלקה שהכילה 

.Campanula spp. את צמח המזון של המין – הפעמונית
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Gathmann & Tscharntke )2002( השתמשו בניסויי העברת מקום והעריכו 
שטווח השיחור המרבי של דבורים יחידאיות נקבות מארבעה מינים אירופיים 
בגודל בינוני עד גדול – Andrena barbilabris, A. Flavipes, A. vaga והדבורה 
הבנאית האדומה Osmia rufa – הוא בין 150 מ’ ל-600 מ’, ועל כן יש למקם 

את תיבות הקינון בתחום זה.

 17,278 )2003( Steffan-Dewenter & Leschke ב-1999-1998 תיעדו
תאים של 13 מינים של דבורים יחידאיות באמצעות שימוש ב-540 תיבות 

קינון שהיו עשויות מגבעולי קנה והונחו ב-45 מטעי אחו במרכז גרמניה.

ב-1998 הציבו Steffan-Dewenter & Schiele )2004( במטעי אחו בגרמניה 
עמודי עץ ואליהם חוברו גלילי פלסטיק בקוטר 13-10 ס”מ שהכילו אגדים 
של גבעולי קנה מצוי )153 גבעולים באורך 20-15 ס”מ בכל אגד(. הגבעולים 
קינון של הדבורה הבנאית האדומה Osmia rufa. שלוש  שימשו כאתרי 
שהתפתחו  חדשות  נקבות   974 נספרו   ,2001 בסתיו  יותר,  מאוחר  שנים 

ב-60 קנים מסוג זה בחמישה אתרים של מטעי אחו.

במבוק,  מגבעולי  עשויות  שהיו  קינון  בתיבות  שימוש  נעשה  שבו  מחקר 
 Augusto( בברזיל  פאולו  סאו  באוניברסיטת  ל-1997   1994 בין  שבוצע 
דבורים  על-ידי  מהגבעולים   5% של  אכלוס  תיעד   ,)& Garófalo 2004
מסוג Euglossa townsendi. 383  גבעולי במבוק הונחו על מדפים בחוצות 
השתמשו  שבהם  הגבעולים   .11 עד   8 של  באגדים  האוניברסיטה,  קמפוס 
נקבות הדברים היו באורך 28.1-11.9 ס”מ ובעלי קוטר פנימי של 2.2-1.1 ס”מ.

בשפילד  עירוניות  גינות  בעשרים  הונחו  קינון  תיבות  של  סוגים  שלושה 
בבריטניה בין שנת 2000 ל-2002. התיבות אוכלסו על-ידי שני מיני דבורים 
– Hylaeus communis )עשר גינות( ו-Osmia rufa )שתי גינות(. התיבות 
שאוכלסו יותר מכול היו התיבות הבנויות מגבעולי במבוק באורך 20 ס”מ 
שהונחו בגלילי פלסטיק, ובלוקים של עץ עם קדחים בקוטר 4 מ”מ או 6 
מ”מ. ביותר מ-50% מהגינות השתמשו הדבורים בשני סוגי תיבות קינון אלה 
לאורך שלוש שנים )Gaston et al. 2005(. תיבות קינון שהורכבו מפחיות 
שהיו מלאות בקשיות שתייה מנייר )בקוטר 6-4 מ”מ( וגושי עץ עם קדחים 

בקוטר 10-8 מ”מ אוכלסו פחות.

האדומה  הבנאית  הדבורה  לשימוש  שיועדו  שונים  קינון  חומרי  שישה 
במחוז  ניסיונית  חקלאית  בתחנה  וב-2001  ב-2000  נבדקו   Osmia rufa
ניסוי נבדקו 150  )Wilkaniec & Giejdasz 2003(. בכל  פוזנאן שבפולין 
פלסטיק,  גלילי  קנה,  גבעולי  הבאים:  מהחומרים  אחד  מכל  שנבנו  קנים 
לבלוקים(,  יחד  שחוברו  מחורצים  )לוחות  שעם  עץ,  )אגדים(,  נייר  גלילי 
הדבורים השתמשו  נקבות  באצטט.  מבפנים  וצופו  בעץ  שנקדחו  וחורים 
בגבעולי  הייתה  לקן  ביותר  הגבוהה  בכל החומרים, אך תפוקת הדבורים 
קנים  ב-2000(.  דבורים/קן   7.2( ובעץ  ב-1999(  דבורים/קן   3.5( הקנה 
שנבנו בגלילי נייר נפגעו כולם על-ידי טפילים ואילו קנים שנבנו בפלסטיק 
 1.8-0.2( נמוך  הצלחה  לשיעור  זכו  אך  אחוזים(   100-80( יפה  אוכלסו 

דבורים/קן(, גם בגלל עובש.

קיננו   )Armbrust 2004( בארה”ב  באריזונה  שבוצע  קטן  חוזר  בניסוי 
שלושה מינים של דבורי בר מסוג .Megachile spp בתיבות שהיו עשויות 
מגושים של עץ אורן שבהם נקדחו חורים באורך 14 מ”מ ובקוטר 8 מ”מ. 
עברה  על אדמה שלא  היה  ואתר אחד  טוסון  בהרי  היו  שלושה אתרים 
פיתוח בתוך העיר טוסון. ארבע תיבות קינון עם 33 קדחים כל אחת הונחו 
בכל אתר. 34% מכל חורי הקינון הזמינים המתלאו בין מאי ליולי 2001, 
אך רק שישה קנים )4.5% מכל החורים הזמינים( נבנו בתיבות שבאתר 
על-ידי  בהמשך  אוכלסו   27% שנבדקו,  המלאים  הקנים  מבין  העירוני. 

טפילים או טורפים.

 Sulawesi-בניסוי חוזר שבוצע ב-24 מערכות של חקלאות יער לקפה ב
 Heriades fulvescens מסוג   megachilid דבורי  אכלסו  באינדונזיה, 

 )Phragmites australis( ברצון תיבות קינון שהיו עשויות מגבעולי קנה מצוי
וארכובית יפנית )Reynoutria japonica( באורך 20 ס”מ עם קוטר פנימי 
שנע בין 2 מ”מ ל-20 מ”מ )Klein et al. 2004(. בסך הכול נבנו 671 קנים 
בתוך 240 תיבות קינון במשך תקופה של 14 חודשים בשנים 2002-2001. 
ארבעה מינים אחרים של דבורי Megachilidae השתמשו גם הן בתיבות 

קינון אלו.

 Zillikens & Steiner( ניסוי שנערך ביערות משניים באי סנטה קטרינה בברזיל
 Megachile pseudanthidioides 2004( הראה שדבורים חותכות-עלים מסוג
מקננות בתיבות עץ בעלות חלל פנימי )x 10 x 5 10 ס”מ וחור כניסה בקוטר 
10 מ”מ( או בגושי עץ קדוחים )חורים באורך 7 ס”מ, בקוטר 12-11 מ”מ( או 

במקטעים של גבעולי במבוק )אורך 25-15 ס”מ, בקוטר 25-5 מ”מ(.

 Duckeanthidium thielei היחידאית  Thiele )2002( תיעד את הדבורה 
שהתגלתה לאחרונה, כשהיא מקננת בחורים בקוטר 11 מ”מ ו-13 מ”מ אשר 
נקדחו ב-24 גושי קינון מעץ עם 80 קדחים כל אחד שהונחו ביער טרופי 
באזור השפלה של קוסטה ריקה. המין מוכר רק בקוסטה ריקה ונחשב נדיר.

בדיווח נפרד מאותו מחקר )Thiele 2005(, תועדו 16 מינים של דבורים 
יחידאיות כשהן מקננות ב-24 גושי קינון מעץ עם 80 קדחים כל אחד ביער 
טרופי באזור השפלה של קוסטה ריקה. רוב הקנים נבנו בתיבות שהונחו 
בשנה  הקנים  מכל   69%( מ’   37-21 בגובה  מתים,  עצים  של  בצמרות 
מתים  עצים  על  שמירה  של  החשיבות  את  מדגיש  המחבר  הראשונה(. 

עומדים לשימור דבורים בבית גידול זה.

Tylianakis ועמיתיו )2005( פיזרו 432 תיבות קינון עשויות מגבעולי קנה 
על פני 48 חלקות באזורים חקלאיים של מחוז מאנאבי בדרום-מערב אקוודור. 
התיבות הוצבו על עמודים או נתלו מעצים בגובה 1.5 מ’ מעל פני האדמה. 
מלכודות נוטרו מיוני 2003 עד מאי 2004. בסך הכל השתמשו במלכודות 31 
מיני צרעות ודבורים, 12-8 מינים לחלקה בממוצע על פני השנה כולה עבור 

סוגים שונים של שימושי קרקע. המחקר אינו מציין את מספר מיני הדבורים.

בניסוי חוזר שבוצע בשני מקטעים של יער טרופי נשיר למחצה במדינת 
16 מינים  סאו פאולו שבברזיל, דיווחו Gazola & Garófalo )2009( על 
של דבורים יחידאיות שהשתמשו בתיבות קינון שהיו עשויות ממקטעים 
של גבעולי במבוק או מגלילי קרטון. בסך הכול הוכנסו 2,708 גלילי קרטון 
לתוך גושי עץ קדוחים, ו-1,619 גבעולי במבוק הונחו בחוץ למשך שנתיים 

מ-2000 עד 2002. נספרו 528 קני דבורים.

דבורים  שעשו  השימוש  על  Oliveira & Schlindwein )2009( דיווחו 
קשיות  עשויות  קינון  בתיבות   Centris analis מסוג  אוספות-שמן 
קרטון שהוכנסו לתוך גושי עץ קדוחים או לוחות עץ מחורצים במטעים 
בפרנמבוקו, ברזיל. 17 עשר קנים נבנו בחמישה גושי עץ שבכל אחד 40 
חורים מצופים קרטון )אכלוס של 8.5%(. ארבעים ושמונה קנים נבנו ב-12 
תיבות קינון עשויות לוחות עץ מחורצים )10 חריצים בתיבה( אשר נערמו 
יחד )אכלוס של 40%(. בקנים עם קשיות קרטון היו יותר תאי ולדות )3.8 
תאים/קן בממוצע( מאשר בקנים שהיו בלוחות מחורצים )2.3 תאים/קן(. 

המינים הראו העדפה לחורים בעלי קוטר פנימי של 10-6 מ”מ.

Roubik & Villanueva-Gutiérrez )2009( עקבו אחרי דבורים יחידאיות 
 Sian Ka’an הביוספרה  בשמורת  קדוח  מעץ  קינון  בגושי  שהשתמשו 
בקינטנה רו, מקסיקו, במשך שתי תקופות של ארבע שנים בתוך תקופה 
במידות  גושים  עשרים   .)2005 עד   1988( שנים   17 של  יותר  ארוכה 
אחד  בכל  הונחו  אחד,  כל  ס”מ   7 באורך  חורים   12 עם  ס”מ,   5x10x15
השתמשו  לפחות  סוגים  מחמישה  יחידאיות  דבורים  אתרים.  מחמישה 
ואוספות-  Megachile zaptlana היו  ביותר  הנפוצים  הסוגים  בתיבות. 

.Centris analis השמן

אספקת אתרי קינון 
מלאכותיים לדבורים
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Taki ועמיתיו )2008( הניחו שש תיבות קינון עשויות גלילי קרטון/קרטוני 
חלב בכל אחד משמונה אתרים מיוערים במחוז נורפולק שבדרום אונטריו 
מיני   12 של  קינון  תיעדו  הם   .2004 לנובמבר  ועד   2003 מקיץ  בקנדה 
צרעות ושני מיני צרעות טפילות בתיבות, אך אף לא מין אחד של דבורים.

מארחות  דבורים  של  מינים  שלושה  תיעדו   )2009( ועמיתיו   Sobek
 )Hylaeus communis, Hylaeus confuses, Megachile ligniseca(
ומין אחד של דבורים טפילות )Coelioxys alata( אשר השתמשו ב-12 
תיבות קינון עשויות מגבעולי קנה שהונחו בכל אחד מ-12 אתרי יער של 
גרמניה.   ,Thuringia-שב  Hainich הלאומי  בפארק  עלים  רחבי  עצים 
ורוב  תאים(,   347( המארחים  מהתאים  ל-9%  רק  אחראיות  היו  דבורים 
התפוסה בקנים הייתה של צרעות. שפע החרקים המקננים היה גדול יותר 
בתיבות קינון בצמרות מאשר בתיבות קינון שהוצבו על עמודי עץ בגובה 

1.5 מ’ מעל פני הקרקע.

האם תיבות קינון לדבורים יחידאיות מגדילות את האוכלוסיות המקומיות?

בניסוי שנערך בקרקע חקלאית ב-Haryanar, הודו )Sihag 1993a(, היה 
גידול במספרן של דבורי עץ סוב-טרופיות Xylocopa fenestrate שקיננו 
באגדים של גבעולים חתוכים של קיקיון מצוי )Ricinis communis( או 
שנתיים  ל-350   )1984( הראשונה  בשנה  מ-120   )Srundo sp.( עבקנה 

אחר כך )1986(.

ב-150  מלאים  פלסטיק  )גלילי  קנה  מגבעולי  עשויות  קינון  תיבות   150
חתיכות גבעולי קנה באורך 20 ס”מ( הונחו ב-15 אתרים במסגרת ניסוי 
בשדות  שדות,  בשולי   1996-1994 בשנים  גרמניה  במרכז  שנערך  חוזר 
 Gathmann &( אינטנסיבי  באופן  שנוהלו  אחו  ובאזורי  לכך  שהוקצו 
Tscharntke 1997(. מספר הגבעולים שאוכלסו כמעט הכפיל את עצמו 

על פני שלוש שנים, מ-1,761 ב-1994 ל-3,326 ב-1996.

במחוז   1995 עד  מ-1993  שנים  שלוש  לאורך  שבוצע  קטן  חוזר  בניסוי 
תיבות   50  )1997( ועמיתיו   Stubbs הוסיפו  ארה”ב,  במיין,  וושינגטון 
 Vaccinium אוכמניות  של  ניסיוניים  שדות  לשלושה  קדוח  מעץ  קינון 
מכ- מהשדות  בשניים  עלה  שאוכלסו  החורים  אחוז   .angustifolium

3% בשנה הראשונה ליותר מ-7% בשנה השלישית, אך לא עלה באופן 
משמעותי בשדה השלישי ונותר בין 5% ל-7%. מעקב בוצע אחרי מספר 
הדבורים מסוג Osmia אשר שיחרו על פרחי האוכמניות בשדות הניסיוניים 
ובשלושה שדות בקרה ללא תיבות קינון. המעקב נעשה באמצעות ספירה 
בין 0 ל-88 דבורי Osmai לדונם, הן  ודגימת רשת. בשנה הראשונה היו 
הבקרה  בשדות  היו  השלישית  בשנה  הניסוי.  בשדות  והן  בקרה  בשדות 
בין 0 ל-40 דבורים לדונם, ואילו בשדות הניסיוניים עם תיבות הקינון היו 
בין 22 ל-133 דבורים לדונם. מספר הדבורים המשחרות הוכפל בשניים 

משלושת השדות שבהם היו תיבות קינון.

טורפים  על-ידי  מותקפות  קינון  תיבות  בתוך  יחידאיות  דבורים  האם 
וטפילי ולדות?

דבורי  תיעד Bosch )1992( את שיעור הטפילּות בקרב  ל-1991   1988 בין 
המטעים Osmia cornuta, אשר קיננו בתיבות קינון עשויות מקשיות נייר בתוך 
קרטוני חלב, בחורים קדוחים בגושי עץ, בלוחות עץ מחורצים או באגדים של 
גבעולי קנה. שיעורי הטפילות הכלליים היו בתחום של 18-5 אחוזים בתאים 

של דבורי בר, ו-13-0.1 אחוזים בתאים של אוכלוסיות מנוהלות.

 X. דבורי  בקרב  והטפילות  התמותה  שיעורי  את  1993b( Sihag( מדד 
קרקע  על  שהונחו  עבקנה  או  מצוי  קיקיון  בגבעולי  שקיננו   fenestrate
חקלאית ב-Haryana שבהודו בשנים 1987-1985. עד שבעה דורות גדלו 
בכל שנה בגבעולים באורך 27-23 ס”מ ובקוטר 12-10 מ”מ. מספר התאים 
הגיע לשיא בתחילת הקיץ )אפריל עד אמצע מאי( ובתחילת הסתיו )סוף 

ספטמבר עד אוקטובר(. שיעורי התמותה היו גבוהים ביותר בסוף הקיץ 
אחוזים  ל-36-33  הגיע  הטפילות  שיעור  יוני(.  אמצע  עד  מאי  )אמצע 
ולדות  ושיעור התמותה הגיע ל-20-6 אחוזים. רק שני מינים של טפילי 
ל-90%  אחראית  הייתה   Monodontomerus obscurus והצרעה  נצפו, 
מהטפילות. שאר תמותת הזחלים נגרמה בעיקר על-ידי נמלים וטורפים 
אחרים. ציפורים, לטאות ומכרסמים הרסו כמה קנים בבתי גידול שעליהם 
תמותה  נצפתה  לא  כמותית(.  הערכה  בוצעה  )לא  רשת  כלובי  הגנו  לא 

שנגרמה מפטריות או מחיידקים.

באפריל 1990 הונחו ב-Kraichgau שבדרום-מערב גרמניה 240 אגדים 
של גבעולי קנה בפחיות – שש פחיות בכל אחד מ-40 שדות שנוהלו ב-10 
שיטות ניהול, כולל סוגים שונים של שדות נטושים, שדות יבולים ואזורי 
אחו ישנים )Gathmann et al. 1995(. אחוז הזחלים בקנים שמתו עקב 

מחלה או טפילות שנכשלה היא 13%. 2% הודבקו בטפילים בהצלחה.

 Coelioxys costaricensis22% הולדות  בטפיל  נדבקו   1990 בינואר 
מהקנים של דבורת המטעים Euglossa atrovenata שהיו בתיבות עץ. 
 Unión Juárez Chipaps-ניסוי זה נערך ביער משני שבו גדלו יבולי קפה ב

.)Ramírez-Arriaga et al. 1996( במקסיקו

שני מחקרים שבוצעו בין 1990 ל-1996 בגרמניה תיעדו את שיעורי הטרף 
והטפילות באגדי קנה בתוך פחים או גלילי פלסטיק שחוברו לעמודי עץ 
 Tscharntke et al.-בבתי גידול חקלאיים וטבעיים למחצה שונים )דווח ב
1998(. אחוז הדבורים והצרעות שנקטלו על-ידי טורפים או טפילים היה 

בממוצע 21% או 28%.

תיבות   120 על  ב-1997  בגרמניה  התחתונה  בסקסוניה  שנערך  בניסוי 
ש-14%  נמצא   ,)Steffan-Dewenter 2002( קנה  גבעולי  עשויות  קינון 
ולדות,  )טפילי  טבעיים  אויבים  על-ידי  הותקפו  הדבורים  ולדות  מתאי 

פרזיטואידים או טורפים(.

 14 Klein ועמיתיו )2006( מצאו ש-25 מינים של אויבים טבעיים תקפו 
במרכז  וקקאו  קפה  במטעי  קינון  בתיבות  שקיננו  וצרעות  דבורים  מיני 
Sulawesi, אינדונזיה. 2.1% מתאי ולדות הדבורים הותקפו במחקר זה, אף 
 megachilid-שלא נרשמו טורפים או פרזיטואידים כלשהם עבור דבורת ה
הנפוצה ביותר, Heriades fulvescens, אשר הייתה 20% מכל תאי הוולדות.

Gazola & Garófalo )2009( דיווחו על התקפות מצד חמישה ו-13 מיני 
טפילים על דבורים שקיננו בתיבות קינון עשויות גבעולי במבוק ובגלילי 
למחצה  נשיר  טרופי  יער  של  שונים  מקטעים  בשני  בהתאמה,  קרטון, 

במדינת סאו פאולו, ברזיל.

Sobek ועמיתיו )2009( דיווחו לאורך מחקר בן חמישה חודשים שנערך 
רחבי-עלים  עצים  של  למחצה  טבעי  יער   ,Hainich הלאומי  בפארק 
ב-Thuringia, גרמניה, על שיעורי טפילות של 16% בתאים של צרעות 
ודבורים יחידאיות שנבנו בתיבות קינון בצמרות, ושל 13% בתאים בתיבות 

קינון בשכבה התחתונה.

האם יש תועלת באתרי קינון מלאכותיים לדבורים המקננות באדמה?

יבשים  לאזורים  אנדמית  שהיא   ,Nomia melanderi האלקלי  דבורת 
ויבשים למחצה של מערב ארה”ב, מקננת בקבוצות בשטחי קרקע אלקלית 
הנקראים “מישורים אלקליים” )alkali flats(. אתרי קינון מלאכותיים, או 
“ערוגות דבורים” מתוחזקים בארה”ב כבר יותר מ-35 שנים לשם האבקה 
כוללת   Torchio של  הסקירה   .)Torchio 1987( אלפלפה  שדות  של 
הוראות קצרות ליצירת ערוגת דבורים – הערוגה מרופדת בשכבת חצץ 
בעומק 40 ס”מ אשר מחזיקה מים, ומעליה שכבה בעובי 1 מ’ של אדמה 
לא  פעילים.  קינון  בגלעיני קרקע מאזורי  ומשובצת  עם מלח  מעורבבת 
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חיפשנו ראיות על שיעורי השימוש או על ההשפעות שיש למשטרי ניהול 
מאביק  היא  האלקלי  שדבורת  משום  אלה,  מלאכותיים  קינון  אתרי  על 

מנוהל עם דרישות ספציפיות ביותר.

מחקר בהיקף קטן בשלוש כפולות בדק תיבות קינון מלאות אדמה שנבנו 
עבור דבורי אנדרנה צהובות-רגל )Andrena flavipes(, שהן מארחות של 
זבוב הדבורים המנוקד Bombylius discolor. תיבות קינון אלה לא אוכלסו, 
 .)Gibbs 2004( מקננות  דבורים  של  פעילות  מושבות  לצד  שהונחו   אף 
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ספקו אתרי קינון מלאכותיים לדבורי בומבוס

התקבלו דיווחים על 11 ניסויים חוזרים בנושא תיבות קינון של דבורי  ˆ
בומבוס. חוקרים הראו שדבורי בומבוס מקננות בכמה סוגים שונים של 
תיבות קינון, כולל תיבות עץ, לבנים או אריחים על פני הקרקע, תיבות 

פח, עץ או טרהקוטה תת-קרקעיות, ותיבות שמותקנות על עצים.
שיעורי  ˆ הראו   1989 מאז  בבריטניה  שבוצעו  חוזרים  ניסויים  שלושה 

אכלוס נמוכים מאוד )2.5-0 אחוזים( עבור סוגי תיבה שונים )לא כולל 
תיבות תת-קרקעיות(, ואילו שבעה ניסויים שבוצעו בעשורים קודמים 
בבריטניה, בארה”ב ובקנדה, וניסוי עדכני יותר בארה”ב, הראו שיעורי 

אכלוס כולל של 48-10 אחוזים. 
תיבות קינון מעץ אשר מונחות על פני הקרקע או מותקנות מעל לפני  ˆ

הקרקע, מהסוג המשווק כיום עבור “גינות מזמינות”, אינן הסוג היעיל 
ביותר. שמונה מחקרים בדקו סוג זה של תיבות קינון. חמישה )מלפני 
שלושה  אחוזים.   40-10 של  אכלוס  מצאו  קנדה(  או  ארה”ב   ,1978
 1.5-0 של  בשיעור  מאוד,  נמוך  אכלוס  מצאו  בריטניה(   ,1989 )לפני 
בין  ישיר  באופן  השוו  אשר  החוזרים  הניסויים  ארבעת  כל  אחוזים. 
תיבות קינון מעץ לשימוש על פני הקרקע לבין סוגים אחרים, דיווחו 
שדבורים מאכלסות ברצון תיבות תת-קרקעיות, תיבות תת-קרקעיות 

לכאורה ותיבות תלויות.
תיבות קינון אשר קבורות לגמרי בעומק של 10-5 ס”מ מתחת לפני  ˆ

הקרקע, עם צינור כניסה באורך 80-30 ס”מ, הן, באופן כללי, היעילות 
ובבריטניה  בקנדה  בארה”ב,  שבוצעו  חוזרים  ניסויים  שבעה  ביותר. 

בדקו תיבות קינון תת-קרקעיות ומצאו אכלוס של 58-6 אחוזים.
לא התקבלו כל ראיות על ההשפעות שיש לאספקת תיבות קינון על  ˆ

אוכלוסיות של דבורי בומבוס.

קינון תת-קרקעיות  תיבות   112 וב-1911  ב-1910  Sladen )1912( הניח 
התיבות  בריטניה.  קנט,  במחוז  דובר,  שליד  בגינתו  בומבוס  דבורי  עבור 
היו גלילי פח או טרהקוטה קבורים, או חורים באדמה עם מכסים מעץ 
על-ידי  אוכלסו  הקנים  אליהם.  המובילות  ס”מ   75-38 באורך  ומנהרות 
קצרת-השיער  הבומבוס  דבורת  כולל  בומבוס,  דבורי  של  מינים  שישה 
Bombus subterraneus אשר נכחדה מאז בבריטניה. מושבות משגשגות 

התפתחו ב19-13 אחוזים מאתרי הקינון שסופקו.

ניסוי שבוצע בין השנים 1915 ל-1919 ואשר כלל הטמנה של 36 תיבות 
אחו  ובאזורי  מיוערים  באזורים  בומבוס  דבורי  עבור  תת-קרקעיות  קינון 
על-ידי  אוכלסו  מהתיבות  ש-48%  מצא  ארה”ב,  אילינוי,  אורבנה,  ליד 
היו  התיבות   .)Frison 1926( הכל  בסך  מינים  מחמישה  בומבוס  דבורי 
והיו  שדה,  עכברי  של  מקנים  דשא  הכילו  ברוש,  מעץ  או  מפח  עשויות 
בעלי פתחים בגובה פני הקרקע בצורת זרבובית או צינור. לחלק מהן היה 

בסיס מרשת נחושת שאפשר ניקוז.

ניסוי שבוצע )בחזרות לא שוות( בחוות בויסקונסין, ארה”ב, ב-1953 על 
172 תיבות קינון משישה סוגים, הראה שדבורי בומבוס מקננות בתיבות 
קינון מעץ או בעציצים קבורים למחצה, בתיבות עץ שמחוברות לבניינים 
בגובה 1 מ’ מעל פני הקרקע, ובפחיות מתכת או צברים של רעפים קבורים 
מתחת לפני הקרקע )Fye & Medler 1954(. התיבות רופדו בקש פשתן, 
ישנים או בלבד. בסך הכול אוכלסו 34% מתיבות הקינון,  בקני עכברים 
על-ידי חמישה מינים של דבורי בומבוס, כולל שלושה מינים שנחשבים 
אמריקה  בצפון  מסוימים  בחלקים  הידלדלות  בתהליך  נמצאים  כיום 
 Bombus החגורה  אדומת  הבומבוס  דבורת   :)Xerces Society 2008(
ודבורת הבומבוס   B. fervidus דבורת הבומבוס הצהובה ,rufocinctus

.B. vegans השחורה למחצה

ניסוי שנערך ליד Lethbridge בדרום אלברטה, קנדה, על 500 תיבות קינון 
מעץ שהונחו מעל לפני הקרקע, מצא שיותר מ-10% מהתיבות שהונחו 

בגינות לא מעובדות, ליד עמודי גדרות בערבה, או לאורך חורשות, אוכלסו 
)Hobbs et al. 1960(. התיבות רופדו במילוי כותנה. בתיבות שהונחו בדשא 
 B. גבוה לא נעשה שימוש. שבעה מינים השתמשו בתיבות הקינון, כולל
rufocinctus ו-B. fervidus, שני מינים אשר נחשבים נמצאים בתהליך 
 B. המערבית  הבומבוס  ודבורת  אמריקה,  צפון  של  בחלקים  הידלדלות 
occidentalis )קן אחד בלבד(, אשר תחום התפוצה שלה עבר לאחרונה 
התכווצות דרמטית )ייתכן ש-B. occidentalis הוא וריאנט מערבי של מין 
אחר, דבורת הבומבוס צהובת-הפסים Bombus terricola ולא מין בזכות 
www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/ ’עצמו – ר
של  חשובים  מאבקים  שהם  דבורים  של  מינים  שני   .)bombus/bo.html
יבולי אלפלפה באלברטה – B. terricola ודבורת הבומבוס אדומת החגורה 

או הטריקולור B. ternaries – לא השתמשו בתיבות.

ניסוי שכלל הנחת 1,023 תיבות קינון מעץ באזורים עשבוניים או מיוערים 
בדרום אלברטה, קנדה, )Hobbs et al. 1962( העלה שיעור אכלוס כולל 
של 25% על-ידי דבורי בומבוס. תיבות קינון תת-קרקעיות היו מאוכלסות 
לעיתים תכופות יותר )49%( מאשר תיבות קינון מעל לפני השטח )32%( 

או תיבות טמונות למחצה )36%(.

 )Hobbs 1967( 1966-1961 בניסוי שנערך בדרום אלברטה, קנדה, בשנים
הונחו 1,233 תיבות על פני הקרקע, 465 תיבות תת-קרקעיות, 500 תיבות 
תת-קרקעיות לכאורה, ו-100 תיבות מעל לפני הקרקע באיזורים מעורבים 
עשבוניים ומיוערים. נמצא שתיבות תת-קרקעיות ותת-קרקעיות לכאורה 
אוכלסו לעתים תכופות יותר על-ידי דבורי בומבוס )בערך 58% ו-48%, 
בהתאמה( מאשר תיבות על פני השטח )בערך 26%( או תיבות שחוברו 
לכאורה  תת-קרקעיות  תיבות   .)35%( הקרקע  לפני  מעל  עצים  לגזעי 
הונחו על פני הקרקע אך היו להן צינורות כניסה טמונות למחצה, אשר 

נראו כמו כניסות לקנים תת-קרקעיים.

ניסוי חוזר שבוצע ב-1970 וב-1971 בדרום-מערב אלברטה, קנדה, מצא 
שדבורי בומבוס אכלסו תיבות קינון מעץ שהונחו בשטח בשיעורים של 
23% ו-43%, בהתאמה )Richards 1978(. בסך הכול הונחו 2,140 תיבות 
התת-קרקעיות  התת-קרקעיות,  התיבות  ומספר  קמ”ר,   1 של  בשטח 
לכל  זהה.  היה  הקרקע  לפני  ומעל  השטח  פני  על  והתיבות  לכאורה, 
בומבוס  דבורי  מינים שונים של   14 לריפוד.  כותנה  מילוי  הוסף  התיבות 
.Bombus sp השתמשו בתיבות. המיקומים המועדפים של תיבות הקינון 
היו מתחת לפני השטח, כשהן טמונות 10 ס”מ מתחת לפני השטח עם 
ומעל לפני  צינור פלסטיק באורך 30 ס”מ עד לכניסה )38.5% אכלוס(, 
הקרקע, כשהתיבה מחוברת בתיל מתכת לגזע עץ בגובה כ-1 מ’ )38.7% 
השטח  פני  על  ותיבות  לכאורה  תת-קרקעיות  קינון  תיבות  גם  אכלוס(. 

אוכלסו ברצון )22.6% ו-32.7%, בהתאמה(.

ניסוי )חוזר אך בצורה לא שווה( שבוצע לאוך שלוש שנים )1991-1989( 
בריטניה,  בקיימברידג’שייר,  ביצה  ובאדמות  בגינות  חקלאיות,  באדמות 
654 תיבות קינון של דבורי בומבוס, מצא שרק עשר תיבות  ואשר כלל 
היו  שנבדקו  הקינון  תיבות   .)Fussell & Corbet 1992(  )1.5%( אוכלסו 
תיבות עץ שהורמו 10 ס”מ או 1 מ’ מעל לפני הקרקע, או אתרי קינון שנבנו 
קרועים  בדים  או  לבד  מיובש,  אזוב  בטון.  ומאריחי  מלבנים  הקרקע  על 
בומבוס השתמשו  דבורי  של  ונפוצים  מצויים  מינים  שני  כריפוד.  הוספו 
 Bombus pratorum המקדימה  הבומבוס  דבורת  התיבות,  סוגי  בשני 

.B. pascuorum המצויה carder-ודבורת ה

תאי  אוכלסו  לא  בבריטניה,  בשפילד  במהלך מחקר תלת-שנתי שנערך 
 .Bombus spp. קינון מלאכותיים משום סוג שהוא על-ידי דבורי בומבוס
הסוגים שנבדקו היו עציצי טרהקוטה שהונחו על פני הקרקע, עציצי טרה 
קוטה שנקברו עם פתחי כניסה שפנו כלפי למעלה )ללא צינור(, ותיבות 
עץ )Gaston et al. 2005 (. 72-52 תיבות קינון הונחו בכל שנה, בעשרים 

גינות ביתיות.

אספקת אתרי קינון 
מלאכותיים לדבורים
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Elliott )2009( הניח 100 תיבות קינון מעץ באזורי אחו סוב-אלפיני ביער 
אוכלסו  מהם  שכ-10%  ודיווח  ארה”ב,  שבקולורדו,   Gunnison הלאומי 
מיני  משלושת  ואחד  ארוכת-לשון  דבורה   ,Bombus appositus על-ידי 
דבורי הבומבוס הנפוצים ביותר באזור המחקר. תיבות קינון אלה רופדו 
בכותנה כדי לספק בידוד, אך לא נמסרו פרטים נוספים על העיצוב שלהן.

Lye )2009( בדקה שישה סוגים שונים של תיבות קינון לדבורי בומבוס 
תלויות  קינון  תיבות  וסקוטלנד:  באנגליה  חקלאיות  ובאדמות  בגינות 
בטון  בלוחות  מכוסים  חפורים  חורים   ,)120( קלועים  מנצרים  עשויות 
למחצה  קינון תת-קרקעיות  תיבות  סוג(,  כל   100( הפוכים  בעציצים  או 
תת- קינון  ותיבות   ,)26( השטח  פני  על  עץ  תיבות   ,)100( מעץ  עשויות 
היא   .)170( עציצים פתח-לפתח  שני  על-ידי הצמדת  קרקעיות שהוכנו 
מצאה שיעורי שימוש נמוכים מאוד של 2-0 אחוזים לכל הסוגים מלבד 
העציצים התת-קרקעיים, שבהם היה ניקוז, אוורור וצינור כניסה באורך 
התיבות  מ-150  ב-2%  שימוש  היה  קינון  תיבות  של  זה  בסוג  ס”מ.   30
שהוטמנו באדמות חקלאיות בסקוטלנד, אך 40% )שמונה מתוך 20( מאלו 
שהוטמנו בגינה בוטנית אנגלית תמכו במושבות של דבורי בומבוס. שתיים 
מ-20 תיבות הנצרים התלויות )10%( אוכלסו באותו אתר וכן אחת מתוך 

ה-100 אשר הותקנו באתר בסקוטלנד.

דבורי  של  קינון  תיבות  על  לפחות  מחקרים  שלושה  על  יודעים  אנו 
 Donovan( מבריטניה  בומבוס  דבורי  הובאו  שאליה  זילנד,  בניו  בומבוס 
מחקרים   .)& Weir 1978, Pomeroy 1981, Macfarlane et al. 1983
אלה מצאו שיעורי אכלוס של 88-8 אחוזים עבור סוגים שונים של תיבות 
קינון. שיעור האכלוס הגבוה ביותר )88%( תועד עבור תיבות קינון תת-
קרקעיות )נסקר על-ידי Lye 2009(. סיכומי מחקרים אלה לא מובאים 
מינים  עבור  קינון  תיבות  אספקת  שכן   ,Conservation Evidence-ב
לא מקומיים שיש להם פוטנציאל להיות פולשים, אינה נחשבת פעולת 

התערבות לשם שמירת טבע.
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ספקו תיבות קינון לדבורים נטולות עוקץ

של  דבוראות  שיטות  על  לראיות  בדבוראות”  דבש  איסוף  “החליפו  ר’ 
דבורים נטולות עוקץ. 

עבור  ˆ בעצים  שהונחו  קינון  תיבות  בדק  בברזיל  שנערך  חוזר  ניסוי 
שאין  ומצא   Melipona quadrifasciata העוקץ  נטולת  הדבורה 

אכלוס של תיבות קינון על-ידי דבורים אלו.

Antonini & Martins )2003(  התקינו 40 תיבות קינון )25x25x40 ס”מ( 
עבור דבורים נטולות עוקץ על ענפי עצים בגובה 5-3 מ’ מעל פני הקרקע 
 Minas Gerais-עשבוני/שיחי( ב( cerrado באזור לא מפותח ומדורדר של
שבברזיל במרס 1999. שום תיבה לא אוכלסה על-ידי מושבות של דבורים 
נטולות עוקץ, אף שנמצאו 48 קנים טבעיים באזור המחקר, אשר השתרע 
הייתה  הקינון  בתיבות  לאי-השימוש  שניתנה  הסיבה  קמ”ר.   18 פני  על 

שפע אתרי הקינון הטבעיים באזור.

Antonini Y. & Martins R.P. )2003( The value of a tree species )Caryocar 
brasiliense( for a stingless bee Melipona quadrifasciata quadrifasciata. 
Journal of Insect Conservation, 7, 167-174. www»
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מסרים עיקריים

הידלדלות.  בתהליך  הנמצאים  ממינים  בומבוס  דבורי  בשבי  גדלו 
דבורי  של  מושבות  של  בשבי  גידול  מתעדים  אשר  ניסויים   22 מצאנו 
בומבוס מ-13 מדינות באירופה, בצפון אמריקה, במרכז אמריקה ובאסיה. 
בין ניסויים אלה ניסויים שבהם גידלו מינים של דבורי בומבוס הנמצאים 
 )Bombus terricols( אמריקה  צפון  של  בחלקים  הידלדלות  בתהליך 

.)B. ruderatus( ובריטניה

ראיות  כל  מצאנו  לא  במעבדה.  שגדלו  בומבוס  מלכות  לטבע  החזירו 
להשפעות שיש להחזרתן לטבע של מלכות.

שבעה  במעבדה.  שגדלו  בומבוס  דבורי  של  מושבות  לטבע  החזירו 
בומבוס  דבורי  של  מושבות  של  הצלחתן  אחרי  עקבו  חוזרים  ניסויים 
)שלושה  ניסויים  בארבעה  אמריקה.  ובצפון  באירופה  לטבע  שהוחזרו 
מלכות  ליצירת  עד  להתפתח  למושבות  הניחו  בקנדה(  אחד  בבריטניה, 
או  מאוד  נמוך  מושבה  בכל  המלכות  מספר  היה  ניסויים  בשני  חדשות. 

אפס, ובשני האחרים נולדו מספר יפה של מלכות חדשות.

קינון.  תיבות  בתוך  בומבוס  דבורי  של  מושבות  ממקומן  העבירו 
של  ההשפעה  את  בדקו  בבריטניה  או  בקנדה  קטנים  ניסויים  שלושה 
אחד,  ניסוי  קינון.  תיבות  בתוך  בומבוס  דבורי  של  מושבות  העברת 
 Bombus pratorum שבוצע בבריטניה, העלה שדבורי בומבוס מקדימות

מתסגלות היטב להעברה.

כמה  ולנהל  לגדל  נהוג  יחידאיות.  דבורים  של  אוכלוסיות  ונהלו  גדלו 
אלה  מינים  האבקה.  לשם  מסחרי  באופן  יחידאיות  דבורים  של  מינים 
מחורצים  פוליסטירן  או  עץ  בלוחות  או  קדוחים  בחורים  ברצון  מקננים 
דבורי  על  ובפולין  בארה”ב  שבוצעו  ניהול  ניסויי  שלושה  ועירומים. 
נוהלו באופן מסחרי, וסקירה של מחקרים על מינים  megachilid שלא 
מקומיות  אוכלוסיות  אחת  שנה  בתוך  להגדיל  שאפשר  מצאו  מנוהלים, 
משאבי  שמספקים  ובתנאי  טובים  שהתנאים  בתנאי  ניהול,  על-ידי   6 פי 

פריחה שופעים.

הראה  בהודו  שבוצע  חוזר  מחקר  יחידאיות.  דבורים  ממקומן  העבירו 
בשלבים  לא  )אך  לא-בוגרים  בשלבים  יחידאיות  דבורים  של  שהעברה 

בוגרים(, יכולה להבי לידי ביסוס אוכלוסיות באתרים חדשים.

המגוון  את  לשפר  כדי  קטנות  לאוכלוסיות  מופרות  מלכות  הכניסו 
גנטי  מגוון  על  לשמור  שאפשר  הראה  בברזיל  שבוצע  ניסוי  הגנטי. 
נטולות עוקץ על-ידי הכנסה  ומבודדות של דבורים  באוכלוסיות קטנות 

סדירה של מלכות מופרות.

גדלו בשבי דבורי בומבוס ממינים שנמצאים בתהליך 
הידלדלות

גידול  בתנאי  בומבוס  דבורי  וטפילים של  טורפים  בקרה של  על  למידע 
מלאכותיים, ר’ “ודאו שכוורות וקנים מסחריים נקיים ממחלות”.

בידינו 22 ניסויים מ-13 מדינות, אשר מתעדים גידול בשבי של מושבות  ˆ
של דבורי בומבוס על-ידי החזקת מלכות מופרות בתנאי בידוד )שמונה 
ניסויים(, החזקתן עם פועלת בומבוס אחת או יותר )שבעה ניסויים(, 

)ניסוי אחד(, החזקתן עם גלמי  החזקתן עם פועלות של דבורי דבש 
בומבוס ממין זכר )שלושה ניסויים(, או לאחר מתן אלחוש עם פחמן 
מלכות  של  העלה שמשקלן  אחד  ניסוי  ניסויים(.  )ארבעה  דו-חמצני 
ממין Bombus terrestris ירד בהדרגה לאורך ארבע שנים של גידול 

מלאכותי.
בשלושה ניסויים ניסו חוקרים לגדל דבורי בומבוס צפון אמריקאיות אשר  ˆ

נמצאות כיום בתהליך הידלדלות או נחשבות מידלדלות. שני ניסויים גרמו 
למלכות אביב של דבורת הבומבוס השחורה למחצה B. vegans לגדל 
דבורים בוגרות בשבי. ניסוי אחר גרם למלכות של דבורי בומבוס צהובות 
פסים B. terricola  )בכל שלושת הניסויים( ושל דבורי בומבוס אדומות 
בוגרות  דבורים  לגדל  בלבד(  אחד  )בניסוי   B. rufocinctus החגורה 
ניסו חוקרים לגדל את דבורת הבומבוס  בשבי. בכל שלושת הניסויים 
הצהובה B. fervidus, ובכל המקרים הטילו המלכות ביצים, אך הזחלים 
מתו לפני שהתבגרו. בניסוי אחד נמצא דפוס זהה עבור דבורת הבומבוס 
B. affinis ודבורת הבומבוס האמריקאית B. pensylvanicus. מחקר אחד 
מדווח על גידול דבורת הבומבוס של הגינה הגדולה B. ruderatus – מין 
 Biodiversity( הביולוגי  המגוון  להגברת  הפעולה  בתכנית  נכלל  אשר 

Action Plan( בבריטניה.
יוצרת- ˆ הבומבוס  דבורת  של  במעבדה  גידול  על  דיווחו  ניסויים  שני 

.B. atratus ,הכיסים הנאו-טרופית
שלושה ניסויים חוזרים הדגימו שדבורי בומבוס שגדלו בשבי וניזונות  ˆ

דבורת  של  מושבות  אחד,  בניסוי  ברבייה.  יותר  מצליחות  מאבקה 
טרייה  אבקה  קיבלו  אשר   B. terrestris צהובת-הזנב  הבומבוס 
ויצרו  יותר  טוב  שרדו  אשר  יותר  גדולות  מלכות  הולידו  שהוקפאה, 
מושבות גדולות יותר בעצמן, בהשוואה למושבות שקיבלו אבקה יבשה 
 B. terrestris של  שפועלות  הדגימו  חוזרים  ניסויים  שני  שהוקפאה. 
תכולת  עם  אבקה  מקבלות  הן  כאש  צאצאים  יותר  להוליד  יכולות 

חלבון גבוהה יותר.
שני ניסויים חוזרים הראו שמשטר של אור מלאכותי הכולל שמונה שעות  ˆ

 B. terrestris אור ו-16 שעות חושך, יכול לקצר את הזמן שלוקח למלכות
שגדלו באופן מלאכותי להטיל ביצים, בהשוואה למלכות שגדלו בתנאים 

של חושך קבוע.
קיבלנו דיווח על שני ניסויים שבחנו את ההשפעה של משטרים שונים  ˆ

ניסוי   .B. terrestris מסוג  דבורים  על  מלאכותית  חורף  תרדמת  של 
אחד הראה שהרדמתן של מלכות בטמפרטורה של 5-4 מעלות צלזיוס 
למשך 45 יום הגבירה את קצב הטלת הביצים ויצירת המושבות, אך 
שלא  מלכות  מאשר  יותר  קטנות  מושבות  יצרו  המורדמות  המלכות 
הורדמו. הניסוי השני הראה שמלכות צריכות לשקול יותר מ-0.6 גרם 
)משקל רטוב( ולשהות בתרדמת למשך ארבעה חודשים או פחות כדי 

שסיכוייהן לשרוד יהיו טובים.

רקע

שיטות לגידול מושבות של דבורי בומבוס במעבדה התפתחו במידה ניכרת 
מסחרי,  באופן  בומבוס  דבורי  לגדל  נהוג   1987 מאז  האחרונות.  בשנים 
דבורת  הם  ביותר  הנמכרים  המינים  האבקה.  למטרות  השנה,  ימות  בכל 
ודבורת  ואסיה,  באירופה   Bombus terrestris צהובת-הזנב  הבומבוס 
הבומבוס המערבית המצויה B. impatiens בארה”ב. מינים נוספים שנעשו 
זמינים הם דבורת הבומבוס לבנת-הזנב B. lucorum, B. ignites ודבורת 
 .)Velthuis & van Doorn 2006(   B. occidentalis הבומבוס המערבית
המין B. occidentalis הידלדל בצורה דרמטית בתחום המחיה הקודם שלו 

במערב צפון-אמריקה.

בתנאים מסחריים, מלכות מופרות נשמרות עד לשימוש בטמרפטורה שבין 
ועוברות בדרך כלל תקופת מעבר של שבוע בטמפרטורת  5-1 מעלות, 
ביניים. לאחר מכן הן עשויות לקבל טיפול אלחוש בפחמן דו-חמצני כדי 
לעודד הטלת ביצים, לפני שהן מוכנסות לתיבות קינון עם פועלת אחת 

גידול דבורי בר בשבי 
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 .Apis mellifera או יותר מאותו המין או עם פועלות של דבורת הדבש
 ,28)±1(°C תנאי הגידול הסטנדרטיים הם חושך מוחלט, טמפרטורה של
לחות יחסית של %)±5(60, אספקה קבועה של אבקה טרייה שהוקפאה, 

שנאספה על-ידי דבורי דבש, וכן סירופ סוכר במים ביחס 1:1.

המכונה  מהסוג  בומבוס  דבורי  על  מיושם  כשהוא  ביותר  יעיל  התהליך 
“אוגרות אבקה”. פועלות מסוג זה לוקחות אבקה המונחת ליד הוולדות 
הסוג  של  זחלים  אחד-אחד.  הזחלים  את  ומאכילות  שהוא  מקום  בכל 
 ,)Odontobombus האחר של דבורי הבומבוס, “יוצרות כיסים” )מחלקת
אשר מתאפיינות לעתים קרובות בלשונות ארוכות יותר, מאכילים בדרך 
כלל את עצמם, והפועלות מביאות את האבקה לכיסים שנמצאים מתחת 
מין של  אינו  הוולדות. אף אחד ממיני דבורי הבומבוס המסחריים  לגוש 

יוצרי כיסים.

רשימת הדבורים העולמית של ה-ITIS מונה 258 מינים של דבורי בומבוס 
בסכנת  קריטית,  הכחדה  בסכנת  נחשבים  מינים  שבעה   .)Bombus(
רבים  ומינים   )Williams & Osborne 2009( גלובלי  בסיכון  או  הכחדה 
אחרים מהווים מקור לדאגה או חשודים כמידלדלים בחלקים של אירופה 

.)Xerces 2008( או צפון אמריקה

יהפוך  בומבוס  דבורי  של  ונכחדים  נדירים  מינים  של  בשבי  הגידול  אם 
לפעולת התערבות נפוצה, אנו נמליץ לבצע סקירה שיטתית של שיטות 
הגידול. אנו מודעים למחקרים אחרים שנעשו בתחום זה, שהגישה אליהם 

קשה או שדורשים תרגום.

כיצד אפשר לגרום למלכות בומבוס ליצור מושבות בשבי?

Sladen )1912( גידל יותר משמונה מושבות של דבורת הבומבוס צהובת-
הבומבוס אדומת-הזנב  דבורת  ומין אחד של   Bombus terrestris הזנב 
בזוגות,  או  לבד  קנים,  מחפשת  מלכות  כליאת  על-ידי   B. lapidaries
בתיבות עץ, עם שתיים עד שבע פועלות מאותו מין תוך אספקת דבש 
ואבקה לתיבות. במקרה של דבורי בומבוס אדומות-זנב, המלכה נכלאה 

גם עם צברים של פקעות מקן אחר.

בומבוס  דבורי  של  שונים  מינים  שישה  של  למלכות  Plath )1923( גרם 
בוגרות  דבורים  של  מושבות  ולגדל  ביצים  להטיל  אמריקאיים  צפון 
קינון  בתיבות  בומבוס  פועלות   3-1 עם  אביב  מלכות  כליאת  על-ידי 
ואבקה שנאספה על- חשוכות עשויות מעץ, תוך אספקת דבש מדולל 

השחורה  הבומבוס  דבורת  את  כללו  אלה  מינים  שישה  דבש.  דבורי  ידי 
למחצה B. vegans, אשר נחשבת בתהליך הידלדלות בארה”ב. חמישה 
מינים אחרים שטופלו באותה צורה הטילו ביצים, אך לא גידלו מושבות 
נמצאים  לגדלם  אפשר  היה  שלא  מהמינים  ארבעה  הזחלים.  מות  עקב 
הידלדלות  בתהליך  כנמצאים  חשודים  או  הידלדלות  בתהליך  הם  גם 
צהובת-הפסים  הבומבוס  דבורת   ,B. affinis הבומבוס  דבורת  בארה”ב: 
B. terricola, דבורת הבומבוס האמריקאית B. pensylvanicus ודבורת 
הבומבוס הצהובה B. fervidus. חוקרים מדווחים ששני המינים האחרונים 

.)Kearns & Thomson 2001( ”הם מינים “יוצרי כיסים

צפון  בומבוס  מלכות  של  שונים  מינים  לתשעה  Frison )1927( גרם 
והחזקה  אמריקאיות מקומיות להטיל ביצים על-ידי כליאה בתיבות עץ 
בחושך )לבד או בזוגות( של מלכות אביב שכבר מפרישות דונג. המלכות 
מהולה.  דבש  ותמיסת  טרייה  דבש  דבורי  אבקת  של  אספקה  קיבלו 
המושבות גודלו והפיקו פועלות בוגרות ב-11 מתוך 46 הניסויים שנערכו 
בין 1917 ל-1920, כולל מושבות של דבורת הבומבוס השחורה למחצה 
B. vegans, אשר נחשבת מידלדלת בארה”ב. שני מינים אחרים שעליהם 
 B. fervidus מדווח שנמצאים בתהליך הידלדלות – דבורת הבומבוס הצהובה
ודבורת הבומבוס צהובת הפסים B. terricola – עּודדו גם הם להטיל ביצים, 

אך לא גידלו מושבות. הזחלים מתו. בשני ניסויים עם דבורת הבומבוס 
האמריקאית B. pensylvanicus לא הוטלו ביצים כלל.

בשוודיה גרם Hasselrot )1952( למלכות אביב של שלושה מינים של דבורי 
 )B. lapidaries-ו B. hypnorum דבורת בומבוס העץ ,B. terrestirs( בומבוס
שעברו תרדמת ליצור מושבות ב-26 מתוך 30 תיבות קינון מעץ. הוא כלא 
אותן לבד בשתי תיבות מקושרות וסיפק תמיסת דבש ואבקה טרייה, אזוב 

וחומר קינון מתאית.

של  מינים  שבעה  של  מופרות  למלכות  Plowright & Jay )1966( גרמו 
דבורי בומבוס קנדיות לייסד מושבות בשבי על-ידי כליאתן לבד או בזוגות 
בתוך תיבות עץ אשר נשמרו ב-21 או ב-29 מעלות, תוך אספקה סדירה 
שנבדקו   B. terricola דבורי  מ-30   28 דבש.  ותמיסת  טרייה  אבקה  של 
וארבע מדבורי הבומבוס אדומות-החגורה B. rufocinctus הפיקו דבורים 
בוגרות תוך שימוש בשיטה זו, אך אף לא אחת מדבורי הבומבוס הצהובה 
B. fervidus. כמה מלכות שהוחזקו בקופסאות מנייר מצופה שעווה הטילו 

ביצים, אך אף אחת מהן לא הצליחה לגדל פועלות בוגרות.

Pomeroy & Plowright )1980( תיארו שני סוגי כוורות שבהן הם גידלו 
יוצר  הנאו-טרופי  המין  כולל  במעבדה,  בומבוס  דבורי  של  מינים  כמה 
 .B. ruderatus ודבורת הבומבוס של הגינה הגדולה B. atratus הכיסים
לשני הסוגים הייתה צורה פנימית של חרוט – אחד היה עשוי מתכת והשני 
בטון נקבובי. בכוורת ממתכת היה אלמנט חימום, והטמפרטורה הפנימית 

שלו ווסתה בעזרת תרמוסטט לסביבות 30 מעלות.

בניסוי חוזר שבוצע בגרמניה הדגים Röseler )1985( שאפשר לגרום למלכות 
מופרות מסוג B. terrestris להטיל ביצים על-ידי אלחושן עם פחמן דו-
זה החלו 73%  טיפול  עוקבים. לאחר  ימים  בשני  דקות  חמצני למשך 30 
מהמלכות שלא עברו תרדמת חורף ו-81% מהמלכות שעשרות תרדמת 
 חורף להטיל ביצים בתוך שבוע אחד לאחר שהוחזקו ביחד עם פועלות.

 Tasei & Aupinel 1994,( בצרפת  שנערכו  חוזרים  מעבדה  ניסויי  שני 
Tasei 1994( הראו שמשטר של שמונה שעות אור ו-16 שעות חושך אשר 
מיושם בתקופת הגידול, גורם להטלת ביצים מהירה יותר )33 ו-21 ימים 
B. terrestris בהשוואה לתנאי חושך  בממוצע, בהתאמה( בקרב מלכות 
ניסויים,  של  בסדרה אחת  או,  בהתאמה(  בממוצע,  ימים  ו-39   47( קבוע 
שני  הביצים(.  להטלת  עד  ימים   59 של  )ממוצע  קבוע  לאור  בהשוואה 
אינו משפיע על סיכוייהן של מלכת  הניסויים מצאו שמשטר אור-חושך 
  Tasei & .)להטיל ביצים )71-61 אחוזים עבור כל הטיפולים B. terrestris
Aupinel )1994( השתמשו ב-103 מלכות שגודלו במעבדה ועברו תרדמת 
 )1994( Tasei .חורף מלאכותית, אשר הוחזקו לבד בתנאי גידול סטנדרטיים
השתמש ב-200 מלכות שגודלו במעבדה ולא עברו תרדמת חורף מלאכותית אך 
 אולחשו בפחמן דו-חמצני והוחזקו כל אחת יחד עם פועלת B. terrestris אחת.

שונים  למשטרים  שיש  ההשפעות  את  בדק   )1998( ועמיתיו   Beekman
של תרדמת חורף מלאכותית )טמרטורות של 15-5 מעלות, תקופות של 
8 חודשים( על 2,210 מלכות B. terrestris ממושבות שגודלו  חודש עד 
משך  וכן  המלכות  של  ההתחלתי  שמשקלן  נמצא  בהולנד.  במעבדה 
התרדמת השפיעו מאוד על ההישרדות, אך לטמפרטורה לא הייתה כל 
ולשהות  רטוב(  )משקל  גרם  מ-0.6  יותר  לשקול  המלכות  על  השפעה. 
בתרדמת למשך ארבעה חודשים או פחות כדי לזכות בסיכוי טוב לשרוד. 
רק  ההישרדות.  על  השפעה  ההתחלתי  למשקל  היה  לא  זה  לסף  מעל 
 8.5%( חודשים  ו-8   6 של  תקופות תרדמת  אחרי  בודדות שרדו  מלכות 
בהשוואה ל-83% מהמלכות שהורדמו לחודש, לחודשיים ול-4 חודשים(. 
לא  תרדמת  בתקופת  ששרדו  לאחר  ביצים  להטיל  מלכות  של  יכולתן 

הושפעה מהטמפרטורה, מהמשקל או ממשך התרדמת.

גידול דבורי בר בשבי 
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Beekman ועמיתיו )2000( גידלו במעבדה דור אחד עד שלושה דורות של 
דבורי B. terrestris במשך יותר מארבע שנים. הם התחילו עם הצאצאים 
 170 גידלו החוקרים  הכול  בסך  ב-1993.  בטבע  47 מלכות שנלכדו  של 
מושבות. החוקרים זיווגו מלכות בכלובי זיווג, הרדימו אותן למשך חודשיים 
ביחד  החזקתן  על-ידי  מושבות  ליצור  אותן  ועודדו  חודשים  ארבעה  עד 
גידול סטנדרטיים. הם  עם שתיים עד ארבע דבורי דבש פועלות בתנאי 
מצאו ירידה לינארית משמעותית במשקל הממוצע של המלכות לאורך 
זמן, מ-0.83 גרם ב-1993 ל-0.73 גרם ב-1996. מכיוון שמלכות ששוקלות 
פחות מ-0.6 גרם אינן שורדות לאח התרדמת, שינוי זה עלול לעורר דאגה 
 Beekman בהקשר של שחרור דבורים שגודלו בשבי. תוצאות הניסוי של
ועמיתיו מעלות את האפשרות שהירידה נגרמת עקב מחסור בנוטריאנט 
ולא מהכלאה בתוך המין או מחלוקה מחדש של משאבים בתוך המושבות.

תיכוני  הים  תת-המין  של  מושבות   96 גידלו   )2000( ועמיתיו   Yeninar
בטבע  שנלכדו  מחפשות-קנים  ממלכות   B. terrestris dalmatinus
נכנס לתרדמת  זה  ים תיכוני  בטורקיה. במקום תרדמת החורף, תת-מין 
הנפוץ  המסחרי  תת-המין  זהו  אוקטובר.  עד  מיוני  היבשה  בעונה  קיץ 
יחיד  זכר  גולם  יחד עם  גידול סטנדרטיים  ביותר. מלכות הוחזקו בתנאי 
מסוג B. terrestris והולידו בממוצע 152 פועלות, 258 זכרים ו-31 מלכות 

כל אחת. ואולם, 48% מהמושבות לא הפיקו מלכות כלל.

 B. ignites מסוג  מלכות   132 עם  קוריאה  בדרום  שנערכו  בניסויים 
ועמיתיו   Yoon מצאו  טבעית,  חורף  תרדמת  ושעברו  בשדה  שנלכדו 
)2002( שתנאים של 27 מעלות ולחות יחסית של 65% הביאו לידי קצב 
מאשר  המושבות  של  יותר  טובים  ולביצועים  יותר  גבוה  מושבות  ייסוד 
טמפרטורות ורמות לחות אחרות. המלכות הוחזקו לבד כדי לעודד יצירת 
מושבות. ב-27 מעלות, 83% מהמלכות ייסדו מושבות, 63% יצרו מושבות 
היו  אלו  אחוזים  חדשות.  מלכות  הפיקו  ו-46%  פועלות  מ-50  יותר  עם 
גבוהים פי 5.5-2.2 מהשיעורים שהתקבלו ב-23 וב-30 מעלות. מושבות 
ויותר מלכות מאשר מושבות  יותר פועלות  שגודלו ב-27 מעלות הפיקו 

בטמפרטורות אחרות, והן התפתחו פי 2 עד 5 מהר יותר.

Kwon ועמיתיו )2003( מצאו שהחזקת 100 מלכות B. terrestris עם גולם 
זכר צעיר בן 2-1 ימים עודדה הטלת ביצים ושיפרה את הפריון הכללי של 
המושבה, בהשוואה למלכות שהוחזקו עם גלמים מבוגרים יותר )בני 11-9 
ימים(. 80 אחוזים מ-20 המלכות ששהו עם גולם בן 2-1 ימים יצרו מושבה, 

בהשוואה ל-30-20 אחוזים מהמלכות ששהו עם גולם בן 11-9 ימים.

Lopez-Vaamonde ועמיתיה )2004( גידלו מושבות ממלכות של תת-המין 
הבריטי המקומי B. terrestris audax שנלכדו בטבע. שיטות הגידול אינן 
מפורטות, אך 32 מושבות עם עשר פועלות לפחות התפתחו מ-122 מלכות.

Ings ועמיתיו )2006( גידלו בדרום אנגליה מלכות של תת-המין הבריטי 
בתיבות  הוחזקו  בטבע. המלכות  המקומי B. terrestris audax שנלכדו 
יחסית  קינון בעלות שני תאים בטמפרטורה של 28-25 מעלות, בלחות 
של 60%, עם שניים או שלושה גלמים זכרים או עם גלמים מלאכותיים 
מחימר. מתוך 79 מלכות מחפשות-קנים שנלכדו בחודש מרס, 20 מושבות 

התפתחו לסבב הוולדות הפועלות השני.

Almanza )2007( גידל ארבע מושבות של הדבורה יוצרת-הכיסים הנאו-
טרופית B. atratus ממלכות שנלכדו בטבע בקולומביה. המלכות, אשר 
הוחזקו לבד בתנאי גידול סטנדרטיים, התחילו להטיל ביצים בתוך שבוע 
אחד. המושבות החזיקו מעמד בין 97 ל-183 ימים, והפיקו בין 40 ל-145 

פועלות. ואולם אף מושבה לא הפיקה מלכות חדשות או זכרים חדשים.

Gurel & Gosterit )2008( מצאו שסיכוייהן של מלכות B. terretris להטיל 
ביצים ולייסד מושבות היו גבוהים יותר, והמלכות גם הטילו ביצים מהר 
יותר, כשהן הוחזקו לבד עם פועלת B. terrestris יחידה, וזאת בהשוואה 

 .B. terrestris למלכות שהוחזקו לבד עם דבורת דבש פועלת או עם גולם
ניסויי מעבדה אלו בוצעו באוניברסיטת Akdeniz בטורקיה לאחר תרדמת 

וטיפול אלחוש בפחמן דו-חמצני שניתן למלכות שגודלו במעבדה.

Li ועמיתיו )2008( גידלו בסין מושבות של שני מינים מקומיים של דבורי 
 –  B. ignites-ו  B. lucorum לבנת-הזנב  הבומבוס  דבורת   – בומבוס 
 84% פורטו(;  לא  הגידול  )שיטות  מאי  בחודש  בשדה  שנלכדו  ממלכות 
הטילו   B. lucorum מלכות  מ-200  ו-89%   B. ignites מלכות  מ-150 
כל  ללא  פועלות/מושבה,   107-105 בממוצע  הפיקו  המושבות  ביצים. 
יותר  הרבה  הפיקו   B. lucorum מושבות של ואולם,  המינים.  בין  הבדל 
מלכות )ממוצע של 121 מלכות/מושבה( בהשוואה ל-B. ignites )ממוצע 

של 55 מלכות/מושבה(.

 B. terrestris 2009( גידלו במעבדה 50 מלכות מסוג( Gurel & Gosterit
dalmatinus שנלכדו בטבע במשך תקופה של שני דורות. המלכות אולחשו 
 B. terrestris מסוג  פועלות  עם  הוחזקו  כך  ואחר  דו-חמצני  פחמן  עם 
כדי לעודד יצירת מושבות. הם מצאו שמלכות מדור שני הולידו כ-60% 
יותר פועלות )ממוצע של 121 פועלות/מושבה בהשוואה ל-72 פועלות/
מושבה בדור הראשון(, הרבה יותר זכרים )ממוצע של 71 זכרים/מושבה 
בהשוואה ל-30 זכרים/מושבה במושבות הדור הראשון( והשלימו את זמן 

המחזור של המושבה הרבה יותר מהר מאשר מושבות הדור הראשון.

 )2009( Gosterit & Gurel מצאו  נוסף  חוזר  מבוקר  מעבדה  בניסוי 
מעלות   5-4 של  בטמפרטורה  לתרדמת   B. terrestris מלכות  שהכנסת 
למשך 45 ימים ואלחושן בפחמן דו-חמצני למשך 30 דקות, הביאו לידי 
קצבי הטלת ביצים ויצירת מושבות גבוהים ביותר בהשוואה למלכות שלא 
75 או 105  עברו תרדמת או בהשוואה למלכות ששהו בתרדמת במשך 
ימים. ואולם, מלכות שלא עברו תרדמת )אבל כן אולחשו( יצרו בסופו של 
ויותר  דבר מושבות גדולות יותר, עם יותר פועלות, יותר מלכות חדשות 
שגודלו  מופרות  מלכות  ב-148  השתמשו  אלה  בניסויים  חדשים.  זכרים 

במעבדה. בכל קבוצת טיפול היו 40-30 מלכות.

 B. eximius ועמיתיו )2009( תיעדו גידול של שני מינים אוריינטליים Chiang
ו-B. sonani בטיוואן. החוקרים עודדו את המלכות ליצור מושבות על-ידי 
החזקתן לבד בתיבות עץ בטמפרטורה של 26 מעלות בלחות יחסית של 
65% ובאור אדום. מתוך 53 מלכות B. eximius,  40 )76%( הטילו ביצים 
ו-31 הפיקו מושבות בוגרות. מתוך 37 מלכות B. sonani,  27 )73%( הטילו 
מושבות  יצרו   B. eximius מלכות  בוגרות.  מושבות  הפיקו  ו-22  ביצים 
בממוצע,  מלכות  ו-25  זכרים   210 פועלות,   120  – יותר  הרבה  גדולות 
.B. sonani בהשוואה ל-53 פועלות, 102 זכרים ו-9 מלכות בממוצע עבור

מ-210   B. terrestris של  מושבות  גידלו   )2009( ועמיתיו   Whitehorn
מלכות מסחריות על-ידי החזקת המלכות לבד בתנאי גידול סטנדרטיים 
וטיפול בתרדמת מלאכותית למשך 47 ימים בטמפרטורה של 6 מעלות. 
 51%( מהן  ו-47  המלאכותית  התרדמת  לאחר  שרדו   )44%( מלכות   93

מהשורדות( ייסדו מושבות עם צאצא אחד לפחות.

האם אכילה של אבקה משפיעה על ההצלחה ברבייה?

שארבע  Regali & Rasmont )1995( הראה  שביצעו  חוזר  מעבדה  ניסוי 
קבוצות של פועלות B. terrestris שגודלו בשבי ואכלו אבקה שהגיעה בעיקר 
מלפתית מסוג Brassica napus spp. Oleifera  )22% חלבון( הפיקו זכרים 
רבים יותר, גדולים יותר ומאריכי חיים יותר בהשוואה לארבע קבוצות שאכלו 

אבקה שמקורה בעיקר בחמניות Helianthus annuus ) 13% חלבון(.

 B. terrestris ועמיתיו )1996( הראו ששמונה מושבות מעבדה של Ribeiro
הפיקו   Apis mellifera דבש  דבורי  של   קפואה  טרייה  אבקה  שקיבלו 
מלכות גדולות יותר, אשר שרדו טוב יותר והפיקו בעצמן מושבות גדולות 

גידול דבורי בר בשבי 
)ex-situ שימור(
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יותר לאחר תרדמת, מאשר מלכות משבע מושבות שקיבלו אבקה מסחרית 
יבשה של דבורי דבש. לא היה כל הבדל במספר או במשקל של הפועלות 

או של הזכרים במושבות שקיבלו שני סוגי אבקה אלו.

בניסוי חוזר מבוקר הדגימו Génissel ועמיתיו )2002( שתכולת האבקה 
 B. terrestris דבורי  של  פוריותן  על  רבה  במידה  משפיעה  התזונה  של 
 Prunus בשבי. עשרים קבוצות של שלוש פועלות קיבלו אבקה מעצי פרי
 .sppאו תערובת של אבקה שהכילה אבקה מעצי פרי. קבוצות אלה הולידו 
יותר צאצאים )ממוצע של 19-14 זכרים בוגרים/קבוצה ב-95 ימים( מאשר 
עשרים קבוצות שקיבלו אבקה מפרחי שן הארי .Taraxacum sp או עצי 
ערבה .Salix sp )ממוצע של 8-0 זכרים בוגרים/קבוצה(. תכולת החלבון 
של אבקת ה-Prunus הייתה גבוהה יותר )ממוצע של 27.5%( בהשוואה 

לאבקות אחרות בניסוי.
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post-diapause performance in bumblebee queens )Bombus terrestris(. 
Entomologia Experimentalis et Applicata, 89, 207-214. www»

Beekman M., van Stratum P. & Lingeman R. )2000( Artificial rearing of 
bumble bees Bombus terrestris selects against heavy queens. Journal of 
Apicultural Research, 39, 61-65. www»

Chiang C.H., Sung I.H., Ho K.K. & Yang P.S. )2009( Colony development 
of two bumblebees, Bombus eximius and B. sonani, reared in captivity 
in a subtropical area of Taiwan )Hymenoptera, Apidae, Bombini(. 
Sociobiology, 54, 699-714. www»

Frison T.H. )1927( Experiments in rearing colonies of bumblebees 
)Bremidae( in artificial nests. Biological Bulletin of the Marine Biological 
Laboratory, Woods Hole, 52, 51-67. www»

Génissel A., Aupinel P., Bressan C., Tasei J.-N. & Chevrier C. )2002( Influence 
of pollen origin on performance of Bombus terrestris micro-colonies. 
Entomologia Experimentalis et Applicata, 104, 329-336. www»

Gosterit A. & Gurel F. )2009( Effect of different diapause regimes on 
survival and colony development in the bumble bee Bombus terrestris. 
Journal of Apicultural Research and Bee World, 48, 279-283. www»

Gurel F. & Gosterit A. )2008( Effects of different stimulation methods on 
colony initiation and development of Bombus terrestris L. )Hymenoptera: 
Apidae( queens. Applied Entomology and Zoology, 43, 113-117. www»

Gurel F. & Gosterit A. )2009( The suitability of native Bombus terrestris 
dalmatinus )Hymenoptera: Apidae( queen for mass rearing. Journal of 
Apicultural Science, 53, 67-73. www»

Hasselrot T.B. )1952( A new method for starting bumblebee colonies. 
Agronomy Journal, 44, 218-219. www»

Ings T.C., Ward N.L. & Chittka L. )2006( Can commercially imported bumble 
bees out-compete their native conspecifics? Journal of Applied Ecology, 
43, 940-948. www»

Kearns C.A. & Thomsom J.D. )2001( The natural history of bumblebees: a 
sourcebook for investigations. University Press of Colorado, USA. 

Kwon Y.J., Saeed S. & Duchateau M.J. )2003( Stimulation of colony initiation 
and colony development in Bombus terrestris by adding a male pupa: the 
influence of age and orientation. Apidologie, 34, 429-437. www»

Li J., Wu J., Cai W., Peng W., An J. & Huang J. )2008( Comparison of the 
colony development of two native bumblebee species Bombus ignites 
and Bombus lucorum as candidates for commercial pollination in China. 
Journal of Apicultural Research and Bee World, 47, 22-26. www»

Lopez-Vaamonde C., Koning J.W., Brown R.M., Jordan W.C. & Bourke A.F.G. 
)2004( Social parasitism by male-producing reproductive workers in a 
eusocial insect. Nature, 430, 557-560. www»

Plath O.E. )1023( Breeding experiments with confined Bremus )Bombus( 
queens. Biological Bulletin of the Marine Biological Laboratory, Woods 
Hole, 45, 325-341. www»

Plowright R.C. & Jay S.C. )1996( Rearing bumble bee colonies in captivity. 
Journal of Apicultural Research, 5, 155-165. www»

Pomeroy N. & Plowright R.C. )1980( Maintenance of bumble bee colonies in 
observation hives )Hymenoptera: Apidae(. The Canadian Entomologist, 
112, 321-326. www»

Regali A. & Rasmont P. )1995( Nouvelles methods de test pour l'évaluation 
du regime alimentaire chez des colonies orphelines de Bombus terrestris 
)L( )Hymenoptera, Apidae( ]New bioassays to evaluate diet in Bombus 
terrestris )L( )Hymenoptera, Apidae([. Apidologie, 26, 273-281. www»

Ribeiro M.F., Duchateau M.J. & Velthuis H.H.W. )1996( Comparison of 
the effects of two kinds of commercially available pollen on colony 
development and queen production in the bumble bee Bombus terrestris 
L )Hymenoptera: Apidae(. Apidologie, 27, 133-144. www»

Röseler P. )1985( A technique for year-round rearing of Bombus terrestris 
)Apidae, Bombini( colonies in captivity. Apidologie, 16, 165-170. www»

Sladen F.W.L. )1912( The humble bee: its life history and how to domesticate 
it. Macmillan and Co., London. www»

Tasei J-N. )1994( Effect of different narcosis procedures on initiating 
oviposition of pre-diapausing Bombus terrestris queens. Entomologia 
Experimentalis et Applicata, 72, 273-279. www»

Tasei J-N. & Aupinel P. )1994( Effect of photoperiodic regimes on the 
oviposition of artificially overwintered Bombus terrestris L. queens and the 
production of sexuals. Journal of Apicultural Research, 33, 27-33. www»

Velthuis H.H.W. & van Doorn A. )2006( A centuray of advances in 
bumblebee domestication and the economic and environmental aspects 
of its commercialization for pollination. Apidologie, 37, 421-451. www»

Whitehorn P.R., Tinsley M.C., Brown M.J.F., Darvill B. & Goulson D. 
)2009( Impacts of inbreeding on bumblebee colony fitness under field 
conditions. BMC Evolutionary Biology, 9, 152. www»

Williams P.H. & Osborne J.L. )2009( Bumblebee vulnerability and 
conservation worldwide. Apidologie, 40, 367-387. 

Xerces Society )2008( Bumblebees in decline. Invertebrate Conservation 
Fact Sheet. Available at 

 www.xerces.org/wp-content/uploads/2008/09/bumblebees_factsheet.pdf.
 Accessed 2 December 2009.
Yeninar H., Duchateau M.J., Kaftanoglu O. & Velthuis H. )2000( Colony 

development patterns in different local populations of the Turkish 
bumble bee Bombus terrestris dalmatinus. Journal of Apicultural 
Research, 39, 107-116. www»

Yoon H.J., Kim S.E. & Kim Y.S. )2002( Temperature and humidity favourable 
for colony development of indoor-reared bumblebee, Bombus ignites. 
Applied Entomology and Zoology, 37, 419-423. www»

החזירו לטבע מלכות בומבוס שגדלו במעבדה

מלכות  ˆ של  לטבע  להחזרה  שיש  להשפעות  ראיות  כל  מצאנו  לא 
בומבוס.

עדיין לא בוצעו ניסיונות להחזיר דבורי בומבוס נדירות לאתרים שמהם 
 Bombus נכחדו, אך קיימת תכנית להחזיר דבורי בומבוס קצרות-שיער
מופרות  מלכות  זה,  במקרה  אנגליה.  בדרום  לאתרים   subterraneus

ממושבות שגודלו במעבדה יוחזרו לאזור שבו נמצאו בעבר.
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החזירו לטבע מושבות של דבורי בומבוס שגדלו 
במעבדה

ר’ גם “העבירו ממקומן מושבות של דבורי בומבוס בתוך תיבות קינון”.

דבורי  ˆ של  מושבות  של  הצלחתן  אחרי  עקבו  חוזרים  ניסויים  שבעה 
בומבוס שגודלו במעבדה והוחזרו לטבע. בארבעה מהניסויים )שלושה 
בבריטניה, אחד בקנדה( נתנו למושבות להתפתח עד ליצירת מלכות 
חדשות או עד למות המלכה המייסדת. בשניים מהניסויים )שבוצעו 
בבריטניה( היה מספר המלכות בכל מושבה נמוך מאוד או אפס. בשני 

האחרים היה מספר יפה של מלכות חדשות.
ˆ  Bombusi ]Psithyrus[ spp. שיעורי הטפילות החברתית של דבורי קוקיה

בקרב מושבות ששוחררו לטבע משתנות. שני ניסויים חוזרים שבוצעו 
בקנדה ובבריטניה מצאו שיעורים גבוהים )66-25 אחוזים ו-79 אחוזים, 
בהתאמה(. הניסוי הבריטי הראה ששיעור הטפילות הוקטן על-ידי מיקום 
מושבות בנופים שבהם יש זמינות בינונית, ולא גבוהה, של צוף ואבקה 
בשלב מאוחר, ולא מוקדם, בעונה. חמישה ניסויים חוזרים אחרים דיווחו 
על היעדר טפילים חברתיים. לא מצאנו כל ראיה שתאפשר להשוות בין 

שיעורי הטפילות בתיבות קינון מלאכותיות לבין השיעור בקנים טבעיים.
שני ניסויים חוזרים בדקו את ההשפעות שיש למתן תוספת מזון על  ˆ

מצא  בקנדה  שנערך  אחד  ניסוי  בשדה.  בומבוס  דבורי  של  מושבות 
שמתן תוספת מזון שיפר את ההצלחה ברבייה של מושבות שגודלו 
בשבי, אך לא הקטין את עומס הטפילים שלהן. הניסוי האחר, שנערך 

בארה”ב, מצא שמתן תוספת מזון לא הגביר את פוריות המושבה.
הבומבוס  ˆ דבורת  של  שמושבות  הראה  בנורבגיה  שבוצע  קטן  ניסוי 

צהובת-הזנב B. terrestris מעדיפות לשחר במרחק שעולה על 100 
מ’ מאתרי הקינון שלהן.

בניסוי חוזר שנערך בבריטניה, ושבו הוכנסו מושבות מסחריות של דבורת 
הבומבוס צהובת-הזנב Bombus terrestris terrestris לחוות )20 מושבות( 
 ,)Goulson et al. 2002( בתחילת חודש יוני )ולגינות בפרברים )10 מושבות
הפיקו המושבות ממוצע של 160 פועלות. הייצור של מלכות חדשות נע בין 
21 ל-36 מלכות למושבה בממוצע, ולא נמצא הבדל משמעותי בין הגינות 
יותר  גבוה הרבה  לבין האדמות החקלאיות. למושבות בגינות היה סיכוי 
להידבק בעש הדונג המזיק Aphomia sociella ) 77 זחלים/קן בבמוצע, 

בהשוואה ל-4-3 זחלים/קן באדמות חקלאיות(.

להאכלת  שיש  ההשפעה  את  בדק  בקנדה  שבוצע  מבוקר  חוזר  ניסוי 
מושבות של דבורי בומבוס שגודלו בשבי )29 מושבות של דבורת הבומבוס 
הבומבוס  דבורת  של  מושבות   16  ,B. impatiens המצויה  המערבית 
אדומת-החגורה או טריקולור B. ternaries( ושוחררו לטבע באחו עתיר 
 .)Pelletier & McNeill 2003( ואבקה טרייה  פרחים, בתמיסת סוכרוז 
 21 מושבות שקיבלו מזון הפיקו 56% יותר פועלות והיו בעלות סיכוי גבוה 
כמעט פי 4 להפיק מלכות חדשות מאשר אלו שלא קיבלו מזון. מושבות 
בקרה  מושבות  ואילו  בממוצע,  מלכות/מושבה   19-0 הפיקו  שהואכלו 
הפיקו בין 14-0 מלכות/מושבה )המאמר נותן את הממוצעים הנפרדים 
עבור כל מין וכל שנה(. טפילות חברתית של דבורי קוקיה הייתה גבוהה 
במחקר זה, בין רבע לשני שלישים מהמושבות הודבקו בהצלחה. שיעור 

זה לא הופחת על-ידי מתן תוספת מזון.

בניסוי שבו הוכנסו שלוש מושבות של B. terrestris שגודלו במעבדה לאזור 
חקלאי ב-Vestby בנורבגיה, נמצא שיותר דבורי בומבוס מסומנות מהמושבות 
 Phacelia בפסליה  שנזרעה  מ’   2 וברוחב  מ’   210 באורך  ברצועה  שיחרו 
מרצועת  מ’   100 מ-  גדול  למרחק  הורחקו  הקנים  כאשר   tanacetifolia
האדמה )18.3 דבורי בומבוס מסומנות/חתך של 210 מ’( בהשוואה למיקום 

הקנים בצמוד לרצועה )11.5 דבורי בומבוס מסומנות/חתך של 210 מ’(.

דבורת  של  מושבות  שבע  Whittington & Winston )2004( הניחו 
חקלאי  באזור  במעבדה  שגודלו   B. occidentalis המערבית  הבומבוס 
הדבורים  מספר  את  והשוו  קנדה,  הבריטית,  בקלומביה  מיוער  ובאזור 
והוולדות במושבות אלה למספרן בשבע מושבות דומות אשר נמנע מהן 
ואבקה. שתי הקבוצות קיבלו סירופ סוכר.  לשחר, אך סופקו להם מים 
פועלות/  80-40( פועלות  של  דומה  מספר  הפיקו  פתוחות  מושבות 

לאחר  ואולם,  שהוגבלו.  מושבות  מאשר  ולדות  ויותר  בממוצע(  מושבה 
 Apis חמישה שבועות נשדדה אספקת הסירופ שלהן על-ידי דבורי דבש

mellifera, דבר שהביא לידי תמותה גבוהה בקרב דבורי הבומבוס.

שבע  בבריטניה   Surrey-ב שדה  באתרי  הניחו   )2006( ועמיתיו   Ings
במעבדה.  שגודלו   B. t. audax המקומי  הבריטי  תת-המין  של  מושבות 
הזכרים  וכל  מתה  המייסדת  שהמלכה  עד  בשטח  הושארו  המושבות 
זכרים  ו-189  מלכות   0.3 של  ממוצע  הפיקו  המושבות  בקעו.  והמלכות 

למושבה. רק שתיים משבע המושבות הפיקו מלכות כלשהן.

 B. t. terrestris ניסוי חוזר שבוצע בבריטניה השתמש ב-48 מושבות מסחריות של
 Bombus ]Psithyrus[ spp. והראה ששיעורי הטפילות על-ידי דבורי קוקיה
)38 מושבות, 79% טפילות;  יכולים להיות גבוהים במושבות שבתיבות קינון 
Carvell et al. 2008(. ישנה טפילות חזקה יותר כאשר המושבות ממוקמות 
בשלוש  הודבקו  )92% מהמושבות  גבוהה  זמינות משאבים  עם  באזורים 
דבורי קוקיה בממוצע, בשדות לפתית Brassica napus, בהשוואה ל-67% 
היא  הטפילות  חיטה(.  בשדות  בממוצע  אחת  קוקיה  בדבורת  שהודבקו 
בעונה  מוקדם  בשלב  בשטח  מונחות  המושבות  כאשר  גם  אינטנסיבית 
)תחילת מאי(. ממצא זה מעלה את האפשרות שאם רוצים להחזיר לטבע 
מושבות של דבורי בומבוס מקומיות אשר גודלו בשבי, יש לעשות זאת בשלב 

מאוחר יותר בעונה )תחילת יוני(, בנוף הטרוגני, עם רמות משאבים בינוניות.

 B. terrestris ועמיתיו )2009( הניחו 36 מושבות מעבדה של Whitehorn
שדה  בתנאי   )dalmatinus או   terrestris כנראה  מקומי,  לא  )תת-מין 
באוניברסיטת סטירלינג שבסקוטלנד, והשאירו אותן בשטח מהזמן שהיו 
בהן 15 פועלות ועד למות המלכה המייסדת. הניסוי כלל מושבות שעברו 
רגילות  מושבות  דיפלואידים.  זכרים  עם  ומושבות  המין  בתוך  הכלאה 
)ללא זכרים דיפלואידים( הפיקו 31-30 פועלות בממוצע, אך לא הפיקו 
מלכות חדשות. 16 מושבות שעברו הכלאות חוץ שרדו במשך 4.5 שבועות 

בממוצע, אך לא הפיקו מלכות חדשות.

עשה  בארה”ב,  בקולורדו  סוב-אלפינים  אחו  באזורי  שבוצע  חוזר,  ניסוי 
 ,B. appositus שימוש ב-19 מושבות של דבורת הבומבוס ארוכת-הלשון
ומצא שארבע מושבות שקיבלו תמיסת סוכר באופן סדיר לא הפיקו יותר 
פועלות, זכרים, או מלכות במידה ניכרת מ-15 מושבות שלא קיבלו את 

.)Elliott 2009( המזון
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העבירו ממקומן מושבות של דבורי בומבוס בתוך 
תיבות קינון

ה-60  ˆ ובשנות  ה-50  בשנות  שנערכו  קטנים  ניסויים  שלושה  בידינו 
המוקדמות של המאה העשרים, אשר בדקו את ההשפעה של העברת 
שבוצעו  ניסויים  שני  קינון.  תיבות  בתוך  בומבוס  דבורי  של  מושבות 
נמוכה  פוריות  מצא  מהם  ואחד  מלכות,  למות  ראיות  סיפקו  בקנדה 
בבריטניה,  שבוצע  אחד,  ניסוי  רק  ההעברה.  עקב  במושבה  יותר 
 Bombus pratorum מקדימות בומבוס  דבורי  של  שמושבות  העלה 

מסתגלות היטב למעבר.

בניסוי שנערך בדרום אלברטה בקנדה הועברו מושבות )המחקר אינו מציין 
 Bombus rufocinctus אדומות-חגורה  בומבוס  דבורי  של  מספרן(  את 
בתוך תיבות קינון מעץ למרחק שאינו מצוין במחקר, מהאתר המקורי שלהן 
הראשון התחיל לשחר  הפועלות  ולדות  לאחר שמחזור  מיד  יבול,  לשדה 
)Hobbs et al. 1960(. חלק מהפועלות אבדו והמלכות החלו לחפש צוף. 
גידלו  מושבות שהועברו  נכון.  הלא  לקן  נהרגו לאחר שחזרו  שתי מלכות 
ארבעה גלמי מלכות חדשים בממוצע )בתחום של 9-4( ואילו מושבות שלא 

הועברו גידלו 22 גלמי מלכות חדשים בממוצע )בתחום של 27-17(.

ששוכנו   B. pratorum המקדימה  הבומבוס  דבורת  של  מושבות  חמש 
 .)Free 1955( בתיבות עץ הועברו באופן ניסיוני בהרטפורדשייר, בריטניה
מושבות הועברו למרחקים של 9.7 ק”מ, 73 מ’, 6.4 מ’ או 7.6 ס”מ מהאתר 
חוץ  מההעברות,  אחת  כל  עקב  אבדו  משחרות  פועלות  כמה  המקורי. 
מבמקרה של ההעברה למרחק הקצר ביותר. בין 71% ל-92% מהפועלות 

המשחרות חזרו בסופו של דבר לקן באתר החדש.

בקנדה,  אלברטה  בדרום  הועברו  ו-1961   1960 באביב  מקרים  בשבעה 
ארוכות-לשון  בומבוס  דבורי  מושבות  של  צוין(  )שלא  כלשהו  מספר 
למרחק   ,B. appositus, B. californicus, B. nevadensis מהסוגים 
בקע  הראשון  הפועלות  ולדות  שמחזור  לאחר  מיד  ק”מ  עשרה  עד  של 
)Hobbs et al. 1962(. תיבה ריקה עם דלת חד-כיוונית הונחה באתר הישן 
למשך שעתיים בבוקר שלמחרת. במקרה אחד, מחצית מהפועלות של 
והן  המושבה,  הועברה  כאשר  לקן  מחוץ  היו   B. californicus מושבת 
נלכדו במלכודת. בששת המקרים האחרים נשארו מאחור פועלות בודדות 
בלבד. כמה מלכות )לפחות שמונה( נהרגו לאחר ההעברה לאחר שנכנסו 
בחזרה לתיבת הקינון הלא נכונה. המחברים ממליצים לעכב את ההעברה 

עד לבקיעת מחזור הוולדות השני, כאשר המלכה כבר אינה משחרת.
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Hobbs G.A., Virostek J.F. & Nummi W.O. )1960( establishment of Bombus 
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The Canadian Entomologist, 92, 868-872. www»

Hobbs G.A., Nummi W.O. & Virostek J.F. )1962( Managing colonies of 
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גדלו ונהלו אוכלוסיות של דבורים יחידאיות

ר’ גם “ספקו אתרי קינון מלאכותיים לדבורים יחידאיות” ו”העבירו ממקומן 
דבורים יחידאיות”.

ממשפחת  ˆ יחידאיות  דבורים  של  מינים  כמה  ולנהל  לגדל  נהוג 
Megachilidae באופן מסחרי למטרות האבקה, על-פי רוב עבור יבולי 
אלפלפה או עצי פרי. מינים אלה מקננים ברצון בחורים קדוחים בגושי 
עץ או בלוחות עץ או פוליסטירן מחורצים ועירומים. טפילים ופתוגנים 
יכולים להוות בעיה, ועל כן פותחו כמה שיטות בקרה. שיטות הגידול 
נחקרו עבור שני מינים אחרים שעדיין אינם מנוהלים באופן מסחרי, 
הטמפרטורה  משטרי  של  חשיבותם  את  הראה  אחד  חוזר  וניסוי 
להישרדות. אנו ממליצים על ביצוע סקירה שיטתית של שיטות אלה 

אם ייעשו ניסיונות לגדל דבורים למטרות שימור.
ˆ  megachilid שלושה ניסויי ניהול שבוצעו בארה”ב ובפולין על דבורי

נוהלו באופן מסחרי, וסקירה של מחקרים על מינים מנוהלים,  שלא 
מצאו שאפשר להגדיל בתוך שנה אחת אוכלוסיות מקומיות פי 6 על-
ידי ניהול, בתנאי שהתנאים טובים ובתנאי שמספקים משאבי פריחה 

שופעים.
תזונה  ˆ על  יחידאיות  דבורים  חוקרים  גידלו  חוזרים  ניסויים  בשני 

גבוה בקרב דבורי  זחלים  ניסוי אחד מצא שיעור תמותת  מלאכותית. 
Osmia cornuta שקיבלו תזונה מלאכותית שהתבססו על אבקה, כולל 
אבקה שנאספה על-ידי דבורי דבש. הניסוי האחר מצא שאפשר לגדל 
על  המבוססת  מלאכותית  תזונה  על   Megachile rotundata דבורי 
אבקה שנאספה על-ידי דבורי דבש, אך דבורים שקיבלו תחליפי אבקה 

סינתטיים מתו או שמשקלם בשלב שלפני שלב הגולם היה נמוך.

רקע

טכניקות לגידול של דבורים יחידאיות ממשפחת Megachilidae פותחו 
גידול  טכניקות  בנושא  נרחבת  וקיימת ספרות  בעיקר למטרות האבקה, 
של מינים כמו חותכת עלי אלפלפה Megachile rotundata, והדבורים 
על-ידי  )נסקרו   Osmia cornuta, O. conifrons, O. lignaria הבנאיות 
.)Bohart 1972, Torchio 1987, Richards 1993, Bosch & Kemp 2002

במשפחת  מינים   4,048 מונה   ITIS-ה של  העולמית  הדבורים  רשימת 
איום  או תחת  הידלדלות  נמצאים בתהליך  ה-Megachilini. חלק מהם 
המגוון  להגברת  הבריטית  הפעולה  תכנית  לדוגמה,  מסוימים.  באזורים 
הביולוגי כוללת ארבעה מינים של דבורי Osmia. גידול דבורים בשבי עשוי 
להיות אסטרטגיה אחת להגדלה או לביסוס מחדש של אוכלוסיות מינים 
אלה. אנו מכירים בכך שהמינים הנדירים או המידלדלים עלולים להיות 
ניהול,  למטרות  אקולוגית מהמינים שנבחרו  או  ביולוגית  שונים מבחינה 
ואולם הגיעו לידינו ראיות על טכניקות גידול של דבורי Megachilid אשר 
נראות רלוונטיות בהקשר של גידול בשבי למטרות שימור, בין משום שהן 
שהן  משום  ובין  מינים,  בין  הבדלים  יש  שבהם  המקומות  את  מדגישות 

בודקות שיטות גידול עבור מינים שכיום אינם מנוהלים.

כדי לספק סקירה של טכניקות הגידול, אנו מסכמים להלן את הסקירה 
יהפוך  בשבי  גידול  אם   .)Bosch & Kemp 2002( ביותר  העדכנית 
לאסטרטגיית שמירת טבע נפוצה, נמליץ על ביצוע סקירה שיטתית של 

שיטות אלו.

גידול דבורי בר בשבי 
)ex-situ שימור(
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שיטות גידול של דבורים יחידאיות

Bosch & Kemp )2002( סקרו שיטות שפותחו לגידול שלושה מינים של 
דבורים בנאיות אשר משמשות כיום כמאביקות של מטעים ביפן, בארה”ב 
ובאירופה: Osmia cornifrons, O. lignaria ו-O. cornuta, בהתאמה. כל 
בלוחות  בפוליסטירן,  או  בעץ  שנקדחו  בחורים  מקננים  המינים  שלושת 
עץ או פוליסטירן חרוצים ועירומים, בגלילי נייר או קרטון או במקטעים 
יותר  יוולדו  מדי,  קצרים  או  צרים  הקן  חללי  כאשר  קנה.  גבעולי  של 
שלבי  משבעת  בארבעה  להישרדות  חשוב  הטמפרטורה  משטר  זכרים. 
ההתפתחות שזוהו: התפתחות )מביצה לבוגר, כולל שלב קדם-גולם רדום(, 
לטמפרטורות  התגובות  הבקיעה.  שלפני  ואינקובציה  חורף,  קדם-חורף, 
משתנות ממין למין ובין אוכלוסיות של אותו המין באזורים שונים. יש לחקור 

תגובות אלה בצורה ניסיונית כדי לפתח משטר גידול יעיל.

כגלמים  משחרורן  )להבדיל  שלהן  הקנים  בתוך  באתר  דבורים  שחרור 
שמוצו( מגביר את סיכוייהן של נקבות המקננות באותו אתר, אך מיצוי 
גלמים מתבצע כדי להקטין את התפשטותם של פתוגנים ממקור פטרייתי 

.Megachile rotundata בקרב דבורים חותכות עלי אלפלפה

אפשר להקטין חשיפה לטורפים ולטפילים על-ידי כיסוי הקנים בעזרת 
רשת )הדבר מרתיע ציפורים(, על-ידי שחרור דבורים בתוך תיבות הרחקה 
)פטריות/ ישנים  בקנים  שימוש-מחדש  למנוע  כדי   )excluder boxes(

)פרזיטואידים  הקינון  פעילות  לאחר  קינון  תיבות  הרחקת  קרדיות(; 
 Monodontomerus מעופפים מאוחרים(; מלכודות אור שחורות )הורגות
בהלם  וטיפול  אקריות  קוטל  בחומר  טיפול  אחרות(;  אויבות  וצרעות 
לכידה  קרדיות(;  מספרי  )מקטין  הרדום  הקדם-גולם  השלב  במשך  חום 
 Sapyga לדוגמה, אפשר ללכוד צרעות( טורפות  סלקטיבית של צרעות 

pumila ממין זכר בלילה בחורים בקוטר 2.5 מ”מ(.

ניסוי חוזר שנערך בהודו בחן שיטות לגידול מלאכותי של המין הסוב-טרופי 
Megachile flavipes, מין אשר אינו מנוהל באופן מסחרי למטרות האבקה 
)Kapil & Sihag 1985(. אפשר לשמור מין זה בשלב שלפני שלב הגולם 
מעלות,   12 של  בטמפרטורה  נעשה  האחסון  כאשר  ימים.   270 למשך 
שיעור התמותה הוא נמוך ביותר )7-5 אחוזים(. כאשר אוחסנו הדבורים ב-4 
מעלות, הטמפרטורה הנמוכה ביותר במחקר, הגיע שיעור התמותה ל-20-16 
אחוזים. טמפרטורת האינקובציה המיטבית לאחר אחסון בטמפרטורה נמוכה 
הייתה 28.5 מעלות. הדבורים בקעו לאחר זמן קצר יותר מאשר כשאוחסנו 

בטמפרטורה של 8 מעלות ועברו אינקובציה ב-28.5 מעלות.

חותכת-העלים  החמניות  דבורת  על  בארה”ב  ביוטה  שנערך  ניסוי 
קדוח,  מעץ  קינון  בבלוקי  יקננו  שנקבות  מצא   Megachile pugnata
אפשר   .)Parker & Frohlich 1985( ס”מ   15 בעומק  חורים  ומעדיפות 
יולי, במעבדה  או  יוני  לאחסן את הדבורים במשך החורף, מנובמבר עד 
בטמפרטורה של 3 מעלות, והן תבקענה לאחר אינקובציה ב-30 מעלות. 
עם שחרורן לשדות חמניות תועדו נקבות המין כשהן משחרות ומקננות 

בשדה שבו שוחררו )הדבורים ששוחררו לא סומנו(.

נחשבות   Xylocopa-ו  Amegilla מהסוגים  מקומיות  אוסטרליות  דבורים 
 ;)Hogendoorn et al. 2007 לדוגמה  )ר’  לניהול  פוטנציאל  בעלות  מאביקות 
ואולם, לא מצאנו כל ראיות ליעילותן של טכניקות גידול בשבי עבור דבורים אלה.

האם אפשר להגדיל אוכלוסיות על-ידי גידול דבורים?

ניסוי שנערך עם דבורים ממין Osmia sanrafaelae, מין מקומי במדבר 
סאן רפאל שביוטה, ארה”ב, העלה שאפשר לגרום לדבורים לקנן בתיבות 
קינון מעץ אורן שבהן נקדחו חורים בקוטר 9 מ”מ בתוך כלוב מבד סראן 
 Medicago sativa 6 מ’ שהונח מעל ליבול אלפלפה מסוגx6x2 בגודל 
בחודש  לכלוב  הוכנסו  נקבות  וחמישים  זכרים  חמישים   .)Parker 1985 (

יולי, ואף שהתמותה בקנים הייתה גבוהה )47%(, מספר הדבורים ששרדו 
4 ממספר הדבורים שהוכנסו לכלוב  פי  גדול  עד בגרות בדור הבא היה 

בהתחלה )מספר הדבורים המדויק לא צוין(.

בניסוי שבוצע בשתי חוות ניסיוניות ליד פוזנאן במערב פולין משנת 1989 
האדומות  הבנאיות  הדבורים  של  מספרן  ניכרת  במידה  עלה   ,1994 עד 
בכל  לשנה.  משנה  קנה  גבעולי  של  באגדים  שקיננו   Osmia fura מסוג 
חורף נאספו גבעולי קנה מאוכלסים וגלמי דבורים בריאים )ללא טפילים(, 
החורף.  למשך  מעלות   4 של  בטמפרטורה  ונשמרו  למקררים  הועברו 
יחד עם תיבות  באביב שלאחר מכן הונחו הגלמים בחוץ באינקובטורים 
קינון חדשות. באתר אחד עלה מספר הדבורים שבקעו מ-1,453 ב-1989 
ל-108,973 ב-1994 )גידול של פי Wójtowski et al. 1995 ;75(. מספר 
הנקבות שבקעו בכל שנה גדל פי 1.3 עד פי 5.7 בהשוואה לשנה הקודמת. 
בגלל מספרים אלה עלתה צפיפות הדבורים הבנאיות האדומות בחווה, 
לפי ההערכה, מדבורה אחת ל-10 דונם ל-1,353 דבורים ממין נקבה )או 
יותר( ל-10 דונם, לאורך שש שנים. מספר הדבורים שקיננו באתר השני 

גדל באופן דומה, אך הניסוי הסתיים אחרי שלוש שנים.

מהסוג  מטעים  דבורי  עבור  שפותחו  בשבי  לגידול  שיטות  של  סקירה 
Osmia מדווחת על ראיות לכך שאוכלוסיות של נקבות במטעים גדלות 
פי 3-2 במקרה של דבורים מסוג O. cornifrons ופי 5 במקרה של דבורים 
 Bosch( בשנים עם מזג אוויר טוב ופריחה של עצי הפרי ,O. lignaria מסוג
Kemp 2002 &(. מזג אוויר גרוע בזמן הפריחה או משכי פריחה קצרים 

יכולים להביא לידי אבדות באוכלוסיות )לא מדווחות ראיות ניסיוניות(.

Megachile pugnata שגודלו בשבי  חותכות-עלי חמניות מסוג  דבורים 
 Parker & Frohlich( שוחררו בשדה חמניות בשטח 7 דונם ביוטה, ארה”ב
1985(. בסך הכל שוחררו 186 נקבות )לא מסומנות( ובהמשך נספרו 182 
נקבות שנחו בגושי קינון בלילה בתוך השדה וסביבו. בסך הכל נבנו 690 
נספרו  כאשר  בחורף,  ששרדו  הגלמים  ומספר  קינון,  גושי   90 על  קנים 

באוקטובר, היה 1,643.

האם אפשר לגדל דבורים יחידאיות על תזונה מלאכותית?

ניסוי מעבדה חוזר ומבוקר שבוצע באוניברסיטת בולוניה באיטליה מצא 
 Osmia ששיעור תמותת הזחלים בקרב 408 דבורי מטע אירופיות מסוג
cornuta אשר גדלו על תזונה מלאכותית מבוססת אבקה היה גבוה )-100

76 אחוזים; Ladurner et al. 1999(. דבורי הבקרה )331 במספר( הורשו 
לצרוך את גוש האבקה שסיפקו אמהותיהם, ושיעורי התמותה שלהם היו 
נמוכים יותר )32-4 אחוזים(. המחברים סבורים שהסיבה לכך היא שנקבת 
הדבורים O. cornuta מוסיפה משהו, אולי אנזים כלשהו, לאבקה שהיא 

מספקת לזחלים שלה.

25 דבורים חותכות עלי  גידלו קבוצות של עד   )1972( ועמיתיו   Nelson
אלפלפה מסוגMegachile rotundata על שני תחליפי אבקה שונים או 
על אבקה שנאספה על-ידי דבורי דבש, והשוו אותן לזחלים שגדלו על 
אבקה  על תחליפי  שגדלו  זחלים  האם.  דבורת  על-ידי  אבקה שנאספה 
מתו )סוג אחד של תזונה סינתטית( או שקלו פחות בשלב שלפני שלב 
הגולם )משקל ממוצע 40-15 מ”ג( בהשוואה לקבוצת הבקרה )55 מ”ג(. 
דבורים שגדלו על אבקה שנאספה על-ידי דבורי דבש שקלו יותר מאשר 

קבוצת הבקרה )משקל ממוצע 71-64 מ”ג(.
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העבירו ממקומן דבורים יחידאיות

לראיות על ביסוס והגדלה של אוכלוסיות של דבורים יחידאיות מנוהלות, 
ר’ “גדלו ונהלו אוכלוסיות של דבורים יחידאיות”.

מחקר חוזר שבוצע בהודו הראה שהעברה ממקומן של דבורי נגרים  ˆ
Xylocopa fenestrata שנמצאות בשלבים לא-בוגרים יכולה להביא 
לידי ביסוס אוכלוסיות באתר החדש, אך אם מעבירים דבורים בוגרות, 

רק חלק קטן מאוד מהן יישאר באתר החדש.

מחקר על דבורת הנגרים הסוב-טרופית Xylocopa fenestrate בקרקע 
לאתר  אוכלוסיות  להעביר  שאפשר  מצא  הודו,   ,Haryana-ב חקלאית 
לא-בוגרים,  בשלבים  נעשה  הדבר  אם  ק”מ  שלושה  במרחק  שנמצא 
 90 מבין   .)Sihag 1993( חלולים  גבעולים  בתוך  סגורות  וכשהדבורים 
כ-40%  החדש.  באתר  נשארו  שלוש  רק  שהועברו,  בוגרות  דבורים 
מהדבורים שהועברו בגיל צעיר )90 גבעולים הועברו עם דבורים צעירות 
מהנקבות  אחוזים   70-63 החדש.  באתר  היציאה  לאחר  נשארו  בתוכם( 
שהועברו נשארו והתחילו לצייד את הקנים, בעוד רוב הזכרים עזבו את 

האתר לאחר קרבות טריטוריה.

Sihag R.C. )1993( Behaviour and ecology of the subtropical bee Xylocopa 
fenestrate F. 7. Nest preferences and response to nest translocation. 
Journal of Apicultrual Research, 32, 102-108. www»

כדי  קטנות  לאוכלוסיות  מופרות  מלכות  הכניסו 
לשפר את המגוון הגנטי

ניסוי שבוצע בברזיל הראה שאפשר לשמור על מגוון גנטי באוכלוסיות  ˆ
 Melipona scutellaris קטנות ומבודדות של דבורים נטולות-עוקץ מסוג

על-ידי הכנסה סדירה של מלכות מופרות.

רקע

על- נגרמת  אשר  הכחדה  מערבולת  של  מסוים  לסוג  רגישות  דבורים 
הגנטי  דיפלואידים עקרים, במצב שבו המגוון  זכרים  היווצרותם של  ידי 
שדבורים  משום  מתרחשת  התופעה   .)Zayed & Packer 2005( דל 
)וחרקים אחרים במחלקת ה-Hymenoptera( מתפתחות להיות נקבות 
במקרים שבהם יש שתי צורות שונות )אללים( של הגן הקובע את המין 
)הטרוזיגוטי(. זכרים הם בדרך כלל הפלואידים, עם סט אחד בלבד של 
של  במצב  להטרוזיגוטיות.  אפשרות  שאין  כך  שניים(,  )ולא  כרומוזומים 
לנקבות  יתפתחו  רגיל  באופן  אשר  דיפלואידים  פרטים  דל,  גנטי  מגוון 
יכולים להגיע למצב שבו יש להם אללים זהים ולהתפתח לזכרים, אשר 
נקראים זכרים דיפלואידים. זכרים אלה בדרך כלל עקרים או בעלי אורך 
חיים קצר. בדבורים נטולות עוקץ מסוג .Melipona spp, הפועלות הורגות 
את הזכרים הדיפלואידים ואת המלכה אשר הולידה אותם, דבר המביא 

.)Carvalho 2001( לידי כישלון המושבה

הסיכון למערבולת הכחדה של זכרים דיפלואידים עלול להיות גבוה בקרב 
לדוגמה,  מקוטעות.  באוכלוסיות  החיות  דבורים  בקרב  או  נדירים  מינים 
בקולומביה היו עד 32% מהזכרים דיפלואידים במינים מסוימים של דבורי 
Lopez-Uribe et al. 2007(  Euglossine(, ובשלוש מ-16 אוכלוסיות של 
זכרים  היו  בבריטניה   Bombus muscorum הנדירה  הבומבוס  דבורת 

.)Darvill et al. 2006( דיפלואידים

הדבורה  של  ומבודדת  קטנה  אוכלוסיה  Carvalho )2001( יצרה 
הברזילאית נטולת העוקץ Melipona scutellaris, על בסיס 22 מושבות 
לאורך  שנה  מדי  מופרות  מלכות   13-3 הכניסה  היא  מהטבע.  שנאספו 
ארבע שנים עוקבות, ומצאה שהאוכלוסיה הקטנה שמרה על מגוון באלל 
של  הייצור  את  הגבירה  לא  האוכלוסייה  שנים.  לאורך תשע  המין שלה 
אפשר  שהיה  כפי  הכחדה,  של  למעגל  קרסה  ולא  דיפלואידים  זכרים 
מופרות,  מלכות  ביניהם  יחליפו  ממליצה שדבוראים   Carvalho לצפות. 

בתור דרך להבטיח את הישרדותן של כוורות קטנות.
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עמ’ 55

מסרים עיקריים

שפרו מיומנויות טקסונומיה של דבורים על-ידי חינוך גבוה והכשרה. 
לא התקבלו כל ראיות להשפעות של פיתוח מיומנויות טקסונומיה.

של  אקולוגיה  בנושא  קרקעות  ומנהלי  טבע  שמירת  אנשי  הכשירו 
דבורים ושימורן. לא התקבלו כל ראיות להשפעות של מתן הכשרה.

העלו מודעות בקרב הציבור הרחב באמצעות מסעות תעמולה ומידע 
ציבורי. לא התקבלו ראיות על ההשפעות של טכניקות פרסום מסוג זה.

רקע

יש צורך רב בהעלאת המודעות, בחינוך ובהכשרה בנושא המגוון של דבורי בר, 
השימור שלהן והשירותים שהן מספקות )Brown & Paxton 2009(. יוזמת 
ההאבקה הבינלאומית )IPI( של ועידת האומות המאוחדות בנושא המגוון 
הביולוגי מציינת בתור אחת ממטרותיה המרכזיות את העלאת המודעות 

.)Byrne & Fitzpatrick 2009( בקרב המדענים, קובעי המדיניות והציבור

Brown M.J.F. & Paxton R.J. )2009( The conservation of bees: a global 
perspective. Apidologie, 40, 410-416.

Byrne A. & Fitzpatrick U. )2009( Bee conservation policy at the global, 
regional and national levels. Apidologie, 40, 193-210.

על-ידי  דבורים  של  טקסונומיה  מיומנויות  שפרו 
חינוך גבוה והכשרה

לא התקבלו כל ראיות להשפעות של פיתוח מיומנויות טקסונומיה. ˆ

הכשירו אנשי שמירת טבע ומנהלי קרקעות בנושא 
אקולוגיה של דבורים ושימורן 

לראיות שקשורות לתכנית הכשרה עבור דבוראים של דבורים נטולות-
עוקץ, ר’ “החליפו איסוף דבש בדבוראות”.

שמירת  ˆ לאנשי  הכשרה  מתן  של  להשפעות  ראיות  כל  התקבלו  לא 
טבע ומנהלי קרקעות בנושא אקולוגיה של דבורים ושימורן.

העלו מודעות בקרב הציבור הרחב באמצעות 
מסעות תעמולה ומידע ציבורי

או העלאת  ˆ ראיות על ההשפעות של מסעות תעמולה  לא התקבלו 
המודעות בנושא דבורים ושימורן.

בשנים האחרונות נערכו מסעות תעמולה רבים המיועדים לציבור ולקובעי 
מדיניות בנושא שימור דבורים, במיוחד באירופה ובצפון אמריקה. ייתכן 
שהעלאת מודעות זו כבר הניבה תועלת ישירה לדבורים, בניהול של נופים 
עירוניים וכפריים. ואולם, לא מצאנו מחקרים אשר בוחנים את ההשפעות 
הדרך  או  מתנהגים  אנשים  שבו  האופן  שינוי  על  המודעות  העלאת  של 

שבה קרקעות מנוהלות.

חינוך והעלאת מודעות


