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  שילוב שטחים חקלאיים 
  ותבשמורות ביוספרי

  

  רקע כללי. 1
". אדם וביוספרה "- MABשמורות ביוספריות הן אתרים שהוכרו על ידי ארגון אונסקו במסגרת פרויקט 

  . אתרים אלה מציגים שילוב של שימור ושל פיתוח בר קיימא

המייצגים סביבה בעלת , הכולל מעטפת הגנה ותמיכה,  אזורים בעלי מעמד מיוחד-שמורות ביוספריות 

שמורות ביוספריות קיבלו . ומסורות אנושיות, תרבות ונוף, י מיוחדים בעלי ערך לשמירת טבעקוים ואופ

  .UNESCOשל ) NAB(הכרה בינלאומית על ידי תכנית האדם והביוספרה 

, שמורות ביוספריות הינה גישה מקובלת לממשק וניהול שטחים בהיקף רחבהכרזה והקמה של 

ריות המושג שמורות ביוספ. שיות פעילותם במערכות אנותוך שילוב, שמטרתם שמירת טבע וסביבה

  ).UNESCO, UNEP(ם "קיימא של האו-ובמסגרות פיתוח בר, מקובל כיום במדינות רבות

הוחלט על שימוש בשמורות , בעקבות אמנת המגוון הביולוגי, 1995בכנס סביליה שהתקיים בשנת 

  . והתרבותיככלי משמעותי ומרכזי לשמירת המגוון הטבעי, ביוספריות

ביניהן יש להזכיר מרחב ביוספרי , גובשו עד כה מספר תכניות להקמתן של שמורות ביוספריות, בישראל

, )2005 שות הטבע והגניםר(הכרזת הכרמל כשמורה ביוספרית , )2000סביבות תכנון (בשפלת יהודה 

  .ועוד, מגידו-הצעה לשמורה ביוספרית באזור מנשה

  

  חיתפקידו של המחקר הנוכ. 2
  . המחקר הנוכחי מבקש להאיר את התפקידים המיוחדים של החקלאות בשמורות ביוספריות

סיון הישראלי בגיבושן י הנבסקירה כללית של הספרות הבינלאומית העוסקת בנושא וכן לאחר סקירה של

 ,לא הוקדשה תשומת לב ראויה לשילוב השטחים החקלאיים במרחב הביוספרי, של שמורות ביוספריות

בעבודות . בהם חלק מרכזי של השטח אמור להיות תחת פעילות חקלאית, ת אף לא באזורי המעברוזא

, כמו בשיח הרווח כיום בקרב גורמי תכנון וסביבה באשר לקידומן של שמורות ביוספריות, שצוטטו לעיל

, בעייםטיפוח צומח וחי ט, דוגמת שמירה וטיפוח המגוון הביולוגי, ערכי טבע, מודגשים גורמי סביבה

כנושאת , ערכה של החקלאות, מאידך. מורשת תרבותית ועוד, ערכים אקוואטיים, תצורות מורפולוגיות

ערכיה לתעסוקה , )ערך מרכזי בשמורות ביוספריות( חיץ וספיגה תרומתה כאזור, רכים ויזואלייםעימה ע

לה לא הוצגו עד כה כל א, תרומתה הנופית והתרבותית, שילובה ותרומתה לאורח חיים מקומי, מקומית

  .במידה מספקת במסגרות התכנון והקידום של שמורות ביוספריות
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  שמורות ביוספריות תפקיד ומשמעות . 3
חקלאות אינטנסיבית בפיתוחה של   נעוץשמורות ביוספריותהרקע לגיבוש והתפתחות הרעיון בדבר 

)farming economy( . 10,000עצמה פי את ולם אוכלוסית העהכפילה מימי ראשיתה של החקלאות .

הלחץ הדמוגרפי העצום שנוצר מאיים על כל האקוסיסטמות ברחבי העולם ועלול לגרום להתמוטטות 

לנקוט , באונסקו מאמינים שיש לשמר משאבי מים וקרקע. המערכות תומכות החיים על פני כדור הארץ

 היה מטרות אלהעל מנת לקיים הכלי שפותח באונסקו . בגישה רב תחומית ולשאוף למטרות ארוכות טווח

הרשת העולמית  שנות פעילות מונה 30-לאחר כ, כיום. הקמת רשת של שמורות ביוספריות ברחבי העולם

  . מדינות ברחבי העולם105- שמורות ביוספריות ב529של השמורות הביוספריות 

ון ביולוגי ולשפר לשמר מגו, המטרה בקיום שמורות ביוספריות היא להביא לשימוש בר קיימא במשאבים

  .את מערך הקשרים בין האדם לסביבתו באופן גלובלי

שמורות ביוספריות הן מעין מעבדות שבהן מנסים ומדגימים ממשקים שונים לניהול פעילות אנושית 

 את חשיבות קיום המחקר בתחומן על מנת להבין מדגישהמורכבותן של שמורות ביוספריות . וטבעית

נתוני המחקר נאספים לאורך שנים בשמורות הביוספריות .  של כל שמורהלעומק את רכיביה השונים

 איסוף נתונים אלה ועיבודם .ברחבי העולם והם מעובדים באופן מרוכז במסגרת תכנית ניטור עולמית

  .מהווים נדבך חשוב בהבנת השינויים הגלובליים המתרחשים בכדור הארץ ובזיהוי הגורמים לשינויים אלה

  : בתחומים שונים ערך גבוהפריותהביוסלשמורות 

  .שימור מגוון המיניםו ים אקולוגישימור ערכים: שמירת טבע •

המערכות אינן , אזורים שבהם השימושים האנושיים מצומצמים ומבוקריםשימור  :יחסי אדם וסביבה •

  . ועוד,ניהול המשאבים אינו מבוסס על ניצול, נמצאות תחת לחצי פיתוח

   .תות מקומיות תרבותיומסורשימור : ערך תרבותי גבוה •

  .בסביבההן משקפות את המימד האנושי . משלבות בין אקוסיסטמות לבין בני אדםהביוספרות השמורות 

כל שמורה ביוספרית היא חלק מאזור בעל נוף מסוים והיא חשופה לאותם לחצים המופעלים על האזור 

ם יתפקד כמעבדה חיה ופי המסויכלול הנ כינון השמורה הביוספרית מבטיח כי חלק מהמ,בכל אופן. כולו

  .   קרקע מים ומגוון ביולוגי-לדפוסי ניהול משאבים אזוריים 

כלל  אך חולקות בידע ובניסיון שצברו ,השמורות נמצאות באחריות ובניהול המדינה שהן בתחומה

  . הלאומית והבינלאומית, ברמה המקומיתהשמורות הביוספריות בעולם 

 טחים שבשמורות הללו מוגדרים תחת תכניות שונות כגון שמורות טבע ופארקיםיש לציין כי חלק מהש

 מעין מערכתשל שמורות ביוספריות  ברשת עולמית זו רואה אונסקו. תכניות עולמיות שונותכן  ולאומיים

  .סביבתית וחברתית, עמודי תווך של קיימות כלכלית

ית ובהן אזור ליבה שמור המוקף באזורים אזורים שיש בהן פעילות אנושית מסורתב מוקמותהשמורות 

מערכות ניהול השמורות הן . אשר בהם מתקיים פיתוח בר קיימא על ידי התושבים וגורמים חיצוניים שונים

במקרים מסוימים נחקקו חוקים ותקנות חדשים על מנת לקיים את . לעיתים קרובות חדשניות ביותר

  :דים הקשורים זה בזהוושה תפקלשמורות ביוספריות יש של. השמורה הביוספרית

  .מגוון ביולוגי, אקוסיסטמות, נופים: שימור •

 .מותאם תרבותית למקום, אנושי, כלכלי: פיתוח •

 .חינוך והכשרה סביבתית, ניטור, מחקר:  טכניתתמיכה ארגונית •
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  מבנה השמורות הביוספריות. 4
בעלי אופי , רכבות משלושה אזורים קונצנטרייםהן מו. מתי קבועשמורות הביוספריות בעולם מבנה סכל

 :ורמת רגישות שונים

, עליו להיות מוכרז ומוגן על פי חוק על מנת לשמר את נופיו הייחודיים - "לב השמורה"אזור הליבה  

. על אזור זה להיות גדול דיו כדי לממש את המטרות הללו. האקוסיסטמות שבו ומגוון המינים הייחודי לו

 ייתכנו מספר ,ומכיוון ששימושים היסטוריים בשטח הם רבים ומגוונים,  אינו אחידח הטבעישהשטמכיוון 

. אזור הליבה אינו נתון תחת פעילות אנושית למעט מחקר וניטור. אזורי ליבה בשמורה ביוספרית אחת

יוצאים מן הכלל הם מקומות שבהם שימושי שטח היסטוריים הם חלק ממהות האזור והם חיוניים 

 .לוסייה המקומיתלאוכ

הפעילויות באזור . או מהווה המשך לאזור הליבה, אזור מוגדר באופן מדויק אשר מקיף -  אזור הביניים

מכאן . ( אשר אינן פוגעות במאמצי השימור של אזור הליבה אלא מסייעות בהגנה עליו,זה הן כאלה

לקיים מחקר ניסויי בתחומים באזור זה ניתן ) ממתן השפעות קיצוניות,  ווסת–השימוש במילה בופר 

מציאת הנוסחה ליצרנות , ניהול אוכלוסיות צומח טבעי, שונים כגון ניהול הממשק החקלאי המיטבי

בשטח זה מתאימות ,  ניתן לבצע מחקר וניסוי לשיקום שטחים פגועים.איכותית תוך שמירה על הסביבה

 .פנאי ונופש, חינוך, פעילויות כגון תיירות

באזור זה . יישובים ושימושים אחרים ,אזור אשר יכול לכלול מגוון פעילויות חקלאיות -  יאזור מעבר חיצונ

על כל הגורמים המעורבים בשטח להגיע להסכמה לגבי הדרך לקיום פיתוח בר קיימא של משאבי האזור 

  . אזור המעבר הוא האזור המשמעותי בפיתוח האזורי ובכלכלת האזור .לטובת התושבים המקומיים

מחיצה בינו  אין -  גבולותיו אינם פיסיים. השמורההוא האזור המקיף אתרבה ור חיצוני זה חשיבות אזול

מהניסיון המצטבר . זהו רצף אחד של מצביםכי אם ,  והנופים הביולוגיים האזורייםלבין האזורים השמורים

, אופן חד מסביבתםבניהול שמורות ביוספריות נלמד כי לא רצוי שהשמורות יהיו מעין איים הנבדלים ב

  .אלא השמורות צריכות מותאמות ומתאימות למרחב המקיף אותן ולשאוף לשינוי השלילי והמזיק

  

  :שלושת התפקודים של השמורה הביוספרית 
  .פיתוח ותמיכה ארגונית, שימור
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  )MABמתוך אתר  (:שמורה ביוספריתכללי של מבנה 
  .שמור ומוגדר אזור ליבה
  .פעילויות חינוך ופנאי, תמוגדר ובו התיישבו, ספיגה, אזור חיץ

תיירות , תגבולו אינו מוגדר בבירור ובו התיישבו, אזור מעבר חיצוני
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  מקומה של החקלאות בשמורות ביוספריות. 5
  חקלאות וסביבה 5.1

 מנת לדון על. חקלאות היא אחת מהפעילויות הכלכליות הנפוצות בשמורות ביוספריות ובסביבותיהן

בשילוב מוצלח של חקלאות בשמורות ביוספריות בכלל ובשמורה הביוספרית בכרמל בפרט יש להכיר 

  .תחילה היבטים שונים של חקלאות וסביבה

כי החקלאות תורמת למערכות היא  הטענה ,מצד אחד . דיון מורכבהינו סביבה –הדיון ביחסי חקלאות 

מזהם ומפריע , הטענה כי החקלאות היא גורם מפר שיווי משקל עולה ,ומצד שני, אקולוגיות ומסייעת להן

  . לתהליכים טבעיים

תרומתה של החקלאות לתהליכים אקולוגיים מקבלת משנה תוקף ככל שמודגשים תפקודיה הנוספים של 

ככל שמתעצמת האינטנסיביות , מאידך. חברה ובכלל זה תרומה סביבתית, היבטים של נוף: החקלאות

גובר פוטנציאל הפגיעה , ועימה מתרחב השימוש בחומרי הדברה ובדשנים כימיים, לאישל העיבוד החק

  . הסביבתית של החקלאות

  

בחקלאות המסורתית נעשה . תרומה חיובית לשמירה על הסביבהעל פי רוב לחקלאות מסורתית יש 

ית ושבים אשר נטמעים בסביבתם הטבע, דוגמת זבל שמקורו בחי ובצומח, שימוש רב בחומרים טבעיים

החקלאות האורגנית המודרנית מקיימת . כמו כן נהוגים בה מחזורי גידול המטייבים את הקרקע, אליה

בגרמניה נבדקו והושוו נתונים סביבתיים שונים  .עקרונות אלה ותורמת אף היא לשמירה על הסביבה

שיפור במדדים  שנים לאחר המעבר לממשק אורגני חל 10נמצא כי . בחוות שעברו לחקלאות אורגנית

המגוון הביולוגי . איכות מי תהום ואיכות מים בבריכות הטבעיות, רבים כגון סחף וארוזיה של הקרקע

  . (Kainz, 2005)הטבעי גדל ואף מצבם הכלכלי של החקלאים השתפר 

בחקלאות המודרנית נעשה שימוש רב בחומרי הדברה למלחמה במזיקים ובדשנים מלאכותיים , מאידך

חומרי הדברה רבים אינם מתפרקים בקלות ושייריהם נותרים בחלקם בתוצרת החקלאית . ללהגברת יבו

חומרים אלה עוברים . בחי ובצומח הסמוכים, במים ובאוויר, הקרקע- הם נספגים בתת: ובחלקם בסביבה

, בנוסף לכך. ומכאן קצרה הדרך לשיבושן וסיכונן של מערכות טבעיות נרחבות, הלאה בשרשרת המזון

 גרם בסופו  ומשוכותטבעיים שאינם חקלאיים כגון גדרות למונוקולטורה וחישוף השטח מאלמנטים המעבר

נפגעה באופן משמעותי יכולתו של השטח ,  כמו כן . לירידה חזקה במגוון המינים-של תהליך לאבדן חמור 

בות רעילות פירוק תרכו, וויסות של אוכלוסיות חרקים, טיהור מים: החקלאי לתפקד מבחינה אקולוגית

נמצא קשר בין שינויים בממשק החקלאי ) וחובריובנטון   (2002- במאמר שפורסם ב.ועוד

לבין פגיעה משמעותית באוכלוסיות של ציפורים וחרקים בגלל ירידה חדה באיכות המזון ) אינטנסיפיקציה(

ב נמצא כי "בארה.  בעיה סביבתית נוספת הנגרמות מחקלאות אינטנסיבית היא סחף קרקעות.ובכמותו

עיבוד יתר של שטחים נרחבים .  יותר מהר מאשר היא נוצרת16הקרקע בשטחים המעובדים אובדת פי 

 ) 1995מילר . (מרעה אינטנסיבי וניצול מים להשקיה, גורם לתופעת מדבור עקב סחיפת קרקעות
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  חקלאות ומסדרונות אקולוגיים 5.2
  . למושג מסדרון אקולוגילתפקיד החקלאות בשמורות הביוספריות זיקה ישירה

אשר מחברת , )השונות מסביבתן(מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות 

המסדרון האקולוגי מחבר בין . גדולים דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית, אזורים מנותקים

  . שר מעבר מינים ביניהםומטרתו לאפ, שמורות טבע ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית

עם הזמן הלך המושג . הגדרות אלו נקבעו בתחילה בנופיה של אנגליה ובארצות אחרות במערב אירופה

, בהכלילם שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים טבעיים,  יותרגדוליםוהמסדרונות קיבלו מימדים , והתרחב

- של המאה ה' 70-ים פותח בשנות המושג המסדרונות האקולוגי. כמקשרים בין אזורים טבעיים שמורים

20) Wilson and Willis ,1975( ,כיום הוא מקובל ככלי תכנוני ויישומי במערכות שמירת טבע אזוריות.  

  : ניתן להגדיר שלושה סוגי מסדרונות לפי גודלם

  '; הם נמתחים לאורך שדרות גדרות אבן וכו,   קושרים בין אוכלוסיות קטנות-מסדרונות קצרים  

  ;בין שמורות שונות,   מחברים בין יחידות נוף שונות-ונות ארוכים מסדר

  .   מהווים רשת של חיבורים בין שמורות רבות-מסדרונות מורכבים 

כגון , באופיין ונבדלות מסביבתן החקלאיתקבועות רצועות קרקע , אית יש באופן טבעיבסביבה החקל

רצועות קרקע טבעיות , ות החוצים שטחים חקלאייםצירי נחלים ותעל, משברי רוח, גדרות ומשוכות שיחים

רצועות קרקע אלה מקיימות ערכים טבעיים שונים  והן הוגדרו . הנותרות בשדה למניעת סחף קרקע ועוד

אם אינו מעובד באופן (ניתן לראות בשטח החקלאי בכללו , בנוסף, "מסדרונות אקולוגיים קצרים"כ

בייחוד בהשוואה לשטחים , ר מעבר של בעלי חיים וזרעי צמחיםמסדרון אקולוגי ארוך המאפש) אינטנסיבי

  . בנויים

   .תוואי נחל, "רוח שובר"שדרת , טרסות אבן, משוכות
 לאי המשמשים מסדרונות אקולוגיים קצריםאלמנטים טבעיים בתוך השטח החק
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  אופי החקלאות ואיכותו של הנוף 5.3
יש לציין כי . נופים חקלאיים הם התוצר הבסיסי של האינטראקציה שבין אוכלוסיות אנושיות לבין סביבתן

 שבקצהו האחד טבע פראי ובקצהו בשמורות ביוספריות נופים חקלאיים אלה נמצאים על רצף נופי המשכי

  .השני אקוסיסטמות עירוניות
, משקל תקין ואף תורמת לסביבה הטבעית-השומרת על שיווי, קיימא-האם קיים מתאם בין חקלאות בת

  ?ובין איכותו וטיבו של הנוף החקלאי

ם חלק וה, הערכים האקולוגיים והנופיים של החקלאות המסורתית זכו להכרה נרחבת במדינות אירופה

המהווה כיום פלח כלכלי חשוב בתוצרת המגזר החקלאי , מהמוטיבציה למעבר לחקלאות אורגנית

  . במדינות אלה

נמצא שחקלאים הפונים לעיבוד אורגני ) Countryside Agency ,2001(במחקר שנערך בבריטניה 

יותר , פן אקטיביהחקלאים האורגניים עוסקים באו. מאמצים גם דרכי ניהול המעשירות את הנוף הכפרי

בטיפוח משוכות חיות וביצירת גופי ,   בשתילת עצים-בשיפור נוף החווה , מעמיתיהם הקונבנציונאליים

לחקלאים אלו מודעות רבה יותר לנושאים סביבתיים והם מקדישים תשומת לב לשימור נופים . מים

  .היסטוריים ולטיפוח הנוף החקלאי

 משטח המדינה הוא שני שלישים .ין אופי החקלאות לנוף הארץבדנמרק נערכו מחקרים רבים על הקשר ב

במחקר שנערך ובו נבדק הקשר . לנופי החקלאות השפעה רבה על נוף הארץ בכללה, מכאן ושטח חקלאי

 נמצא כי החלקות האורגניות קטנות יותר והן (Levin, Gregor 2006) בין חקלאות אורגנית להרכב הנוף 

עם זאת  מעבר לחקלאות אורגנית לא הראה . יותר מהחלקות הקונבנציונאליותנושאות מגוון גידולים רב 

הראו כי יש קשר בין גודל החווה האורגנית לבין צפיפות , במחקר אחר. שינוי מובהק בהרכב הנופי

נמצא כי ככל שהחווה קטנה יותר הצפיפות של . האלמנטים שאינם חקלאיים כגון משוכות ובריכות מים

משמר את מורכבות הנוף , משפחתיות, קיומן של חוות חקלאיות קטנות, כלומר.  גדלהמרכיבי נוף אלה

  ). זאת בניגוד לעיבוד מרוכז של שטחים נרחבים(החקלאי ואת ייחודו 

 יש חשיבות גדולה מאוד מכיוון שהנוף הוא התוצר הישיר של פעילות האדם ושל תנאי הסביבה הטבעיים

נוף בשש שמורות ביוספריות ברחבי בשינוי ניטור היים פרויקט לבקנדה מתק .לניטור השינויים בנוף

דרך צילומי , החל במחקרים היסטוריים, נאספו נתונים במגוון גדול של תחומים ובשיטות שונות. המדינה

בנוסף למחקרים על . לטות יער בשטחים חקלאיים שננטשותבתצפיות הללו רואים  הש. וצילומי לווין, אויר

לרכיביהם התרבותיים של " המיוחד רוח המקום"חסות לי בהרכבו יש כאן גם היבט של התיהנוף והשינויים

  .ולמשמעות הרגשית והערכית של היבט זה עבור תושבי האזור, הנופים החקלאיים
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  חקלאות ומגוון ביולוגי 5.4
  )BIODIVERSITY(מגוון ביולוגי 

בעולם כולו הוקמו . רה מרכזית בשמירת הטבעשימור המגוון הביולוגי הפך בשנים האחרונות למט

גם בקרב .  ם"שבחסות האו-UNEP  ו האירופי NatureNet Europe ארגונים שונים העוסקים בכך כגון 

האבקה , קיום טורפים טבעיים. החקלאים גוברת המודעות ליתרונות שבשימור המגוון הביולוגי הטבעי

הם דוגמא לתהליכים אקולוגיים טבעיים המועילים העשרת קרקע ופירוק תרכובות רעילות , תקינה

  .לחקלאות

יכולתה של אוכלוסייה לשרוד בטווח . השינוי במגוון המינים משפיע על תהליכים במערכות אקולוגיות

שונות גנטית . במגוון הגנטי הקיים בה, במידה קריטית, תלויה, להגיב לתנאי הסביבה ולהשתנות, הארוך

קטנה השונות , ככל שהאוכלוסייה קטנה יותר. סיסית ביותר של מגוון ביולוגיבאוכלוסייה היא הרמה הב

  . הגנטית וקטנים סיכוייה לשרוד

בארצות הטרופיות נהוגה , למשל. חקלאות יכולה להשפיע בדרכים רבות על המגוון הביולוגי המקומי

עשה לרוב בשריפה ברוא היער נ. עיבוד חקלאיקטנות מבוראות לצורך יער  חלקות שבה עיבודשיטת 

והן ננטשות  ספורותהחלקות הללו מעובדות למשך שנים . אשר גם מעשירה את הקרקע במינרלים שונים

  .  במהרה ביערמתכסה  השטח הנטוש,כל עוד החלקות הן קטנות ופזורות. כשפוריותן יורדת

  

  

  

  

  

  

  

  

ונטישתן לאחר זמן קצר , נוקטים בשיטות אלה של ברוא ושריפת חלקות יער קטנותבהם  אשר באזורים

גדול אף יותר . מגוון ביולוגי גדול ביותרבהן נוצרים מגוון בתי גידול בשלבים שונים של סוקצסיה ומתקיים 

   .מאשר בשטחי יער אחידים שאין בהם חלקות כאלה

תהליכי התחדשות היער מואטים ואף , םבמקרים שבהם הלחץ הדמוגרפי כבד ושטחי יער נרחבים מבוראי

  .  לגמרי ותהליכים שליליים ומזיקים של סחיפת קרקע וזיהום מקורות מים מתרחשיםנעצרים

  

  "slash and burn"סכימה המתארת את השלבים השונים בשיטת העיבוד 
 ברוא היער באמצעות כריתה ושריפה •
  מספר מחזורי יבול באותה חלקת שטח–עיבוד הקרקע  •
 נטישת החלקה  •
 התחדשות היער בתהליך טבעי של סוקצסיה •
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 באגן הים התיכון - גם באזורים הים תיכוניים יש לחקלאות המסורתית השפעה חיובית על מגוון המינים

פעולות . תופייני זה אלפי שנים הוא נוף אשר התערבות האדם והשפעתו ניכרת בו ומאפיינת אווהנוף הא

במהלך השנים הובילו פעולות אלה לנוף מגוון . ושריפות שונות, כריתה, רעייה, אלה כוללות עיבוד הקרקע

בשנים האחרונות מתמעטות ואף נעלמות שיטות עיבוד . מאוד במראהו ובמגוון הביולוגי שהוא נושא

כמו , במקומות רבים. ארקיםמסורתיות וכן אזורים רבים הופכים לאזורים מוגנים כגון שמורות טבע ופ

בעל צמחיה צפופה אשר ערכו ,  שבספרד התוצאה היא נוף אחיד יותרMontseny בשמורה הביוספרית 

בספרד   Font Rojaבפארק במחקר אחר שנערך  . הויזואלי הנופי נמוך מבעבר ורגישותו לשריפות גברה

(Verdu et al.2000)  מתקיים בחלקות ) מינים אנדמייםכולל(נמצא כי מגוון המינים הגבוה ביותר 

בתי הגידול הללו הם תוצר . עשבוניות פתוחות ובחלקות שבהן כתמים של חורש בתוך שטח עשבוני פתוח

 רעיה מבוקרת במתכונת מסורתית לא רק ,כלומר.  כבשים ועיזיםעםישיר של משטר רעיה מסורתי 

  .ון המינים בחלקות המרעהשאינה פוגעת במגוון המינים אלא אף מגדילה ומעשירה את מגו

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . בקונגו"slash and burn"שטחים חקלאיים שבוראו בשיטת 
. קות הרבועות בשלבים שונים של עיבוד וסוקצסיהניתן להבחין בחל

  .בפינה הימנית התחתונה נראה היער הטרופי שטרם נפגע

  בספרדFont Roja   בפארק עם צומח עשבוני נוף חורש משולב בשטח פתוח
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גם באזורי אקלים אחרים בעולם יש קשר ישיר בין קיום של משטרי מרעה מסורתיים לבין שימורם ואף 

   :עצם קיומם של נופים ובתי גידול ייחודיים ועשירים במינים

   ;י למקום בגרמניה זן הכבשים המקומי משמר בית גידול עשבוני ייחודRhönבשמורה הביוספרית  •

  ; הבופאלו שומרים על חופי האגמים חשופים מצומח צפוף לטובת מינים מקומיים רבים,ביוון •

 על אופיין המיוחד של הביצות המקיימות מסייע בשמירה Turopolje -בקרואטיה מין חזירים מקומי  •

  .עושר גבוה של מיני ציפורים חרקים ויונקים קטנים

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  . חזירים בקרואטיה, וןובופאלו במימי אגם בי, Rhönכבשים בשמורה הביוספרית 
  רות בתי גידול ייחודיים המקיימים מגוון ביולוגי גדול חיות משק מסורתיות אשר משמ
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 Agrobiodiversity מגוון ביולוגי חקלאי

 מצא את ביטוי גם זה נושא .מגוון ביולוגי חקלאי הוא חלק חשוב ובלתי נפרד מהמגוון הביולוגי הכללי

- ניירו ב' דה זשנערך בריו The Earth Summit""הבינלאומי באמנת המגוון הביולוגי שגובשה בכנס 

1992.  

חיים והדוממים במערכת חקלאית  המהגורמים מורכבות )אקוסיסטמות חקלאיות (אגרואקוסיסטמות

 האבולוציה של הזנים התרחשהמערכות חקלאיות הן הסביבה הייחודית שבה . המנוהלת בידי בני אדם

 סביבה זו כוללת לחצי סלקציה וכן הזדמנויות להתפתחות הזנים בכיוונים . לאורך ההיסטוריההחקלאיים

. אור ורוח, מים, קרקע,  טמפרטורה:יםים אביוט גורמי.על האבולוציה הזוגורמים שונים משפיעים . שונים

 ומעל לכל ,מים אחריםזים עם אורגניייחסים סימביוטותחרות עם צמחים אחרים ,  מזיקים:גורמים ביוטים

, פילוח הקרקע,  עיצוב פני הקרקע,הזנה,  השקיה:שר מעצבים את מכלול הגורמים הללוהחקלאים א

מיים הם זנים אשר הסתגלו באופן מיטבי למערך נתונים זנים מקו. קביעת הרכב הזנים בשדה ועוד

  . המאפיין מיקום גיאוגרפי ומסורת עיבוד מקומית

 אשר מותאמים באופן  יבולדורות של עבודות הכלאה יצרו במשך אלפי שנים זני חיות משק וזני צמחי

 מקיים מסורת באותו האופן הנוף נושא את חותמו הייחודי של החקלאי המקומי אשר. מושלם לסביבתם

התיעוש שחל בחקלאות בעשורים האחרונים . של מרעה ושל עיבוד הקרקע וזריעת צמחי יבול שונים

זנים חקלאיים רבים מספור הם למעשה מאגר . מאיים באופן ישיר על מורשת היסטורית גנטית חשובה זו

נוי אורחות חיים נעלמו במקומות שונים בעולם עקב פיתוח אינטנסיבי ושי. גנטי בעל ערך רב שיש לשמרו

באירופה וברחבי העולם קיימים ארגונים אשר עוסקים . לבלי שוב מקורות גנטיים חקלאיים ייחודיים

  .באיסוף החומר הגנטי החקלאי המקומי ובשימורו דרך שימור אורח החיים המסורתי שבו נוצר

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
עושר הזנים החקלאיים של ירקות ופירות דוגמא ל
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  קרובי הבר של מיני תרבות חקלאיים
איסוף צמחי בר וסלקציה של הפרטים המתאימים  הקיימים כיום הם תוצאה של זני הגידולים החקלאיים

תכונה מסוימת אחת בלבד הבדילה בין מין , לעיתים. לפי תכונות מסוימות אשר נמצאו באותם פרטים

 תכונה הכרחית בצמחי תרבות אשר זרעיהם משמשים למאכל היא שהזרעים ,למשל. התרבות למין הבר

זנים חקלאיים רבים נבחרו מבין . ר הבשלתם על מנת שניתן יהיה לאסוף את היבוליישארו על הצמח לאח

 תרמיל שאינו נפתח בקטניות ושיבולת שאינה -בר עקב פגם נקודתי במנגנון פיזור הזרעים בצמח צמחי ה

בצמחים שבהם נאכלים חלקים אחרים של הצמח הובילו תכונות אחרות לבחירת  .מתפרקת בדגנים

  .יכולת השרשה בייחורים ועוד,  למשל מתיקות וגודל הפירות–שמשו לחקלאות הפרטים אשר י

מיני בר קרובים למיני תרבות חקלאיים ובכללם אבות הבר של הגידולים ומינים נוספים בעלי קרבה גנטית 

, בין אם מדובר בעמידות למזיקים.  וגם כיוםגבוהה שימשו בתור מקור להשבחת גידולים מאות בשנים

או ערך תזונתי משופר כגון ) חומציות בקרקע ועוד, בצורת, מליחות קרקע(לתנאי עקה שונים עמידות 

  . בעגבניהAסידן בתפוחי אדמה או פרווויטמין , תכולת חלבון בחיטה

הערך הכלכלי הפוטנציאלי של צמחי . רוב הזנים החקלאיים כיום מכילים גנים שונים שמקורם בצמחי בר

למשל גנים לעמידות בפני נמטודות שמקורם בשלושה מיני בר . יים הוא עצוםהבר הקרובים לזנים החקלא

ר בשנה בקרב מגדלי הבוטנים  מיליון דול100של בוטנים והוחדרו לזן בוטנים אמריקאי יצרו חיסכון של 

  .בעולם

י וכן משמשים צמח. (במקומות שונים בעולם צמחי בר הם מקור מזון ראשוני וחשוב עבור קהילות מקומיות

  ).בר שונים למספוא ולבניין

 בשילוב עם שינויי האקלים המהירים ,האחידות הגנטית המוחלטת כמעט של גידולים חקלאיים מובילים

בהיסטוריה של אירופה ושל אירלנד בפרט . (שאנו עדים להם הופכים את זני התרבות לפגיעים ביותר

 בקרב )מחלת הכימשוןל מרכזי ביותר  מקור מזון-תפוחי האדמה רגישותם של  עקבנגרמה קטסטרופה 

אבות הבר של גידולי התרבות קיימים מגוון גנים המקנים עמידות ויכולים למנוע אובדן יבולים עקב 

, אוכלוסיות  קרובי הבר של זני תרבות רבים מצויות בסכנה עקב אבדן בתי גידולם. רגישות כזו או אחרת

 בחמישים השנה הבאות עלולים ור הארץם באקלים כדהשינויים הצפויי. סתםקיטוע בתי הגידול והרי

קיימת חשיבות עליונה לאיתור מיני בר בעלי ערך כמקור גנטי עבור . להביא צמחים אלה אל סכנת הכחדה

 .גידולי התרבות ובנקיטת צעדים לשימור עושר גנטי טבעי חיוני זה

ם טבעיים ראשוניים אלא דווקא מיני בר הקרובים לגידולי תרבות אינם צומחים בשטחי, במקרים רבים

לקיומן של אגרואקוסיסטמות מסורתיות יש חשיבות . באותם המקומות שבהם ניכרת השפעת האדם

  . גדולה בשימור מקורות הבר של מיני תרבות שונים
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  חקלאות בשמורות ביוספריותחשיבות ה. 6
  שילוב חקלאות בשמורות ביוספריות 6.1

חקלאות משפיעה על גורמים . ילויות האנושיות הנפוצות בשמורות ביוספריותחקלאות היא אחת מהפע

   .חשובים בתחום השמורה הביוספרית כגון מגוון מינים ומראה פני הנוף המקומי

באזור החיץ הפעילות . מקומה של פעילות חקלאית בשמורה הביוספרית הוא באזור החיץ ובאזור המעבר

באזור המעבר הפעילות החקלאית היא פעילות . חקר ובחינוךת וקשורה במהחקלאית הינה מצומצמ

  . אך גם באזור זה היא קשורה במחקר חינוך ותיירות,כלכלית בעיקרה

 :הניהול של מערכות חקלאיות בשמורות ביוספריות נבחן בשתי רמות

  .הערכה וניטור של איומים ולחצים על המערכת האקולוגית מצד המערכת האקולוגית החקלאית. 1

 .טלוג המגוון הביולוגי המקומי בהקשר לממשקים חקלאיים שוניםיהערכה וק. 2

כפי שנעשה בשמורות הביוספריות מעמיק את הבנתנו בנושא השפעת ממשק , ניטור המגוון הביולוגי

 .הבנה זו נמצאת ביסוד פיתוח חקלאות בת קיימא. חקלאי על המגוון הביולוגי בסביבה

 בת קיימא יכולה למנוע משבר סוציומית בתור מכלול המעודד חקלאות רשת השמורות הביוספריות העול

השאיפה היא להגיע ליבול מקסימלי תוך פגיעה מינימלית . אקונומי תרבותי וסביבתי בקנה מידה עולמי

  .בסביבה

אחת מהסיבות להקמת רשת השמורות הביוספריות העולמית הייתה שימור המאגר הגנטי הייחודי 

שונים  גנים הנושאיםקלאות מסורתית קיים בדרך כלל מגוון גנטי גדול בצמחי היבול בגידולי ח. למקום

 שטחי חקלאות ,לעתים, כמו כן. מחלות ותנאי עקה סביבתית שונים, עמידות למזיקיםמקנים אשר 

 שימור של .מסורתית אלה הם בית גידול ייחודי אשר בו צומחים קרובי הבר של מיני התרבות המקומיים

 כמוחקלאות מסורתית אינה רווחית , מסורתית מקומית הינו תחום בעייתי מכיוון שעל פי רובחקלאות 

 הפתרון לכך .חקלאות מודרנית והתושבים המקומיים אינם מעוניינים לקיים את שיטות הגידול המסורתיות

הגנטיים יש לזכור כי שימור של המאגרים . הוא בסיוע כלכלי מגורמים מקומיים וממקורות בינלאומיים

  .החקלאיים ברחבי העולם הוא אינטרס גלובלי

. היא נושאת עימה גם ערכים חינוכיים לימודיים ותיירותיים, מעבר לערכיה הנופיים והגנטיים של חקלאות

כמו . שונותולפעילויות פנאי שילובה של חקלאות בשמורות ביוספריות יכול להיות בסיס לפעילויות חינוכית 

י בשמורה הביוספרית מעובד בממשק ידידותי לסביבה הרי שהוא יכול להיות אם המרחב החקלא, כן

  .ואף מוקד המשיכה לתיירות חקלאית בנושאים שוניםהרקע לפעילות תיירותית 
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  חקלאות ונוף מקומי בשמורות ביוספריות 6.2
שינויים אלה . באונסקו משקיעים מאמצים בניטור השינויים שחלים בשמורות הביוספריות השונות

מתוך נתונים אלה מנסים להבין טוב יותר את הקשרים . מתועדים ונשמרים במאגרי מידע בינלאומיים

, קל להצביע על הערכים הטבעיים של שמורות ביוספריות. תרבות וחברה, ידע מסורתי, שבין חקלאות

חברות אנושיות פיתחו . םקשה יותר להצביע על ערכיהן התרבותיים מכיוון שערכים אלה הם סובייקטיביי

ארכיטקטורה , תיים מקומייםגידולים מסור,  חקלאות מסורתית–מערכות יחסים מגוונות עם סביבתם 

באונסקו משתמשים .  ומעצבים אותו ושימושי קרקע שונים כל אלה משפיעים על פני הנוף המקומימקומית

 .החלים בסביבה האנושית והפיזיתבניטור השינויים בפני הנוף המקומי בתור אינדיקציה לשינויים 

 .צרפתדרום  סוון שבהקשר שבין חקלאות מסורתית תרבות ונוף מקומי מודגם היטב בשמורה הביוספרית

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

.  גרניט או צפחה–באזור הררי בעל מסלע קשה ,  בחלקו הדרומי של רכס המסיף סנטרלנמצאתהשמורה 

המגוון .  עיקר הפרנסה בשמורה הוא מחקלאות ומכרייה.צרפתבבדלילות מאוכלסים האחד האזורים זהו 

ההגירה השלילית מהאזור ונטישת . הנופי המאפיין שמורה ביוספרית זו הוא תוצר של פעילות האדם

גרמה לכך שנופים שהיו פתוחים בעבר וירידה בלחץ הרעיה באזור פעילויות חקלאיות מסורתיות הובילה ל

אנושי של -בגלל ייחודה הנופי. ו והתכסו בצמחיה מעוצה והנוף השתנהומכוסים צמחיה עשבונית נסגר

 תמיכה זו כוללת.  אונסקו תומכת בפעילויות לחיזוק ושחזור חיי הכפר החקלאיים באזור,השמורה

שימור זני בקר וצאן , מתן סיוע לשיקום ושיפוץ בתי חווה ישנים, הסכמים שונים עם בעלי חוות באזור

  .עי ערמונים נטושים ועודהחייאת מט, מקומיים

המאופיין בטרסות אשר עוצבו ונבנו במשך דורות רבים על מנת לעבד מדרונות חקלאי בשמורה זו נוף 

יחד עם אלמנטים בנויים נוספים (טרסות חקלאיות אלה  .טרשיים דלים בקרקע בתנאי אקלים קשים

 עם ההגירה ין בהן דעךי והענמאודהערך של טרסות אלה ירד ). ללא מלט( "יבשה"ה יבבנינבנו ) בסביבה

  . ייחודית זובנייה מסורת מתחדשת רק לאחרונה . השלילית המאסיבית מהאזור

  

 

  

 מיקום השמורה הביוספרית סוון על מפת צרפת
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 הבסיס לפרויקט . באבן לעיצוב הנוףלחידוש הבנייה היבשה פועל פרויקטבשמורה הביוספרית סוון 

יל את ההכנסות מגידולים שונים כגון מטעי השיקום הזה היה הרצון לחדש את טרסות האבן כדי להגד

פירות וגרגרי יער שונים אשר משגשגים בטרסות כאלה בשל התכונות האגרונומיות הייחודיות שלהן 

  . אך כיום היעדים רחבים יותר ועיקרם שימור רוח המקום הייחודי)טמפרטורה ורטיבות הקרקע(

  :לפרויקט שלושה היבטים

 . ארכיטקטורה ונוף מקומי. 1

  .שימור מסורת תרבותית והגנה עליה. 2

   .הכשרת צעירים לבניה יבשה באבן ובכך ליצור מקומות עבודה חדשים למובטלי האזור ולשמר מסורת. 3

ההשקעה בכיוון זה בשמורה נובעת מתוך ההבנה כי קסמו הייחודי של הנוף הוא תוצר פעילותם האנושית 

 מחודשת לתחייהכליים והאסטטיים של נוף זה זכו הערכים הכל .של התושבים במקום לאורך דורות

כמו כן העובדה כי תושבים . "יבשה"שיטת הבניה הב הטרסות עם שיקום בשמורה הביוספרית של סוון

צעירים עוסקים לפרנסתם במלאכות עתיקות היא שתרמה לחיוניות ההיסטורית התרבותית והאסטטית 

  .יות אלה הן מקור משיכה לתיירים ולמבקריםכיום  טרסות חקלא. של נופה החקלאי של השמורה

  

. דוגמא זו מראה כי נוף אינו אלמנט ביופיסי בלבד אלא כי נוף משקף תרבות ונתון להשפעות תרבותיות

 אם כן קיבלו את דמותם מהמרחב התרבותי של האוכלוסיה המקומית ושל המבקרים ,נופים חקלאיים

 םרובדיהב מרכזי בניהול הנכון ובשגשוג של נופים אלה על מרחב תרבותי ייחודי למקום הוא מרכי. באזור

  .הייחודיות לאזור" רוח המקום"הרבים והשונים ובקיומה של 

  

גדרות האבן והטרסות הבנויים , ניתן לראות את הבתים. נופי השמורה הביוספרית סוון שבצרפת
  "הבניה היבשה"בשיטת 
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אשר בה הנוף המקומי הייחודי קשור בפעילות מסורתית היא שמורת של שמורה ביוספרית דוגמא נוספת 

 .שבספרד הנמצאת באזור קטלוניה מונטסני 

השמורה נמצאת באזור .  והיא כוללת בתוכה פארק טבע לאומי1978ה בשנת השמורה הביוספרית הוקמ

עמקי נחלים עמוקים , השמורה כוללת שלושה הרים. העוטפת את ברצלונה" חגורה הירוקה"קטלוניה ב

ממוקמת בין האזור הים תיכוני זו שמורה ביוספרית . אזורי יער ונקודות תצפית שמהן נשקף נוף מרהיב

בשל המסלע הקשה  ישנם .  דונם300,000-שטח השמורה הוא כ.  פירנאי–וסיבירי לבין האזור האיר

ים תיכוני טיפוסי החל מצומח עקב הבדלי הרום והאקלים הצומח בשמורה מגוון . מדרונות סלעיים רבים

 עוסקים  אשרישבים מעטיםיבאזור מת.  תיכוני צומחות חברות של אלון ואורןםבאזור הי. ועד תת אלפיני

 אתרים ארכיאולוגים ומעל  כמהבתחום השמורה מצויים. גידול בקר חקלאות ותיירות, ר ביערנותבעיק

ם יבשמורה מתקיים מחקר רב בנושאים ביוטי. ינייםהב  מבנים בעלי ערך ארכיטקטוני מתקופת ימישמונים

הצומח  .תיערנו קיימא בתחום התיירות החקלאות והוהתושבים עוסקים בפעילויות פיתוח בר. םיואביוטי

הנושאים העיקריים הנחקרים בתחום השמורה  .הטבעי באזור הוא בעיקרו יער וחורש סקלרופילי

אוכלוסיות יונקים , התחדשות הצומח לאחר שריפות, אקוסיסטמות של יער, הביוספרית הם הידרולוגיה

  . ההשפעות הסוציואקונומיות של הפארק, ממשק תיירים, ציפורים וזוחלים, זעירים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הפכו את השמורה הביוספרית מאזור בעל נוף פתוח רתיות שנזנחו בעשורים האחרוניםשיטות עיבוד מסו

בחינת משטרי רעיה בשלושה אזורים שונים של השמורה . דמוי שמיכת טלאים לנוף מיוער ברובוומגוון 

הנוף הפתוח הוביל למסקנה נמצא כי הרעיה הקיימת כיום אינה מספיקה על מנת לקיים ולשמר את 

יש להגביר את לחצי הרעיה בשמורה ולכלול זאת . המיוחד אשר היה הבסיס להקמת השמורה מלכתחילה

העובדה כי היערות הפכו שמורים ואינם נמצאים ,  כמו כן.בניהול השוטף של השמורה הביוספרית

  . ת בתוך שטחי היער עצמם ולהגברת הרגישות לשריפוהצמחייהבשימוש אנושי גרמה לציפוף 

מנופי השמורה הביוספרית- ושטחי מרעה פתוחיםחורש,יער
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גם דוגמא זו מדגישה את ההשפעה של חקלאות מסורתית על פני הנוף המקומי ועל יציבות המערכת 

". שמורות ביוספריות תאומות"נחתם הסכם ) נטסני מונ–סוון (בין שתי השמורות הללו . האקולוגית כולה

ין האנשים הסכם זה משרת את השמורות בתחום הניהול הטכני ובתחום המדעי וכן יצר קשרים חמים ב

  .הפועלים בשמורות השונות

 שימור אגרואקוסיסטמות 6.3
 חשיבות גם בתחום של , ובעיקר חקלאות מסורתית,מלבד עיצוב פני הנוף המקומי יש לקיום חקלאות

 צומחים מינים הנמצאים בסכנת הכחדה ומינים שונים , ובהן בלבד, אקוסיסטמות ייחודיות אשר בהןשימור

 . גנטית וכלכלית,בעלי חשיבות חקלאית

  .מננטלן שבמקסיקוסיירה דה שמורה הביוספרית ב קיימתדוגמא בולטת לכך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

באמצעות קיום , תירס הבר  ובראשםמשמרים מקורות גנטיים בעלי חשיבות רבה ביותרשמורה זו ב

   . אבי התירס התרבותי–מחקר רב נערך בשמורה על מנת לשמר צמח זה . ממשק חקלאי מסוים

תירס , תירס הוא מרכיב מרכזי בתפריט האוכלוסייה המקומית באמריקה המרכזית והדרומית ובנוסףה

זן הבר של  .ולמספוא" פופקורן"שם מגדלים בעיקר זנים ל, הוא גידול חקלאי חשוב מאוד בצפון אמריקה

ר  עמידות למספלתירס הבר, לדוגמא, הוא מקור גנטי חשוב ביותר עבור התירס התרבותיהתירס 

   .ווירוסים אשר פוגעים בגידולי התירס התרבותי

 שנה 15נמצא כי בחלקות אשר אינן מעובדות זה הצומח בשמורה הביוספרית במקרה של תירס הבר 

הישרדותו של מין זה בבר תלויה אפוא בשימור . ומעלה התחדשות היער עלולה לאיים על קיום תירס הבר

  .מעובדת במשך מספר שנים וננטשת, יער קטנה שבה מבוראת חלקת שיטת העיבוד המסורתית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   במקסיקוSierra de Manantlán   מפת השמורה הביוספרית
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מקרה זה מדגים היטב את מורכבות הקשרים והתלות הקיימת לעיתים בין קיום ממשקים חקלאיים 

   . לבין שימור המגוון הביולוגימסוימים

  Sierra de Manantlán בשמורה הביוספרית Zea diploperennis -אבי התירס התרבותי 
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   מאפייני חקלאות ותרבות–הכרמל . 7
בעלת דפוסים ,  להבחין בחקלאות אופייניתקשה,  בניגוד לחבלי ארץ אחרים– בכרמל :נופי החקלאות

. הליתולוגיה השונה הבונה את הכרמל מכתיבה את נוכחותם של השטחים החקלאיים. מקומיים מובהקים

  .ובין מאפיינים גיאומורפולוגיים וליתולוגיים אינו פשוט, הקשר בין מופעי החקלאות בכרמל

כתוצאה מצפיפות . שטח במרבית חלקיו של הכרמל עשויים גיר ודולומיט והינם טרשיים וקשיםפני ה

נותר הכרמל , לפיכך. לא התאפשרה הכשרת קרקע ויצירת מדרגות הר, הטרשים הרבה ואופן ריבודם

  .בחלקו הגדול טרשי וסבוך חורש

אשר עליהן ,  בקעות הטוף-ן הראשו. שני יסודות ליתולוגיים מכתיבים את מופעי החקלאות על הכרמל

בו התפתחו הישובים הדרוזיים , בראש הכרמל,  ריכוזי החוואר-השני . ובשוליהן התפתחה חקלאות

בנוסף לכך ניתן להבחין בשטחי . וסביבותיהם שטחים מעובדים רחבי ידיים, כרמל-עוספיה ודלית אל

באחדים , בוד ברצועות סחף צרות וארוכותוכן עי,  ותיקים וחדשים על פני קווי פרשת מים מקומיים–עיבוד 

  .סדרת המפות שלפנינו ממחישה קשר זה בין המופע החקלאי ותנאי השטח הפיזיים. מעמקי הנחלים

אשר מקורן בפעילות געשית אשר , "בקעות הטוף"מקום לעצמו בנוף החקלאי של הכרמל יוצרות , כאמור

אופקים של טוף . הם שפת הלועות של הר הגעששולי בקעות אלה . אפיינה את הכרמל בתקופות קדומות

בהם , גאיות ומדרגות, הטוף והחוואר הרך יוצרים שקעים. וולקני נחשפים על פני שטחים נרחבים בכרמל

בהם , "עמקי הטוף"אלו הם . ועליהן מתפתחות קרקעות חרסיתיות עמוקות יחסית, הטופוגרפיה מתונה

עמקי , בקעת עופר, ל"הטוף הגדולים הם בקעת מהרעמקי . התפתח חלק ניכר מן החקלאות בכרמל

  . שפיה ובקעת אלון

 מפה ליתולוגית2003אורתופוטו של הכרמל שנת
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מימי קדם היה זה מקום של . תרבויות רבות שכנו בהר הכרמל במרוצת השנים :הקשרים תרבותיים

  .שאותם עבדו נביאי אשרה, פולחן זה היה קשור בעצי החורש. פולחן לאלילים שונים

אליהו . המקום שבו מוכיח אליהו הנביא לעם ישראל כי ישנו אל אחד ויחידיתכן כי דווקא משום כך זהו 

מאות וחמישים נביאי - כשהוא לבדו מול ארבע. יחד עם נביאי הבעל, קיבץ את נביאי האשרה בכרמל

  . הוכיח בניסים כי אלוהי ישראל הוא האל היחידי, הבעל

באל זה נועץ הקיסר אספסיאנוס . ומאיהיה גם אל הכרמל הר, בין האלילים השונים שלהם סגדו בכרמל

  . כאשר הגיע לעכו, גם הקיסר אדריאנוס התפלל לאל הכרמל").  הקיסרים12חיי "על פי (כשלחם ביהודים 

 התאמה בין פרישת השטחים קיימת–הפרדה בין שטחים חקלאיים ושטחים טרשיים 
 . לבין המופע הליתולוגיחקלאייםה
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מנזר זה שייך לנוצרים . רגל מפסלו של אל הכרמל מצויה היום במנזר הכרמליטים בסטלה מאריס

שבנו הכרמליטים על הכרמל הוא המוחרקה מנזר נוסף .  הקושרים את אמונתם לכרמל–הכרמליטים 

  . הנמצא בקרן כרמל

בלב הגנים , הקבר של מייסד הדת-על צלע הכרמל נמצא מקדש. גם הבהאים רואים בכרמל מקום חשוב

  ). גנים אלה אינם מתארים את מראות הנוף האופיניים לכרמל(התלויים 

הערבים .  בן קיבוץ יגור שלמרגלות ההר,בשירו של יורם טהרלב" ההר הירוק תמיד"הכרמל זכה לכינוי 

אולם הכרמל .  על שום שהיה מסתתר בחורש הכרמל-" הנביא הירוק"מכנים את אליהו הנביא בתואר 

אדמת הכרמל . הוא צבע הארגמן, כפי שהוגים הערבים את שמו, כרמיל. אינו קשור רק לצבע הירוק

בימי הצלבנים נקראה חיפה .  לצבע הכרמילהיא אולי המקור לקשר בין ההר) מסוג טרה רוסה(האדומה 

  .משום שתושביה עסקו בציד חלזונות מהם הפיקו את צבע הארגמן,  ארגמן–שפירושו , פורפיריון

  

הר אלף "מערותיו של .  הר הכרמל היה פרק בנדודיו של המין האנושי מאפריקה צפונה:אורח חיים

בנחלי הכרמל התגלו גם "). האדם הכרמלי "– שכינויו המדעי(שימשו כמגורים לאדם הקדמון " המערות

סוכות אלה קורו בסכך מצמחיית . אלפים שנה-בנות עשרת, מגורים-שרידים עתיקים ביותר של סוכות

בתקופה שבה החל האדם בעיבוד , ככל הנראה, היציאה מן המערות והמעבר לסוכות התרחשו. החורש

 את מקום מגוריו בהתאם לערכה החקלאי של שינוי זה באורחות החיים איפשר לאדם לבחור. חקלאי

. שהכרמל הוא אחד המקומות הראשונים בארץ בהם עיבד האדם את האדמה, אם כן, ייתכן. סביבתו

כלים רבים מתקופה . נחצבו כבר בתקופת האבן, המעידים על ראשיתו של עיבוד חקלאי, בורות מים

  .ביניהם כלי אבן וקרמיקה לאחסון מזון, ובעיקר בסביבת מעיינות, קדומה זו פזורים ברחבי הכרמל

מערות (ושרידי הנוכחות האנושית ניכרים בכל פינותיו , בתקופות מאוחרות יותר נמשך הישוב בכרמל

ואביא אתכם אל ארץ הכרמל : "הר הכרמל היה ידוע בפוריותו ובבוסתניו). מבנים ארכיאולוגיים, קבורה

בספר ישעיהו מדובר על . ך נזכר הכרמל כחבל ארץ מלא יופי"בתנ). 'ז', ירמיהו ב" (לאכול פריה וטובה

זהו חבל ". ראשך עליך ככרמל"ובשיר השירים מהללים את יופייה של האהובה במילים , "הדר הכרמל"

ובשפע המטעים , הידוע באקלים נוח הפגיע פחות לבצורת, ביחס להרי יהודה ושומרון, ארץ פורה מאוד

ונאסף "אף היא באה לידי ביטוי בסמיכות המילים ,  כרמים–כרמל הקרבה הלשונית . והכרמים שבו

לפי שהארץ "ק "ועל קשר לשוני זה עומד הרד) 'י', ישעיהו טז" (שמחה וגיל מן הכרמל ובכרמים לא ירנן

ועוד על זיקתם של הכרמים לכרמל ניתן לראות ". נעבדת בשדות ובכרמים ובאילנות טובים נקרא כרמל

ויבן מגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים כי מקנה רב היה לו בשפלה ובמישור ", בתיאור מעשי עוזיהו

  ).'י-'ט', כו', דברי הימים ב" (כי אוהב אדמה היה, איכרים וכורמים בהרים ובכרמל

' כרמל יהודה'אלא , כאן המקום לאמר כי הכרמל בנבואת ירמיהו יתכן ואינו הכרמל במובנו הגיאוגרפי

כך או . והוא אינו אלא ביטוי לארץ נושבת של שדות וכרמים, קום מושבו של הנביאמ, בדרום נחלת יהודה

  . יכול להעיד על טיבו, המזכיר ארץ כרמים, כינויו של אזורנו בשם כרמל, כך

מאשר "המסופק לעבודת המקדש , מדרשי אגדה דורשים את השמן המופק בכרמל כמעולה בשמנים

עוד על ). תנחומא ויחי" (אשר היה) שבט( שהכרמל בחלק ,שהיו מספיקין שמן המשחה, שמנה לחמו

, לכך נאמר ברוך מבנים אשר. זה הכרמל שפירותיו מעדני מלך, מאשר שמנה לחמו"שבחו של כרמל 

  ).פסיקתא זוטרתא וזאת הברכה" (שהיו כל השבטים רצים לבוא אל הר הכרמל...שהכל מברכין את ארצו
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בין השרידים הארכיאולוגיים . ים גם הם על כרמים בחבל ארץ זהשרידי יקבים מן התקופה הרומית מעיד

על חוטם , מתקופה זו ראוי לציין את שרידי החווה החקלאית הביזנטית הממוקמת בתוך עמק טוף

יהודי שקמונה היו : עסקו בחקלאות ובמסחר, לאחר חורבן בית שני, היהודים בתקופה זו. הכרמל

  . ובמסחר עסקו יהודי חיפה, חקלאים

חורשות תמרים ". חורשות תמרים והרבה עצים"בתקופה הערבית הקדומה מתוארת חיפה כעיר שבה 

, הצלבנים בנו מצודות ברחבי הכרמל. אלה הוזכרו גם בתקופה הצלבנית כמרעה וכמקום חנייה לסוסים

 אל כדי למנוע מעבר של מוסלמים דרך הכרמל, הנמצאת כיום בחיפה) ראש מים(ביניהן מצודת רושמייה 

ישובים במשך תקופת השלטון , ככל הנראה, בכרמל לא היו. שהוחזק על ידי הצלבנים, מישור החוף

עיקר השטחים החקלאיים בתקופה הצלבנית ). יתכן כי זהו עוספיה של היום(למעט הכפר עפא , הצלבני

  . היו סביב המצודות הצלבניות

לאחר שבתקופה הצלבנית היה הכרמל . מאנית'ההתיישבות הדרוזית על הכרמל החלה בתקופה העות

והתיישבו היכן , )אנשי עוספיה(ומלבנון ) כרמל-אנשי דלית אל(הגיעו הדרוזים מסוריה , כמעט ריק מאדם

ובכפרים היו חלקות חקלאיות בין , בכרמל היו פזורים בוסתנים. שהיו מקומות ישוב קדומים לפניהם

בראשית חודש : " מספרת19-בת המאה ה, יזהומרי אל, עולי רגל נוצריים ביקרו בכרמל. הבתים

בזהירות רבה פסענו בטור . יצאתי אל אחד מן הבוסתנים שבסמוך לחיפה, באחר צהריים נעים, אוקטובר

משכן החקלאי , וחלפנו על פני מלונות אבן וטיט, רצוף שיחי צבר, עורפי במורד שביל צר וקצר

 או כפי שהן נקראות בערבית –פומלות , לימון,  דקל,זית, סמבוק, שקד, רימון, עצי תאנה.... ומשפחתו

  ).1984, רס'רוג" (פרחו בבוסתן המטופח,  ומלפפונים מסוגים שונים–לימונים מתוקים , "לימון חילו"

מיעוט הקרקעות הניתנות לעיבוד בכרמל הביא את תושביו הדרוזיים לתור אחר מקורות קרקע נוספים 

מנסורה לדליה : קיץ-לצורך עיבוד האדמות הללו הקימו כפרי. ןבעמק יזרעאל ובפתחו של עמק זבולו

  . למי לעוספיה'וג

הישוב העברי . נפתח פרק חדש בחקלאות על הכרמל, עם הגעתם של המתיישבים היהודיים הראשונים

אנשי .  ליד כפר האריסים זמרין1882-שהוקמה ב, החקלאי הראשון בכרמל היא המושבה זכרון יעקב

המושבה . גפנים-ובעיקר כרמי, )בערוץ נחל דליה(יבוד קרקעות בקעת שפיה המושבה החלו בע

. י"איש ניל, על ידי האגרונום אהרון אהרונסון, הטבע הראשונים-כאן גם ניתנו שיעורי. התפרסמה ביינותיה

  .שפיה-שלמה ומאיר-כבת, בעקבותיה של זכרון הוקמו מושבות נוספות

ראשון הקיבוצים על הכרמל היה בית . ו של הכרמל בכללוהתפתחותה של חיפה השפיעה על התפתחות

, באין קרקעות חקלאיות רבות על הכרמל. 1939-והתמקם במקומו הנוכחי ב, 1936שהוקם בשנת , אורן

לאחר קום המדינה הוקמו עוד ישובים . הכרמל-חוף-עיקר הקרקע החקלאית של הקיבוץ נמצאת במישור

המעובדים ,  ומושב עופר אשר הוקמו בזיקה ישירה לעמקי הטוףל"ביניהם כרם מהר, עבריים על הכרמל

  .על ידיהם עד היום

וניתן , מרבית השטחים החקלאיים שעובדו בעבר ניטשו. עיקר שטחו של הכרמל הוא חורש צפוף, כיום

. או בדמות מדרונות חשופים המכוסים במעט עצי חורש, להבחין בהם בדמות פסגות קרחות בלב החורש

  .הסמוכים למקומות הישוב המעבדים אותם, קלאיים הפעילים הם כתמים קטנים ומפוזריםהשטחים הח
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  עיבוד חקלאי מסורתי בכרמל 

החלקות החקלאיות ממוקמות על במות .  בכפרים הדרוזיים שעל הכרמלות מופיעמסורתיותת עיבוד וצור

החלקות . אלא משולב בו, השטח החקלאי אינו נפרד משטח הכפר. בבקעות ובתוך ערוצי הנחלים, בהר

 אדמת רנדזינה –בבמת ההר בעוספיה . ולרוב מתגורר החקלאי בקצה החלקה, החקלאיות הן משפחתיות

ושורשי הצמחים מסוגלים , אדמה זו עמוקה יחסית. בהירה אשר התפתחה על סלעי החוואר המקומיים

  . זהומכאן תנאי העיבוד הנוחים יחסית באזור, לחדור אל שכבת הסלע החווארי

הפיזור של הגידולים השונים נקבע . ובהן גידולי שדה ומטעים, החלקות מופרדות לעיתים על ידי טרסות

כאשר . המשפחות בחמולה מתגוררות בסמיכות זו לזו: על ידי נסיבות חברתיות של מסורות משפחתיות

. ות באזור אחדהזיתים יהיו מרוכז-הרי שחלקות מטעי, החמולה עוסקת באופן מסורתי בגידול זיתים

מה -כתמים המייצגים במידת, מראה הנוף החקלאי המתקבל הוא של כתמים מרוכזים של גידולים שונים

  .את חלוקת המרחב לחמולות השונות

  על קו פרשת המים, עיבוד חקלאי בבמות

וד השיפועים מא). משנה-ישנן במות שכלל אינן מחולקות בחלוקות(עיבוד הבמות מאופיין בחלקות גדולות 

ויתכן כי נבנו בזמנים מוקדמים יותר בשיטת העיבוד (ולכן רק לעיתים רחוקות נבנות טראסות , מתונים

  . גידולי שדה בלבד–בבמות ). המסורתית

המישורים החקלאיים אשר עליהם .  צרים וארוכים–מטבעם הם מישורים ליניאריים , קווי פרשת המים

  . ועיבוד הקרקע בהם מחייב כבישת דרכי עפר לאורכם,  מנקודות היישוב– לפחות חלקם –מרוחקים 

  .אורן היא דוגמא לדפוס עיבוד חקלאי זה-חקלאות קיבוץ בית

  הטוף-עיבוד חקלאי בבקעות

עמקים נעלמים אלה הם בעלי קרקע פורייה . הטוף מתגלות בהפתעה לאורך צירי הנחלים בכרמל-בקעות

הבקעות הגדולות והסמוכות . קלאות בכרמלבבקעות הטוף מתקיים חלקה הגדול של הח. לחקלאות

, מנגד. והן כוללות בעיקר מטעים לסוגיהם, ל ובקעת עופר"דוגמת בקעת מהר,  מעובדות–למקומות ישוב 

החורש . הוזנחו וניטשו, בקעות מצומצמות בשטחן או מרוחקות ממקומות ישוב ואשר היו מעובדות בעבר

בשוליהן קיימות . נותרו בהן, כמו גם שרידי טראסות, יועקבות העיבוד החקלא, הטבעי לא חדר אליהן

כלולה בתחום (שאיננה מעובדת כיום , בקעת אלון. חורבות המעידות על הישוב שהתקיים בסמיכות להן

  .היא דוגמא לכך, )לאומי-גן

במקום שבו עמד , הישוב ממוקם בפתחה של הבקעה. ל היא הגדולה שבבקעות הטוף"בקעת כרם מהר

). חלק מן המבנים הצלבניים עדיין עומדים היום(ולפנים היתה בו התיישבות צלבנית , זים'יגפעם הכפר א

  . הדרכים לשטחים החקלאיים ממשיכות את הדרכים הראשיות בישוב

אוריינטציית החלקות מוכתבת על . גודל המופרדות על ידי דרכי עפר-ל חלקות רבועות שוות"בבקעת מהר

ריכוז גדול של מטעים נמצא . יווניות זו מופרת רק מעבר לערוץ נחל חרוביםוכ, ידי ציר האורך של הבקעה

גם (ר אותה הוא חוצה ביציאתו מן הבקעה לכיוון הים "ל ובבקעת שי" בערוץ נחל מהר-בחלקה הדרומי 

  "). עין-זייתון אל"וכונו , בעבר היו מטעי הזיתים ממוקמים כאן
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  מגמות התפתחות בנוף החקלאי

ולעיתים אף עלולה להימצא בקונפליקט עם , גומלין עם הישובים סביבה- ה נמצאת ביחסיהחקלאות החי

  . הדבר בולט במיוחד בהקשר של הכפרים הדרוזיים. סביבותיה

הממשיכה מסורות חקלאיות , בשטחי העיבוד בסביבות הכפרים הדרוזיים ניכרת פעילות חקלאית ערה

זאת לצד . גובלי החלקות והמראה האופייני,  העיבודותיקות הבאות לידי ביטוי בעיקר בחלוקת שטחי

. השטחים החקלאיים מהווים גם גורם חשוב בהתפתחות הישובים. שימוש שוטף בשיטות עיבוד מודרניות

, והמסורת המשפחתית של דבקות בשטח החקלאי המשפחתי, הבעלות הפרטית על חלקות העיבוד

נוצר לחץ של . ומונעים בנייה רוויה בתוכו, וך הכפריוצרים מצב של ריבוי שטחים פתוחים מעובדים בת

על רקע זה מתקיימים קונפליקטים . לעבר שטחי החורש בגן לאומי כרמל, התפשטות והתרחבות לשוליים

מבחינה מעשית זהו קונפליקט בין ערכים מסורתיים ושמירת פסיפס . ובין גופי שמירת הטבע, בין הישובים

, אשר שמירתו דורשת התפשטות החוצה אל שטחי החורש הטבעי, יהןשל בתי כפר וחלקות עיבוד בינ

אך יגנו על מרחבי , אשר ישביתו את המראות החקלאיים המסורתיים, ובין מדיניות של הרוויה וציפוף

  .החורש הטבעי

  

   תכנון והקמה– השמורה הביוספרית כרמל. 8
   רקע כללי8.1

  .1989בשנת שהתחוללה יפה הגדולה בכרמל בכרמל נולד בעקבות השרהשמורה הביוספרית רעיון 

הוכרז השיקום עניין ו" הוועדה לשיקום הכרמל"לאחר התפרצויות חוזרות של שריפות באזור הוקמה 

  . פרויקט לאומי

ולנהל את אזור הכרמל תחת המסגרת של שמורה , להגן,  נבחנה בוועדה ההצעה לשקם1990בשנת 

נמצא כי אזור הכרמל אכן מתאים להיות מנוהל בתור שמורה  ולאחר בחינה יסודית של הנושא ביוספרית

  .ביוספרית

על קיום פרויקט של ,  נחתם הסכם בין רשות שמורות הטבע לבין משרד הסביבה הגרמני1991בשנת 

הגרמנים הבטיחו לסייע לישראל להצטרף אל רשת . שיתוף פעולה בנושא שמירת טבע וניהול נופי

במסגרת קשר זה . גרמניה על ידי ועדת האדם והסביבה של אונסקוהשמורות הביוספריות שהוקמה ב

רשות שמורות הטבע . הובטח לשמורה בכרמל ציוד זהה לזה שניתן לשמורות הביוספריות הגרמניות

התחייבה להכין את מסמכי ההגשה לועדת האדם והביוספרה ולהעמיד תכנית לניטור ארוך טווח ולמחקר 

  . אקולוגי סביבתי בכרמל

הנתונים להיות תחנה נוספת ברשת להיות השמורה הביוספרית הראשונה באזור והיה ל אמור הכרמ

שטח השמורה אינו גדול . השונותשמורות הביוספריות ב המצטברת מתוך המחקר והניטורהעולמית 

סביבה ושל הכללת הנתונים השינויים במכאן ערכו הגבוה של ניטור , והשינויים החלים באזור הם מהירים

  .אגר העולמיבמ

הגיוון .  אזורים טבעיים ואזורים שנפגעו משריפה כריתה ורעייה,בכרמל יש מגוון גדול של בתי גידול ונופים

האופי מסורתי של יישובים ושל חקלאות והמיקום הגיאוגרפי המיוחד יוצרים נוף מקומי , הגיאומורפולוגי

  .ייחודי הראוי לשימור

  :  רחבותצבו מספר מטרותבתכנון השמורה הביוספרית בכרמל הו
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המשכיות של תהליכים , מגוון גנטי, מגוון מינים, שמירה על משאבים ביולוגיים: מטרות כלליות •

פיתוח , לימוד שיטות עיבוד מסורתיות ושימוש במשאבים מקומיים, מחקר סביבתי, אבולוציוניים

 .והגברת מודעות הציבור לשימור טבע, שימושים ברי קיימא

שימור נופים ים תיכוניים ושימושי שטח , פיתוח קונספט ישראלי לשמורה ביוספרית: תמטרות אזוריו •

, הדגמת שלבי סוקצסיה שונים, מסורתיים שימור המערכות האקולוגיות הטבעיות והטבעיות למחצה

, פיתוח כלים לשימור דינמי ארוך טווח, התיחסות להשפעות ארוכות הטווח של האדם על הסביבה

  .באופן שתוכל להשתלב ברשת הניטור העולמיתבניית המערכת 

פיתוח יכולת ההגדרה וההערכה של שימושים וצורת נוף : ניתוח והערכה של צורות השימוש בקרקע •

שטחים טבעיים , אזורים פגועים כולל מחצבות ואתרי אשפה, תעשייה,  אזורים בנויים שונים–שונות 

  .שונים ושטחי תיירות

  :שיותבוועדה נוסחו גם מטרות מע

  .  שמירת חברות היער והחורש-

  .עשבוניתהבתה הגריגה וה  שמירת חברות -

  .  שיקום מערכות פגועות שונות-

  .  יישום פעולות להשבת חיות בר-

  .  שימור טבע תוך קיום ופיתוח פעילות כלכלית ופעילות נופש-

  .  פיתוח דגם מקומי ישראלי של שמורה ביוספרית נוסח אונסקו-

  .לרשת השמורות העולמית על מנת ללמוד לפתח ולקדם את אזור השמורה הביוספרית כרמל  קישור -

סביבתיים שונים ותוארו באופן כמותי כולל רשימת מצאי החי   נאספו נתוניםלאחר הצבת מטרות אלה

 101(לאחר מכן נערך מיפוי יסודי של שימושי השטח השונים בכרמל . והצומח ובהם הפרטים הנדירים

 וכן נקבע כל אחד משימושי השטח נבדק לגבי מידת התאמתו לאזורי החיגור השונים בשמורה. )במספר

לאור מידע זה נקבעו לשמורה שלושה . לו אזור ספיגה המשתנה בגודלו לפי מידת ההפרעה לסביבה

  :אזורי ליבה הכוללים את המערכות האקולוגיות העיקריות בכרמל

  חל יגוראזור האלון המצוי במזרח הכרמל מעל נ .1

 אזור אורן ירושלים והחרוב .2

  .אזור אלון התבור הכולל גם חרוב בין דלית אל כרמל לבת שלמה .3

  . זה לזה אלו נקבעו מסדרונות אקולוגיים שיקשרו את אזורי הליבהליבהלאחר הגדרת אזורי 

  הוגשה בקשה רשמית להכרה, המיפוי וקביעת דמות השמורה, ההגדרה, עבודת איסוף הנתוניםעם תום

 מאת אונסקו  אכן קיבלה השמורה הביוספרית כרמל הכרה רשמית1997בשנת  .עלי ידי ארגון אונסקו

לשמורה הביוספרית כרמל הוקמה מנהלה משותפת  .והייתה לשמורה הביוספרית הראשונה בישראל

למרות המאמצים . והקרן הקיימת לישראל, רשות שמורות הטבע, הכוללת את רשות הגנים הלאומיים

ם שהושקעו בלימוד האזור לעומק ולמרות שיתופי הפעולה הנרחבים שליוו את הקמת השמורה אין הרבי

  . פעילות ניטור ומחקר מסודרת וניהול השמורה אינו מאורגן כראוי) 2000שנת (עדיין 

  

  שילוב חקלאות בשמורה הביוספרית כרמל 8.2
נושא חשיבותם של קרובי הבר של . ם בית גידול טבעי לקרובי בר של צמחי תרבות חשובימהווההכרמל 

אבות הבר בשמורה הביוספרית כרמל צומחים . צמחי תרבות נדון בפרק הקודם העוסק בחקלאות וסביבה

 אשר ממנה –בראש הרשימה ניצבת אם החיטה . קיומית עצומהושל מיני תרבות בעלי חשיבות כלכלית 

אבי הבר  המזרחית אשר זוהתה בתור בכרמל העדשהבנוסף לחיטה גדלה . תורבתה החיטה התרבותית



 28

כרוב , כרוביתה,  אבי הבר של הכרוב–הכרוב הכרתי של וכן אוכלוסיה קטנה ,  העדשים התרבותיותשל

  . קרובים של מיני תרבות אחריםצמחים נוספיםכן  ו).כולם למעשה מין ביולוגי אחד(הניצנים והברוקולי 

 

 מטעים וגידולי שדה,  כרמים– ל"חקלאות בעמקי טוף עתיקים בסביבת הישוב כרם מהר

  גפנים בואדי משולבים בשטח הטבעי 

 חקלאות מסורתית בין בתי הכפר עוספייה  עמק חקלאי בתוך הכרמל בסביבת עוספיה

 גת עתיקה בסמוך לישוב בשפיה

 בריכת אגירה עתיקה בחירבת סומק
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 חיטה
כלכלית עולמית גידול בעל חשיבות החיטה היא 

החיטה היא גם אחת משבעת המינים . עצומה

שנתברכה בהן ארצנו והיא סימלה ומסמלת את 

ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן  ִחָּטה ֶאֶרץ". (פוריותה של ארץ ישראל

  ).'פרק ח ׁ דברים"ּוְדָבש ֵזית ֶׁשֶמן-ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ

  

  

  

חיטה חד :  שלוש קבוצות מיניםסוג חיטה כוללה

   . דו גרגרית וחיטת הלחם–חיטה קשה , גריתגר

ואחר כך גם במקומות , גילה אהרון אהרונסון בראש פינה, "אם החיטה "–את חיטת הבר הדו גרגרית 

. ובכללם הכרמלאם החיטה צומחת בארץ בעיקר באזורים טרשיים  .נוספים בעבר הירדן ובארץ ישראל
,  בין חיטת בר חד גרגרית לבין בן חיטה קטועחיטת הבר הדו גרגרית נוצרה מהכלאה שקרתה בטבע

גם בן החיטה הקטוע גדל בארץ באדמות לחות בשפלה בשרון בעמקים . וממנה תורבתה החיטה הקשה

תהליך התרבות היה מבוסס על מציאת פרטים של חיטה אשר פגועים במנגנון פיזור הזרעים . ובכרמל

ולייצר לאחר שנים מספר מאגר , יה לאסוף זרעיםמפרטים כאלה ניתן ה. והשיבולת שלהם אינה מתפרקת

 . זרעים ששימש להזנה ולזריעה

מחיטה זו מכינים קמח . את החיטה הקשה מגדלים בשטחים נרחבים בארץ ישראל בעיקר במגזר הערבי

חלקן דומות מאוד לחיטת , בשדות החיטה הקשה במשק הערבי שפע של צורות. מצות ואטריות, לפיתות

 . שנים12,000 עד 10,000-לפני כל כי תרבות החיטה הקשה התרחש בארץ ישראל כיום מקוב. הבר

המכלוא של החיטה הקשה עם בן החיטה הפרוע .  נפוצה החיטה אל אזורים אחרים בעולםלאחר מכן

  . שם נפוץ מין זה, ןנוצר כנראה באירא, שממנו תרבתו את חיטת הלחם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עצם תרבות זני בר והחיטה , לכלית והתזונתית האדירה של החיטהיש לציין כי מעבר לחשיבות הכ

  .והמעבר לחקלאות היה ציון דרך משמעותי בהיסטוריה האנושית, בראשם

  . המינים השונים של חיטת הבר והחיטה התרבותית והקשרים ביניהם-תרבות החיטה  
  "בין חיטי בר וחיטי תרבות"מתוך מאמרו של אבינועם דנין 

 ועליו שלוש לספירה 42מטבע ישראלי משנת 
נת המלוכה שיבולי חיטה המטבע הוטבע לכבוד ש

  שלטון אגריפס הראשוןהשישית של 
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אבות הבר של מיני תרבות הם מקור בעל ערך עצום לתכונות שונות אשר אבדו לזנים התרבותיים במהלך 

'  גילו פרופ1978-ב. תזונתיים החיובייםלחיטה התרבותית אבדו חלק מערכיה ה. ההשבחה והטיפוח

בעוד שחיטה . לידיה אביבי ממכון וייצמן כי גרגרי חיטת הבר עשירים בחלבונים' משה פלדמן ופרופ

- ל150בחיטת הבר ניתן למצוא בין , ג של גרגרים" גרם חלבונים לכל ק170-  ל110תרבותית מכילה בין 

אולם פוטנציאל , נציאל עצום להשבחת חיטה תרבותיתפוט כאמורלחיטת הבר  .ג" גרם חלבונים לק270

   .זה לא נוצל עד היום

המטרה הסופית של השימוש בחיטת הבר להשבחת החיטה התרבותית : " כתב אהרונסון1910 -בכבר 

היא לייצר מעט יותר לחם בעבור מעט פחות כסף ולהרחיב את יצור החיטה למקומות בהם הוא יקר או 

 ".בלתי אפשרי כיום

מאוניברסיטת דובקובסקי '  ופרופ מאוניברסיטת חיפהפחימה' פרופ -חרונה הצליחו שני חוקרים לא

לגלות ולשבט גן שמקורו בחיטת הבר המשפיע על האצת ההבשלה של הגרגרים גם בחיטה קליפורניה 

הגן החדש מסייע בהעברה מהירה ויעילה יותר של החלבונים והמינרלים לגרגר ובסופו של . התרבותית

  .אבץ וברזל,  קמח חיטה עשיר יותר בחלבוניםלייצר ניתןהתהליך 

החוקרים אף מצאו כי הגן הספציפי שגילו נעדר מכל זני החיטה התרבותית בעולם המשמשים לייצור 

כנראה שבתהליך , פחימה' לדבריו של פרופ. הלחמים והמאפים השונים, מסחרי של כל סוגי הפסטות

  . ן מוצרים שיתבססו על זני חיטה מושבחים יהיו מזינים יותרהביות של החיטה אבד הגן ולכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ואכן לאחרונה פורסם על ידי ,  בקרובי הבר הוא עמידויות שונותםסוג נוסף של מקורות גנטיים הקיימי

צמח בר ישראלי עשוי לספק פיתרון למחלת  כי אביב ומאוניברסיטת מינסוטה-מדענים מאוניברסיטת תל

 שהינם עמידים למחלה פטרייתית המאיימת על ,חיטה שרוני-בררו פרטים של בןהחוקרים  .יתחיטה עולמ

גדל בלעדית במישור החוף , שהוא קרוב מרוחק של חיטת הלחםבן החיטה השרוני . גידול החיטה בעולם

ם החוקרים את החיטה פורש תקווה למדעני, המחקר ).אמנם לא בכרמל אך קרוב אליו(. בישראל

- על שם צברי הנבגים האדומים-חילדון (מחלת חילדון הקנה .  במחלת חילדון הקנה של החיטהנאבקיםו

. מסוגלת לגרום נזק כלכלי כבד עד כדי השמדת יבולי החיטה) כתומים המכסים את קני החיטה ועליה

 מזני החיטה 70%- התגלה באוגנדה גזע חדש של הפטרייה המכונה והמסוגל לתקוף כ1999בשנת 

 במשך השנים מאז התגלה הוא התפשט בסיוע הרוחות למדינות קרן אפריקה ועד לתימן כאשר .בעולם

זהו פתרון לטווח  בקוטלי פטריות אך להשתמש אמנם ניתן. התחזיות צופות את הגעתו לישראל בקרוב

כרוך במחיר כלכלי וסביבתי בעוד שימוש במקורות עמידות טבעיים הינם ברי קיימא ונכונים הקצר ה

  .ינה סביבתית וכלכליתמבח

   

  החיטה אם–חיטת הבר הדו גרגרית
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  עדשים
צפון אפריקה , אפגניסטן, פקיסטן, בהודו, ה היא קטנית שדה מבין החשובות ביותר במזרח התיכוןהעדש

-8000 באתרים בני רים הפרה היסטוריים במזרח התיכוןזרעי עדשים נמצאו ברוב האת .ודרום רוסיה

וא בסיפור מכירת הבכורה ליעקב בעבור עדות מקראית מפורסמת לגידול עדשים ניתן למצ.  שנה9000

-וֵַּיְׁשְּת וַָּיָקם וֵַּיַלְך ַוִּיֶבז ֵעָׂשו ֶאת וַּיֹאַכל ֲעָדִׁשים וְַיֲעקֹב ָנַתן ְלֵעָׂשו ֶלֶחם ּוְנִזיד  "'פרק כה בראשית. נזיד עדשים

ְוָהָעם  ֲעָדִׁשים ָׁשם ֶחְלַקת ַהָּׁשֶדה ְמֵלָאה-ַוְּתִהי וֵַּיָאְספּו ְפִלְׁשִּתים ַלַחָּיה" ג "פרק כ' וכן בשמואל ב, "ַהְּבכָֹרה

 ."ְפִלְׁשִּתים ָנס ִמְּפֵני

מלבד העדשה . לעדשה מחזור חיים קצר ויכולת להניב גם בשנים שחונות. לעדשים ערך תזונתי גבוה

העדשה , העדשה האדומה, העדשה המזרחית: התרבותית מונה הסוג עדשה עוד ארבעה מיני בר

על פי מחקרים כרומוזומליים . כולם מלבד העדשה השחורה צומחים בישראל. שחורההמצויה והעדשה ה

ובדיקת כושר הכלאה עם העדשה התרבותית נמצא כי העדשה המזרחית היא הורה הבר של העדשה 

הסתכלות מדוקדקת על מבנה הכרומוסומים מגלה . עדשה מזרחית צומחת כאמור גם בכרמל. התרבותית

מה ביותר לעדשה מזרחית מאזור תורכיה ואיראן ולא לטיפוס הישראלי ושם כי העדשה התרבותית דו

 .רבות העדשהיכנראה התרחש ת

 

 
  

  

  

  

  

  

 

 
  הורה הבר של העדשה התרבותית–עדשה מזרחית בפריחה 
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  .העדשה התרבותית לא מפזרת את זרעיה ובכך היא נבדלה מעדשת הבר

העדשה השחורה גדלה בבתי גידול מקוטעים אשר ניכרת , תבדרום אירופה ניתן לראות תופעה מעניינ

עדשה זו בעלת גרגרים גדולים אך היא . טרסות ומטעים נטושים, פעת האדם כגון אדמות כרמיםבהם הש

באופן בלתי תלוי בתרבות העדשה (ייתכן שיש כאן שריד למין אשר עבר תרבות באירופה . מפזרת זרעים

 קיימת בית גידול ייחודיגם כאן דוגמא לאקוסיסטמה חקלאית המ. (אך התאקלם חזרה בבר) המזרחית

  )למין בר

  .גם במקרה הזה גדל בכרמל קרוב הבר של מין תרבות בעל חשיבות תזונתית כלכלית משמעותית בעולם

  זרעים של זנים חקלאיים שוניםואיור חלקי הצמח  -  התרבותיתהעדשה
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  חקלאות תיירותית באזור הכרמל. 9
  חקלאיביוספרי כרמל מספר רב של יוזמות תיירותיות בעלות אופי הבתחומי הפארק 

  חוות מקורה
ח חווה הממוקמת במורדות המערביים של הכרמל בפת

בחווה מגדלים גידולים . עמק שנוצר בלוע הר געש עתיק

י וכרם גפנים 'ליצ, אבוקדו, אורגניים שונים כגון זיתים

בחווה פועלת חנות המוכרת תוצרת אורגנית מיצור . ליין

 -כמוכן קיים בחווה יקב בוטיק  . עצמי ומוצרים נוספים

יקב אמפורה ובו מייצרים יינות שונים ובהם גם יינות 

  .גנייםאור

  

  

  "בצל הזית"
במקום מתקיימות סדנאות על זיתים ". פינות ליטוף"מרכז מבקרים השוכן בגבעת עדה ובו בית בד וכן 

  .והפקת שמן זית והפעלות שונות הכוללות מסיק זיתים ועצירת שמן

  

  "פארק הדיג"
סיורים , ים טבעיצפיה בציפורים במקווה מ, אתר תיירות בקיבוץ מעין צבי הכולל אפשרות לדיג בברכות

  .וטיולים שונים ובהם גם ביקור בטחנת קמח משוחזרת מהתקופה התורכית

  

  "עץ השדה"
במקום פעילויות שונות הקשורות בעצירת שמן . חצר חקלאית בגבעת עדה המהווה מרכז חקלאי תיירותי

  .זית ובפינת חי הממוקמת בחצר

  

  "יקב ראובן"
  .טעימות יין ועוד, הרצאות בנושאי יין, מקיים סיוריםיקב בוטיק בגבעת עדה ובו מרכז מבקרים ה

  

  "מחלבת שוורצמן"
. עשירה בפריטים היסטוריים נדירים ותצלומים משפחתיים, מרכז אירוח בחצר משק וותיקה בבת שלמה

  שמן זית ותבלינים מתוצרת משק מקומית, זיתים, ניתן ליהנות מטעימות של מבחר גבינות

  

  :ירותית המקיימת אירועים ופסטיבלים שונים ובהם גם כאלה בדגש חקלאי עמותה תי– עמותת כרמלים
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  "פארק אלונה"

בפארק  הארכיאולוגי הסמוך לעמיקם מתקיימים בתקופת החגים סיורים ופעילויות הקשורים ביין ובהם בקור 

  .בכרם בציר הפקת מיץ ענבים ועוד

   

  :פעילות חקלאית מסורתית ברמת הנדיב
דריכת , המתקנים החקלאיים העתיקים מתעורים לתחייה , חירבת עאקב ברמת הנדיבחגיגה חקלאית ב

  . כבישת זיתים טחינת קמח ועוד, ענבים ליין בגת קדומה

  

  גן אקלום במעגן מיכאל
  במקום מתקיימים סיורים בנושאי זנים חדשים בארץ ותהליך האיקלום הדברה ביולוגית 

  

  והפיכתה לקומפוסטל "איסוף אשפה אורגנית בישוב כרם מהר
בעקבות יוזמה של עמותת ארץ הכרמל , ל מפרידים בין האשפה הביתית לאורגנית"תושבי כרם מהר

איתו היא ,  דשן חקלאי צמחי–העמותה אוספת את הזבל האורגני והופכת אותו לקומפוסט .הפועלת בישוב

  .מדשנת מספר דונמים של חקלאות בישוב

  
   

  שימור פלאי עולם-ע "כרם שפ
  מרכז לתובנה אקולוגית ה

  . ל"כרם שפע הינו מרכז בטבע הממוקם במורדות הכרמל בואך כרם מהר

גת , בריכה טבעית, בוסתן, פינות קסומות לרגיעה, בני מאות שנים, עצי אלון עתיקים, במקום סוכה טבעית

פיתוח צוותי כרם זיתים אורגאנית ומתחם ל, מטבח שדה, מקלחות בסבך עצים, שירותים אקולוגים, עתיקה

  .בדרך ייחודית

המרכז מציע פעילויות וחוויות ייחודיות ובלתי . מרכז הוקם מתוך אמונה ורצון להנחיל את רעיון הקימות 

פיתוח יחסי , שימור סביבה וטבע, הנאה והקניה בנושאי אקולוגיה סביבתית ורגשית: נשכחות הכוללות 

  .שינוי אישי וחברתי ולמידה מתוך חוויה, אנוש

  .רכז פתוח כל ימות השנה ומאפשר הכרות עם כל העונות ומה שהן מביאות איתן המ

  . לשהות במקום ולהשכירו לקיום אירועים אקולוגים חברתיים משפחתיים וקבוצתיים ניתן גם

 

  ומכירת תוצרת חקלאית בשדה     חוות סוסים תיירותית בדרך לעוספייה-פעילות חקלאית תירותית 
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