
טבע וחקלאות
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רשות הטבע והגנים
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: עיון בתוכנית של יום העיון מלמד

"הכול טוב"

אפשר לנהל שטחים חקלאים כך שישמרו טוב יותר על –
חיים ובתי גידול לחים-דו, פרפרים:הטבע

אפשר לנצל שטחים חקלאיים לתיירות תומכת בשמירת  –
טבע

הגדרת נופי תרבות חקלאיים תתמוך בשמירת הטבע–

התקנות האירופיות רק יעזרו לנו בכיוון זה–
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אפשרות סבירה

שחלק לא קטן של המגוון הביולוגי  , אם כך, ההנחה היא•
בארץ יכול להישמר בשטחים חקלאיים

?האם זה נכון•

?מה המשמעות, ואם כן•



שימושי קרקע בישראל

מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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שטח פתוח

שטח פתוח עירוני

שטח חקלאי

מבנים חקלאיים

שטח בנוי + תשתיות



התפלגות שימושי קרקע בישראל
מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אחוזסה"כשטח בדונם

2,554,06116,896,58376.11יער וחורששטח פתוח

14,342,522שטח פתוח אחר )כולל גופי מים(

67,85367,8530.31שטח פתוח עירוני

819,2314,061,54318.30מטעים, פרדסים ועצי זיתשטח חקלאי
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303,930תעשייה ותשתיות
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18,284תרבות, פנאי, נופש וספורט

12,700מסחר
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שמירה על המגוון הביולוגי בשטחים 
החקלאיים

:למשל, חולייתנים

חתולי  :  בסיור לילה ניתן לצפות בתוך שטחים חקלאיים•
... חזירי בר , צבאים, דרבנים, תנים, ביצות

...צבים , חיים-דו, עופות מים: בבריכות דגים•

...יונים , דוגרי קרקע, ציפורי שיר: במטעים•

 כולם נהנים ממשאבים חקלאיים

תן זהוב



חסידות ניזונות ממכרסמים 

בשדה אספסת לאחר השקיה  

נוע-בקו יחסי גומלין

טבע וחקלאות



יחסים חיוביים

חלק מהטבע אכן מתקיים בשטחים •
חקלאיים

החקלאות מספקת מזון ומים זמינים •
לחיות הבר

שטחים חקלאיים מהווים מסדרונות •
אקולוגיים

, כגון)הטבע מספק שירותים לחקלאות •
(הדברת מזיקים, האבקה

עופות מים בבריכת דגים



יחסים שליליים

 
:פגיעה בטבע מהחקלאות•

....חממות , מרושת, מגודר, השטח נתפס  -

חלק ניכר מהמזהמים בטבע מגיע  •
מהחקלאות

חומרי הדברה במקורות המים -        

גידור חלקת מרעה ברמת הגולן

החקלאות מהווה מבלע של מים על   •
חשבון בתי גידול לחים



יחסים שליליים

:פגיעה בחקלאות מהטבע•

(וגם מחסרי חוליות)מחיות בר –

ומפגיעות אחרות, מעלויות מניעה, מרמיסה, מאכילה–

י דרבנים"כרסום צינורות טפטוף ע

נזק לחמניות מדררות



מספר יונקים שניצודו בהיתרים

 מין חיית בר040302010099989796959493

Canis aureusתן2,5452,2711,173 2,1112,2042,1052,0411,0422,1071,7812,528

Canis lupusזאב    56533121141022

Vulpes vulpesשועל724315 2978118547205264227

שפן586563513 12998111050184623104
Procavia 

capensis

Sus scrofaבר-חזיר6,9773,5944,593 3,9973,9063,0093,2351,9772,4872,8203,869

Lepus capensisארנבת26290124 4452974161 1117

Hystrix indicaדרבן581374335 0022483538138



קונפליקטים בין חקלאות לטבע

:הקונפליקט רע לחקלאי•

מבזבז כסף על פתרונות לא יעילים•

מסתבך עם הרשויות עקב שימוש באמצעים לא חוקיים•

:הקונפליקט רע לטבע•

תלות של חיות בר בתוצרת החקלאית•

תסכול החקלאי מביא להרעלות לא חוקיות•

י העשרתו  "הגברת כושר נשיאת השטח ע    •
גורמת לריבוי מינים מתפרצים



פתרונות פשוטים

י  "הפרדה ברורה יותר בין הטבע לחקלאות התעשייתית ע1)
מסדרונות אקולוגיים

ניצול יעיל של השטח2)

של שטחים חקלאים" נכון"ממשק –

"ירוקים"הפעלת תקנים 3)

חקלאות אורגנית  , שימוש מושכל בחמרי הדברה, פאת שדה–

צמצום הנזקים לחקלאות מחיות הבר4)



הפתרונות הפשוטים אינם פשוטים כלל

י  "הפרדה ברורה יותר בין הטבע לחקלאות התעשייתית ע•
מסדרונות אקולוגיים

במסדרונות  "ג מעודדת את קיומם של בעלי החיים "רט–

  (שיש שם גם שטחים חקלאיים" )האקולוגיים

ודמם של בעלי החיים  , שמורות הטבע מגודרות: בארצות אחרות–
.השמורות קטנות מדי, אבל אצלנו.  בשטחים החקלאיים הפקר

1



הפתרונות הפשוטים אינם פשוטים כלל

של שטחים חקלאיים" נכון"לממשק –ניצול יעיל של השטח•

נדרש מאמץ רציני כדי להבין איזה ממשק של השטחים –

החקלאיים הוא המתאים ביותר לשמירת טבע

, נדרש מאמץ רציני עוד יותר בכדי להטמיע את ההבנות–

במיוחד כשרוב האינטראקציות בין החקלאי לבין הטבע 

הן על בסיס של נזקים ואי אמון( ושומריו)

2



הפתרונות הפשוטים אינם פשוטים כלל

"ירוקים"הפעלת תקנים •

חקלאות  , שימוש מושכל בחמרי הדברה, פאת שדה–

אורגנית 

זה אתגר גדול ששמירת הטבע בישראל עדיין לא עוסקת  –

בעיקר כי נדרש כוח אדם נוסף שיעסוק רק בנושא זה , בו

3



הפתרונות הפשוטים אינם פשוטים כלל

צמצום נזקי חיות הבר לחקלאות•

, (מחקר)תנים ושועלים , (תוצאותיו מיושמות, מחקר)זאבים –
עטלפי פירות, דרבנים, (עדיין אין תוצאות ישימות, מחקר)חזירים 

(תוצאות נהדרות שקשה ליישם, מחקר)עגורים –

קורמורנים גדולים  , (תוצאותיו מיושמות חלקית, מחקר)שקנאים –
(תוצאותיו מיושמות, מחקר)וגמדים 

(תוצאותיו מיושמות חלקית, מחקר)ציפורי שיר –
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צמצום הנזקים לחקלאות

:  דרושים לכל קונפליקט וקונפליקט•

מחקר , התייחסות והיענות מתמדת לצרכי החקלאים, כוח אדם–
כמו )ממשק מבוקר , אמצעים יעילים שאינם כרוכים בהמתה, וידע
(צייד

...  שלעולם לא תגמר –עבודה סיזיפית  –



כיוונים לעתיד

חפיפה בין מסדרונות אקולוגיים לנופי תרבות  •
חקלאיים 

השייכים  )עקרונות הניהול של השטחים הפתוחים בארץ –
ותהליך  , לא הוגדרו( מבחינה סטטוטורית לגורמים שונים

(?מי אחראי להובילו)ההסכמה יהיה ארוך ומסובך 

?    אולי הגיע הזמן לחזור לקידום שמורות ביוספריות–
(Biosphere Reserves)



שמורה ביוספרית הר כרמל  

  UNESCOי "אושרה ע

1996בשנת  



תוכנית לשמורה 

ביוספרית שפלת יהודה



כיוונים לעתיד

ילך ויתפתח –" ירוק"ממשק חקלאי •

ל"בעיקר כתוצאה מדרישות השוק בחו–

לשיפור  , כמו שהוצג היום, ניצול הולך וגובר של ידע•
שיטות ממשק חקלאי תומך טבע

לצמצום נזקי חיות הבר   משותפותיותר תוכניות •
לחקלאות



דוגמאות לתוכניות משותפות מוצלחות

דוגמאות לצמצום קונפליקטים בין חיות הבר לאדם באמצעות 
(stakeholders)שיתוף פעולה אזורי עם כמה שיותר גורמים 

ברמת הגולן  ( זאבים ותנים)צמצום נזקי טורפים –

צמצום נזקי עגורים לגידולי שדה בעמק החולה–

צמצום נזקי עופות אוכלי דגים בעמק בית שאן ועמק החולה–

צמצום נזק לתעופה הצבאית מעופות דוגרי קרקע–

(zoonoses)צמצום בהתפשטות מחלות מדבקות –



מסר

החקלאות ושמירת הטבע יחיו בישראל זה בצד זה  •
תוך קונפליקט מתמשך ולא פשוט

היחידים יוכלו להתקבל רק " פתרונות הקסם"•
תוך הבנה שהקיום יחדיו דורש שיתוף  , בהידברות

פעולה וויתורים הדדיים



תודה


