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מאפייני החקלאות

חקלאות אינטנסיביתחקלאות מסורתית

גבוההמוגבלתיכולת עיבוד חקלאי

מצומצםרחבמגוון גידולים

נרחבמצומצםקיטוע בית גידול

רבות ומתמשכותמצומצמותהפרעות סביבתיות  

מבוא



עיקר הבעיות בשטחים חקלאים  

מעובדים

.הרס בתי גידול של חברות צומח טבעי•

של ( Habitat Fragmentation)הפרעה ברצף •

בשולי האזורים  , השטחים הפתוחים הטבעיים

.  המעובדים

.צמצום הטרוגניות•

.פגיעה במגוון המינים•

מבוא

הרס: הגורם ראשי

קיטוע: גורם משני



מבוא?מה רואים בשטח



מאפייני האיים בלב 

האזור החקלאי

.איים בכמות שונה ובגדלים מגוונים •

.נוצרים בגלל חוסר יכולת עיבוד•

.מסיבות שונות, או שהעיבוד בהם נפסק•

.יש באיים מגוון גדול של סוקצסיה•

.צמחיה חד שנתית -ברובם המכריע •

מבוא



התייחסות במחקר לנושא האיים

•MacArtour & Wilson, 1967  

•Leitao et al., 2006

•Landscape metrics                                     

Landscape configuration                                                               

Landscape composition 

.קשר בין גודל הכתם למגוון המינים•

.כמות הטלאים וקיום מסדרונות אקולוגיים•

מבוא



מטרת העבודה
Habitat) אקולוגי טיוב של מודל להציע Improvement)  
.ובשוליהם חקלאיים שטחים בלב טלאים של

.התבססות על צומח טבעי–

.הגדלת מספר בתי גידול–

.הגדלת הטרוגניות של בתי הגידול–

.צמצום הקיטוע–

מבוא



תרומת העבודה

של ( Ecological Restoration)שיקום אקולוגי •

.בתי גידול טבעיים בלב שטחים חקלאיים

השבחת שטחים פתוחים לרווחת הציבור תוך  •

.סביבתית -התמקדות ביצירת תועלת נופית 

מבוא



אזור העבודה

אזור

העבודה



בחירת אזור העבודה

, מחלקות מעובדות באינטנסיביות -עיבוד חקלאי מגוון –

. עד לחלקות שהן על סף נטישת העיבוד

.בשוליים, מגוון של חברות צומח טבעי–

.בלב חלקות חקלאיות, נוכחות של איים לא מעובדים–

שטח העבודה הנבחר מייצג אזורים נרחבים בשפלה –

. ואזורים ים תיכוניים אחרים

אזור

העבודה



אזור

העבודה



אזור

העבודה



:שיטות העבודה

שיטותסיורים וסקר להכרת מאפייני השטח. 1

אפיון חברות הצומח הטבעי על כל אחד מהמפנים  
.שבשולי השטח החקלאי

אפיון ההבדלים האפשריים בין חברות הצומח שעל 
.המפנים השונים

.אפיון את הצומח הטבעי בעמק החקלאי



(Nested Quadrats)שיטת הריבועים המקוננים 

:מדדים אקולוגיים נבחרים

מספר המינים   -( Species Richness)עושר המינים 1.

.השונים בכל מפנה

מדד המלמד על  -( Relative Abundance)שפע יחסי 2.

.היחסיות הכמותית של המינים השונים בכל מפנה

שיטות מדדים אקולוגיים



GISמיפוי . 2

בחינת פוטנציאל הצמחים להעתקה. 3

. אקולוגית–בחינה תיאורטית 

.בחינה מעשית

שיטות



מאפייני השלוחה המערבית 

(המפנה הדרום מזרחי)
תוצאות



מאפייני השלוחה המזרחית 

(המפנה הצפון מערבי)
תוצאות



תוצאותמאפייני העמק החקלאי



קביעת גודל שטח המדגם
(Nested Quadrats)שיטת הריבועים המקוננים 

תוצאות

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

 25(1)עוזרר קוצני 1

(1)עוזרר קוצני 4

(2)בר זית בינוני 

(3)י "אשחר א

(4)אספרג החורש 

100

(1)עוזרר קוצני  6

(5)אלת המסטיק 

(6)פואה מצויה 

400 

(1)עוזרר קוצני  7

(4)אספרג החורש 

( 5)אלת המסטיק 

(6)פואה מצויה 

(7)חרוב מצוי 

1600 



תוצאות
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( Species Richness)עושר המינים 
תוצאות

מערבי צפון מפנהמזרחי דרום מפנה

י"א אלה

מצוי אלון

המסטיק אלתהמסטיק אלת

החורש אספרגהחורש אספרג

י"א אשחרי"א אשחר

בינוני זית ברבינוני זית בר

משולשלת מרווה

קוצנית סירהקוצנית סירה

קוצני עוזררקוצני עוזרר

גדולה עיריתגדולה עירית

מצויה פואהמצויה פואה

מצוי פיגם

מצוי צלף

שעירה קידה

מצוי שרביטןמצוי שרביטן

:מספר מגמות

מגוון המינים רב יותר במפנה הצפון 1.

.מערבי

כל שאר המינים  , למעט פיגם2.

שנמצאו במפנה הדרום מזרחי  

.נמצאו גם במפנה הצפון מערבי

מהמינים שנמצאו במפנה  33% -כ3.

הצפון מערבי לא נמצאו במפנה 

.הדרום מזרחי



( Relative Abundance)שפע יחסי 
מפנה צפון מערבימפנה דרום מזרחי

ממוצע ליחידת דגימה  

(ר"מ 400)

מספר פרטים מצטבר

בכל שטחי הדיגום 

(n=3)

ממוצע ליחידת דגימה  

(ר"מ 400)

מספר פרטים מצטבר

בכל שטחי הדיגום 

(n=3)שם המין

י"אלה א001.003

אלון מצוי003.009

אלת המסטיק11.67355.6717

אספרג החורש8.672611.0033

י"אשחר א5.33161.334

בר זית בינוני3.67113.6711

מרווה משולשלת000.331

סירה קוצנית0.33150.00150

עוזרר קוצני18.005412.6738

עירית גדולה5.00151.675

פואה מצויה1.6751.675

פיגם מצוי1.00300

צלף מצוי002.337

קידה שעירה000.672

שרביטן מצוי1.3341.675

תוצאות



תוצאות
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מינים מתאימים להעתקה

ומאפיינים האקולוגיים
  אלת המסטיק

המין מותאם  . צומח על קרקעות שונות ומגוונות(: 212: ע, 1982, לבנה והלר, 104: ע, ויזל ואחרים)•
.אלה נפוצה גם על אדמת טרשים מכוסה בקרקע רדודה. לתנאי יובש ועמיד בפני כריתה ורעייה

 י"אשחר א
בעל כושר  . שכיח באזורים הסובלים מרעיית יתר, תפוצה ים תיכונית(: 216: ע, 1982, לבנה והלר)•

אחד המינים אשר בונה ראשון  . בעל מנגנון הפצה יעיל על ידי ציפורים. התחדשות טוב לאחר כריתה
.חברות צומח

בר זית בינוני  
שייך לקבוצת המינים המתחדש מצוואר השורש  (: 23: ע, 1983, לבנה והלר, 104: ע, ויזל ואחרים)•

ככל הנראה  , ריבוי עצי בר זית בינוני קשור. בית גידול מאופיין באזורים יובשניים. לאחר שריפה
.להפסקת הרעייה בשטח זה

  עוזרר קוצני

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

י  "אלה א
בטבע  . המין מעדיף קרקע טרה רוסה ורנזינה במפנה הצפון מערבי(: 210: ע, 1982, לבנה והלר)•

.מתבססים הנבטים בעיקר במקומות מוצלים ועשירים ברקבובית

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

העלה  . בעל יכולת התחדשות מהירה אחרי כריתה ושריפה. ויובש וכן בתנאים של כריתה ורעייה
  .עשוי להיות דוקר ממש ולגדול כשיח רב גזעים וצפוף, קרח ובמקומות שבהם אין די מים ולחות, קשה

תוצאות



המודל

המודל



סיכום

תנאי בסיסי לשימור מערכות אקולוגיות הוא  •

.שטחים נרחבים ורציפים

:אנחנו מציעים•

.מודל לטיוב אקולוגי שיסייע לשיקום אקולוגי•

.הגדלת הפסיפס האקולוגי–

.סיוע ליצירת מסדרונות אקולוגיים–

סיכום



עקרונות לתכנון האיים

.טלאים גדולים ואיכותיים•

( Connectivity)הגדלת מספר האיים והקישוריות •

.בניהם

שיפור איכותם האקולוגית של מסדרונות •

.אקולוגיים

(.Metapopulation" )אוכלוסיית על"ניסיון ליצירת •

סיכום



סיכוםשיקום נופי מול שיקום אקולוגי



תודות

:  ברצוננו להודות

.על מימון המחקר" נקודת חן"לקרן •

.למר יאיר אור על הסקר הבוטני•

על המידע  , ל"אקולוג קק -ר יורם גולדרינג "לד•

.המועיל שמסר לנו

של החברה להגנת הטבע על   GISליחידת ה •

.הפקת המפות

תודות



אפילוג

המקרא מצווה לא לנצל את כל היבול החקלאי אלא להותיר  

לא  , קציר ארצכם-ובקצרכם את": ככתוב, גם לגר ולעני

וכרמך  . לא תלקט, ולקט קצירך; תכלה פאת שדך לקצר

לעני ולגר תעזב  : ופרט כרמך לא תלקט, לא תעולל

(.י-ט פסוקים ט"ויקרא פרק י." )אלוקיכם' אני ה, אתם

,  שטלאים שאינם מעובדים ממילא: אנחנו מציעים אולי פחות

.ישובו ויתפקדו כחלק מהמערכת האקולוגית והנופית

אפילוג


