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  תקציר

 לפגיעה משמעותית מה לעיבוד חקלאי אינטנסיבי תרבמיוחד,  הכשרת שטחים לחקלאות

 הם ,מאידך) Fragmentation(וקיטוע ,  מחדבתי גידול והרס של פגיעה .בסובב האקולוגי

  .חלק מההשפעות של החקלאות האינטנסיבית על המערכת האקולוגית הסובבת

אנחנו . בלתי מעובדים) Patches ( טלאים–" איים "בשדות החקלאיים יש מגוון גדול של

ה לזה בדומ, מביאים בעבודה הזאת הצעה לאכלס את האיים האלה בחברות צומח טבעי

ויגוונו יגדילו  , במידה ויאוכלסו בחברות צומח טבעי,ים כאלה אי.הקיים בשולי האזור המעובד

איים מאוכלסים . אפילו חלקיים,  כמסדרונות אקולוגייםוישמש, בנוסףו ,את הפסיפס האקולוגי

   .לשיפור החזות הנופית של השטחים החקלאיים  גםבצמח טבעי יתרמו

בנינו , שב שדות מיכהבאזור נחל האלה הזורם מדרום למו,  בשפלה הדרומיתבחלקת מחקר

בלב ,  אייםלאכלוסשמשמעותו היא הצעה  )Habitat Improvement (מודל לטיוב אקולוגי

איתור איים , סקר ראשוני וניתוח שטח: על חמישה שלבי עבודההמודל מבוסס  .שטח חקלאי

 .מדיניות העתקה והעתקה של המינים הנבחרים, אפיון אזורי שוליים הסמוכים לאיים, לאכלוס

אנו מאמינים שעבודה ו , חברות צומח טבעי אינן מצליחות להתבסס באופן טבעי,ברוב האיים

  . בחברות כאלה,תאפשר לאכלס את האייםל "על פי המודל הנ

 )Ecological Restoration( יתרום לשיקום אקולוגי טבעיצומח חברות  של האיים באכלוס

,  טבעי–אי  חקל:מעורב הטרוגני נוף רבאזורים אלה ייווצ. של אזורים חקלאיים ושוליהם

 והוא     , לנוף כזה יש  ערך אסטטי גבוה". חקלאות נופית"שאנחנו מבקשים להגדירו במושג 

, בין היתר, מהווה גם נכס חברתי חשוב בעידן בו הערך הכלכלי של שטחים פתוחים נגזר

  .מתרומתם לתיירות ולנופש

בדים לבין ההשקה בין השטחים החקלאיים המעונקודות וללאיים  ונכונה מקצועית התייחסות

 ליצור בתי גידול חדשים המבוססים היכול,  לשדות החקלאייםמשיקיםהשטחים הטבעיים ה

,  הגדלה של ההטרוגניות של חברות הצומח תוך,צומח הטבעי שבשולים ה חברות הרכבעל

  .פיתוח חקלאות נופית ותרומה משמעותית ליצמצום הפגיעה במגוון הביולוג
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  תקציר באנגלית

Development of agricultural lands, primarily for intensive crop production, 

contributed to significant ecological impacts. Damage and destruction of 

ecosystems as well as fragmentation are among the primary impacts of 

intensive agricultural systems. 

However, interspersed among the agricultural fields are a variety of “islands” – 

unutilized patches. In this study, we provide a proposal to inhabit these 

islands with natural vegetation communities, similar in composition to that 

found on the outskirts of the cropped land. Such islands, if inhabited by 

natural vegetation, will increase the diversity of the ecological mosaic, and in 

addition, serve as corridors, albeit partial. Re-vegetated islands will also 

contribute to the esthetics of the agricultural landscape. 

Ella Wadi south of Moshav Sdot Micha, was chosen as a model area for 

habitat improvement, based on re-vegetation of unutilized islands within the 

agricultural landscape. The model process is based on five stages: initial 

surveying and landscape analysis; identification of islands for re-vegetation; 

characterization of the nearby natural vegetation; definition of a policy 

regarding vegetation transfer; and transfer of the selected species and 

individual specimens. For various reasons, in most islands, characteristic 

natural vegetation is unable to propagate and develop naturally, thus the 

importance of the model we propose to re-vegetate the islands proactively. 

Re-vegetation of the islands with local vegetation communities will contribute 

to ecological restoration of agricultural regions and their surroundings. In 

these areas a heterogeneous landscape will evolve, agricultural and natural, 

which we can define under the term “landscape agriculture”. This landscape 

provides high esthetic value, serves as an important social asset in an era 

during which the economic value of open landscapes is often determined by 

their contribution to recreation and tourism.  

Addressing unutilized islands and contact areas with agricultural with proper 

professional tools can bring about new habitats, based on the composition of 

surrounding natural vegetation, that both increase diversity while contributing 

to development of landscape agriculture.    
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  מבוא

המעבר מחקלאות מסורתית לעיבוד חקלאי אינטנסיבי תרם לפגיעה משמעותית בסובב 

וברמה גדולה של גיוון   חקלאות מסורתית מאופיינת ביכולות עיבוד מוגבלות.האקולוגי

המבנה הייחודי הזה יצר פסיפס של שטחים חקלאיים משולבים עם בתי . החלקות המעובדות

ובין החלקות המעובדות , לכן גם נמנע קיטוע של בתי גידול. גידול הטבעיים הסובבים אותם

, באירופה, לדוגמה.  בלתי מעובדים)Patches(" כתמים "-"איים "–נותרו כתמים טבעיים 

 מבתי הגידול החשובים ביותר לשימור טבע קשורים באופן ישיר לשטחים 50% - למעלה מ

 ,Bignal & McCrackent(כה חקלאיים המעובדים בצורה המסורתית באינטנסיביות נמו

קיים ניצול יעיל יותר של שטח השדה המעובד תוך , בחקלאות אינטנסיבית, בניגוד). 1996

שיטות עיבוד . שימוש בשיטות עיבוד חדישותו, הקטנת השוליים והחלקים הבלתי מעובדים

יות אבל מאידך גורמות לבעיות אקולוגיות סביבת, אלה גורמות אמנם לרווח ניכר לחקלאים

המעבר לחקלאות , באירופה: אלדוגמ. המשפיעות על כלל המערכת האקולוגית ומרכיביה

זג אדום , אינטנסיבית פגע בלא מעט אוכלוסיות של עופות מקננים ועופות חורפים כדוגמת

 Aquila(עיט זהוב , )Crex crex(מלכישליו , )Pyrrhocorax pyrrhocorax(מקור 

chrysaetos( , זרון תכול)Circus cyaneus( , בז גמדי)Falco columbarius( ,בז נודד 

)Falco peregrinus( ועוד Blanco et al., 1998)( . פגיעה במגוון רחב של עופות המרכיבים

גורמת לפגיעה בכלל הרמות , את אחת מהרמות הטרופיות הגבוהות ביותר במארג המזון

ה באיזון של המערכת ומכאן לפגיע, הטרופיות המרכיבות את המערכת האקולוגית

  . האקולוגית בכללותה

הבוחנת את כלל מרכיבי , )Landscape Ecology(בראיה רחבה של האקולוגיה הנופית 

 המעבר לעיבוד החקלאי האינטנסיבי פגע בשטחים ,המערכת האקולוגית בראיה מערכתית

  :פתוחים בכמה היבטים

  . החקלאייםתוך הכשרת השטחים, הרס בתי גידול של חברות צומח טבעי •

השטחים הפתוחים  של )Habitat Fragmentation(הפרעה ברצף  •

 . בשולי האזורים המעובדים ,הטבעיים

או טלאים של שטחם לא מעובדים בלב אזור חקלאי " איים "–יצירת מובלעות  •

  .מעובד

ואנו עושים ,  דומהPatch -לתיאור " טלאים"ו" איים"השימוש במונחים : הערה

  . בשניהם,לחילופין,שימוש

פגיעה בהטרוגניות של בתי , פגיעה ברצף שלהם, כל אלה הביאו לצמצום בתי גידול

  .ומכאן לירידה במגוון המינים, גידול

, אפשר גם להניח שחברות צומח שהיו מותאמות יותר לבתי גידול שהוכשרו לעיבוד חקלאי

     .  לעיבוד חקלאיותמ מתאיןשאינ, הנפוצות באזורי שוליים, נפגעו יותר מחברות צומח אחרות
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הפגיעה המשמעותית ביותר של העיבוד החקלאי במערכות האקולוגיות הסובבות אותו היא 

תוצאה נוספת .  השפעה מכרעת על ירידה במגוון המיניםשיש להם  בתי גידול או דלדולהרס

נהוג להשתמש במושג זה . של בתי גידול) Fragmentation(של הפגיעה היא יצירת קיטועים 

). Fahring, 2003( ביניהם ,"טלאים" -אלא ליצירת מקטעים , לא לעצם הפגיעה בבתי גידול

עמדו כבר , על התופעה של שטחים מעובדים עם איים המאופיינים בצומח טבעי ביניהם

  ).2004, נגואיצה ובר(בשטחים חקלאיים בנגב הצפוני 

 ביותר בנוגע לירידה במגוון תא המשמעותיי גידול היבתב נתונים אמפיריים מראים כי פגיעה

במחקר ). Fahring, 2003 (משניתבעוד שלקיטוע של בתי גידול יש השפעה , המינים

במספר מיני עופות התברר כי הרס בתי גידול הוא בעל משמעות רבה יותר בהשוואה  

יש מגוון גדול של ). Fahring, 2002(שהוא בעל משמעות משנית , לקיטוע של בתי גידול

צורתם וקרבתם אחד , והם נבדלים בגודלם, של צומח טבעי בתוך שטחים מעובדים טלאים

לגודל השטחים ולמיקומם . למשנהו או לשטחים של צומח טבעי בשולי החלקות המעובדות

 ,Flather & Bevers(המרחבי יש משמעות בכל הנוגע לכמות ומספר המינים הנפוצים בהם 

שבהם מגוון מינים ,  בתי גידול קטנים ביותר עםטלאיםלעיתים הקיטוע מכתיב ). 2002

  ).Fahring, 2002(מצומצם בלבד 

, בעבודה על הביוגרפיה של איים נבנו מודלים להבנת המשמעות והקשר שבין גודל האיים

 .(MacArthour & Wilson, 1967)מידת קרבתם אחד לשני וכן קרבתם ליבשה , צורתם

יש גישה , כיום". עוין"דעית כאיים בתוך ים המתאר הזה תואר באופן מסורתי בספרות המ

ולאו ,  בנוף מגווןםיותר הטוענת שבתי גידול באזור מקוטע הם מרכיבים הטרוגניי" רכה"

  ).Halia, 2002" (עוין"דווקא איים המוקפים בים 

אפשר גם לתת ביטוי כמותי למרכיבים של  Landscape Metrics  -" כימות נוף"בשיטות של 

 את  שמודדLandscape Composition: ר של כתמים בתוך סביבה זרההצורה והפיזו

 שמודד את הסידור Landscape Configuration – ו הטלאיםהכמות של , המגוון

   ). (Leitao et al., 2006 הטלאיםוהאוריינטציה של מרכיבי 

 כמו כן .בבית גידול מקוטע יידרש שטח גדול יותר כדי להבטיח קיום אוכלוסיה של מין מסוים

כדאי , בניגוד). Fahring, 2002(לקיטוע יש גם השפעה מכרעת על סף הכחדה של מינים 

לבין סיכויו של מין מסוים לשרוד , עוד לציין כי מידת הקשר בין גודל בית הגידול באזור מקוטע

  Harrison & Bruna, 1999)( משמעי -  אינו ברור וחד

. וכן על מגוון המינים) ספר פרטים של מין מסויםמ(למידת הקיטוע יש השפעה על עושר המין 

ובקיום מסדרונות אקולוגיים , הטלאים תלויים כמובן בגודל השטחים המפרידים בין ,אלה

פרוקי , לדוגמה. מינים שונים של בעלי חיים יגיבו באופן שונה לקיטוע בבית הגידול. ביניהם

לו יונקים או עופות יושפעו פחות ואי, עם יכולת מוביליות מצומצמת יפגעו יותר, רגליים

התברר כי באזורים מקוטעים יש , בדומה). Debinski & Holt, 2000(מקיטוע בתי גידול 

יש גם קשר בין ). Gibbs & Stanton, 2001 (ירידה משמעותית במגוון חיפושיות חורש
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 טלאיםה פיזורם המרחבי ומרחק ,טלאיםיכולת התנחלות של מיני צמחים מעוצים לבין גודל 

  ).Yao et al., 1999(מאזור המקור בשוליים 

אפקט " קיים םלאורך קו המגע בין השטחים המעובדים לבין הצומח הטבעי שבשוליה

. יש קשר בין אופי העיבוד החקלאי לבין תפוצת ומגוון המינים בשולי האזור המעובד": שוליים

והן בשולי איים , חים פתוחיםהתופעה קיימת הן בנקודות המגע בין אזורים חקלאיים לבין שט

בשולי אזורים . ברור כי גודל וצורת האי מכתיבים את אורך ואופי שוליו. בלב אזורים מעובדים

, יש מספר מצומצם של מיני צמחים מעוצים, כולל שימוש בריסוס, המעובדים באינטנסיביות

 של צמחים לעומת שטחים שמעובדים בשיטות פחות אינטנסיביות שבהם יש עושר רב יותר

 מגוון המינים תבשולי חלקות המעובדות באינטנסיביו, בנוסף. בשולי האזור המעובד, מעוצים

 Boutin(העלייה במרחק מביאה להגדלה במגוון המינים : תלוי במרחק משולי האזור המעובד

& Benoit, 1998 .(חרקים בחגורה של כמה ובקוטלי מריסוס בקוטלי עשבים תהימנעו 

ובמקרים רבים גם , תורמת לעיבוי כיסוי הצומח בשולים, האזור המעובדמטרים בשולי 

אפשר גם ). De Snoo, 1999(להעשרת מגוון חסרי חוליות ומיני ציפורים הטורפות אותם 

  ).Edge Contrast) "Lietao, 2006 "–למדוד את השינוי בין השוליים לעומק השטח הטבעי 

  :ם בחמישה סוגי כתמיםמבחיני) 597: ע, 2001(פרבולוצקי ופולק 

שריפה ( נוצר כתוצאה מהפרעה קטנה –) Spot Disturbance Patch(כתם נקודתי  .1

אחרי ההפרעה יחלו בכתם כזה ). 'קרחת יער שנוצרה מברק וכד, קטנה בכר עשבוני

  .ייעלם וייטמע בסביבתוהוא תהליכים שבסופם 

עה פגעה ברוב  כאן ההפר.  נוצר בתהליך הפוך–) Remnant Patch(כתם שיורי  .2

). 'שרידי יער באזור חקלאי וכד(קטנים לא פגועים " איים"רה יהסביבה והות

יתחוללו תהליכים  בסביבה. י של הכתם הנקודתהלדינאמיק כאן דומה ההדינאמיק

 .מצב הכתםל מצבה יהיה דומה בסופםש

,    פיזור הטרוגני של משאבים–) Environmental Resource Patch(כתם משאבי  .3

אזור מי תהום , נאות מדבר(התפתחות כתמים עתירי משאבים חיוניים ליא  יב

הוא יציב יחסית לטיפוסים הקודמים , הפרעה-הואיל וכתם זה אינו תלוי). 'גבוהים וכד

 .ואינו נטמע בסביבה במהרה

 כתם הנוצר עקב שינוי זמני באספקת –) Ephemeral Patch(כתם בר חלוף  .4

 ).יים במדבר אחרי גשם חזקהופעת מגוון עשבונ(משאבים 

חורשה נטועה ( כתם מעשה ידי אדם –) Introduced Patch(י אדם דכתם מעשה י .5

 חייו של כתם שכזה תלוי ךאור). 'שפך ביוב הרחק ממקום ישוב וכד, בלב נוף טבעי

 .בהמשך אחזקתו בידי האדם

ל עיבוד  שטחים ש–כתם שיורי מדגים את הכתמים הבלתי מופרים בתוך שטחים מופרים 

  .שטח מופר בתוך שטח מעובד הוא דוגמא לכתם מעשה ידי אדם. חקלאי
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לעיתים אלה .   בלתי מעובדיםטלאים –" איים"ראינו , בלב שטחים מעובדים, במקומות רבים

ערמות סיקול או ערוצי ואדיות שחוצים אזורים , אזורים טרשיים: אזורים שאי אפשר לעבדם

או חוסר כדאיות , בגלל מורכבות העיבוד בהם, ד בהם פסקיש גם אזורים שהעיבו. מעובדים

  . לעיבוד

נקודות ההשקה בין השטחים החקלאיים המעובדים   וללטלאיםהתייחסות מושכלת ונכונה 

 ליצור בתי גידול חדשים היכול, לבין השטחים הטבעיים הנושקים לשדות החקלאיים

ל ההטרוגניות של חברות  הגדלה ש תוךצומח הטבעי שבשולים ה חברותהמבוססים על

שרידותם של בתי הגידול  אפשר לתרום ל,על ידי כך .יצמצום הפגיעה במגוון הביולוגו הצומח

  .הקיימים

על מיעוטם יש מרכיבים של צומח :  אלה אינם אחידים בהרכב חברות הצומח שעליהםטלאים

יים הטבעיים למרות שהשול,  שנתי בלבד-אך ברובם הם מאוכלסים בצומח חד , טבעי מעוצה

  . של השטחים המעובדים עשירים בצומח מעוצה

 כלומר פעולה של טיוב – האלה הם פוטנציאל לפעולה של אכלוס מחדש הטלאיםלדעתנו 

,  שמשמעותה הוא סיוע בהתבססות צומח טבעי מעוצהHabitat Improvement –אקולוגי 

קולוגי ישרת מטרות הטיוב הא. שכיסה את האזורים האלה לפני הכשרתם לעיבוד חקלאי

הטיוב . הנפוץ בשוליים, ויתבסס על מיני הצומח הטבעי, בסיסיות של הנוף האקולוגי הפתוח

יגדיל את ההטרוגניות שלהם ויקטין את הקיטוע בין , יגדיל את מספר בתי הגידול, האקולוגי

  .אם כי ברוב המקרים לא רציפים, בתי גידול על ידי יצירת מסדרונות אקולוגיים

שגיא מציע פיתוח . בעבר כבר והתלות שבין שטחים חקלאיים לשטחים פתוחים עמדעל 

  ).2001, שגיא (סביבתית ככלי חשוב לשמירה על שטחים פתוחים" חקלאות נופית"

 קושרים בין חקלאות נופית לתכנון) 2001, זילגמן ופורת, 2001, פלןק( חוקרים נוספים גם

עשוי לתרום לשימור אקולוגי של " חקלאות נופית"וטוענים כי פיתוח , הנופים החקלאיים

 נעשה שימוש" 2020ישראל " וניתוחה המבוססת על 35א "גם בבחינה של תמ .הסביבה

שמשמעותו שם הוא שילוב בין יחידות חקלאיות ליחידות נוף טבעי , במושג חקלאות נופית

  ).   2004, בסקי'רדיצ(

  אנחנו רוצים.ורות ללא הגדרה מדויקתמופיע במספר רב של מק" חקלאות נופית"המונח 

 מהווה את הביטוי ,של השטח החקלאי) Habitat Improvement( הטיוב האקולוגי להציע כי

  .נעשה שימוש במונח זהגם וכך , המשמעות האמיתית של המושג חקלאות נופיתבעל 

ך מצר"לשטחים פתוחים עם מרכיבי עיבוד חקלאי או צומח טבעי יש תועלת גם בהיותם 

יש גם שיטות ). 2004, יהושוע ורוזנטל(נוף חקלאי הוא מוצר שיש לו ערך כלכלי ". ציבורי

  גםיש, מאידך). 2004, מאיר וקוניאק-נוי(ומודלים לחישוב התועלת הכלכלית ממשאב ביולוגי 

קשה למדוד את התועלת , מעובד או לא, כמו שטח פתוח" מצרך ציבורי"טענה כי בבחינת 

בהיבט זה מתברר כי לנוף חקלאי ). 2004, סדן( שמצרך כזה אינו נסחר בשוק כיוון, הכלכלית
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נראה ). 2004, פליישר ואחרים(יש ערך כלכלי גבוה יותר , כלומר נוף שאינו הומוגני, מעורב

  .מתאים טוב יותר להגדרה של נוף מעורב,  צומח בתוכוטלאים שללכן כי נוף חקלאי עם 

וה גם נכס חברתי חשוב בעידן בו הערך הכלכלי של החקלאות הנופית מהו, יתרה מכך

אינה , החקלאות הנופית, אולם. מתרומתם לתיירות ולנופש, בין היתר, שטחים פתוחים נגזר

יזמי , רשות הטבע והגנים, חקלאים(זוכה למימוש אמיתי בעיקר מכיוון שלשחקנים הבודדים 

לאינטגרטורים העיקריים ,  זאתלעומת. אין תמריץ ממשי לראיה כוללת) בעלי הקרקעו,נופש

אין בנמצא מודל , איכות סביבה וכדומה, משרדי הפנים, הרשויות המקומיות, ברמת המדיניות

, המבוססת על שיקולים אקולוגים,  בתוך שטחי החקלאות,מערכת נופית ,יישומי שישלב

  .כחלק משיקולי ניהול השטח

תווה את תהליך האכלוס מחדש של צומח המודל י. אנחנו רוצים להציע מודל של טיוב אקולוגי

לתוכניות תכנון , מודל יתרגם תיאוריה ומודלים אקולוגייםה.  שבלב אזור חקלאיטלאיםטבעי ב

  .יםוניהול מעשי

  

  מטרות העבודה 

 בלב טלאיםשל ) Habitat Improvement( מטרת העבודה להציע מודל של טיוב אקולוגי

המודל .  העיבוד החקלאי–יעוד המקורי של קרקע בלי לפגוע ב, שטחים חקלאיים ובשוליהם

עם קשר ותלות , יציג מתודולוגיית עבודה שתאפשר טיוב של בתי גידול בשטחים חקלאיים

  .כפי שיידגמו בשטחים הטבעיים שבשולי האזורים המעובדים, לחברות הצומח הטבעי

ורך תכנון ראשוני של ויאפשר שימוש לצ, המודל הוא כלי המיועד ליישום על ידי רשויות תכנון

  .וכן לצורך טיוב של כתמים בתוך שטח חקלאי קיים, שטח

 ויישומו יאפשר להשיג את )Ecological Restoration(המודל יתרום לשיקום אקולוגי 

  :ההישגים הבאים

 .שיקום של בתי גידול טבעיים שנפגעו מההכשרה לעיבוד חקלאי •

ועל ידי כך הקטנת הקיטוע , םיצירת כתמים של צומח טבעי בלב שטחים מעובדי •

 .שנגרם מהעיבוד החקלאי

 -השבחת שטחים פתוחים לרווחת הציבור תוך התמקדות ביצירת תועלת נופית  •

 .סביבתית
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 המתאים לאכלוס בחברות צומח טבעי, בלב האזור החקלאי,    דוגמה לאי - 1תמונה מספר 

  )הצילום מאזור המחקר(

  

  שיטות העבודה 

 :יורים להכרת מאפייני השטחס. 1

מאזור לטרון ועד לאזור  ,  ערכנו סיורים בשפלה2006 דצמבר –במהלך החודשים אוגוסט 

 מאפייני ההשקה בין שטחים חקלאיים עלבסיורים הראשונים ניסינו ללמוד . בית גוברין

את היקף התופעה של איים לא מעובדים בלב או בשולי אזורים ו, לשטחי צומח טבעי

של ומידת הדמיון בין צומח ,  האלהבאיים ניסינו לבדוק את הרכב הצומח ,כמו כן. דיםמעוב

  . כאלה לבין הצומח של השוליים הטבעייםאיים

  : מיינו בהתאם למספר מאפייניםאת האזורים 

  .גודל השטח המעובד .1

 . בלתי מעובדים בלב השטח המעובדאייםנוכחות  .2

 .מידת אינטנסיביות העיבוד במשבצת החקלאית .3

 .נקודות השקה עם הסביבה הטבעית .4

 . סוג חברות הצומח הטבעי .5
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מצאנו רק מעט , אזורים המשיקים למישור החוף, באזורים שבגבול המערבי של השפלה

בקו ,  גם באזורים הגבוהים של השפלה.ולא דגמנו את האזורים האלה, מרכיבי חורש ובתה

תרנו אזורים חקלאיים נרחבים וגם ומזרחה לא אי,  תל גודד– מצפה משואה -אורך תל עזקה 

  ).1מפה מספר (אותם לא דגמנו 

  מפה כללית של אזור העבודה – 1מפה מספר 

 אזור העבודה

  מפה כללית של אזור העבודה– 1מפה מספר 



 

12

12

החלקות  של צומח טבעי בתוך "מפרצים" וגם "איים"במהלך הסקר זיהינו בכמה מקומות 

זיהינו את הכתמים האלה בעיקר בחלקות שאינן מעובדות באופן . הןובשוליהמעובדות 

  . ועקבינטנסיבי אי

במהלך הסיורים סימנו . הסיורים אפשרו לקבל תמונה מרחבית ראשונית על אופיו של האזור

 בכל נקודה צילמנו. על גבי מפה טופוגרפית אתרים פוטנציאלים בהם נצפו האיים החקלאיים

ומאגר תמונות שימש לניתוח הממצאים ובקבלת ההחלטות הנוגעות לבחירת , מספר תמונות

   .העבודהאזור 

  

  : צומח טבעי באזור המחקרסקר. 2

הסקר . )2מפה מספר  (במהלך המחקר ערכנו סקר בוטני בעמק החקלאי ובשלוחות סביבו

 ועד , חוצה את ערוץ נחל האלה גפן–כביש שדות מיכה ש מהנקודהכלל את כל אזור המחקר 

  . לאזור חרבת סעוד הנמצאת מערבית למושב לוזית

  : ידי הבוטנאי מר יאיר אור ומטרתו הייתה הצומח נעשה עלגימותד

  . על כל אחד מהמפנים שבשולי העמקומח הטבעיאפיין את חברות הצל .1

 . שעל המפנים השוניםומחאפשריים בין חברות הצההבדלים ה אפיין את ל .2

  .לאפיין את מיני הצומח הטבעי בעמק החקלאי .3

  : את אזור הסקר חילקנו לשלושה בתי גידול

  .ערוץ נחל האלהזורם בתוכו  שלוביאליעמק האה .1

 .)שלוחה מערבית(המפנה הדרום מזרחי  .2

 .)שלוחה מזרחית(המפנה הצפון מערבי  .3

בכל בית גידול . הסקר התבצע רגלית תוך מעבר בכל אחד מבתי הגידול הנזכרים לעיל

בשתי השלוחות נבחנו גם אחוזי כיסוי הצומח של . נרשמו מיני העצים והשיחים האופייניים לו

  . צומח מעוצה וגיאופיטים בלבדההתייחסות בסקר הייתה ל. ם השליטיםהמיני
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  אזורי העבודה ואזורי הסקר הבוטני  - 2מפה מספר 

  אזורי העבודה והסקר הבוטני– 2מפה מספר 

 אזורי בעבודה
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  ):Nested Quadrats(שיטת הריבועים המקוננים . 3

פרבולוצקי (שיטה זו מאפשרת ללמוד על השינוי במספר המינים עם העליה בגודל השטח 

, שבו מספר המינים מתייצב ואינו גדל עם הגדלת יחידת הדגימה, ריבועגודל ה). 2001, ופולג

  ). 1איור מספר ( הנדרשת לדגימה במחקר תהוא יחידת השטח המינימאלי

על מנת למצוא את גודל הריבוע בו מספר המינים מתייצב ואינו גדל עם הגדלת יחידת 

 כאשר אורכה של, מרובע מטר 25הגדרנו את יחידת הדגימה הבסיסית כריבוע של , הדגימה

 25כך בדקנו ריבועים בגדלים של . 2כל פעם הגדלנו את צלע הריבע פי .  מטר5כל צלע הוא 

בכל מפנה ערכנו שלש דגימות לבחינת ריבוע . ר" מ1,600 - ר ו" מ400, ר" מ100, ר"מ

  . הנדרשיהדגימה המינימאל

  :מדדים אקולוגיים נבחרים. 4

מפנה דרום (מורכב משתי שלוחות בעלות מפנים שונים אזור המחקר כלל אזור שוליים ה

בחרנו לבחון את מידת הדמיון בין חברות הצומח על שני , אי לכך). מזרחי ומפנה צפון מערבי

 -) Species Richness(המדדים האקולוגיים שנבחרו כללו את עושר המינים . המפנים

 מדד המלמד על - )Relative Abundance(מספר המינים השונים בכל מפנה ושפע יחסי 

  ).477: ע, 2001, פרבולוצקי ופולק(היחסיות הכמותית של המינים השונים בכל מפנה 

  :GISמיפוי . 5

. א של החברה להגנת הטבע ערכנו את המיפוי הדיגיטלי" של מכון דשGISבעזרת יחידת ה 

  . לשם הפקת המפות הנדרשותArcViewנעזרנו בתוכנת 

  :ים להעתקהבחינת פוטנציאל הצמח. 6

      : העתקה מתחלק לשני חלקיםפוטנציאל הצמחים להבחינת 

  : אקולוגית– בחינה תיאורטית .א

 נבחנו )  1978,  ואחריםויזל, 1983, בנה והלר ל,1982, לבנה והלר (פרות בעזרת מקורות ס

   .אכלוס מחדש של האיים הטובים ביותר אחרי להם סיכויי הישרדותשהצמחים המעוצים 

  :ינה מעשיתבח. ב

ל באשתאול "ערכנו סיור במשתלת קק, כדי לברר את הצד המעשי של העתקת צמחי בר

והאופן המעשי להעתקתם לאזור , במטרה להכיר את מיני הצומח הטבעי הקיימים במשתלה

   . המחקר
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 הדומות חברות צומח טבעיהמאוכלס ב, בלב השטח החקלאי, דוגמה לאי  -  2תמונה מספר 

  )אזור בית ניר(חברות בשולי האזור החקלאי ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ולא , שנתי-המאוכלס בעיקר בצומח חד, בלב השטח החקלאי, דוגמה לאי  - 3תמונה מספר 

  .)הראלאזור (בשולי האזור החקלאי שחברות ל הדומות בחברות צומח רב שנתי מעוצה
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  תוצאות

  :סקר כלליים של אזורי הםמאפייני. 1

ן כיוו. אך קיימים מאפיינים דומים, אינו זהה, משני צידי העמק,  על השלוחותהמגוון הבוטני

 ,שהסקר נערך בחודשים בהם אפשר לראות על פני השטח רק צמחים רב שנתיים

   .התייחסותנו מתמקדת בהם

ובשלוחה ים תיכוני  חורש חברותת בעיקר ושולט) מפנה דרום מזרחי(בשלוחה המערבית 

הים תיכוני אפשר למצוא גם חברות של  החורש חברות מלבד) ערבימפנה צפון מ(המזרחית 

  . ים תיכוניתבתה

  ):דרום מזרחיהמפנה ה(מאפייני השלוחה המערבית . א

מינים .  ואלת המסטיקיאת השלוחה מרכיבים בעיקר חבורת הצמחים של אשחר ארץ ישראל

, עוזרר קוצני, ) בודדיםעצים(חרוב , צלף קוצני, שיזף מצוי: נלווים המופיעים בשטח כוללים

בחלקה . כתלה חריפה ואספרג החורש, סירה קוצנית,  מצויהגעדה,  מצויאזוב, שרביטן מצוי

  . גם בר זיתנפוץהעליון של השלוחה 

בחלק התחתון  . קיים גרדיינט של אחוז כיסוי מיני הצומח מבסיס השלוחה ועד לשיא גובהה

 50 -בחלק המרכזי מגיע שיעור הכיסוי ל.  אחוז כיסוי של מרכיבי הצומח40 – 30 -יש כ

  .  אחוז70 – 50 -ובחלק העליון אחוז הכיסוי מגיע ל, אחוז

  ):יצפון מערבהמפנה ה(מאפייני השלוחה המזרחית . ב

, בר זית, אלת המסטיק, אשחר ארץ ישראלי: חבורת הצומח בשלוחה זו כוללת את המינים

, )מעט(אורן : קיימים מינים מלווים הכולליםכמו כן . כתלה חריפה, סירה קוצנית, י"אלה א

, )מעט ( מצוישקד, לוטם שעיר, שלהבית, מרווה משולשת, עוזרר קוצני, אלונים, )מעט(חרוב 

  ).מעט ( רפואילבנה

  :מאפייני העמק החקלאי. ג

 נפוצים  בנוסף. ושיח אברהם מצוישיזף, אשל: הצמחים הבולטים לאורך שולי הערוץ כוללים

   .צמחים אלו שייכים לקבוצת צמחי המעזבות. וקיקיון, קנה- עב, ינבוט, פטל, רשומ: השיחים

 שמחוץ לאזורי הדגימה ראינו אתריםגם ב.  עצי השיזף לאורך הערוץתפוצתחשוב לציין את 

  . עצי שיזף כעצים דומיננטיים הנפוצים לאורך ערוצי הוואדיות

  

 :  בחירת שטח עבודה. 2

שבמרכזו זורם , )מ" ק2 -ורוחבו כ, מ" ק3 -אורכו כ(אלי רחב יבאזור העבודה הוא עמק אלו

, מיכה שדות: בין הישוביםמבחינה גיאוגרפית נמצא העמק . )3מפה מספר  (ערוץ נחל האלה

העמק . כיוון זרימתו של הערוץ באזור המחקר הוא צפון מזרח לדרום מערב .עגור ולוזית

אזורי חקלאות , מטעים: גוונים וכולליםהגידולים החקלאיים בעמק מ. מעובד כמעט במלואו
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. יש בעמק משבצות קרקע שעיבודן החקלאי פסק, בנוסף. שלחין ואזורי חקלאות בעל

  .שלא עובדו כלל" איים"משלבים פסיפס ב

  :ף שולי הנחל משתנה וכוללונ

 . אזור גידולים חקלאיים הנושקים לגדות ערוץ הנחל .1

 .שרידי שריפות, סיקולי אבנים, גזם: אזור אתר פסולת חקלאית הכולל .2

 . משבצות קרקע לא מעובדות .3

 פזורים איים, לכן. במקרים רבים נוצר שילוב של אתר פסולת חקלאית ומשבצות לא מעובדות

  .בלתי מעובדים בעלי אופי שונה וגודל שונה לאורכו של אזור המחקר

 מצפון מזרח לדרום -  של השלוחותןנוכיו. וחות טרשיותמשני צדדיו של העמק החקלאי של

 על השלוחה -  הראשון מפנה צפון מערבי:ניתן למצוא סביב העמק שני מפנים, אי לכך. מערב

למצוא אפשר על השלוחות ערבית  על השלוחה המ- והשני מפנה דרום מזרחי ,המזרחית

המסלע של האזור  . למרעהגםמשמשים טרשים אזורי ה. צומח טבעי האופייני לאזורחברות 

  .    הוא גירני ומחופה בנארי

 :לבניית המודל של הטיוב האקולוגי מכמה סיבותנבחר אזור זה ה

עד לחלקות שהן ,  מחלקות מעובדות באינטנסיביות-יש בו עושר של עיבוד חקלאי  •

 . על סף נטישת העיבוד החקלאי

 .מגוון של חברות צומח טבעי •

 .בין חלקות חקלאיות לאזורים של צומח טבעיריבוי של נקודות השקה  •

 .בלב חלקות חקלאיות, לא מעובדים איים נוכחות של •

 . לאזורים אחרים בשפלה, יש מאפיינים דומים בין האזור הנבחר •

עם  אפשרות יישום , יש דמיון בין חבל הארץ הזה לאזורים גיאוגרפים אחרים •

 .התוצאות בחבלי ארץ נוספים
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   פוטנציאליים לטיוב אקולוגיאיים  – 3מפה מספר 
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 Nested( שיטת הריבועים המקוננים - קביעת שטח המדגם . 3

Quadrats :(  

  תוצאות דגימת הריבועים המקוננים: 1טבלה מספר 

 מספר מינים מצטבר בריבוע  )מספר המין (שם המין )ר"מ(גודל שטח 

25  1 
   )1(  עוזרר קוצני 
100  4 
   )1 (זרר קוצניעו 
  )2 (בר זית בינוני  
  )3 (י"אשחר א  

  )4 (אספרג החורש  
400  6 
   )1(עוזרר קוצני  
   )5 (אלת המסטיק  
  )6 (פואה מצויה  
1600  7 
   )1 (עוזרר קוצני 

   )4 (אספרג החורש  
  ) 5 (אלת המסטיק  
   )6( פואה מצויה  
  )7 (חרוב מצוי  

   

 1 הגרפי של תוצאות דגימת הריבועים המקוננים כפי שמוצגים בטבלה מספר את התיאור

  .1אפשר לראות באיור מספר 

  תיאור תוצאות דגימת הריבועים המקוננים : 1איור מספר 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ושטח הדגימה6אפשר להבחין שעקום האיור מתחיל להתיישר כאשר מספר המינים הינו 

  .ר" מ400נימום לדגימה באזור מחקר זה הוא ריבוע המי, לכן. ר" מ400הוא של 
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  :מדדים אקולוגיים של אזורי השוליים. 4

  ) Species Richness(עושר המינים . א

עושר המינים . הוא אחד המדדים לאפיון של חברה אקולוגית) מספר המינים(עושר המינים 

אזור המחקר את עושר המינים ב. מלמד על מספר המינים המרכיבים את החברה האקולוגית

  . 2ניתן לראות בטבלה מספר 

   עושר המינים באזורי השוליים של אזור המחקר– 2טבלה מספר 

 מזרחידרום מפנה  מערביצפון מפנה 
  י"אלה א

  אלון מצוי

 אלת המסטיק אלת המסטיק
 אספרג החורש אספרג החורש

 י"אשחר א י"אשחר א
 בר זית בינוני בר זית בינוני

  שלתולה משומרו
 סירה קוצנית סירה קוצנית

 עוזרר קוצני עוזרר קוצני
 עירית גדולה עירית גדולה

 פואה מצויה ה מצויהאפו
  פיגם מצוי  

  צלף מצוי
  קידה שעירה

  שרביטן מצוי שרביטן מצוי

  

  :עושר המינים שנמדד באזור המחקר מלמד על מספר מגמות

 .מגוון המינים רב יותר במפנה הצפון מערבי .1

כל שאר המינים שנמצאו במפנה הדרום מזרחי נמצאו גם במפנה הצפון , עט פיגםלמ .2

 .מערבי

 . מהמינים שנמצאו במפנה הצפון מערבי לא נמצאו במפנה הדרום מזרחי33% -כ .3

   )Relative Abundance(שפע יחסי . ב

 3טבלה מספר . מדד זה מלמד על היחסיות הכמותית של המינים השונים באזור המחקר

  . את השפע היחסי הממוצע באזור המחקרמציגה
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מפנה צפון מערבי מפנה דרום מזרחי

   שפע יחסי של המינים השונים באזורי השוליים– 3טבלה מספר 

    מערבימפנה צפון   מזרחימפנה דרום 

 ליחידת ממוצע
 400(דגימה 
  )ר"מ

מספר פרטים 
  מצטבר

בכל שטחי 
  )n=3 (הדיגום

 ליחידת ממוצע
 400(דגימה 
  )ר"מ

מספר פרטים 
  מצטבר

בכל שטחי 
  שם המין  )n=3 (הדיגום

 י"אלה א 3 1.00 0 0
 אלון מצוי 9 3.00 0 0

 אלת המסטיק 17 5.67 35 11.67
 אספרג החורש 33 11.00 26 8.67
 י"אשחר א 4 1.33 16 5.33
 בר זית בינוני 11 3.67 11 3.67
 מרוה משלושלת 1 0.33 0 0

 סירה קוצנית 150 50.00 1 0.33

 עוזרר קוצני 38 12.67 54 18.00
 עירית גדולה 5 1.67 15 5.00
 פואה מצויה 5 1.67 5 1.67
  פיגם מצוי 0 0 3 1.00

 צלף מצוי 7 2.33 0 0
 קידה שעירה 2 0.67 0 0

 שרביטן מצוי 5 1.67 4 1.33

  

  .2 אפשר לראות בצורה גרפית באיור מספר 3את נתוני טבלה מספר 

   אזורי הדגימהשפע יחסי של המינים באזור המחקר על פי: 2איור מספר 
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  :נתוני השפע היחסי מלמדים על מספר מגמות באזור המחקר

נמצא ) עוזרר קוצני ועירית גדולה, י"אשחר א, אלת המסטיק(בארבעה מינים  .1

  .שפע יחסי גבוה יותר במפנה הדרום מזרחי

  .סירה קוצנית היא המין הדומיננטי במפנה הצפון מערבי .2

 . בשני המפניםעוזרר קוצני דומיננטי .3

  .  השפע היחסי של בר זית בינוני ופואה מצויה דומה בשני המפנים .4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )אזור משמר דוד ( שטח חקלאיבדוגמה לאי לא מעובד בל - 4תמונה מספר 

  

  והמאפיינים האקולוגיים שלהם,  מינים מתאימים להעתקה. 5

רבי ובמפנה הדרום מזרחי בחינת מגוון המינים המעוצים הרב שנתיים במפנה הצפון מע

בשני (י "אשחר א, )בשני המפנים(אלת המסטיק : מלמדת על שישה מינים הכוללים את

מפנה (י "אלת א, )בשני המפנים(עוזרר קוצני , )בשני המפנים(בר זית בינוני , )המפנים

  ).2טבלה מספר ) (מפנה מערבי(אלון מצוי , )מערבי

 המינים האלה כדי להעריך את מידת התאמתם בדקנו גם את המאפיינים האקולוגיים של

  .להעתקה

  :ל"להלן סקירה קצרה של המאפיינים האקולוגיים של כל אחד מששת המינים הנ
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צומח על קרקעות שונות  ):212: ע, 1982, לבנה והלר, 104: ע,  ואחריםויזל(אלת המסטיק 

נפוצה גם על אדמת  אלה .המין מותאם לתנאי יובש ועמיד בפני כריתה ורעייה. ומגוונות

  .טרשים מכוסה בקרקע רדודה

שכיח באזורים הסובלים ,  תפוצה ים תיכונית):216: ע, 1982, לבנה והלר(י "אשחר א

. בעל מנגנון הפצה יעיל על ידי ציפורים. בעל כושר התחדשות טוב לאחר כריתה. מרעיית יתר

  .אחד המינים אשר בונה ראשון חברות צומח

 שייך לקבוצת המינים ):23: ע, 1983, לבנה והלר, 104: ע,  ואחריםויזל(בר זית בינוני 

 ריבוי עצי בר .בית גידול מאופיין באזורים יובשניים. המתחדש מצוואר השורש לאחר שריפה

  .ככל הנראה להפסקת הרעייה בשטח זה, בינוני קשור זית

  .י" בעל תכונות הדומות לאשחר א):136: ע, 1982, לבנה והלר(עוזרר קוצני 

ון המין מעדיף קרקע טרה רוסה ורנזינה במפנה הצפ): 210: ע, 1982, לבנה והלר(י "אלה א

  .בטבע מתבססים הנבטים בעיקר במקומות מוצלים ועשירים ברקבובית. מערבי

עמיד למדי .  מעדיף קרקעות שמוצאן מסלעי גיר):27: ע, 1982, לבנה והלר(אלון מצוי 

בעל יכולת התחדשות מהירה . תנאים של כריתה ורעייהבטמפרטורות גבוהות ויובש וכן ב

עשוי להיות , קרח ובמקומות שבהם אין די מים ולחות, העלה קשה. אחרי כריתה ושריפה

    .כשיח רב גזעים וצפוף דוקר ממש ולגדול

תנאים והשוואתם ל, ששת המינים לעילמ  אחדיים של כל האקולוגבחינת המאפיינים לאחר

 ששת  כיאפשר לסכם, ן היתר הפרעות מתמשכותאקולוגיים הכוללים ביהסביבתיים באיים ה

פיינים  בדיקת המאכדאי עוד לציין כי יתכנו מקרים בהם. המינים מתאימים להעתקה

צמחים הנפוצים בשוליים אינם מתאימים להעתקה לאיים ש האקולוגיים תצביע על כך

  .החקלאיים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מאוכלס בצמחיה הדומה לצמחיה של שולי האזור ו שאינ  דוגמה לאי -  5תמונה מספר 

 )אזור המחקר (החקלאי
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  המודל

מטרת המודל היא לסכם . אקולוגי של איים בלב שטחים חקלאייםודל העבודה לטיוב להלן מ

  .את העקרונות והשלבים העיקריים באכלוס האיים על ידי חברות צומח טבעי

וחלק מהשיקולים , ת עבודה ותוצאותדרכי הפעולה המפורטות מסוכמות בפרקים של שיטו

  .העקרוניים מסוכמים בדיון

  :ניתוח שטח לבחירת משבצת מתאימה. א

משבצת חקלאית שיש בה איים : על ידי סקר שטחי חקלאות מאתרים שטח מתאים לעבודה

  .שולי האזור החקלאי יכולים להיות עם חברות צומח טבעי או שטחים מיוערים. לא מעובדים

המתאימים לאכלוס בחברות צומח , בתוך השטח החקלאי, ם לא מעובדיםאיתור איי. ב

  :טבעי

חשוב להעדיף איים גדולים ככל האפשר ואיים . בשטח החקלאי יש למפות ולאפיין את האיים

עדיף לבחור במגוון של איים . או רצועות לא מעובדות שישמשו גם כמסדרונות אקולוגיים

, ה ביניהם ומידת הקרבה לשולי האזור המעובדמידת הקרב, מסלע/בהיבטי תשתית קרקע

  ).ראה פירוט בדיון(ככל האפשר , כדי ליצור פסיפס מגוון

  :אפיון אזור השוליים לצורך לימוד פוטנציאל המינים להעתקה. ג

  ) ראה פרקים שיטות ותוצאות–לצורך פרטים (

לעשות חשוב . עריכת סקר צומח לאפיון חברות הצומח הטבעי בשולי האזור המעובד .1

וצריך לדגום , כי יתכן וחברות הצומח סביב השטח החקלאי הן הטרוגניות, סקר מקיף

מדדים אקולוגיים כדוגמת . יש לדגום גם צמחים בשטחים החקלאיים עצמם. את כולן

עושר מינים ושפע יחסי יכולים לסייע בהבנת מאפייני חברות הצומח הטבעי בשולי 

  .האזור המעובד

הריבועים המקוננים ילמד על יחידת הדגימה המינימאלית  צמחים בשיטת דגימת .2

 .הרצויה לבחינת מגוון המינים ותפוצתם בכל יחידת שטח

  :מדיניות העתקה ואכלוס. ד

ששה מינים של , לדוגמא,  והשימוש במדדים אקולוגיים שאנחנו ערכנו הציףגימההד, הסקר

התייחסות לגודל האיים ב, בנוסף). ראה פרק תוצאות(צומח מעוצה המתאימים לאכלוס 

ראה (וכן באכלוס בעצי שיזף , ומספרם אפשר לשקול גם אכלוס במיני צמחי בתה נפוצים

  ).דיון

  :פרקטיקה של העתקה. ה

  .חלק זה צריך להתבצע על ידי אנשי נטיעות בשיתוף מתכנני נוף אקולוגי

חס הכמותי בין את הי. כדי להקל על קליטת העצים, במידה וקיים, יש לטפל בצומח חד שנתי

צפיפות האכלוס צריכה . המינים לאכלוס יש ללמוד מהדיגום בשיטת הרבועים המקוננים

  .כדאי לערוך נטיעות עד שולי האי. להיות גבוהה יותר מאשר בשטח הטבעי
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  :בלב שטחים חקלאיים" איים"להלן תרשים של מודל העבודה לטיובם האקולוגי של 
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  דיון

. מסיבות טופוגרפיות או אחרות, ש איים רבים שאינם מעובדיםבלב השטחים החקלאיים י

המודל לאכלוס . איים כאלה הם פוטנציאל טוב לאכלוס על ידי חברות צומח טבעי, לדעתנו

לאכלוס כזה יש השפעה מכרעת הן על שיקום . איים בחברות צומח טבעי הוא מוקד העבודה

  .כיבים אלה מתמקד הדיוןבמר. אקולוגי והן על שיקום נופי באזורים חקלאיים

ופגיעה ברצף של הנוף , הרס בתי גידול כתוצאה מהכשרת שטחים לעיבוד חקלאיפגיעה ו

). Fahring, 2003(האקולוגי הם הסיבות העיקריות לפגיעה בחברות צמחים ובעלי חיים 

ואחר כך , למניעה של פגיעה בבתי גידול, ראשית, מאמצי השימור צריכים להיות מופנים

  .ם בתי גידול שנפגעולשיקו

שימור מערכות אקולוגיות שלמות הוא אתגר ומטרה לכל מי שעוסק בשיקום נוף אקולוגי       

)Restoration Ecology .( התנאים הבסיסים להשגת מטרה זאת הם שטחים נרחבים

 מסדרונות אקולוגיים או סידור טוב של איים אינו פיצוי על אבדן בתי גידול . ורציפים

Harrison et al., 1999)( .קיום מסדרונות אקולוגיים בדמות איים בעלי צומח טבעי, אבל, 

. ותורם תרומה מכרעת לשיקום אקולוגי,  מקטין את עצמת הפגיעה,בלב שטחים חקלאיים

בלב השטחים ,  איים- אבל שטחים בלתי מעובדים, השטחים החקלאיים יוצרים קיטועים

 יגדילו את הפסיפס האקולוגי ויכולים, צומח טבעיבמידה ויאוכלסו בחברות , החקלאיים

איים אלה יכולים לתרום ליעילות , על ידי כך. אפילו חלקיים, לשמש גם כמסדרונות אקולוגיים

  . השיקום האקולוגי

יש בעלי חיים הנזקקים במהלך מחזור חייהם למגוון בתי גידול כדי להבטיח את , בנוסף

צירה של פסיפס בתי גידול יתרום לשימור יעיל יותר של י, לכן). Law et al., 1998(קיומם 

  .מרכיבי החברות הטבעיות

. תכנון יעיל של אכלוס איים בלב השטח החקלאי מחייב העדפה של איים גדולים ככל האפשר

ולכן גם יציבות , לחברות צומח מגוונת יותרעם סיכוי , לאיים כאלה כושר נשיאה גדול יותר

העדפה של יצירת מסדרונות אקולוגיים החוצים את השטחים התכנון יחייב גם . יותר

,   בין יחידות נוף גדולותConnectivity –מסדרונות כאלה תורמים לקישוריות . החקלאיים

 ,.Leitao et al(חומרי מזון ומעבר מינים בין יחידות נוף , ומאפשרות מעבר של אנרגיה

2006, p:12.(  

היות ולעיבוד החקלאי יש השפעה על . הליך האכלוספוגע ביעילות ת" אפקט הקצה", מאידך

ברור כי באיים קטנים תהיה לאפקט הקצה משמעות , השוליים הטבעיים של האזור המעובד

אפשר גם למדוד את . ככל האפשר ,זאת סיבה נוספת להעדיף איים גדולים. גדולה יותר

 ,.Leitao et al(ולכמת את מידת השפעתו של אפקט הקצה , השינוי בין השוליים לעומק

2006, p:125 .(  
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לעיתים החברות נבדלות . באזורים מקוטעים יש מגוון של טלאים הנושאים חברות מגוונות

 ,לכן. Metapopulation  -" אוכלוסיית על"כל האוכלוסיות יחד יוצרות מעין . אחת מהשנייה

את עקרונות ) Kalkhovan) 1993באזורים טבעיים הנקטעים על ידי אזורים חקלאיים מציע 

  : הממשק האקולוגי המתבקש

במטרה להגדיל את אוכלוסיות המינים , יצירת טלאים גדולים ואיכותיים ככל האפשר .1

  .ולצמצם את תהליכי ההכחדה

לאפשר מעבר ביניהם כדי לאפשר אכלוס , את מספר הטלאים, להגדיל ככל האפשר .2

 .מחדש ולמנוע תהליך הכחדה אקראית

    .  ות בין הטלאים כדי להפחית את מרכיב הקיטועליצור מגוון של מסדרונ .3

  .עקרונות הממשק האלה מקובלים עלינו

 לאכלס אזורים על ידי שכפול דגם החברות הטבעיות תהניסיונו, )Corona) 1993לפי 

כדי לייצור נוף הדומה , לכן. שבסביבה הוא מורכב ולא יביא בהכרח ליצירת נוף טבעי לחלוטין

על ידי . בפעולת האכלוס חייבים ליצור טלאים בעלי מרכיבים מגוונים, עיככל האפשר לנוף טב

, פעולת האכלוס. כך יש מגוון חברות היוצרות יחדיו פסיפס אקולוגי בהיבטי מרחב וזמן

  .מחייבת תכנון מוקדם שמשולבים בו מתכנני נוף אקולוגי ואנשי ייעור, לדעתו

.  הן פוטנציאל מתאים לאכלוס,לאיותברווח בין חלקות חק, גם רצועות בלתי מעובדות

בצפון , כי פגיעה בשדרות עצים המפרידות בין חלקות חקלאיות בעמק הפו, לדוגמא, התברר

 , לדעתו,ביאיכול לה שיקום שדרות העצים .הביא לפגיעה משמעותית בקינון עופות, איטליה

     ).Groppali, R., 1993(מגוון העופות הגדלת גם ל

שיקום נופי מקובל בארץ באזורים : הבדל בין שיקום נופי לשיקום אקולוגירצינו לעמוד על ה

, לא תמיד הצמחים מותאמים לבית הגידול שלהם. ומבוסס על נטיעות מגוונות, מופרים רבים

   . ולרוב אינם מהווים חלק מחברות הצומח הטבעי

ת הצומח אכלוס השטחים המופרים מתבסס על הרכב חברו, לעומת זאת, בשיקום אקולוגי

גם לשיקום בתי גידול , בנוסף לשיקום הנוף, אכלוס כזה תורם. הטבעי הנפוצות בשוליים

  .להטרוגניות של הנוף האקולוגי ולשימור יעיל יותר של מערכות אקולוגיות, טבעיים

 ;2001, שגיא(הנמצא בשימוש מגוון , "חקלאות נופית"אנחנו מציעים לעשות שימוש במושג 

  . ם מקרים של שילוב כתמי בתי גידול טבעיים בתוך הנוף החקלאילאות) 2001, קפלן

ולצורך כך בנינו מודל שיהיה כלי יעיל ביד מתכנן , התמקדנו באכלוס איים לא מעובדים

  .לשחזור צומח טבעי בלב שטחים מעובדים

  מסקר ועד - בעזרתו אפשר לעבור את השלבים המוצעים , המודל שהוצג הוא כלי מעשי

יישום שלביו יאפשר לקבל החלטות מתאימות הנוגעות למינים . ל האכלוסלפרקטיקה ש

  .וליחס הכמותי ביניהם, מתאימים לאכלוס

אבל , המודל הזה ישים בראש ובראשונה לפעולות של שיקום צומח טבעי בשטחים חקלאיים

  .שיש כוונה לשקמם בעזרת צומח טבעי, אפשר וכדאי ליישמו גם בשטחים מופרים נוספים
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. ראינו איים מתאימים לאכלוס בלב שטחים חקלאיים המוקפים בחורש נטוע,  מקריםבכמה

גם במקרים כאלה נראה לנו מתאים לאכלס את האיים בחברות צומח טבעי ולא בנציגים של 

 חברות צומח ,העתקה כזאתל  אפיון מיניםלדגום לצורך, לכן, אנו ממליצים. החורש הנטוע

  . טבעי מאזורים סמוכים

, יביא להאצת תהליך בניית חברות צומח מעוצה באיים, גם במידה והוא חלקי, האייםאכלוס 

, גולדרינג( מגוונת  של חברת צומחאת הבסיס להתפתחותההיות והעצים המאכלסים יהוו 

2007.(  

גם בחלקות הניסוי בהם עבדנו וגם בחלקות אחרות . לתשומת לב מיוחדת ראוי עץ השיזף

יתכן : הסיבות לתפוצתו יכולות להיות מגוונות. לב שטחים חקלאייםראינו עצי שיזף פזורים ב

יתכן גם כי היה קשה . כי חקלאים הותירו את עצי השיזף בחלקות בשל הנוף והצל שלהם

עץ השיזף הוא מרכיב של חברות הצומח באזורים . יותר להתמודד עם בירוא עצי השיזף

גם אם לא היה מרכיב משמעותי , יםוהוא מועמד מעולה להעתקה אל השטחים החקלאי, אלה

  . בשוליים, במדגם

נמצאו באיים חברות , עם סובב של חברות בתה, במחקר של איים בלב שטח חקלאי בדרום

בשטחים בהם אנחנו ). 2004, נגואיצה ובר(הדומות לחברות הצומח הנפוצות בשוליים , בתה

י במקרים רבים האיים אינם נוכחנו כ, שמוקפים על ידי חברות צומח ים תיכוניות, עבדנו

תהליך של דחיקה . אלא בחברות צומח חד שנתי, מאוכלסים כלל בצומח רב שנתי מעוצה

). 2007, גולדרינג(או מנגנוני הפצה לא יעילים דיים הם חלק מהגורמים לתופעה , תחרותית

    .     וכנראה טיפול מקדים בצומח חד שנתי, אכלוס של איים יחייב גם התייחסות, לכן

בנוסף להיבטים האקולוגיים חשוב להתייחס גם לתועלת הנופית של אכלוס האיים בצומח 

. לכתמים של צומח טבעי בלב שטחים המעובדים יש גם תרומה חזותית משמעותית. טבעי

. עין-יוצרים האיים עם מרכיבי צומח טבעיים נוף הטרוגני שובה, בלב שטח חקלאי הומוגני

ובנוסף לחזותו גם ערכו הכלכלי גבוה יותר , רך נופי גבוה יותרלנוף החקלאי ההטרוגני ע

  ).2004, פליישר ואחרים(

לתרומה . בעלת מרכיב כלכלי" תרומה חיצונית"הנוף החקלאי ההטרוגני תורם לחקלאות גם 

תרומות " מעניין לכימות הןניסיו. חיצונית כזאת יש מרכיבים אקולוגיים נופיים וחברתיים

  ).2004, צבן ואחרים(ות הראה את הערך הכלכלי שלהן לחקלא" החיצוניות

גם מרכיב , ככל הנראה, לפעולה של העתקת חברות צומח לאיים בלב שטחים חקלאיים יש

  .היבטי המרכיב הזה אינם נדונים כאן. סטטוטורי

אנו מקווים כי המודל לטיוב אקולוגי שהוצג יהווה כלי מעשי בידי מתכננים ויתרום לאכלוס 

ביישום המודל נצא נשכרים בשיקום אקולוגי ונופי .  מעובדים בלב שטחים חקלאייםאיים לא

  .של מרחבי השטחים החקלאיים
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: ככתוב,  אלא להותיר גם לגר ולענילא לנצל את כל היבול החקלאימצווה מקרא ה: אפילוג

, וללוכרמך לא תע. לא תלקט, ולקט קצירך; לא תכלה פאת שדך לקצר, קציר ארצכם-ובקצרכם את"

  .)י-ט פסוקים ט"ויקרא פרק י." (אלוקיכם' אני ה, לעני ולגר תעזב אתם: ופרט כרמך לא תלקט

ישובו ויתפקדו כחלק מהמערכת , מילאמ שטלאים שאינם מעובדים :אנחנו מציעים אולי פחות

 .האקולוגית והנופית

  

  

  תודות

ר "לד, על הסקר הבוטנילמר יאיר אור , על מימון המחקר" נקודת חן"לקרן : ברצוננו להודות

 של החברה GISוליחידת ה , על המידע המועיל שמסר לנו, ל"אקולוג קק, יורם גולדרינג

  .להגנת הטבע על הפקת המפות

  

  רשימת ספרות

  .  פ"מידע בע. 2007. י, גולדרינג

  

  .אביב-אוניברסיטת תל. אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל. 1978. י, כהן. ג, פולק. י, ויזל

  .פ צפון" מו–ל "מיג. שטחי חקלאות כשטחים פתוחים. 2001. י, פורת. נ, מןזליג

: השפעות סביבתיות נופיות על החקלאות הצמחית המכוסה. 2004. ג, רוזנטל, .נ, יהושוע

  .נקודת חן. ניתוח מגמות ומכשירי מדיניות

  

 הצומח  השפעת קיטוע על–בים של חיטה " איים. "2004. פ, )קותיאל(בר , .ד, נגואיצה

מחקרי ): עורך. (י, אשל: בתוך, הטבעי בכתמים בשטחים החקלאיים בדרום שפלת יהודה

  . 40– 429: 'ע.  אריאל המכללה האקדמית יהודה ושומרון,13- הקובץ ה, יהודה ושומרון

  

החי והצומח של ): עורך. (א, אלון: בתוך', צמחים בעלי פרחים א. 1982. ד, הלר, .מ, לבנה

  .  החברה להגנת הטבע,10 כרך, ארץ ישראל

  

החי והצומח של ): עורך. (א, אלון: בתוך', צמחים בעלי פרחים ב. 1983. ד, הלר, .מ, לבנה

  .  החברה להגנת הטבע,11כרך , ארץ ישראל
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-פיתוח ויישום ראשוני של שיטות לאומדן התועלת מצומח ים. 2006. ג, קוניאק, .ע, מאיר-נוי

  . נקודת חן. מח והממשקתיכוני כפונקציה של תצורת הצו

  

  .נקודת חן. אמצעי מדיניות כלכליים, שילוב חקלאות ונוף בישראל. 2004. ע, סדן

. דרוג ערכי הנוף והסביבה של השטחים החקלאיים. 2004. א, שמש, .י, צור, .ע, פליישר

  .נקודת חן

  

  .טאכר.  התיאוריה והמציאות הישראלית–אקולוגיה . 2001. ג, פולק, .א, פרבולוצקי

כיצד להביא :  קיימא- חקלאות בת. 2004. א, אילון, .י, אבנימלך, .ל, אמדור, .נ, פלר, .ח, צבן
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