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1
 עלות מול תועלת של ממשק 

שולי שדות בעמק חרוד
 הילה�סגרה,�אסף�שוורץ המסלול לתכנון ערים ואזורים, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, 

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
 יוחאי�כרמל היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, 

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
מיכל�סגולי המחלקה לאקולוגיה מדברית, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ענת�צ'צ'יק המחלקה למנהל עסקים, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

רקע

שימור או לשיקום של שטחים טבעיים בנוף ל
להפוך את השטחים  פוטנציאל  יש  החקלאי 
החקלאיים לידידותיים יותר לסביבה, אולם יש להם 
גם עלויות, והם עשויים להסב נזקים לשטח החקלאי 
)Batáry et al., 2015(. ביצוע פעולות כאלה ופיתוח 
מדיניות שתעודד את יישומן בשטח מחייבים בחינה 
משולבת של פוטנציאל התועלת שלהם מבחינת שמירת 
טבע יחד עם הבנה של ההשלכות הכלכליות ופוטנציאל 
הנזק או התועלת. מחקרים באזורים ממוזגים הראו את 
יעילות הממשקים הללו בהגדלת מגוון המינים של מספר 
קבוצות טקסונומיות )Dicks et al., 2013(, וגם מספר 

מחקרים בארץ )גלעדי וזיו, 2010; רותם ופורת, 2011; 
קיסר ואחרים, 2013( הצביעו על פוטנציאל חיובי. עם 
זאת, המידע בארץ עדיין חסר מבחינת היקף הקבוצות 
הטקסונומיות, הגידולים, הדינמיקה העונתית ובעיקר 
ההשלכות של יישום ממשקים אלה על החקלאים. 
המחקר שנציג כאן מתמקד בעמק חרוד. עמק חרוד הוא 
שטח חקלאי שהוגדר כמסדרון אקולוגי בין השטחים 
המוגנים ברמת צבאים בצפון והגלבוע בדרום, וברמה 
ארצית בין הגושים הטבעיים של הגליל והשומרון 
)שקדי ושדות, 2000; רותם ואחרים, 2015(. בעקבות 
ההגדרה של רשות הטבע והגנים נערך סקר מקיף 
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שהציע חלופות לטיפול בשטח המסדרון האקולוגי. 
החלופות היו השקעה בצירי נחלים, או התייחסות 
לכל המרחב כמסדרון על ידי יישום ממשקים אגרו-
אקולוגיים בשטח החקלאי, כמו שיקום של בתי גידול 
בשולי השדות ולאורך השבילים החקלאיים והתיירותיים 
החוצים את העמק )קפלן וויטמן, 2011(. עד כה הצעות 
אלה לא נבחנו אמפירית, ולא נאמדו התועלת והעלות 

הצפויות מהן. המחקר הנוכחי בחן את ההשפעות של 
שימור צומח טבעי בשולי השדות על המגוון הביולוגי 
בשטח החקלאי בהשוואה לבתי גידול טבעיים אחרים, 
כגון צירי נחלים ושטחי מרעה נרחבים, במטרה להבין 
את התועלת האקולוגית ואת ההשלכות הכלכליות של 

יישום החלופות השונות.

שאלות מחקר

כיצד תורמים שולי שדות לא-מעובדים לשמירה א.�
על המגוון הביולוגי בעמק ביחס ליחידות אגרו-
ושטחים  מטעים  )שדות,  אחרות  אקולוגיות 
טבעיים(? האם התרומה תלויה בגודל השוליים, 
ברוחבם או במאפיינים אחרים שלהם? האם קיימים 
הבדלים בתרומת שולי השדות למגוון הביולוגי 

לאורך העונה החקלאית?

על ב.� לא-מעובדים  שדות  שולי  משפיעים  כיצד 

פוטנציאל הנזק בעקבות חדירה של מזיקים או 
על ויסות מזיקים באמצעות שימור אוכלוסיות של 

אויבים טבעיים?

� האם קיים קשר בין התפוקות והתשומות )הכלכליות( ג.
של גידולים שונים לכמות השוליים הלא-מעובדים 
הסמוכים להם? כיצד מאפיינים שונים של השוליים 
הלא-מעובדים )כגון רוחב השוליים והרכב הצומח( 

משפיעים על הערך הכלכלי הנמדד? 

שיטות

היחידות האגרו-אקולוגיות
שטח המחקר התפרס על פני 90 קמ"ר בעמק חרוד )איור 
1(. בשלב ראשון בוצע מיפוי של יחידות אגרו-אקולוגיות 
מרכזיות )טבלה 1(: )א(�שדות�חיטה�בממשק�עיבוד�
מלא: חיטה היא הגידול המרכזי בעמק, ומכסה חלק 
ניכר משטחו. נדגמו שדות חיטה בגידול בעל ובהשקיית 
עזר. הזריעה היא בנובמבר–דצמבר, חלק מהשדות 
נקצרו  וחלק  באפריל,  לתחמיץ  או  לשחת  נקצרו 
לגרעינים במאי; )ב(�שדות�חיטה�בממשק�הפחתת�
פליחה: ממשק שימור קרקע נפוץ בעמק שמבצעים 
בו עיבוד קרקע מופחת; )ג(�גידולי�שלחין�אביב–
קיץ: דגמנו גידולי אבטיח מללי )לגרעינים( ועגבניות 
לתעשייה, שני גידולי שלחין נפוצים יחסית מבין גידולי 
הירקות המאוחרים, שמייצגים פעילות חקלאית בעונה 
שונה מהחיטה )מרץ–אפריל עד יולי–אוגוסט(; )ד(�
מטעים: מטעים מייצגים שטח עם כיסוי מעוצה יציב 
יחסית לאורך השנה, שיכול לספק בית גידול למינים 
שונים מהשדות, ומורכבות מבנית גדולה יותר בגלל 
אופי הגידול והודות לממשקי שימור-קרקע הנהוגים 

במטעים )שיחים והותרת צומח עשבוני בין השורות(. 
נדגמו מטעי שקד, זית והדרים; )ה(�שולי�שדות�לא-
מעובדים: כדי לבדוק משתנים שמשפיעים על איכות 
השוליים הלא-מעובדים והיתכנות של ממשק שולי 
שדות בעמק, סיווגנו אותם לשלוש קטגוריות )איור 2(: 
)i( נחלים ותעלות – נחלים ותעלות ניקוז שיש בהם 
זרימה בחורף, חלק מהם עוברים כיסוח וחפירה על ידי 
רשות הניקוז בתדירויות משתנות; )ii( שטח נטוע – שולי 
שדות רחבים וגדות נחלים שנטועים ומטופלים על ידי 
קק"ל, בעיקר נטיעות דלילות של מיני חורש מקומי; 
)iii( שטחי בור – כתמים קטנים שלא עובדו באותה 
שנה, אך ייתכן שמעובדים או עוברים רעייה בשנים 
אחרות. כמו כן, חישבנו את הרוחב הממוצע של כל 
אחד משולי השדות שנדגמו; )ו(�שטחי�מרעה�טבעי: 
שטחי בתה עשבונית עם נטיעות דלילות של חרוב מצוי 
ושיזף השיח, שמשמשים שטחי ביקורת מול השטחים 
המעובדים ומול שולי השדות הלא-מעובדים )שמטבעם 

הם צרים ומופרים יותר(. 
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איור 1 | חלקות הסקר והחתכים שנדגמו

צ

מקרא

חתכי דגימה

אבטיח מללי

חיטה, אי-פליחה

חיטה, עיבוד רגיל

עגבניות

זית

פרדס

שקד

שולי שדות

שטח מרעה טבעי

טבלה 1 | חתכי הדגימה בסקר

סקר�אביבסקר�סתיויחידה�אגרו-אקולוגית

139חיטה )אי-פליחה(

1211חיטה )עיבוד מלא(

2520סך�הכול:�חיטה

77אבטיח מללי

55עגבניות

1212סך�הכול:�גידולי�אביב

55שקד

44זית

44פרדס

1313סך�הכול:�מטעים

2430שולי שדות

1313שטח טבעי )מרעה(
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איור 2 | סוגים של שולי שדות לא-מעובדים בשטח המחקר. נחלים )א(, שולי שדות ודרכים )ב( ושרידים נטועים )ג(

סקרים אקולוגיים
כדי להעריך את המגוון הביולוגי בכל אחת מהיחידות 
האגרו-אקולוגיות ביצענו סקרים אקולוגיים לאורך 
העונה החקלאית )סתיו–חורף 2015, אביב–קיץ 2016( 
שכללו מספר קבוצות: צומח, עופות, פרפרים, פרוקי 
רגליים קרקעיים ומזיקי חקלאות ואויבים טבעיים 
פוטנציאליים )איור 3(. בחירת החלקות החקלאיות 
וחקלאים  בוצעה על בסיס ראיונות עם מדריכים 
ועל סמך איסוף מידע מעודכן על תוכניות הגידולים 
מהקיבוצים עין חרוד איחוד, עין חרוד מאוחד, בית-

אלפא, שדה-נחום, חפציבה, מולדת, גבע ובית השיטה, 
ועל בסיס ביקורים בשטח. בסתיו–חורף 2015 בוצע 
סקר של עופות ופרפרים ב-86 אתרים, ובאביב–קיץ 
2016 חזרנו על הסקר עבור כל הקבוצות ב-89 אתרים. 
כדי להעריך את השפעת היחס בין שטח טבעי למעובד 
על המגוון הביולוגי, חישבנו את אחוז השטח הטבעי 

מסביב לכל חתך ברדיוס של 100, 500 ו-1,000 מ'. בחנו 
את ההשפעה של מספר משתנים מסבירים על מדדי 
 )1( :]abundance[ מגוון )עושר מינים, מגוון, ושפעה
בית הגידול )שטח מעובד, שולי שדות, שטח טבעי(; 
)2( היחידה האגרו-אקולוגית; )3( אחוז השטח הטבעי 
סביב לחתך במרחקים שונים; )4( סוג השוליים; )5( רוחב 
השוליים. הניתוח בוצע באמצעות רגרסיה לינארית או 
ניתוח א-פרמטרי )Kruskal-Wails( נפרד לכל קבוצה 
טקסונומית. לאחר מכן, בחנו באמצעות nMDS וניתוח 
שונויות )ADONIS( את השפעת בית הגידול על הרכב 
החברה של עופות, פרפרים וצומח. לבסוף, בחנו את 
הזיקה של מיני עופות מקננים ובסכנת הכחדה לכל אחד 
מבתי הגידול )מעובד, שולי שדות, טבעי( לפי בית הגידול 
שלפחות 60% מהתצפיות היו בו )הזיקה נורמלה למספר 
החזרות בכל בית גידול, כי מערך הדגימה אינו מאוזן(. 

איור 3 | חלק משיטות הדגימה. חתך צומח בשולי שדה )א(, שאיבות מזיקים ואויבים טבעיים בשדה חיטה )ב( 
ומלכודת לפרוקי רגליים בשטח מרעה )ג(
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סקרים כלכליים
עם סיום העונה החקלאית אספנו נתונים כלכליים על 
גידולי השדה שהשתתפו במחקר )גידולי חיטה, עגבניות 
ואבטיח מללי( כדי לבחון אם קיים קשר בין כמות 
השטח הטבעי בקרבת החלקות לבין רווחיות הגידולים. 
באמצעות ראיונות עם המגדלים נאספו נתונים על: )א(�
עלות�עבודה�ומיכון�עצמי ושכיר )כולל רכב( לדונם, 
בפילוח לעלויות עיבודי קרקע, הזנה, הדברה, השקיה, 
איסוף, ועלויות נוספות/קבועות; )ב(�תשומות�לדונם�
)זרעים או שתילים, עלות מים, חומרי דישון והדברה 
ועלויות נוספות/קבועות(; )ג(�הפדיון�לדונם�ונתונים�

על�התפוקות�לדונם�והמחיר לחקלאי בשווקי היעד. 
כדי לאמוד את השפעת שטחים עם צומח לא-מעובד 
מסביב לחלקה על הכלכליות של השדה, חישבנו את 
אחוז השטח הטבעי )כל השטחים הלא-מעובדים או 
הבנויים עם תכסית צומח( במרחקים שונים מהחלקות. 
באמצעות מודל רגרסיה בחנו את השפעת הגידול, אחוז 
השטח הטבעי במרחק 100 ו-500 מ' מהחלקה, עלות 
ההשקיה והשפעת המגדל על שני משתנים – פדיון 
לדונם ורווח לדונם. משתנים נוספים לא נכללו בניתוח 

בגלל קוֹ-לינאריות גבוהה עם המשתנים האחרים.

ממצאים עיקריים

דגמנו בסך הכול 256 מיני צומח מ-51 משפחות, 112 
מיני עופות )מתוכם 47 עופות מקננים בשטח העמק, 
ו-8 מינים בסכנת הכחדה בישראל(, 25 מיני פרפרים 
מ-7 משפחות, 257 טקסונים של פרוקי רגליים קרקעיים 

)שהוגדרו עד לרמת הזיהוי המינימלית האפשרית( ו-20 
קבוצות תפקודיות של פרוקי רגליים מעופפים מקבוצות 

מזיקי החקלאות והאויבים הטבעיים )איור 4(.

איור 4 | חלק מהמינים שנמצאו בסקר. פרנקולין: מין בסכנת הכחדה המקנן בשולי שדות )א(; תור מצוי: מקנן בעל 
זיקה לשטחי חקלאות ולשולי שדות שנמצא במגמת ירידה בארץ )ב(; צומח אופייני לשולי שדות: חברת גדילן, חרדל 

וחלמית )ג(; כחליל השברק על ירבוז בשולי השדות: כחלילים היו חלק גדול מהמגוון בשולי השדות הודות לפריחה 
של עשבי קיץ )ד(; כחליל מנומר: אוכלוסייה יציבה נמצאה בשטח של קק"ל בנחל יוסף )ה(; אוסף פרוקי הרגליים של 

הסקר במעבדה האנטומולוגית באוניברסיטת תל-אביב )ו(
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 איכות שולי שדות לא-מעובדים 
ופוטנציאל לשמירת מגוון ביולוגי

יותר מזה  גדול  ככלל, בשולי השדות נמצא מגוון 
שבשטחים המעובדים, אך קטן יותר מזה שבשטחי 
המרעה )איור 5(. עם זאת, החשיבות היחסית של שולי 
השדות ביחס לשטחים המעובדים ולשטחי המרעה 
משתנה בין הקבוצות השונות. עבור פרוקי רגליים 
קרקעיים ופרפרים, שולי השדות הם בית גידול ששווה 
בערכו לשטחי מרעה טבעי לאורך העונה החקלאית, 
ולכן טיפוח שולי שדות צרים הוא ממשק טוב עבורם. 

עבור פרפרים, המגוון בשולי השדות גבוה משמעותית 
עונתית  דינמיקה  ונצפתה  מהשטחים המעובדים, 
מעניינת: פרט לשיא האביב, רוב פעילות הפרפרים 
התקיימה בשולי השדות. עובדה זו מעידה ששטחי 
מרעה לבדם לא מספיקים לשימור קבוצה זו. המגוון 
של מיני צומח ועופות בשולי השדות היה נמוך בצורה 
משמעותית בהשוואה למגוון בשטחי המרעה, ודמה 
למגוון בשטחים המעובדים. על כן, עבור קבוצות אלה 
נדרש פתרון שכולל שימור שטחים רחבים של צומח 

טבעי, כגון נחלים ואזורים נטועים. 

איור 5 | סיכום דגמי עושר מינים עבור כלל הקבוצות שנדגמו. האפקטיביות של שולי השדות ביחס לשני בתי הגידול 
האחרים )טבעי, מעובד( מוצגת כגודל אפקט )מספר מינים ממוצע בשולי השדות חלקי מספר מינים ממוצע בקבוצת 

)ln( בסקלה לוגריתמית ,)]הביקורת ]שטחים טבעיים או מעובדים

צומח
עופות
פרפרים ביקור 1
פרפרים ביקור 2
פרפרים ביקור 3
פרוקי רגליים קרקעיים
צרעות טפיליות
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הרכב החברה בשולי השדות
לא נמצאו הבדלים משמעותיים בהרכב החברות של 
העופות והפרפרים בין שולי שדות, שטחים טבעיים 
ושטחים מעובדים, דבר שמעיד על מעבר חופשי של 
המינים הניידים בין היחידות האגרו-אקולוגיות. לעומת 
זאת, קיים הרכב חברה ייחודי של צומח בכל אחד מבתי 
הגידול. קיים הבדל גם בין סוגים שונים של שולי שדות 
)נחלים, שולי שדות, כתמים נטועים(, בעוד ששטחי 
המרעה דומים מאוד זה לזה. דבר זה מביא לפוטנציאל 
למגוון גבוה בקנה מידה רחב, אף על פי שבקנה מידה 

מקומי המגוון בשטחי המרעה היה גבוה יותר. 

מינים נדירים
נמצאו מעט מאוד מינים נדירים או בעלי חשיבות 
לשימור. מבין העופות נמצאו שלושה מינים חשובים 
לשימור )מינים בסכנת הכחדה(, שהראו זיקה גבוהה 
לבית גידול של שולי שדות: פרנקולין, חרגולן זמירי 
וקנית אירופית. לא נמצאו כלל מיני צמחים ופרפרים 
נדירים או בסכנת הכחדה. בסקר פרוקי רגליים קרקעיים 
נמצאו מספר מינים חדשים בישראל שטרם הסתיים 

תהליך ההגדרה שלהם. 
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השפעת הסוג והרוחב של שולי השדות
מגוון ביולוגי גבוה נצפה בשולי שדות רחבים, 10 מ' 
ומעלה )איור 6(. דבר זה מעיד על החשיבות של השארת 
פסי עשבייה רחבים )כגון נחלים( ועל הצורך להרחיב 
ולשקם את שולי השדות הצרים. סוג השוליים )נחל/
שולי שדה צרים/נטוע( ואחוז השטח הטבעי מסביב 
הראו השפעה רק על מיני עופות, ועל כן השוליים הוא 

המאפיין המשמעותי בקביעת המגוון הביולוגי, ולא 
ממשק הטיפול בשוליים. העדפה של עופות לשולי 
שדות נטועים נובעת מהמגוון הגבוה של מיני חורש, 
ולא ממינים בעלי זיקה לשטחים חקלאיים או ממינים 
אוכלי זרעים שמעדיפים בתות קוצים כפי שיש בשולי 

השדות הצרים. 

איור 6 | השפעת רוחב שולי השדה על עושר מיני צומח. הנקודות מייצגות את אתרי הדגימה, בכחול קו מגמה לינארי 
ובאפור שגיאת תקן
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רוחב השוליים במטרים
15010050

מזיקים ואויבים טבעיים
ככלל, כמויות גדולות של אויבים טבעיים נמצאו 
בעשבייה הטבעית בשולי השדות ובמטעים )איור 
7(, ואילו המזיקים לא הראו מגמה ברורה אך נמצאו 
במספרים גבוהים בשטחים המעובדים. ממצאים אלה 

מצטרפים למחקרים קודמים המראים ששימור עשבייה 
בשולי השדות או במטעים יכול לתרום לוויסות מזיקים 
)קיסר ואחרים, 2013; קול, שטרנברג ועשת, 2014(. 
הפוטנציאל מרבי כבר בשולי שדות צרים, ללא קשר 

לרוחב השוליים. 
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איור 7 | שפעת אויבים טבעיים פוטנציאליים )עכבישים וצרעות טפיליות(, מספר פרטים ממוצע לחתך ושגיאת תקן 
על פי יחידה אגרו-אקולוגית. עבור המטעים מוצגות שתי עמודות – שאיבות מהגידול עצמו )צבע כהה( ומעשבייה בין 

השורות )צבע בהיר(. האותיות הלועזיות מציינות הבדלים סטטיסטיים מובהקים בין הקבוצות.
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 השפעת כמות השוליים העשבוניים 
על רווחיות הגידולים

טיפוח של ערוצי נחלים רחבים הוא פתרון יעיל יותר 
מבחינה כלכלית מאשר שולי שדות צרים: עלייה בשטח 
טבעי מסביב לחלקה בקנה מידה רחב )500 מ'( מעלה 
את הפדיון והרווח, אך עלייה בשטח טבעי מסביב 
לחלקה בקנה מידה מקומי )100 מ'( גורמת לירידה 
בפדיון וברווח עבור הגידול הדומיננטי )חיטה( ולעלייה 
בפדיון עבור עגבניות )איור 8(. אם כן, בקנה מידה מקומי 

המגמות סותרות, וחלקות שנמצאות בקרבת אזורים 
לא-מעובדים, עלולות לחוות ירידה בפדיון וברווח. 
הירידה בפדיון וברווח לדונם היא 14.5 ש"ח ו-12.67 
ש"ח בהתאמה עבור עלייה של 1% שטח טבעי במרחק 
100 מ'. בקנה מידה רחב ההשפעה של השטח הטבעי 
פוחתת, ואף מעלה את הפדיון והרווח. עבור גידולי 
עגבניות עשויה העלייה בפדיון וברווח להיות קשורה 
להימצאות של אויבים טבעיים בשולי השדות, שכן 

עגבניות הן גידול רגיש במיוחד למזיקים. 

איור 8 | השפעת אחוז העשבייה מסביב לחלקה על הפדיון של שלושת הגידולים )קו מגמה לינארי ושגיאת תקן(
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מסקנות והמלצות

מהתוצאות עולה שתרומתם של שולי שדות לא-מעובדים 
לשמירה�על�המגוון�הביולוגי�במצבם הנוכחי מועטה, 
וקיימת בעיקר בשטחים רחבים כגון צירי נחלים גדולים 
ואזורים נטועים. על כן, מומלץ לרכז את מרב מאמצי 

פיתוח המסדרון בשטחים רחבים מעין אלה. 

הפעולות המומלצות הן, בין היתר, שיקום של צירי נחלים 
מרכזיים וחיבורם עם מעברי כבישים, הרחבת צירי נחלים 
ומניעת הפרעות כמו ריסוסים, עודפי דישון, שריפות 
וכיסוח. עם זאת, יש קבוצות טקסונומיות ומינים בסכנת 
הכחדה שדווקא מרוויחים משולי שדות צרים בשטח, 
ולכן רצוי לשלב גם ממשק שולי שדות בתכנון המסדרון. 
תחילה יש להגדיר את מטרות השימור לאזור זה כדי 
לפתח ממשקי שוליים מתאימים, כגון שזרוע בפרחים 
מושכי פרפרים, שינוי מועדי כיסוח של נחלים בקרבת 
השדות כדי להתאים לעונת הקינון ובעיקר הפחתת עודפי 

הדישון והריסוס כדי לשקם את חברת הצומח. 

פוטנציאל�הנזק�כתוצאה מחדירת מזיקים לא הראה 
תוצאות ברורות בגלל הבדלים גדולים בין הקבוצות 
והגידולים, אבל התוצאות מראות שקיים פוטנציאל 
טפיליות  צרעות  מזיקים באמצעות  לוויסות  גבוה 
שנמצאו בכמות רבה בעשבייה הטבעית בשולי השדות 
ובמטעים. ההשפעה�הכלכלית�של השטחים הטבעיים 
על הגידולים מורכבת, אך נראה שניתן למזער את הפגיעה 
הכלכלית בשטח החקלאי על ידי שימור שטחים רחבים 
של צומח טבעי וכך לטפח מגוון ביולוגי גבוה. שילוב 
השיקולים האקולוגיים והכלכליים במצב הנוכחי מכוון 

בעיקר לחלופה של שיקום והרחבה של צירי נחלים 
במסדרון האקולוגי, כדי להגדיל את מגוון המינים בשטח 

)עם ההסתייגויות שפורטו(. 

ויסות מזיקים  עם זאת, יש פוטנציאל תועלת של 
בטיפוח שוליים צרים וקרובים לחלקות, וכן קבוצות 
טקסונומיות ומינים לשימור שייהנו מטיפוח ממשק 
שולי שדות. מסיבה זו, הסתכלות על מדדי מגוון כלליים 
אינה מספיקה, ויש צורך בהגדרה של מטרות שימור 
אזוריות שיאפשרו לבחון מדדים מורכבים יותר. אנו 
נמשיך בניתוח כדי לפתח מדדים שמתייחסים לקבוצות 
פונקציונליות ולמיני מטרה במערכות חקלאיות. המגוון 
הנמוך של שולי השדות ביחס לשטחים הטבעיים מעיד 
על צורך בשיקום, כך שיישום ממשק שוליים נכון תלוי 
במטרות השימור שיוגדרו )למשל, אם להרחיב, לכסח 

או לשזרע את השוליים(. 

בניגוד לפוטנציאל התועלת מוויסות מזיקים, פוטנציאל 
הנזק לא היה חד-משמעי, ויש לבחון אותו עבור גידולים 
שונים בהקשר למזיקים הספציפיים שלהם )המלצה 
שיישמנו השנה בניסויֵי המשך שערכנו, ויפורסמו 
בעתיד(. מבחינה כלכלית, הגישה של טיפוח שולי 
שדות רבים וצרים עשויה לגרום קונפליקט גדול יותר 
עם החקלאים, ולכן יש להמשיך לבחון את ההשפעה 
הכלכלית על גידולים שונים, כפי שעשינו במחקר זה. 
גם מבחינה זו, סביר שממשק ניהול טוב יותר יוכל לשפר 
את התפקוד של שולי השדות מבחינת שירותי המערכת 

שהם מספקים.



16

מקורות

גלעדי, א. וזיו, י. )2010(. שימור מיני צומח נדירים בתוך פסיפס חקלאי בשפלה הדרומית. נקודת ח"ן.  ]1[

קול, מ., שטרנברג, מ. ועשת, ש. )2014(. צמחיית כיסוי ככלי לשימור המגוון הביולוגי: שקלול שירותי   ]2[
מערכת חיוביים ושליליים של פרוקי רגליים בפרדס. יום עיון נקודת ח"ן.

קיסר, ת., הררי, א., שרון, ר., זהבי ת. וגביש-רגב,א. )2013(. גידול צמחי צוף בשולי כרמים לשימור   ]3[
אויבים טבעיים למטרות הדברה ביולוגית. יום עיון נקודת ח"ן.

קפלן, מ. וויטמן, נ. )2011(. מסדרון אקולוגי רמת צבאים - גלבוע – חרוד. רשות הטבע והגנים.  ]4[

רותם, ד. ופורת, י. )2011(. חקלאות אינטנסיבית ושמירה על מגוון מינים של זוחלים ודו-חיים: האם   ]5[
וכיצד ניתן לשלב בין השניים?. נקודת ח"ן.

רותם, ד., אנגרט, נ., גולדשטיין ח. ובן-נון, ג. )2015(. מסדרונות אקולוגיים – מהלכה למעשה, עקרונות   ]6[
והנחיות לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראל. ירושלים: רשות הטבע והגנים.

שקדי, י. ושדות, א. )2000(. מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים: כלי לשמירת טבע. פרסומי   ]7[
חטיבת המדע, רשות הטבע והגנים.

 ]8[ Batáry, P., Dicks, L. V., Kleijn, D., and Sutherland, W. J. )2015(. The role of agri-environment 
schemes in conservation and environmental management. Conservation Biology, 29)4(: 1006–
1016.

]9[ Dicks, L. V., Ashpole, J. E., Dänhardt, J., James, K., Jönsson, A., Randall, N., Showler, D. A., 
Smith, R. K., Turpie, S., Williams, D., and Sutherland, W. J. )2013(. Farmland Conservation: Evidence 
for the effects of interventions in northern and wes tern Europe. Exeter: Pelagic Publishing. 




