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הכנס ה 18-של האגודה הישראלית למדעי המרעה :יום הרצאו ת
יום ב' 26 ,באפריל  :2010מרכז הכנסים של רמת הנדיב
שעה

נושא

שם

התכנסות ,רישום וכיבוד קל

08:45

מושב  :Iמוקדש לזכרו של פרופ' עמנואל נוי-מאיר ז"ל
יו"ר :אבי פרבולוצקי
09:30

חיים צבן

דברים לזכרו של עמנואל נוי-מאיר ז"ל

09:45

נועם זליגמן

עמנואל נוי-מאיר והמחקר במרעה

10:00

גילי קוניאק

מודל דינאמי של חורש ים-תיכוני כפונקציה של פעולות ממשק

10:40

זלמן הנקין

דינאמיקה של צומח עשבוני ושיחי לאחר טיפולי שריפה ,דישון זרחני
וריסוס :סיכום  20שנות מעקב
הפסקת קפה

11:20

מושב II
יו"ר :אריה ברוש
11:40

שמוליק פרידמן

על הנעשה ברשות המרעה

12:00

יאן לנדאו

אכילת שיחי חורש ותולעי מעיים בעיזים

12:40

שגיא שגיב

האתגר בשימוש ברעיית בקר ככלי ממשקי לניהול פארק טבע

13:10

מריו גוטמן

דו"ח כספי והצבעה
ארוחת צהריים

13:25

מושב III
יו"ר :יאן לנדאו
14:10

עמית דולב

מהו המיקום המועדף של שקתות ואבוסים במרעה?

14:50

אפרת שפר

התבססות והתפתחות אורן ירושלים במערכות צומח ים-תיכוניות ובהשפעת

15:30

מוקי צור

משטרי רעייה שונים

הרצאת אורח
16:30

רועים ומרעה בארץ ישראל
סיום משוער

הועדה המארגנת
יוג'ין דוד אונגר

eugene@volcani.agri.gov.il

יאן לנדאו

vclandau@volcani.agri.gov.il

חגית ברעם

hagit@volcani.agri.gov.il
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מוסדות האגודה
050-5294646

:נייד

,04-6930227

:פקס

,04-6930388 : טלפון,12391  מיקוד,כפר כורזים

:כתובת

, דר' מריו גוטמן:יו"ר העמותה

 מר שמואל פרידמן, מר יענקלה קרליבך, מר מיכאל ויינברגר, דר' דידי קפלן:חברי הועד המנהל
 דר' זלמן הנקין, מר צדוק כהן:ועדת ביקורת

רשימת החברים
כתובת דוא''ל
haim230547@gmail.com
SivanKF@zahav.net.il
levanony@post.tau.ac.il
michaello@moag.gov.il
haim.leibovich@gmail.com
vclandau@agri.gov.il
dorcab@shaham.moag.gov.il
thierrymoens89@gmail.com
a_mussery@walla.com
hussein@agri.gov.il

חיים
צדוק
מאיר
טל
מיכאל
חיים
יאן
דורית

naaliadi@gmail.com
gilsi@kkl.org.il
amia@is-d-b.co.il
tomfogel@gmail.com
avi@agri.gov.il
zenovar@zenovar.com
zaadye@agri.gov.il
zeev.kuller@gmail.com
koniakg@gmail.com
albert.kaminer@mail.huji.ac.il
samirka@shaham.moag.gov.il
didi.kaplan@npa.org.il
carassoy@gmail.com
saleit@ramathanadiv.org.il
oreisman@bgu.ac.il
sagie@ramathanadiv.org.il
kineret83@gmail.com
racheli@ramathanadiv.org.il

טיירו
עמיר
חוסיין
אסא
אלמנטה
בירהן
יצחק
צפרירה
עדי
גיל
עמי
תום
אבי
חיים
אלי
זאב
גילי
אלברט
סמיר
דידי
יוסף
סלעית
אורנע
שגיא
כנרת
רחלי

MarceloS@tauex.tau.ac.il
isi_shin@yahoo.com
efratshe@bgu.ac.il
elasperling@gmail.com
yosis@kkl.org.il
liron@is-d-b.co.il

מרסלו
איריס
אפרת
אלה
יוסי
לירון

Itzhakm@KKL.org.il

salsiam@shaham.moag.gov.il
davide@kkl.org.il
eugene@agri.gov.il
talia.oron@npa.org.il

כהן
כהן
כפיר
לבנוני
לוריא
ליבוביץ
לנדאו
-לנדאו
כבביה
מונס
מוסרי
מוקלדה
מיכאלי
מקונן
מקונן
משה
ניצן
נעלי
סיאקי
עמיצור
פוגל
פרבולוצקי
צבן
צעדי
קולר
קוניאק
קמינר
קעדאן
קפלן
קרסו
רון
רייזמן
שגיב
שוורץ
-שוורץ
צחור
שטרנברג
שינבוים
שפר
שפרלינג
שרואני
תמיר

nirmaya@gmail.com
nirmaya@gmail.com
nirmaya@gmail.com
ambal00@netvision.net.il
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שם
פרטי
סאלם
דוד
יוג'ין דוד
טליה
ווהבי
מחפוז
יחיעם
ניר
עומר
אמב"ל

ezrabm@agri.gov.il
nirbas@migal.org.il
dara@mechora.co.il
ibruckental@gmail.com
brosha@volcani.agri.gov.il
hagit@agri.gov.il
vcbarkai@agri.gov.il
yaelberko@bezeqint.net
mgutman@shani.net
bakarmh@walla.com
tglasser@gmail.com
guydovrat@gmail.com
levana@volcani.agri.gov.il
amit.dolev12@gmail.com

עזרא
ניר
אלי
ישראל
אריה
חגית
דני
יעל
מריו
ים
צח
גיא
לבנה
עמית
תאופיק

liat@ramathanadiv.org.il
zholzer1@netvision.net.il
henkinz@agri.gov.il
Nirh@kkl.org.il
michaelw@kkl.org.il
arievino@yahoo.com
smwe@bezeqint.net
sohilz@kkl.org.il
mayaz@moag.gov.il
noamseli@netvision.net.il
rya3683@gmail.com
shayezim@gmail.com
tal@habait.com
yehuda@migal.co.il
dror-y@bezeqint.net

ליאת
צבי
זלמן
ניר
מיכאל
אריה
מרדכי
סוהיל
מאיה
נעם
רעיה
שי
רונן
יהודה
רפי

שם
משפחה
אבו סיאם
אבלגון
אונגר
אורון
אל חטיב
אל חטיב
אלטשולר
אלטשולר
אלטשולר
ארגון
מגדלי
בקר
לבשר
משה-בן
בס
בראון
ברוקנטל
ברוש
ברעם
ברקאי
ברקוביץ
גוטמן
גורן
גלסר
דברת
דבש
דולב
האשם
מחמוד
הדר
הולצר
הנקין
הר
ויינברגר
וינוגרד
ויץ
זאידאן
זהבי
זליגמן
זלצר
זלצר
טל
יהודה
יונתן

האגודה הישראלית למדעי המרעה
ע"ר 580189090

דין וחשבון כספי ל  31 -בדצמבר 2009
בשקלים חדשים
מאזן
רכוש שוטף
יתרות בבנק 31.12.08
התחייבויות שוטפות
זכאים
סך כל הנכסים וההתחייבויות

3745
0
3745

דו"ח תקבולים ותשלומים 2009
תקבולים
דמי חבר עמותה
תשלומים
כנס שנתי 2009
הוצאות בנק

4550

סה"כ עודף תקבולים על תשלומים

3376
672
4048
502

יתרות בבנק 31.12.09

4247

מאזן 2009
1.1.09
הכנסות
30.3.09
30.3.09

יתרת פתיחה

4112

דמי חבר שקים
דמי חבר מזומן
ס"ה דמי חבר
צהריים
הדפסות
סיור ארוחת צהריים
מגן
כיבוד סיור
הוצאות ניהול )בנק(
ס"ה הוצאות

1750
2880
4550

מאזן 2009
יתרה בחשבון

1391
982
750
120
133
672
4048
502
4247
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המושב הראשון של הכנס הוקדש לזכרו של פרופסור עמנואל נוי-מאיר ז"ל
נפטר בי"ח תשרי תש"ע 6 ,באוקטובר 2009

דברים לזכרו של פרופ' עמנואל נוי-מאיר ז"ל
חיים צבן

בספר דברים פרק א' פסוק י"ג אומר משה לבני ישראל "הבו לכם אנשים חכמים ונבונים" ומפרש
רש"י נבונים – מבינים דבר מתוך דבר ושואל אריוס את רבי יוסי מה בין חכמים לנבונים?
חכם דומה לשולחני עשיר ,כשמביאין לו דינרין לראות רואה ,וכשאין מביאין לו יושב ותוהה.
נבון דומה לשולחני תגר ,כשמביאין לו מעות לראות רואה וכשאין מביאין לו מחזר ומביא משלו.
זכיתי לצקת מים על ידיו של עמנואל נוי מאיר ז"ל שהיה גם חכם וגם נבון וממנו למדתי שכשבונים
מודלים ביו כלכליים ,כשאין נתונים צריך לחזר אחר החומרים עד שמביא נתונים משלו.
זכיתי לעשות דוקטורט אצל עמנואל שהשכיל בצד צניעותו הרבה לנסח דברים מסובכים בפשטות
אין קץ.
נושא העבודה היה לגבש את שימוש הקרקע האופטימלי בשדות הבעל שבנגב הצפוני .מסקנה בלתי
נמנעת היתה שאם רוצים להביא למספר גדול יותר של מתפרנסים בנגב צריך למצוא דרך לשלב
פלחה ומרעה ,לשלב גידול חיטה עם ניהול עדרי צאן.
העבודה נעשתה לפני  30שנה ותמיהני שעד עתה אין כמעט יישום של שיטה זו .אבל עוד חזון למועד
ודומה שהשעה קרבה ,כאשר מחפשים דרכים לעשות שימוש בקרקעות להפקת חשמל מקרני השמש
ובו זמנית לנצל שטחים אלה למרעה – מרעה משולב בגידול חיטה.
עמנואל לא נשאר בד' אמות המדע והיה מעורב גם בנושאים חובקי עולם.
כאשר עמדה על הפרק האפשרות שתהיה נסיגה מן הגולן – נעשתה עבודה מעניינת ,לה היה שותף
עמנואל למצוא דרך להחזיר את הגולן ולחכור אותה מידי הסורים.
העבודה גם הציעה את הסכום הנדרש לכך.
המושג חקלאות בת קיימא נעשה שגור בשפתינו .משרד החקלאות מקדם נושא זה בתאוצה .את
אבני הפינה לכך הניח עמנואל נוי מאיר ז"ל תהא נשמתו צרורה בצרור החיים חבל על דאבדין ולא
משתכחין.
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עמנואל נוי-מאיר ותורת המרעה
נעם זליגמן
מינהל המחקר החקלאי

עמנואל למד ביולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים ובשנת  1966גמר את התואר השני שלו
בהצטיינות בפיסיולוגיה של צמחים .באותו זמן הוא פגש את קופיש )דר' ואחר כך פרופ' נפתלי
תדמור( ,שהיה אישיות ססגונית ,להוט למחקר בנגב ולטכנולוגיות מדעיות חדשות .קופיש הצליח
להביא לירושלים את פרופ' וויליאמס מאנגליה ,אחד מן החלוצים בניתוח מתמטי רב-משתני של
חברות צומח .פרופ' וויליאמס נתן סמינריון על השיטות הנומריות החדשות  -ועמנואל היה אחד
המשתתפים .לאחר מכן ,עמדו ליישם את השיטות המתקדמות על חברות צומח של הר הנגב .קופיש
הציע לעמנואל להצטרף לצוות המחקר .קופיש אף פעם לא קיבל "לא" כתשובה אבל בנוסף
לעקשנות של קופיש ,האוויר הצח )בד"כ( של הנגב יחד עם ההתלהבות של קופיש התאימו לעמנואל,
שהיה אז סטודנט צנוע נחבא אל הכלים  -אבל היו שמועות שהוא בחור מוכשר .כשגמרו את עבודת
השדה ,עמדו לפני האתגר ליישם את שיטות הניתוח המתקדמות שחייבו הפעלת המחשב החדש
האימתני של האוניברסיטה )עם זכרון אדיר של  .(!64Kקופיש הניח שיארכו כמה חודשים עד
שיצליחו ליישם את השיטות החדשות .לכן כולם היו המומים כאשר כעבור שבוע אחד אחרי גמר
עבודת השדה ,עמנואל הציג לפני הצוות את הניתוח הגמור של העבודה! היה ברור שיש כאן כשרון
נדיר .כך התחילה דרכו המדעית באקולוגיה במחלקה לבוטניקה באוניברסיטה העברית בירושלים.
את התואר השלישי עשה בהדרכת פרופ' וויליאמס באוניברסיטה הלאומית האוסטרלית בקנברה על
הצומח של אזורים שחונים .מתוך הדוקטורט ,פרסם סדרה של מאמרים על ניתוח כמותי של חברות
צומח שקבעה את מעמדו העולמי בתחום .כשחזר מאוסטרליה בשנת  ,1970התקבל במחלקה
לבוטניקה כמרצה ותוך עשר שנים הגיע לדרגה של פרופסור מן המנין .הוא ערך סדרה של סקירות
על אקו-סיסטמות מדבריות ,חלקן עם פרופ' מיכאל אבן-ארי ופרופ' דוד גודאול ,פרסומים שהפכו
לאבני יסוד בתורת האקולוגיה של המדבר.
בתחילת שנות השבעים ,קופיש הצליח לרתום חוקרים מאוניברסיטת ואגנינגן בהולנד לפרויקט על
יצור ראשוני של שטחי מרעה באזורים שחונים .העבודה הנסיונית בוצעה בחוות "מגדה" ליד תחנת
הנסיונות האזורית גילת בנגב הצפוני .קופיש לא ויתר על שרותיו של עמנואל בניתוח ניסויי השדה
וניסויי הרעייה שהתבצעו במסגרת הפרויקט .תוך כדי כך ,עמנואל חיפש דרך להסביר את תופעות
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האינטראקציה בין צומח לבעלי חיים בצורה רציונאלית מבלי להסתמך רק על הנסיונות
האמפיריים .ערב אחד כשהיה במילואים ,בשעות הארוכות והמשעממות בשמירה בלילות ,הוא עלה
על הרעיון שאפשר להפעיל את התאוריות האקולוגיות של טורף-נטרף על מערכות מרעה אם
מתיחסים לבעל החיים הרועה כאל טורף ולצומח המרעה כנטרף! לשם כך ,הוא תיאר את קצב
הרעייה של בעל החיים וקצב הצמיחה של המרעה כפונקציות של כמות המרעה.
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הגישה הזאת הבהירה תופעות רבות במערכות מרעה ,למשל :איך מערכות מרעה יכולות להיות
יציבות ברמה גבוהה של ייצור וגם ברמה נמוכה של יצור; איך עוצמות רעייה שונות משפיעות על
היצור הראשוני; מה המנגנון שמגן על מערכות רעייה מקריסה; למה בנסיונות רעייה ,שתי חזרות
של אותו לחץ רעייה ,עם אותו סוג של בעלי חיים על מרעה זהה )יותר נכון" ,כמעט זהה"( יכולות
לתת תוצאות שונות בתכלית .רק על הטיפול שלו בנושאים האלה אפשר לקיים כנס מרעה שלם.
הפרסום של הגישה שלו בעתונות הבין-לאומית בשנת  1975עורר עניין רב בהיותו הפעם הראשונה
בה הוצגה דרך להבנת הדינמיקה שקובעת את היציבות של מערכות מרעה בתנאי רעייה וצמיחה
שונים .אבן דרך נוספת בהתפתחות מדעי המרעה הייתה מאמרו בשנת  1989יחד עם שני חוקרים
אוסטרליים .הם הציעו מודל אמפירי כוללני המתאר את התהליכים הקובעים את המעברים ממצב
אחד של צומח המרעה למצב אחר במגוון הגדול של תנאי מרעה בעולם .הגישה לוקחת בחשבון את
השפעתם של עוצמות שונות של רעייה ,תהליכים סוקצסיוניים ,הפרעות בלתי צפויות כמו שריפות
ותופעות אקלים חריגות .המודל ,שנקרא "מצבים ומעברים" ) (State and Transition Modelהתקבל
במוסדות המפקחים על שימור השטחים הפתוחים בארה"ב כשיטה הרשמית לבקרת הדינמיקה של
צומח בשטחים אלה ,בעיקר במערב המדינה ,שם שטחי המרעה הטבעי הגדולים.
משנות השבעים ,עמנואל עסק במחקרים רבים שנגעו לאקולוגיה של שטחי מרעה .הנושאים היו
מגוונים  -מהשפעת רעייה על התפרציות של נברנים ועד לתגובות של חברות צמחים לעוצמות רעייה
שונות .הוא היה שותף לרוב העבודות בנושאי מרעה והאקולוגיה של מרעה שהתבצעו בחוות מגדה,
כרי דשא ,חט"ל ובאתרים שונים בגליל ,בגולן ובנגב .רוב העבודות פורסמו גם בעתונות המקצועית
בארץ.
במשך השנים ,הפעילות המדעית של עמנואל התפרשה על תחומים רבים מעבר לפעילותו בתחום
המרעה .הוא עסק בנושאים פרקטיים ותאורטיים באקולוגיה כללית ,באקולוגיה של אקו-סיסטמות
מדבריות ,בשימור של אם החיטה בבית הגידול הטבעי שלה ובשיטה לשיפור הניהול של שטחים
פתוחים ליעדים שונים ובדרך כלל מנוגדים .בשנים האחרונות הוא עסק בנושאים שונים בבוטניקה
של הצומח בארגנטינה .הוא אפילו ערך ספר אב כרס על תולדות משפחתו בגרמניה ,בארגנטינה
ובישראל מקטעים כתובים ע"י סבו ,אביו והוא עצמו.
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 השכל הישר שלו וכתיבתו הקולחת עמדו לרשות עמיתים רבים שהרוויחו,דרך מחשבתו האנאליטית
 הוא היה מעורה גם בנושאים בעלי ענין צבורי כמו ההשפעות האקולוגיות של.משיתוף הפעולה אתו
 הוא היה בין הראשונים שיצאו. ופיתוח המחקר בגולן, מדיניות היעור של קק"ל,השריפות בכרמל
!להגנת העז השחורה
מאיר בין נושאים שונים-חלוקת הפרסומים של עמנואל נוי
תהליכי רעייה וצמיחה
מחקרי מרעה
מחקרי רעייה

37
40%

24
17

משתני של חברות צומח-ניתוח רב
שונות
אקולוגיה כללית
אקולוגיה מדברית
יעור
מחקרי אם החיטה
בוטניקה כללית

30
28
23
60%

11
10
9
8

100- אלה שצוטטו יותר מ.לאומית- רבים צוטטו בספרות המקצועית הבין,בין הפרסומים שלו
 אקולוגיה של המדבר,פעמים מעידים על מעמדו המקצועי העולמי בכמה תחומים – ובעיקר במרעה
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מבוא
בני האדם השתמשו במערכות הטבעיות לאורך אלפי שנים והפיקו מהן מוצרים ושירותים .במשך
אלפי שנים משאבים נתפסו כבלתי מוגבלים וזמינים בחופשיות ובחינם ,וזאת בעקבות מיעוט ופיזור
יחסי של אוכלוסיית האדם ,צריכה נמוכה לנפש של משאבי הטבע ולכן פגיעה נמוכה יחסית בטבע
וטביעה אקולוגית נמוכה גם כן .מצב זה השתנה במאה או מאות השנים האחרונות בעקבות קצב
גידול האוכלוסין הגבוה וצריכה גבוהה לנפש ועל כן פגיעה אקולוגית משמעותית של האדם על
הסביבה הטבעית .תוצאות אקולוגיות אלו ביחד עם השינויים החברתיים והתרבותיים גורמים
לניצול מאסיבי של משאבי טבע ,הרס ובליה של מערכות טבעיות ,הכחדת מינים ושינויי אקלים
) .(MEA 2005לכן ,מערכות טבעיות אשר תמכו בפעילות וקיום האדם לאורך ההיסטוריה באספקה
של מוצרים ושירותים ,נמצאים תחת לחץ ובחלק מהמקרים אף מגיעים לגבולותיהם/לקצה.
ניצול משאבים ושימוש מסורתי על ידי בני האדם התרחש במשך אלפי השנים האחרונות
סביב אגן הים התיכון ובישראל והשפיע על המערכות הטבעיות דרך רעיה ,כריתה ושריפה ) Barbero
 .(et al. 1990, Pausas 1999, Perevolotsky and Seligman 1998הפרעות אנתרופוגניות אלו לאורך
ההיסטוריה יצרו נוף הטרוגני ,המאופיין בכתמי צמחיה היוצרים פסיפס מגוון בשלבים שונים של
סוקצסיה משנית ) .(Perevolotsky and Seligman 1998מצב הצומח משתנה בעקבות החלטות ופעולות
ממשק ,אשר משתלבות בתהליכים הטבעיים הביולוגיים.
שינויים סוציו-אקונומים ,כגון נטישה של עיבוד חקלאי מסורתי ,אשר מתרחשים במאה
השנים האחרונות בארצות רבות סביב אגן הים התיכון ובישראל ,גורמים לשינוי של נופי פסיפס
רבים לשיחייה צפופה ומעוצה הומוגנית ונמוכה ) .(Carmel et al. 2001הירידה במגוון הנופי גוררת
ירידה במגוון הביולוגי והיא ככל הנראה גורמת לשינויים בערכי התועלות אשר יכולות להתקבל
מהשטח.
במצב הקיים ובמיוחד העתידי ,ישנו הכרח לפתח אסטרטגיה לממשק זהיר ורציונאלי של
השטחים והמשאבים הטבעיים שנותרו ) Costanza et al. 1997, Possingham et al. 2001, Farber et al.
 (2002למטרות מגוון ביולוגי ושירותים סביבתיים או תועלות מרובות ).(Naveh 1978
הגישה שלנו לאמוד מגוון תועלות מהמערכת הטבעית מבוססת על ההנחה שהגורם הראשוני
שקובע את ערכיהם של רוב התועלות ,הוא מבנה הצומח .כיסוי וגובה של מיני צומח שונים או של
קבוצות תפקודיות של צומח ) (plant functional types, PFTמשפיעים באופן ישיר או עקיף על פוטנציאל
התפוקה של תועלות כלכליות )לדוגמא :מרעה ,עצה( ,שירותים סביבתיים )לדוגמא שימור מים
וקרקע( ,של ערכי תועלות ביולוגיות )לדוגמא :מגוון צומח וחי( וערכי תועלות חברתיות )לדוגמא :נוף
ופעילויות נופש /אדם בטבע( .את מבנה הצומח במונחים של קבוצות תפקודיות ) (PFTקל יחסית
למדוד על פני שטחים גדולים ,ואפשר למדל ולצפות את הדינאמיקה כתוצאה מהחלטות ממשק .לכן,
אם ישנה אפשרות לפתח מתודולוגיה שיכולה להעריך את הערכיות של מספר תועלות כפונקציה של
מבנה הצומח ,נוצר כלי עוצמתי לחיזוי או חישוב שינויים בסל התועלות הפוטנציאלי המתקבל
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מהשטח במרחב ובזמן ,כתוצאה מהחלטות ממשק .את הרעיון המורכב הזה אנו תארנו בתרשים ,1
אשר מורכב משלושה "שחקנים" עיקריים :צומח ,ממשק ותועלות ,אשר כולם קשורים זה לזה:
תרשים  :1מבנה קונספטואלי של

החלטות ממשק

הקשרים בין ממשק ,צומח ותועלות.
בתהליך קבלת החלטות רציונאלי
הממשק נקבע בהתאם לתועלות

קביעת תועלות
רצויות

הרצויות ,הוא משפיע ישירות על הרכב

השפעות ישירות
תהליך קבלת
החלטות רציונאלי

הצומח אשר כתוצאה ממנו מתקבלות
התועלות

הרכב הצומח

תועלות מהמערכת הטבעית
)מודל תחזיות(

תוצאה

)מודל תחזיות(

שיטות
 .1כללי
המחקר נערך בפארק רמת הנדיב שבדרום הכרמל ,ישראל )600 ,30°32' N, 34°57' E, 120 m a.s.l.
מ"מ גשם ממוצע שנתי( .הצומח מאופיין בצמחיית גריגה האופיינית לאזורים במזרח אגן הים
התיכון ,עם פסיפס מורכב של כתמי שיחים בגבהים וגדלים שונים ,בני שיח ,עשבוניים ואדמה
חשופה )סלעים( ).(Perevolotsky et al. 2001

 .2המודל הדינאמי של הצומח
מודל הצומח מבוסס על מודל "מצבים ומעברים" ) .(Westoby et al. 1989מצב הצומח בתא מוגדר
בכמה מאפיינים :זהות הצמח הדומיננטי )או קבוצה תפקודית( ,גיל וגובה הצמח הדומיננטי .קירוב
לתהליכים הביולוגיים האמיתיים הושג בעזרת הסתברויות מעבר שאינן קבועות ,אלא כפונקציה של
משתנים אשר מייצגים תהליכים ביולוגיים :רבייה ,נביטה )התנחלות( ,התפשטות ,תחלופה,
הזדקנות ,תמותה ,רעייה ,התחדשות אחרי שריפה ותפוצת זרעים .אפיון הצומח ברמת האתר נעשה
ע"י חישוב מספר התאים במצבי הצומח השונים .בנוסף ,קיים משוב מהאתר לתא ,ע"י התפשטות
ורבייה מזרעים.
המודל הותאם לשטח המחקר המאופיין בגריגה )תרשים  – (2תצורת צומח ים תיכונית
מעוצה נמוכה הנשלטת על ידי שיחים בגודל בינוני .המרכיבים והתהליכים הביולוגיים של המודל
כלליים למדי ומאפשרים התאמה של המודל לאזורים שונים סביב אגן הים התיכון ,בעלי מאפייני
צומח דומים .סדרה של סימולציות נערכה לאורך מאה שנים ,תחת ממשקים שונים אשר הוגדרו על
פי מצב התחלתי שונה )חלקות כריתה וחלקות ביקורת( ,רעיית עזים ורעיית בקר בלחצי רעיה שונים
ותדירות שריפות ).(Koniak and Noy-Meir 2009
ניתן למצוא באינטרנט באתר של רמת הנדיב ומט"ח גירסה ידידותית למשתמש של מודל זה:
http://ramat-hanadiv.cet.ac.il/ecosim/ecosim/index.asp
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תרשים  :2מודל מצבים ומעברים

עשבוניים

המתאר את תהליך הסוקצסיה
המשנית בצומח ים -תיכוני ובשטח
עצים נמוכים

המחקר

בני שיח

שיחים גבוהים

שיחים נמוכים

תהליכים בנוכחות הפרעות:

תהליכים בהעדר הפרעה:
מעברים עיקריים

רעיית עיזים
שרפה

מעברים משניים

 .3מתודולוגיה לאומדן תועלות
פותחה מתודולוגיה לאומדן מספר תועלות במרכיבי צומח שונים של הצומח המעוצה הים-תיכוני
בישראל .צפיפות גיאופיטים ,פרחי דבש ואנרגיה מפירות עסיסיים למאכל ציפורים נמדדו בחמישה
מצבי צומח שונים )לפי הפירוט לעיל( ,בארבעה אתרים שונים בעלי היסטורית ממשק שונה ,בפארק
רמת הנדיב שבכרמל .לצורך מדידה של התועלות השונות בשדה ,סומנו באופן אקראי חלקות של 10
×  10מטרים בארבעה אתרים עם היסטורית ממשק והפרעות שונה )כולל כריתה ,רעיה ושריפה( על
מנת להכליל טווח רחב של ומצבי צומח והרכבים שונים .בכל חלקה נאמד אחוז הכיסוי של כל מצב
צומח .כל תועלת נמדדה ביחידות המתאימות לה ) .(Koniak et al. 2009בנוסף ,חישבנו מנתוני שדה
ומנתונים מפורסמים שלוש תועלות נוספות :מרעה עזים ,מרעה בקר וקיבוע פחמן על אדמתי.
התרומה הממוצעת של כל תועלת חושבה עבור  1מטר רבוע לכל מצב צומח )טבלה .(1
הערכים בטבלה  1מוצגים ביחידות שהם נמדדו .זאת אומרת ,כיוון שמדובר בתועלות שונות כך גם
היחידות שונות .אנו הנחנו שכל ערכי שש התועלות שמוצגות במודל הן ניתנות לחיבור ) (additiveעל
פני התאים השונים באתר .על כן ,ערכה של כל תועלת ברמת האתר הינו סכום התרומה של כל
התאים בכל מצבי הצומח ,זאת אומרת לפי כיסוי מצבי הצומח באתר .חישוב זה מאפשר לחשב את
הערך הממוצע של התועלות ישירות ממצבי הצומח ובהתאם גם לחשב את הדינאמיקה של התועלות
כנגזרת של הדינאמיקה של מצבי הצומח.
טבלה  :1הערכים הממוצעים של התועלות השונות למטר רבוע ,לפי קבוצת צומח בה בתועלת נמדדה .כל
תועלת ביחידות שלה .הערך המירבי של כל תועלת מודגש.
Tall
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0.32
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-2
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-2
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0.51

0.01
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11.86
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-2
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128.25
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94.85
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-2
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1107.90

413.55

324.00

226.35

20.00

Kg C m

Carbon retention
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-2

Kcal m

Fleshy fruits
Cattle forage

לנתונים בטבלה  1ערכנו טרנספורמציה; נירמלנו וחישבנו את הערך החדש באחוזים לכל תועלת לפי
הערך המקסימאלי שחושב או נמדד בשדה .כך שהנתונים המקסימאליים הנצפים בטבלה 1
)מודגשים( הפכו ל  100%פוטנציאל תרומה .כל תועלת לפי הערכים שלה .טבלה  2מציגה את
הערכים המנורמלים .ערכים אלו הוכנסו /שולבו במודל התועלות המשולב.
טבלה  :2הערכים המנורמלים של התועלות השונות ,כאחוזים מתוך הערך המקסימאלי )מודגש( שנמדד לכל
תועלת.
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25
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341
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24
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37

29

20

2

Herbs

Benefits

Fleshy fruits

Carbon retention

תרחישי טיפולים /ממשק
 .1רעיה :שישה ממשקי רעיה שונים נבחנו :מרעה בקר בלחץ מקסימאלי ) (100%ובלחץ בינוני
) ,(50%מרעה עזים בלחץ מקסימאלי ) (100%ובלחץ בינוני ) ,(50%מרעה עזים בלחץ בינוני
) (50%ביחד עם מרעה בקר בלחץ בינוני ) ,(50%וללא רעיה כלל .בכל תרחיש לחץ הרעיה היה
קבוע למשך כל הסימולציה.
 .2תדירות שריפה :אנו מציגים כאן שלושה תרחישי שריפה :ללא שריפה ,שריפה כל  50שנה
)בתרחישים המוצגים כאן שריפה אחת בשנה  ,(50שריפה כל  20שנה ,שריפה כל  10שנים.
 .3הרכב צומח התחלתי )בשנה  :(0נבחנו שני הרכבי צומח התחלתיים )כפי שמפורט לעיל( :אזור
תחת רעיה )אזור החיץ( ואזור ללא הפרעות )הביקורת(.
נערכו סימולציות לכל הרכבי הממשקים בכל הקומבינציות .סה"כ  48תרחישים שונים .אנו מציגים
פה שישה תרחישים בלבד.

 .4יישום המודל
המודל נכתב בשפת פסקל )גרסה בשפה  ++Cפותחה אח"כ  .(Bar-Massada 2009סדרה של הרצות
נערכו במטרה לבחון את ההתנהגות של המודל לשטח המחקר תחת ממשקים שונים למשך 100
שנים .למודל יש שני תוצרים תוצר הסימולציה של הצומח ותוצר הסימולציה של התועלות ,כאשר
הראשונה תלויה באחרונה.

תוצאות
 .1דינאמיקה של הצומח והתועלות
הדינאמיקה של הצומח )תרשים  (3ושל התועלות )תרשים  (4מוצגת בפירוט לשישה ממשקים
נבחרים:
א .אזור החיץ ,ללא רעיה וללא שריפה משנת  2003ואילך )תרשים 3א ,תרשים 4א( .סימולציה זו
מציגה את הדינאמיקה הספונטאנית של השטח שהיה תחת הפרעות ממשקיות בעבר אך ללא הפרעה
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אנושית במהלך כל תקופת הסימולציה .כיסוי העשבונים יורד במהירות בשני העשורים הראשונים
של הסימולציה ומשנה  25ואילך כיסויים לא עולה מעל  .10%כיסוי בני שיח ושיחים נמוכים עולה
וזאת בעיקר ע"י פלישה או התפשטות לתאים העשבוניים .כיסוי השיחים הגבוהים עולה אך בקצב
איטי יותר ,בתחילה על חשבון העשבוניים ובהמשך על חשבון בני שיח ושיחים נמוכים ומגיעים
לכיסוי מקסימאלי של כ 40% -סביב שנה  70ואח"כ יורדים באיטיות בזמן שהעצים הנמוכים
מתפשטים והופכים לדומיננטיים באתר .הדינאמיקה שהמודל צופה לתרחיש זה מייצגת את תהליך
הסוקצסיה המשנית ה"קלאסית" לצומח ים-תיכוני מעוצה .במהלך  40השנים הראשונות יש צומח
מגוון ובשישים השנים הבאות הצומח נשלט ע"י שתי קבוצות הצומח הגבוהות .השינויים בערכי
התועלות המתקבלים מהשטח מציגים מגמות מנוגדות בין התועלות השונות .ישנה עליה קבועה
בערך של האתר לקיבוע פחמן ואנרגיה של פירות עסיסיים ככל שכיסוי המעוצים הגבוהים עולה.
הערך למרעה בקר וצפיפות גיאופיטים יורד במהירות בעשרים השנים הראשונות ביחד עם הירידה
הדראסטית של העשבוניים .עזים צורכות צומח מעוצה ,בזמן שהשיחים הגבוהים תורמים
לפוטנציאל הדבש בעיקר מאבקה של המעוצים הדומיננטיים וצוף ממיני מטפסים שצומחים עליהם
).(Koniak et al. 2009
ב .אזור החיץ ,רעיה מרבית של עזים וללא שריפה משנת  2003ואילך )תרשים 3ב ,תרשים 4ב( .מודל
הצומח צופה ששתי קבוצות הצומח הגבוהות יישארו בכיסוי ההתחלתי שלהן וזאת בשל רעיית
העזים ,בזמן ששיחים נמוכים ייעלמו מהשטח )בגלל הטעימות הגבוהה של התרמילים וצימוח החדש
של הקידה השעירה( .בני השיח יתפשטו לאט לתאים של עשבוניים וזאת בעיקר ע"י הדומיננטיות של
הסירה הקוצנית שהינו הצמח הדומיננטי בקבוצת בני השיח והוא פחות נצרך על ידי העזים ממיני
המעוצים האחרים ומתבסס במהירות יחסית בכתמים עשבוניים .סימולציית הצומח מגיעה יחסית
במהירות להרכב צומח יציב ,שדומה יחסית למצב ההתחלתי בשנה אפס .ערכי התועלות השונות גם
כן נשארים כמעט קבועים :ערך גבוה לצפיפות גיאופיטים ,פוטנציאל דבש ,מרעה עזים ובקר,
וערכים נמוכים לקיבוע פחמן ואנרגיה של פירות עסיסיים.
ג .אזור החיץ ,שריפה בשנה  50רעיית בקר חזקה )תרשים 3ג ,תרשים 4ג( .רעיית בקר חזקה מונעת
התפשטות של שיחים נמוכים )בר-זית בינוני הינו המין הדומיננטי והוא מאוד טעים לבקר( וגורמת
לעליה קלה של קבוצות הצומח המעוצה האחרות .הדינאמיקה בתחילת הסימולציה דומה
לדינאמיקה של סוקצסיה משנית כפי שנחזה בסימולציה א' ,עם ירידה חדה של כיסוי עשבוניים אך
איטית יותר .מכל מקום ,בשלבים מאוחרים יותר של הסימולציה שיחים נמוכים ושיחים גבוהים
)להבדיל מעצים נמוכים( הופכים להיות הדומיננטיים .כיסוי העשבוניים נשאר נמוך )~ ,(10%אך לא
נמוך כמו בסימולציה ללא רעיה כלל .התועלות הקשורות באופן ישיר לקבוצת העשבוניים
)גיאופיטים ומרעה בקר( ערכם יורד באופן חד בעשרים השנים הראשונות לערכים נמוכים יחסית.
הירידה בערכים של מרעה לעזים ,פוטנציאל דבש מתונה יותר וזאת תודות לתרומה של כמה מיני
צומח מעוצים לתועלות אלו .ערכם של קיבוע פחמן ואנרגיה מפירות עסיסיים עלו באופן קבוע ואיטי
יחסית וזאת בעקבות חוסר ההתפשטות של העצים הנמוכים .השוואה עם הגרף של סימולציה ב'
מצביעה על כך שבזמן שמרעה עזים מאפשר פוטנציאל למרעה בקר ולמרעה עזים ,מרעה בקר
אינטנסיבי מוביל לירידה בפוטנציאל המרעה לבקר ,עוד יותר מלעזים.
ד .אזור החיץ ,ללא רעיה ,שריפה בשנה ) 50תרשים 3ד ,תרשים 4ד( .בחמישים השנים הראשונות
הדינאמיקה בסימולציה היא כמו בסימולציה א' ומובילה לשליטה של שלוש הקבוצות המעוצות
13

הגבוהות .השריפה בשנה  50גורמת לירידה מידית של כל המעוצים ולעליה חדה של כיסוי
העשבוניים .הצומח המעוצה בשטח המחקר מאופיין בצימוח מבית השורשים לאחר שריפה ,דבר
המאפשר צימוח מהיר מאוד באופן יחסי לאחר השריפה ,ובמיוחד שיחים נמוכים )בתצורה שיחית(
אשר הופכים שולטים בכיסוי הצומח כעבור  20שנה .השריפה משנה באופן מהותי את הרכב סל
התועלות כמעט לערכים ההתחלתיים בזמן ) 0ערכים גבוהים לפוטנציאל דבש ,גיאופיטים ,מרעה
עזים ובקר ,וערכים נמוכים לקיבוע פחמן ופירות עסיסיים( .שינוי זה משתנה וחוזר באופן הדרגתי
בשנים שלאחר השריפה לערכים מתונים /בינוניים של כל התועלות.
ה .אזור הביקורת ,ללא רעיה ,ללא שריפה )תרשים 3ה ,תרשים 4ה( .סימולציה זו מציגה את
הדינאמיקה הטבעית הספונטאנית של צמחיה בוגרת באופן יחסי .במקרה זה קבוצת העצים
הנמוכים מכסה שטחים גדולים עוד יותר מהמצב ההתחלתי שבו קבוצה זו כבר היתה דומיננטית
וכיסתה שטח גדול יותר מהקבוצות האחרות ,ומגיעה כעבור  100שנה לכיסוי של קרוב ל  .80%מגמה
זו גורמת לירידה איטית של כל התועלות מלבד קיבוע פחמן אשר ערכו עולה באופן תמידי.
ו .אזור הביקורת ,ללא רעיה ,שריפה כל  20שנה )תרשים 3ו ,תרשים 4ו( .כל אירוע שריפה עוצר את
העלייה בכיסוי של העצים הנמוכים על חשבון יתר קבוצות הצומח .צימוח מבית השורשים מאפשר
התחדשות של הצומח המעוצה בין אירועי השריפה .בכל אופן ,החזרה על הצימוח לאחר השריפות
החוזרות ונישנות אינו מושלם; לאחר אירועי השריפה המאוחרים יותר הצימוח מחדש של השיחים
הגבוהים ושל העצים הנמוכים יורדת בהדרגה ,בזמן שהעשבוניים ,בני השיח והשיחים הנמוכים
מתפשטים יותר .ערכי התועלות משתנים בין אירועי השריפה ,בהתאמה לצומח ,אך ערכי קיבוע
הפחמן ואנרגיית הפירות העסיסיים יורדים בהדרגה עם השנים )המחזורים המאוחרים של
השריפות( ,בזמן שערכי התועלות האחרות משתנים בין ערכים גבוהים לבינוניים.
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תרשים  :4דינאמיקה של שש התועלות הנבחרות

דיון
השימוש הישיר של אקוסיסטמות מניב /מספק משאבים טבעיים אשר יכולים להפוך למוצרים
סחירים )כלכליים( כגון :דגה ורעיה אשר נחקרו רבות במאה השנים האחרונות .השימושים
העקיפים של המערכת הטבעית והתרומה שלהם לחיים ולאיכות החיים של האדם ,כגון :נופש
ופעילות בטבע ומגוון מינים ,מקבלים התייחסות הולכת וגוברת בשנים האחרונות.
הערכה ושילוב של תועלות שונות אשר נמדדו ביחידות שונות היא אחת הבעיות או הקשיים
הגדולים ביותר בממשק רב-תועלתי וקבלת החלטות :איך )אם בכלל( ערכים של תועלות שונות
ניתנים להשוואה ולבסוף לאיחוד ל"ערך כולל" או "סך התועלות" מיחידת שטח עם סלי תועלות
שונים? לתועלות שונות )או שירותים סביבתיים( יש קנה מידה שונה של ערכים ולא ניתן להמיר
אותן בקלות למטבע משותף ) .(Bengston 1994, Daily et al. 2000, Spash 2000מאידך ,ברור כי מערכות
טבעיות הן עשירות ומגוונות במשאבים ובתצורות צומח וחי ,ומערכות ים-תיכוניות במיוחד יכולות
לשמש ליותר מתועלת אחת לטובת האדם .למעשה ,כך היה לאורך ההיסטוריה וגם בהווה .לכן,
ממשק של מערכות טבעיות אלו צריך להיות מכוון לשילוב רצוי של מספר תועלות בעלות ערכים
גבוהים ,ולא לערך מקסימאלי של תועלת אחת בלבד.
תחום הכלכלה הסביבתית מציע ערך כספי כמטבע אחיד )יחידה משותפת( לכל סוגי התועלות
והשירותים )לדוגמא .(Constanza et al. 1997, Farber et al. 2002, Howarth and Farber 2002 :כעיקרון,
שיטה זו מאפשרת חיבור והשוואה של ערכי תועלות סביבתיות או חברתיות מהשטח הטבעי ,כגון
נופש או מגוון מינים עם מוצרים סחירים כלכליים )לדוגמא :מרעה ,עץ ,יבול( .אך אף על פי כן,
המתודולוגיות לאומדן כספי של מוצרים שאינם סחירים או שירותים ציבוריים ,הינם לרוב עקיפים
ושנויים במחלוקת .ישנם מחקרים שהסיקו שאין כל אפשרות ל"מטבע" אחיד לכל התועלות ,אם
כספי או כל "מטבע" אחר )לדוגמא.(Bengston 1994, O’Neill 1997, Spash 2000 :
במחקר זה אנחנו לא פתרנו את בעיית המטבע המשותף ,אלא "עקפנו" אותה ע"י נירמול של
התועלות לאחוזים מהערך המקסימאלי הנצפה /הנמדד לכל תועלת .טרנספורמציה זו מאפשרת לנו
להציג את כל התועלות השונות בסקאלה אחת בין  0ל  .100אך יש לשים לב שהערך המספרי הזה
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הינו ערך יחסי בלבד והוא לא בהכרח חליפי בין התועלות השונות 1% :של תועלת אחת )לדוגמא
צפיפות גיאופיטים( לא בהכרח שווה ל  1%של תועלת אחרת )לדוגמא קיבוע פחמן( ,אלא אם כל
התועלות מוגדרות כשוות בחשיבותן .על כן השוואה של "סל התועלות" אינו פשוט להבנה ולניתוח.
ואף על פי כן ,המידע הזה הינו צעד חשוב ומשמעותי לקראת הגדרה של ממשקים רצויים יותר או
פחות בהקשר של שימוש רב תכליתי .משתמשי קרקע שונים ,מנהלים וקבוצות בעלות עניין יכולים
להצמיד משקלים שונים או סדרי עדיפויות לתועלות שונות ,או קומבינציות של תועלות שאינן
בהכרח שוות .אף על פי שקומבינציה "אופטימאלית" של תועלות תלויה במצב השטח ובמשתמש,
ברגע שהמשתמשים הרלוונטיים מגדירים מטרות במונחים של תועלות )תוצאות( ,ישנה אפשרות
לתקשורת ולדיון על בסיס אינפורמציה מסוג זה .המתודולוגיה שהצגנו כאן מאפשרת חיזוי של
השפעת החלטות ממשק על הדינאמיקה של כמה תועלות תוך התחשבות )בקירוב ראשון( רק
בדינאמיקה של כיסוי הצומח ושל התרומה של מרכיבי צומח )קבוצות תפקודיות( שונים לתועלות.
זאת אומרת שיש כעת את האפשרות ליידע מנהלי שטח ומקבלי החלטות על התוצאות הצפויות
להחלטותיהם ,גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך .חיזוי מסוג זה הינו הכרחי לתכנן וממשק
רציונאלי ,לשימור מערכות ומשאבים טבעיים.

תודות
תודה לפרופ' חיים קיגל ולפרופ' נועם זליגמן על התמיכה והעצות הנפלאות .תודה לצוות רמת הנדיב
על שיתוף הפעולה והעזרה בשטח .תודה לקרנות :נקודת ח"ן ,קרן רנה קרשון ולקרן המדע
הישראלית  ISF 625/05על התמיכה הכלכלית במחקר.
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דינאמיקה של צומח עשבוני ושיחי לאחר טיפולי שריפה ,דישון בזרחן וריסוס:
סיכום  20שנות מעקב
זלמן הנקין ,1נעם זליגמן ועמנואל נוי מאיר ז"ל
 1המחלקה למשאבי טבע ,נווה יער ,מינהל המחקר החקלאי
henkinz@volcani.agri.gov.il

מבוא
בשטחים רבים בגליל בהם נפגע החורש הטבעי השתלטו שיחים של סירה קוצנית וקידה שעירה,
המכסים לעיתים אחוז ניכר מן השטח .חלק משטחים אלו גודרו ומשמשים כיום כמרעה לבקר או
צאן .בגלל אחוז הכיסוי הגבוה של השיחים ,אין אפשרות לצומח העשבוני להתחדש ולהתפתח ,והוא
מוגבל לאותם כיסי קרקע החשופים מצומח זה .מכיוון ששיחי הסירה הקוצנית והקידה השעירה
כמעט ואינם נאכלים ע"י הבקר ויבול הצומח העשבוני בשטחים אלו דל ,כושר הייצור של שטחים
אלו למרעה נמוך ,תרומתם להזנת בעלי החיים קטנה ולכן גם רווחיותם של העדרים באזורים אלו
מוגבלת.
מיני השיחים העיקריים השולטים בשטחים אלו הם סירה קוצנית וקידה שעירה .אלה
השתלטו בעקבות נטישת שטחי עיבוד ,שריפות ודיכוי צומח חורש וכתוצאה מניצול יתר של האדם
והבהמה )זוהרי  ;1955רבינוביץ  .(1979כושרם של שיחים אלו בכיבוש השטח קשור גם ליכולתם
לנצל מים בעומק סדקי הסלע וזאת ,כאשר שכבת הקרקע רדודה ומקשה על הצמיחה של כר עשבוני
)ליטב .(1969 ,בבתי גידול מסוימים קרקע רדודה ומשטר מים גרוע שלה עלולות להוות מכשול
להתפתחות צומח עשבוני ,זאת גם ללא נוכחותם של השיחים.
דנין ) (1980הציע כי המעבר מצומח עשבוני לבתת סירה קוצנית בסוקצסיה על טרסות
נטושות בהרי יהודה קשור בדלדול הקרקע מנוטריאנטים ,מצב בו יש לסירה יתרון על פני
העשבוניים .לפי רבינוביץ ) (1986 ,1979יש יתרון לצומח המעוצה השיחי על פני הצומח העשבוני
בקרקעות טרה רוסה אלו .לפי קויומדז'ינסקי ודן ) (1969ורבינוביץ ) ,(1979ריכוז הזרחן המסיס בדו-
פחמה בקרקעות אלו נמוך ובעומק של עד  11ס"מ הוא מגיע ל 4.9 -מ"ג  Pלק"ג קרקע בלבד .על
קרקעות דומות ,אך בתצורות צומח של חורש מדולל )הנקין1987 ,א( נמצאו ריכוזי זרחן קליט של 5
  8מ"ג  Pלק"ג קרקע בעומק של  3 - 0ס"מ .כמו כן נמצא כי כאשר ריכוז הזרחן הקליט בקרקעותאלו נמוך מ 11 -מ"ג  Pלק"ג קרקע הוא מהווה גורם מגביל עיקרי להתפתחות הצומח העשבוני
)הנקין 1987ב;  ,(Henkin et al. 1994לכן ,כדי להעלות את יבול הצומח העשבוני יש להעשיר את
הקרקע בזרחן ).(Henkin et al. 1996
דיכוי הצומח השיחי יכול להתבצע ע"י ריסוס ו/או שריפה .גוטמן וחוב' ) (1984הראו כי
הפגיעה בנוף הסירה הקוצנית כתוצאה מהדברת השיחים בהרביציד היא כ 65%-ובקידה השעירה
 .95%השריפה לעומת זאת מסירה  100%מן הנוף השיחי אך הפגיעה במערכת השורשים היא חלקית
בלבד .בשלב קודם של המחקר המוצג בו בוצע מעקב אחר התפתחות הצומח העשבוני והשיחי לאחר
טיפולים חד פעמיים בריסוס ,שריפה ודישון בזרחן ,נמצא כי היתה התחדשות משמעותיות של
השיחים בשנתיים עד שלוש שנים לאחר השריפה וללא טיפול מונע התפשטותם של השיחים לאחר
חמש עד שש שנים חזר המצב לקדמותו .דישון בזרחן תרם גם הוא לעיכוב התפשטותם המחודשת
של השיחים וזאת בגלל עליה בביומסה העשבונית ותחרות עם מרכיב זה ).(Henkin et al. 1998; 1999
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ניתן לסלק את הצומח השיחי ע"י שריפה או ריסוס בקוטלי עשבים סלקטיביים .אך ברוב המקרים
השמדת השיחים בלבד אינה פותרת את הבעיה ,שכן ייצור העשב בשטח שהתפנה הוא נמוך
והשיחים ובני השיח חוזרים ומשתלטים שוב על השטח.
רובם של השטחים הפתוחים באזורים הים תיכוניים נמצאים בשיווי משקל דינמי בין
התהליכים הסוקצסיוניים מצד אחד והרעיה ופעילות האדם מצד שני .תהליכים אלו הוצגו לראשונה
במאמרם פורץ הדרך של  (1989) Westoby et al.וזאת בעזרת מודל "מצב ומעבר" המאפשר מסגרת
טובה להסבר הדינימיקה של מרכיבי הצומח המעוצה והעשבוני באקוסיסטמה ים-תיכונית .מודל זה
בנוסף מאפשר גם הגדרת הזדמנויות ממשקיות יישומיות באזורים אלו .נתוני הצומח המשמשים את
המחקר הנוכחי העוסק בדינאמיקה של השיחים והצומח העשבוני במרעה ים-תיכוני מעוצה לאחר
שריפה וטיפולים חד פעמיים בדישון בזרחן וריסוס הוצגו בחלקם בעבר ומשמשים כבסיס להבנה
טובה יותר של תהליכים אלו )הנקין וחוב'.(2007 Henkin et al.;2003 ,
מטרות המחקר
 .1לימוד דינאמיקת ההתחדשות של הצומח המעוצה לאחר שריפה וטיפולים חד פעמיים
בדישון בזרחן וריסוס בהרביציד.
 .2לבדוק האם ע"י שילוב של טיפולים בריסוס ,שריפה ודישון בזרחן ניתן להשביח את
שטחי המרעה הנשלטים ע"י שיחים של סירה קוצנית וקידה שעירה ולהופכם למרעה
עשבוני עשיר ויציב בטווח הארוך.

שיטות וחומרים
שטח המחקר ומבנה הניסוי
מחקר ארוך טווח זה החל בדצמבר  (Henkin et al. 1998) 1987ונמשך עד היום ,לאורך יותר מ20 -
שנה .המחקר בא לבחון היבטים שונים בהתבססות והשתנות הצומח העשבוני ומעוצה לאורך זמן
במרעה לאחר טיפולים חד פעמיים בדישון בזרחן ,ריסוס בהרביציד ושריפה.
הניסוי הוצב בשטח המרעה של עין-יעקב בגליל המערבי סמוך לחוות חט"ל .שטח של כ15 -
דונם ,שנשלט קודם לכן ע"י בתה של סירה קוצנית ,גודר על מנת למנוע כניסה של בקר במשך עונת
הצמיחה .הניסוי כולל  7טיפולים המוצבים ב 5 -בלוקים באקראי ,סה"כ  35חלקות כאשר גודלה של
כל חלקה הוא  10 X 10מ' .הניסוי כולל את הטיפולים הבאים:
* היקש ,שריפה של השיחים H0P0 -
* ריסוס באלבר סופר לפני השריפה  +שריפה של השיחים HEP0 -
* שריפה של השיחים  +דישון בסופר פוספט ) 4.5ג'  Pלמ"ר( H0P1 -
* ריסוס באלבר סופר לפני השריפה  +שריפה של השיחים  +דישון בסופר פוספט ) 4.5ג' P
למ"ר( HEP1 -
* שריפה של השיחים  +ריסוס באלבר סופר בשנה שלאחר מכן HLP0 -
* שריפה של השיחים  +דישון בסופר פוספט וריסוס באלבר סופר בשנה שלאחר מכן HLP1 -
* שריפה של השיחים  +דישון בסופר פוספט ) 9ג'  Pלמ"ר( H0P2 -
בשנה הראשונה שלפני ביצוע הטיפולים נערכו בדיקות וסקרי צומח אשר שימשו כבסיס להתייחסות
בהמשך .לאחר השלמת סקרי הצומח ההקדמיים בוצעו הטיפולים המוזכרים.
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מדידות ואומדנים
במסגרת המחקר הושם הדגש על בדיקת השפעת טיפולים שונים )דישון בזרחן ,ריסוס באלבר סופר
ושריפה( על ייצור הצומח העשבוני )ביומסה( ועל השינוי בשיעור הכיסוי הכללי של המרכיב השיחי
)בעיקר סירה קוצנית וקידה שעירה( ונמדדו המשתנים הבאים:
 .1יבול והרכב הצומח העשבוני  -יבול הצומח העשבוני נמדד במדגם של  5קצירים שבוצעו בכל
חלקה בריבועים של  25 X 25ס"מ .העלים יובשו בתנור ב 65o -צלסיוס ונשקלו .באותם
הריבועים נמדד גובה הצומח העשבוני ובוצעו אומדנים של אחוז הכיסוי היחסי של דגניים,
קטניות ורחבי עלים.
 .2כיסוי מרכיבי השטח  -בכל חלקה נמדד אחוז הכיסוי היחסי של שיחים )סירה קוצנית
וקידה שעירה( ,קרקע )שטח פנוי לעשבוניים( ,סלע ועצים .המדידה התבצעה בשיטת ה-
" "STEP POINTוכללה סה"כ  100נקודות בכל בחלקה .כמו כן נמדד גובהם של השיחים.

תוצאות
יבול הצומח העשבוני
נמצאה תרומה משמעותית מובהקת להגדלת היבול של הצומח העשבוני בשטח המחקר הנתון לרעיה
עונתית של בקר לכל אורך שנות הניסוי כתוצאה ממתן דישון חד-פעמי בזרחן )ציור  .(1יבול הצומח
העשבוני שעמד על  100 - 60ג' ח"י למ"ר בממוצע בטיפולים השונים לפני מתן הדשן עלה בצורה
משמעותית בשנים הראשונות שלאחר מתן הדשן .אך גם בהמשך ניתן לראות כי למרות הירידה
היחסית בביומסה הכללית עם השנים ,נמצאה תוספת של כ 50% -בביומסה העשבונית באותן
חלקות אשר קיבלו תוספת זרחן גם  20שנה לאחר מתן הדשן .ההבדלים בביומסה העשבונית
שנמצאו בין השנים השונות הם תוצאה כנראה של ההבדלים השנתיים במשטר הגשמים.
ציור  .1ביומסה של הצומח העשבוני בטיפולי הדישון בזרחן ביחס לביקורת בשנים  2009 - 1988בניסוי עין
יעקב 4.5) = P1 .ג'  Pלמ"ר( 9) = P2 ,ג'  Pלמ"ר() .מלבד השנים  2007,2003ו 2008 -בהם לא נדגם הצומח(.
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ביומסה )ג' למ"ר (

500

הרכב הצומח העשבוני  -שיעור כיסוי קטניות
דישון בזרחן תרם לשינוי משמעותי בהרכבו הבוטני של הצומח ,שינוי זה בא לביטוי גם בשנה ה20 -
שלאחר מתן הדשן )ציור  .(2שעור הכיסוי היחסי של הקטניות מכלל הצומח העשבוני גדל באופן
משמעותי כתוצאה מתוספת זרחן לקרקע והיה גבוה מ 60% -לאורך כ 10 -השנים הראשונות ממועד
מתן הדשן .כתוצאה מעליה ניכרת בשיעור הכיסוי היחסי של הקטניות בטיפולי הדישון בזרחן
נמצאה ירידה יחסית בשיעור הכיסוי של הדגניים ורחבי העלים באותם הטיפולים בהתאמה .לפי
התוצאות המוצגות בציור  ,2נראה כי מעבר לעליה היחסית בכיסוי הקטניות בעקבות תוספת הזרחן
לקרקע נמצאו עליות וירידות בכיסוי הקטניות לאורך השנים ללא קשר לזמן שעבר מאז תוספת
הדשן.
ציור  .2שעור הכיסוי היחסי של הקטניות בטיפול הביקורת ) (P0ובטיפולי תוספת הזרחן ברמה הראשונה
והכפולה ) P1ו ( P2-לאורך כל שנות הניסוי בעין יעקב.
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אחוז הכיסוי של השיחים
אחוז הכיסוי הכללי של שיחי הסירה הקוצנית ,אשר היוו את מרכיב הצומח העיקרי בשטח לפני
ביצוע הטיפולים ,היה  52%בממוצע .כתוצאה מן השריפה שבוצעה ביולי  1988הוסר הנוף של
השיחים במלואו ושיחים אלו החלו להתחדש לאחר מכן .במשך ארבעת השנים הראשונות שלאחר
השריפה נמצא ,כי בטיפול הביקורת עלה מידי שנה אחוז הכיסוי של שיחים אלו בכ ,10% -בשנה
החמישית והשישית הואט קצב התפשטותם )ציור  (3והחלו להופיע שיחי קידה שעירה אשר כמעט
ולא היו נוכחים קודם לכן .עם השנים חשיבותם של שיחי קידה שעירה הלכה וגברה ולאחר  9שנים
אף החלו לדחוק את שיחי הסירה מן השטח בטיפול הביקורת ובטיפולי הדישון ללא ריסוס .נמצא
כי ,קצב התחדשותם של השיחים היה תלוי באופן ישיר בטיפולים שניתנו .תוספת של זרחן לקרקע
אשר תרמה לעליה משמעותית ביבול הצומח העשבוני גרמה עקב כך להאטה בהתחדשותם של שיחי
הסירה .השפעת הריסוס על התחדשותם של שיחי הסירה הקוצנית ומניעת התבססותם של שיחי
הקידה היתה משמעותית ביותר .יתרון ברור בהאטת התפשטותם של השיחים נמצא בטיפול
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המשולב הכולל דישון בזרחן וריסוס בהרביציד ובעיקר בטיפול בריסוס המאוחר שניתן בעונת
הצימוח השנייה לאחר השריפה )ציור .(3
ציור  .3השינוי בכיסוי שיחי סירה קוצנית ) (Sarcoקידה שעירה ) (Calicoועצים )) (Treesב (%-לאחר שריפה
ללא דישון ) (P0ועם תוספת של דישון בזרחן ) P1ו (P2 -ועם ריסוס המוקדם לפני השריפה ושנתיים אחריה )
 - Rock + DB .(HE,HLסלע  +שיחים מתים;  - Herbעשבוניים;  - Treeעצים;  - Cviקידה שעירה; - Cvi/Ssp
קידה שעירה על סירה קוצנית;  - Sspסירה קוצנית.
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את השינוי בכיסוי היחסי של שיחי סירה קוצנית וקידה שעירה עם השנים בטיפול הביקורת
ובטיפולי הדישון ברמות השונות של הזרחן והריסוס המוקדם והמאוחר ניתן לראות בציור 10 .4
שנים לאחר השריפה ,שעור הכיסוי של שיחי הסירה והקידה בטיפולי הדישון השונים ללא הריסוס,
היה זהה .לאחר מכן עלה שיעור כיסוי שיחי הקידה על הסירה .כיסוי הקידה היה גבוה יותר
בטיפולי הדישון בזרחן אך עם התמוטטות השיחים בהמשך הוא שוב הצטמצם באופן יחסי לטיפול
הביקורת .שיעור הכיסוי של שיחי הסירה עלה באופן איטי בשני טיפולי הריסוס אך לעומת זאת,
קידה שעירה כמעט ולא נמצאה הן בטיפול הריסוס המוקדם לפני השריפה והן בטיפול בריסוס
השיחים הצעירים לאחר השריפה .נמצא כי התפשטותם המחודשת של השיחים בטיפולים
המשלבים דישון בזרחן עם ריסוס הואט בצורה משמעותית ביותר.
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ציור  .4השינוי בכיסוי שיחי הסירה הקוצנית ) (Sspוהקידה השעירה ) (Cviבשנים  2010 - 1988בטיפולי
הדישון והריסוס השונים בניסוי עין יעקב.
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אחוז הכיסוי של העצים
השינוי בכיסוי העצים היה נמוך יחסית ועמד על תוספת של  0.3%בשנה )ציור  ,(5כך שאם תימשך
העלייה בכיסוי העצים בקצב זה לא צפויה בשנים הקרובות סגירה של השטח ע"י מרכיב זה.
ציור  .5השינוי בכיסוי העצים בין השנים  2010 - 1988עם רעיה עונתית של בקר.
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דיון ומסקנות
לפי תוצאות מחקר ארוך טווח זה ניתן לסכם ולומר כי ,א .ללא הדברת שיחים ,כיסוי הסירה
הקוצנית חזר למצבו ההתחלתי שלפני השריפה תוך חמש שנים .ב .התחדשותם של השיחים לאחר
שריפה וריסוס היתה איטית ואחוז הכיסוי שלהם לא חזר למצבו ההתחלתי גם  20שנה לאחר מתן
הטיפולים .ג .כתוצאה מתחרות בצומח העשבוני העשיר ,התחדשותם של השיחים לאחר השריפה
היתה איטית .ד .כתוצאה מדישון חד-פעמי בזרחן ייצור הצומח העשבוני וכיסוי מיני הקטניות היה
גבוה ביחס לחלקות הביקורת לאורך כל  20שנות המחקר.
המסקנות העקריות ממחקר זה עוסקות בשני היבטים והם :א .בשאלה כיצד זה שביומסת
הצומח העשבוני בטיפולי הדישון השונים נשארה גבוהה באופן משמעותי ביחס לטיפול הביקורת
ללא דישון לאורך פרק זמן כה ממושך )יותר מ 20 -שנה( .ב .כי ניתן במידה רבה לכוון את מבנה
הצומח והרכבו לכזה המועדף על ידי מחזיק השטח לפי צרכיו הן מבחינה נופית או במקרה בו עוסק
מחקר זה  -התאמתו כמרעה לבע"ח.
לגבי הנקודה הראשונה ,למרות שלא נמצא ריכוז גבוה יותר של זרחן בקרקע בטיפולי הדישון
ברמה הראשונה ) 7 (P1שנים לאחר מתן הדשן ) ,(Henkin et al. 1998השאלה היא איך זה שהן
הביומסה העשבונית והן שיעור הכיסוי של הקטניות נשאר גבוה יותר בטיפולי הדישון בזרחן לאורך
תקופה כה ארוכה והתשובה לשאלה זו היא כנראה בהחזר זרחן לקרקע באותן חלקות כתוצאה
מרעיה ואכילה של זבל עופות המכיל כ 2% -זרחן ופיזורו בצואה בשטח .לגבי הנקודה השניה,
באותם בתי גידול בהם מהלך הסוקצסיה מוביל ליצירת תצורות צומח הנשלטות ע"י המרכיב
השיחני הקוצני ,ניתן ע"י שילוב של טיפולי ממשק שונים ,הכוללים התערבויות מכוונות ,ליצור
מבנה של חורש פתוח עשיר בצומח עשבוני.

תודות
להנהלת ענף מרעה ,מו"פ צפון ,הקק"ל ו GIF -על מימון המחקר .לחוה אהרון ,יהודה יהודה ועמית
דולב על עזרתם בעבודת השדה
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סקירה על פעילות רשות המרעה
שמוליק פרידמן
מנהל תחום שטחים פתוחים במשרד החקלאות
shmulikf@moag.gov.il

בתקופה האחרונה נכנסת רשות המרעה לעשור השלישי של פעילות וכיאה לדברי חז"ל בפרקי אבות
האומרים" :בן שלושים לכוח" ,אנו עוברים מיני מהפכה אשר מתבטאת במספר תחומים ובסופה
תהיה רשות המרעה על כל זרועותיה השונות לכוח הדומיננטי אשר יוביל ,ישפיע ויעצב את מדיניות
המרעה בארץ.
נכון להיום קרוב לכ 500-מגדלי בקר וצאן משתמשים בכ 2-מיליון דונם מרעה בחוזים שנתיים
מתחדשים מטעם מינהל מקרקעי ישראל ועוד מאות מגדלים נוספים רועים ב 2-מיליון דונם נוספים
של שטחי בתה ,חורש ויער בחוזים עונתיים של עד חצי שנה.
אנו ברשות המרעה מאמינים שתרומתם הגדולה של הבוקרים והנוקדים בשמירה והגנה על
השטחים הפתוחים במדינה צריכה להיות הבסיס והמפתח לכל דיון העוסק בנושא ועל כן הסמל
החדש של רשות המרעה אמור לייצגם ולתת סוג של גאוות יחידה לכל העוסקים בענף ,בראש
ובראשונה למגדלים אשר אותם אמורים אנו לשרת.
התהליך הארגוני אשר עובר על רשות המרעה בתקופה האחרונה מתבטא במספר מישורים:
במישור הכללי
.1
במישור הסטאטוטורי )משפטי(
.2
במישור המוניטארי )תקציבי(
.3
התהליך נעשה בשיתוף ובתמיכת אמב"ל ובסיועו המבורך של מר חיים דיין מזכיר ארגון המגדלים
ועל כך תודתנו.
 .1המישור הכללי – העברת רשות המרעה במשרד החקלאות מהאגף לשימור קרקע לרשות התכנון
הינו מהלך אשר יקרב את אנשי רשות המרעה למעגל מקבלי ההחלטות במשרד החקלאות ויהפוך
אותנו לשותפים מלאים לכל תוכנית הנרקמת במשרד .לאחרונה ,היינו שותפים לצוות שהוקם
במינהל מקרקעי ישראל במטרה להמליץ במספר נושאים מהותיים מאוד למגדלים ,בהם פרק
זמן ותקופת חוזה המרעה ,דמי השימוש בשטח ועוד כיו"ב ,במסגרת צוות זה התקבלו מספר
החלטות חשובות אשר ישפרו בעתיד את מצב המגדלים המשתמשים במרעה.
 .2המישור הסטאטוטורי )משפטי( – החוק להסדרת הרעייה קודם עור וגידים ונמצא בשלבים
כמעט סופיים לקראת הבאתו לכנסת .חוק זה מסדיר את פעילות רשות המרעה )שכנראה תהפוך
ל"רשות הרעייה" בעתיד( ,אך החשוב מכל חוק זה מסדיר ומעגן בחוק את הליך הקצאת המרעה
והעיסוק במקצוע ונותן כלים מתאימים לפקחים ואנשי החוק לבצע כיאות את מדיניות הרשות
בכל הקשור לשמירת החוק והסדר הציבורי בשטחי המרעה.
 .3המישור המוניטארי )תקציבי( – הסדרת תקציב הרשות וההסכם עם אגף התקציבים באוצר
מעגן ומגדיל בצורה משמעותית את תקציב רשות המרעה לשנים הבאות וזאת על מנת לפתח
ולתחזק כיאות את שטחי המרעה חדשים כישנים .בעתיד הקרוב תצא לפועל תוכנית במימון
משותף עם המשרד להגנת הסביבה במטרה למנוע זיהום נחלים ע"י המקנה )בקר וצאן(,
באמצעות הקמת מקומות אלטרנטיביים לשתיה המרוחקים מערוצי הנחלים.
ברצוני לנצל את ההזדמנות ולהודות למתכנני המרעה הותיקים מהדרום לצפון :ישראל רוזיליו,
יצחק בצלאל ,מאיר כפיר ומיכאל לוריא )ולמתכננת המרעה הצעירה יעל ברקוביץ'( אשר עושים את
תפקידם הקשה במשך שנים ,לילות כימים ,על מנת לדאוג למגדלים ,למרעה ולעתיד השטחים
הפתוחים שעוד נותרו במדינה.
ולסיום לא נותר אלא לאחל לכולנו המשך שנים ברוכות ,גשומות ומלאות בעשייה.
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אכילת שיחי חורש ותולעי מעיים בעיזים
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תקציר
מחקרים בעולם מעלים את ערכם של טאנינים כתרופה נגד תולעי קיבה ומעיים .מחד גיסא ,בר-זית
בינוני ואלת מסטיק מהווים חלק ניכר מהמנה של עיזים ברמת הנדיב ומאידך גיסא ,ספירות ביצי
תולעים בגלליהן נמוכה מאוד .מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את הערך של עלוות שני השיחים
כתרופה נגד תולעי מעיים .בשלב ראשון ,בדקנו את ההשפעה של מיצויי עלוות בר-זית ואלת מסטיק
על התנשלות  in vitroשל לרוות תולעים שמקורם בעדרי עיזים בכרמל .ללא ההתנשלות הלרוות לא
יכולות להגיע לשלב בוגר – המטיל ביצים ומזהם את המרעה .מיצויים משני הצמחים ע"י אתנול
 70%עיכבו את ההתנשלות באופן משמעותי .העיכוב היה תלוי ריכוז והיה גדול לפחות פי  10באלת
מסטיק בהשוואה לבר-זית .לכן ,השתמשנו בעלוות אלת מסטיק בניסוי  in vivoשבוצע ב 28-גדיות
מגזע שאמי ובלדי .הניסוי כלל שלש תקופות .בתחילת התקופה הראשונה הודבקו הגדיות ב10000-
לרוות  L3של תולעי מעיים .בתקופה  ,1כל הגדיות נאבסו בחציר ותערובת .בתקופה  ,2חולקו
הגדיות לשלשה טיפולי הזנה :אלת מסטיק עם ) (PISPEGאו בלי ) 20 (PISג'\יום של
המנטרל את אפקט הטאנינים ,או ביקורת שקיבלה חציר ותערובת ) ;(Cובתקופה  ,3חזרו כל הגדיות
למנה של חציר ותערובת .הגדיות ) PISו (PISPEG-אכלו טאנינים מאלת מסטיק בשיעור של כ1-
ג'\יום\ק"ג משקל גוף .הגדיות השאמיות היו קצת יותר עמידות לאילוח – הפרישו פחות ביצי
PEG 4,000

תולעים  -מהבלדיות .צריכת אלת מסטיק הפחיתה את הפרשת הביצים מ 1000-ל 100-בגרם צואה.
הפא"ג לא ביטל לחלוטין את אפקט האלה על הפרשת ביצים ,ז"א ,לא רק טאנינים השפיעו על
התוצאות .רק גדיות שקיבלו אלת מסטיק ללא פא"ג הצליחו לשמור על משקל גופן בשיא האילוח
בתולעים .בתקופה  ,3כשהופסקה אכילת האלה ,חזרו והפרישו כל הגדיות כמויות גבוהות של ביצי
תולעים .ז"א ,התולעים לא נקטלו ע"י טאניני האלה ,אלא הייתה פגיעה בפוריותם .למעשה ,אכילת
אלה מפסיקה את הפצת הביצים ואילוח המרעה .המסקנות .1 :די באכילת אלת מסטיק בכמויות
הנצרכות ברמת הנדיב כדי להגן על עיזים מפני נזקי תולעים;  .2עבור העיזים שיחי אלת מסטיק
במרעה מהווים יתרון בריאותי ולא "בעיה";  .3זו העדות הראשונה לתועלת בריאותית-וטרינרית של
צמח מרעה בישראל .חשוב להעמיק ידע מסוג זה ,במיוחד במערכות של חקלאות אורגנית.

מבוא
ברשימת המחלות המנדטוריות החשובות בפלסטינה הבריטית ) (anon., 1926מופיעה מחלה
הקרוייה בערבית ג'יאם .עיזים החולות במחלה משלשלות ,מרזות ולעתים אף מתות .מחוללי
המחלה הם תולעי מעיים מסוג Teladorsagia circumcincta ,Trichostrongylus colubriformis
ותולעת הקיבה  .Haemonchus contortusהמחלה תוקפת כאשר תנאי החום והלחות מאפשרים
התפתחות והפצה של לרוות ) .(Shimshoni, 1974המחלה עדיין קיימת אך הרועים מתלעים את צאנם
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פעמיים בשנה כאמצעי מניעה שגרתי .התולעים מפתחים הסתגלות ל cyclic lactones-המשמשים
אמצעי תילוע עיקרי .בנוסף ,עולה ההתנגדות בטיפולי תילוע כימיים והם אינם מותרים בחקלאות
האורגנית.
מחזור החיים של תולעי מעיים כולל שלב בוגר טפילי המטיל ביצים שמופרשות בצואה ושלב
חופשי ,לרוות שמתפתחות על גבי עשבים אחרי בקיעת הביצים .קיימים  5שלבים עד קבלת תולעת
בוגרת ,מהם שלשה שלבים חופשיים ושניים בתוך הפונדקאי )העז( שביניהם תהליך התנשלות.
העיזים נדבקות ע"י אכילת לרוות  .L3אי התנשלות לשלב בוגר משמעותה – אין הפרשת ביצים
ואילוח המרעה .בדומה ,פגיעה בפוריות התולעים הנקבות מפחיתה את הפרשת הביצים והפצתם
במרעה.
טאנינים מעקבים התפתחות לרוות תולעים לשלב בוגר ) (Hoste et al., 2005באופן התלוי
במבנה הכימי והריכוז ) .(Molan et al., 2003; Brunet and Hoste, 2006לאחרונה ,דווחו חוקרים יוונים
) (Manolaraki et al., 2009על פעולה דומה של אלת מסטיק .אלת מסטיק עתירת טאנינים )

Landau et

 (al., 2004שרובם  galloyl derivativesבמשקל גבוה ) .(Romani et al., 2002מולקולות מסוג זה מעקבות
התנשלות של תולעי מעיים ) .(Brunet and Hoste, 2006ברמת הנדיב ,על בסיס שנתי ,אלת המסטיק
מהווה  13%ו 6%-מהמנה של עיזים שאמיות ובלדיות ,בהתאמה ) .(Glasser, 2009עלוות בר-זית
המכיל עד  4%פלבנואידים ) (Agati et al., 2002בעלי פוטנציאל של פעילות נגד תולעים.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך אם אכילת בר זית או אלת מסטיק מספקת הגנה
לעיזים מפני תולעי מעיים.

חומרים ושיטות
מבחני התנשלות in vitro
נאספו גללי עיזים בעדר נגוע בתולעים בכרמל .הגללים הודגרו בתנאים מתאימים והופקו מהם
לרוות  .L3נבדקו מהם המיצויים הפעילים )אתאנול  ,70%אתאנול  100%או מים( .המיצוי נעשה
בדוגמאות עלווה טחונות שנאספו בגליל ) 10גרם טרי( ועברו או לא ייבוש בתנור .התערובת עוברת
אינקובציה למשך  24שעות ב ,35○C -סינון ,נידוף הממס בעזרת מאייד מסתובב וייבוש בהקפאה ל-
 24שעות עד קבלת מקטע מוצק שנשמר במקפיא ).(-80○C
אחרי שנחשפו הלרוות למיצוים או לתמיסת ) PBSביקורת( במשך  3שעות ב 37 ○C -הוספה
תמיסת התנשלות שהכילה מלח ו . NaClO -ריכוז התמיסה נקבע בכל ניסוי כך שתתקבל התנשלום
של כ 100%-אחרי שעה .הקינטיקה של תהליך התפתחות הנמטודות משלב  L3לשלב  L4נקבעה
תחת מיקרוסקופ כל  15דקות במשך שעה .המבחן נעשה בטריפליקאטים .השיפועים אחרי
טרנספורמצית  semi-logשימשו להשוואת מיצויים ו.dose response
ניסוי in vivo
הניסוי נעשה ב 28-גדיות בנות  5בנות  167יום בממוצע ,מחציתן מגזע שאמי ) (Damascusומחציתן
בלדיות )ממבר( .הוא כלל  3תקופות המסוכמות באיור  .1ביום הראשון והשמיני ,הגדיות נדבקו
בלרוות  L3של תולעי מעיים וקיבה שונים )בסה"כ  10,000 -לרוות כל אחת ,מהמינים
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T.

 .Oesophagostomum spp. ,Chabertia ovina ,T. circumcincta ,colubriformisבתחילה ,הם הוחזקו
כקבוצה וקיבלו חציר חופשי ו 600-ג' תערובת ליום בתקופה  49) 1יום( .בתקופה ) 2ימים  50עד ,(72
הגדיות חולקו ל 3-קבוצות .קבוצת ) Cביקורת( המשיכה לקבל מנת קיום ,על בסיס משקל גוף,
המבוססת על חציר ותערובת .קבוצת  PISקיבלה עלוות אלת מסטיק כך שכמות הטאנינים תהיה 1.5
ג\ק"ג משקל גוף ליום ותערובת להשלמת דרישות האנרגיה והחלבון .קבוצת  PISPEGקיבלה בנוסף
 20ג'\יום של פא"ג ) .(MW 4,000פא"ג מנטרל את קשירת החלבונים ע"י טאנינים .בתקומה ) 3ימים
 73עד  (87הוחזרו הגדיות למנות של תקופה  .1רק בתקופה  2הגדיות הוחזקו בתאים פרטניים
שאיפרו לקבוע כמה כל אחת אכלה.
איור  :1שלשת שלבי הניסוי in vivo

ריכוז השתנן בדם שימש להעריך אם הפא"ג נטרל את השפעת הטאנינים על חלבוני המנה.
ניתוחי השונות היו בתכונת מדידות נשנות עם עז בתוך טיפול כמושא שגיאה ניסיונית ויום
כחזרה גזע כגורם עיקרי )תקופות  ,(1גזע ,טיפול הזנה והשפעות הדדיות )תקופה .(2

תוצאות ודיון
שני הצמחים הראו פעילות של עיכוב התנשלות תולעים .מיצוי אתנול  70%הראה את האפקט החזק
ביותר והתגובה הייתה תלויה בריכוז )איור  .(2אלת המסטיק עיכבה התנשלות פי  10ויותר מבר-זית.
לאור כמות והרכב טאניני האלה ,והבר זית ,ההבדל ביניהם היה צפוי.
העיזים הבלדיות הפרישו יותר ביצי תולעים מהבלדיות ) .(P < 0.05בשיא הדבקה )(P < 0.01
המספרים היו  1169 ± 122ו ,719 ± 100 -בהתאמה .הדבר רומז כי המערכת האימונית של השאמיות
יותר יעילה משל הבלדיות נגד תולעי מעיים .הממצא מפתיע ,לאור העובדה שהעיזים הבלדיות
אוכלות יותר עשב והן יותר חשופות לתולעים מהשאמיות .בתקופה  1עלו כל הגדיות ב 4.5-ק"ג
משקל ,ללא תלות בגזע .אולם בשיא ההדבקה ,רק גדיות שצרכו אלת מסטיק שמרו על משקל גופן
וכל היתר הפחיתו משקל )טבלה  .(1הפא"ג נטרל את אפקט הטאנינים על חלבון כפי שמראים ריכוזי
השתנן בדם )טבלה  .(1מכאן ,טאניני אלת מסטיק הגנו על הגדיות מפני השפעת תולעי המעיים .אכן,
בתקופה  ,2הפרישו גדיות הביקורת יתר ביצי תולעים מגדיות  PISPEGו) (P < 0.0001) PIS-איור .(3
העובדה שגדיות  PISהפרישו פחות ביצים מגדיות  (P < 0.01) PISמרמזת כי הטאנינים אינם המעכב
היחיד נגד תולעים .בתום תקופה  ,2הפרשת ביצי התולעים בקבוצת  PISלא נבדלה סטטיסטית מ.0-
הגדיות לא צרכו את כל הקצאת האלה ) 1.5ג' טאנינים\יום\ק"ג משקל גוף( אלה 0.93 ± ,1.21 ± 0.33

 1.24 ± 0.33 ,0.08ו 1.02 ± 0.22 -לבלדיות PIS-ו ,PISPEG-ושאמיות  PISו ,PISPEG-בהתאמה .כך יכולנו
לקשור בין צריכת טאניני אלה בפועל לבין הפרשת הביצים )איור  :(4לא היה הבדל בין  1.1ל 1.5-ג'
טאנינים\יום\ק"ג משקל גוף .חלק לא למדו את יתרונות התרופה ולא צרכו מספיק אלה .חלק
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איור  :2עיכוב התנשלות ע"י מיצויים של עלוות אלת מסטיק ) (PISובר זית ) (BZוהשפעת ריכוז
המיצוי על פעולה זו .הלרוות עברו הדגרה עם מיצויים באתאנול  ,100%אתאנול  70%או מים לפני
החשיפה לתמיסת התנשלות.
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 לניסוי2  שינויי משקל גוף )ג'\יום( וריכוז שתנן בדם בתקופה:1 טבלה
g d-1

BW change

Serum Urea change

mg dl-1

Difference
from 0 (P<)

Difference
from 0 (P<)

C
-123 ± 37 a
0.01
1.10 ± 4.2 ab
0.79
PIS
-43 ± 37 ab
0.25
-7.50 ± 4.2 a
0.05
PISPEG
-152 ± 37 a
0.001
6.90 ± 4.2 b
0.12
a
C
-136 ± 30
0.002
-1.81 ± 3.4 a
0.60
PIS
-15 ± 33 b
0.65
-10.18 ± 3.8 a
0.01
a
0.001
8.14 ± 3.8 b
0.05
PISPEG
-128 ± 33
a,b
least square means with a common superscript do not differ (P < 0.05)

Mamber
Damascus

 לגרם צואה( של גדיות בלדיות )למעלה( ושאמיות,FEC)  התפתחות ספירת ביצי תולעים:3 איור
.in vivo בתקופה השנייה של ניסוי
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איור  :4הקשר בין אכילת טאניני אלת מסטיק בגדיות בלדיות )עיגולים( ושאמיות )ריבועים( של
קבוצות ה) PIS-בלבן( והביקורת )בשחור( לבין הפרשת ביצי תולעים ) ,FECלגרם צואה(

מהגדיות "ידעו" לצרוך כמות מיטבית ,ז"א ,ללא עודף של טאנינים וחלק שלישי צרכו אותם בעודף.
חשוב לזכור שטאנינים פוגעים באצירת חנקן ויש יתרון לא לצרוך אותם בעודף.
בתקופה  ,3כל הגדיות הפרישו כמות דומה של ביצי תולעים )איור  .(5מכאן ,אלת המסטיק
לא קטלה את התולעים אלא פגעה פגיעה הפיכה בפוריות הנקבות .פגיעה כזו מיטבית ,מפני שהיא
מאפשרת חשיפת הגדיות לתולעים והתפתחות מערכת אימונית נגדם אך מונעת אילוח המרעה בביצי
תולעים .בסקר שבוצע במשך  18חודשים רצופים ב 14-עיזים מכל אחד מהגזעים ,לא נמצאה רמת
הפרשת תולעים העולה על  100ביצים\גרם צואה ,אך רמה כזו נמצאה בחלק מהעיזים ,בעיקר
שאמיות .אנו מסיקים שהתולעים קיימות ברמת הנדיב ,אך הרכב מנת העיזים אינו מאפשר ללרוות
חופשיות להפוך לבוגרות ,או לבוגרות להטיל מספיק ביצים לאילוח המרעה .נשאלת השאלה :כיצד
יש תולעים לעיזים אחרות הרועות בכרמל? התשובה היא שרמת ההדבקה נמוכה ונמצאות עיזים
מודבקות באזורים שבהם אלת המסטיק מדוכאת תחת לחצי רעייה גבוהים מאוד.
זו ההוכחה הראשונה בישראל של תועלת בריאותית של צמחי מרעה .המעמד של אלת
המסטיק השתנה מצמח מזיק המנצל מים מיותרים ויש לשרשו לטובת עשב )ניסויים של ישראל
רוזיליו ,חבל לכיש ,שנות ה ,(80-לצמח שניתן להתגבר על בעיותיו באמצעות פא"ג )ניסויים של
סילניקוב וחובריו בשנות ה ,(90-אל צמח חשוב בהזנת עיזים )ניסויים של לנדאו בפארק השרון ושל
גלסר ברמת הנדיב בתחילת המילניום( ועד למעמד של צמח רפואה ב.2010-
אנו רואים בהעמקת הידע על תכונות רפואיות של צמחי מרעה תנאי חשוב להקמת חקלאות
רעייה אורגנית אמיתית בישראל.
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 כל העיזים נאבסו בחציר ותערובת:3  לגרם צואה( בתקופה,FEC)  הפרשת ביצי תולעים:5 איור
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האתגר בשימוש ברעיית בקר ככלי ממשקי לניהול פארק טבע
שגיא שגיב
מנהל פארק הטבע רמת הנדיב
רמת הנדיב ת.ד 325 .זיכרון יעקב 30900
sagie@ramathanadiv.org.il

תקציר
פארק הטבע רמת הנדיב נמצא דרומית לזיכרון יעקב .שטחו כ 4500 -דונם .הפארק מיועד לשמירה
ולטיפוח ערכי טבע ומורשת ולרווחת הציבור .פארק הטבע משלב פעילות מחקרית וחינוכית ענפה,
לצד פעילויות מגוונות המיועדות לציבור המטיילים.
רעיית הבקר בפארק הטבע רמת הנדיב החלה בעקבות שריפה אשר התרחשה במקום בשנת .1980
שריפה זו כילתה כ 60% -מהצומח העצי ברמת הנדיב.
בשנת  1984החלו בביצוע מחקרים אשר מטרתם לימוד המקום בכדי ליצור ניהול נכון ומושכל.
מטרה מרכזית של הכנסת עדר הפרות היא מניעת שריפות.
עם התפתחות המקום ,הצטברות הידע ,והגידול בנפח הפעילות ובכמות המטיילים ,נוצר צורך גובר
לשלב ,לגשר ולקבל החלטות בין מגוון נושאים הקשורים לרעיית הבקר אשר לעיתים קיים ניגוד
ביניהם .נושאים אלה קשורים בהגנה על מיני צומח נדירים ,חיות הבר ,רווחת קהל המטיילים,
התושבים הגרים בשכנות ,שיקולים נופיים ,וכן נושאים הקשורים למחקר ,חינוך ,איכות המרעה,
וכמובן מניעת השריפות.
בהרצאה נתמקד באזור בתוך פארק הטבע אשר בו נמצאים מיני צומח נדירים ,שבילי מטיילים
ומחקרי שדה .בעקבות הצבת שוקת במקום ,החלו הפרות לשהות בו באופן אנטנסיבי .כתוצאה מכך
חלק מהאזור עבר אילוח ,נוצרה בו התפרצות של מיני צומח רודראליים )בעיקר קוצניים( ונוצר
איום על קיום אוכלוסיות של מיני צמחים נדירים באתר .נציג את הדילמות והניסיונות לנהל את
ממשק הרעייה באופן מיטבי ולהתמודד עם הבעיות אשר נוצרו תוך שאיפה לשמור על איזון מיטבי
בין צרכים חשובים של הנושאים המתרחשים באזור זה.
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מהו המיקום המועדף של שקתות ואבוסים במרעה?
עמית דולב ,1,2יוחאי כרמל ,2יהודה יהודה 1וזלמן הנקין

3

1

תחום בע"ח ,מו"פ צפון – מיג"ל ,ת.ד 831 .קריית-שמונה
2
הפקולטה להנדסת סביבה ,הטכניון חיפה
3
המחלקה למשאבי טבע ,נווה יער ,מנהל המחקר החקלאי
amit.dolev12@gmail.com

הקדמה
הכנרת היא מקור המים העיקרי של מדינת ישראל ולכן החשיבות למניעת זיהומה רבה .קיימים
מקורות פוטנציאליים שונים לזיהום הכנרת והם כוללים :גלישות חורף של מי קולחים ,כשל
במערכות טיהור עירוניות ,גלישה של שפכים ביתיים ותעשייתיים בגלל מצב ירוד של מתקני טיפול,
מתקני טיפול לא מספקים ברפתות ורעייה של בקר )רימר .(2001 ,הטיפול ברפתות בענף הבקר לחלב
זכה בשנים האחרונות לטיפול ושינוי במערך ההפעלה .לעומת זאת ,ענף הבקר לבשר במרעה פתוח,
זוכה להתייחסות מדוקדקת רק לאחרונה ).(Markel 2005
בניסיון להבין את הסיכונים האפשריים של ענף הבקר לבשר לסביבה ,עומדים לנגד עינינו
בעיקר משאבי המים באזורים הצפוניים של ישראל .לפי רימר )" (2001פעילות עדרי הבקר היא
בעלת פוטנציאל משמעותי לזיהום מקורות מי הכינרת ,אם כי הזיהום בפועל הוא בבחינת "נעלם"
וכי "עד ביצוע ניטור מסוג זה ,הזיהום הצפוי מעדרי בקר הוא בחזקת הערכה הגיונית אך לא
מבוססת" .עם ההבנה שתובנות מקדימות אלה חסרות ידע רב אודות התרומה הכמותית האמיתית
של הפרש וצורת פיזורו בשטח ,אודות משך ומרחק שהיית הפרות ממקורות המים הטבעיים והמזון
המוגש בעונות שונות של השנה בהם התנאים הסביבתיים שונים ,הוחלט בשנים האחרונות לקדם
את המחקר בנושא כבסיס להחלטות ממשק נכונות למקבלי ההחלטות ולבעלי המקצוע בהנחיה של
המגדלים אודות ממשקים רצויים ומושכלים לגידול העדרים הן מן ההיבט החקלאי-כלכלי והן מן
ההיבט הסביבתי.
הנחת הבסיס במחקר זה היא כי מיקומם הגיאוגרפי של הפרות במרעה לאורך היממה קשור
לא רק לבית הגידול וטיב המרעה ,אלא גם לשינויים יומיים ועונתיים ,לצפיפות הבקר בחלקה
ולנקודות משיכה שונות )מים ,אתרי מזון מוגש וצל( .מכאן עולה השאלה המרכזית :מה יעשה בעל
החיים מבחינה מרחבית בשטח המרעה לאורך היממה? ככלל ,הפרות אינן מנצלות את השטח באופן
שווה ,ישנם אזורים בחלקות השונות הזוכים לביקורים רבים יחסית מצד הפרה .לעומת זאת ,ישנם
אזורים אחרים בהם שכיחות הביקורים שלהן נמוכה ) .(Gillen et al. 1984הבנה מרחבית טובה יותר
של התנהגות בעלי החיים במרעה ,הבאה לידי ביטוי בצורת הפיזור המרחבי שלהן ,עשויה לתרום
רבות לכימות הזמן היחסי בו שוהים בעלי החיים באזורים שונים בשטח המרעה ,בהתייחס
לטופוגרפיה ,נחלים ומקווי מים ,לצומח הקיים ונקודות הזנה ושתיה ) .(Ganskopp, 2001הבנה
מרחבית זו של התנהגות בעלי החיים במרעה עשויה לתרום בקביעת אפיוני הרעיה .יתכן וחלק ניכר
מן השטח כמעט ואינו זוכה לביקורים שלהן .לעומת זאת ,יתכן ובחלק אחר של השטח שוהות
הפרות במרבית הזמן לאורך היממה או בעונות השנה השונות .לאופי הפיזור המרחבי של הפרות
במרעה ישנה השפעה ישירה על פיזור הצואה ולכן גם על פוטנציאל הזיהום.
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תוצאות עבודה ראשונית שבחנה את השפעת מיקום שקתות מים על פיזור הבקר במרעה,
שבוצעה בשנים האחרונות בשטחי מרעה ברמת הגולן ,הראו כי תנועת הבקר בחלקת המרעה איננה
אקראית ושישנם אזורי רעיה ורביצה מועדפים .אזורים אלה ממוקמים לרוב באזור אתר ההזנה
)הנקין וחובריו  .(2006בנוסף ,בחינת ההשפעה של מילוי השקתות במים הראתה שדגם פיזור הפרות
במרעה השתנה באופן ניכר .זמן השהות היחסי של הפרות באזורי הערוצים פחת באופן משמעותי
וגדל זמן השהות היחסי באזור השוקת .הוברר שלמיקום השוקת בחלקה ישנה השפעה רבה על דפוס
הפיזור של הבקר בחלקה ולכן ישנה חשיבות רבה בבחירת המיקום המיטבי שלה )הנקין וחובריו
 ,2006דולב וחובריו  .(Dolev et al. 2008 ,2007כיוון חשיבה הבוחן את היכולת להשפיע על דפוסי
תנועה של בע"ח באמצעות מניפולציה של גורם מגביל אינו חדש ,אם כי היכולת ליישם אותו ולבחון
את מידת השפעתו על הפיזור המרחבי של בע"ח כתוצאה משילוב ציוד הכולל  ,GPSמהווה אמצעי
יישום חדשני .במחקר זה נבחנו הגורמים העיקריים המשפעים על דפוס פיזור הבקר במרעה ,ולפיו
התגבש הכיוון להמלצות מיקום "אמצעים במרעה שיקטין את השימוש בערוצי נחלים ועל כן גם את
פוטנציאל הזיהום למקורות מים טבעיים.

שיטות
המחקר התבצע בחוות כרי דשא שברמת כורזים ,בשתי חלקות מרעה מגודרות ) 5ו (6 -בשטח של כ-
 1,000דונם כל אחת .בכל אחת מחלקות אלו קיים מקור מים טבעי )אזור מעיינות( המשמש כיום
כמקור השתייה היחידי לפרות ,וקיימות חורשות צל או מקבצי עצים המשמשים כאתרי מנוחה
מועדפים בשעות היום .חלקות המחקר ,נקודות הצל ,מקור המים הטבעי ,השוקת ונקודות ההזנה
מופו בעזרת  ,GPSוניתוח פיזור הרעיה התבסס עליהן.

מעקב אחר פיזור הרעייה ועוצמת השימוש במרעה ע"י הבקר
בכל אחת מחלקות הניסוי הוכנס בקר בצפיפות של  20-30פרות במהלך עונת הקיץ .המעקב אחר
הפיזור המרחבי ופעילות הבקר במרעה בוצע בעזרת קולרי  ,LOTEK) GPSדגם  ,(3300בהם נעשה
שימוש במחקרי מרעה נוספים )לדוגמא .(Ganskopp 2001 :קולרים אלו הוצמדו על צווארי 4-5
פרות מייצגות בכל מחזור מעקב בכל אחת מן החלקות .נאספו מיקומים של כל פרה כל  10דקות
לאורך היממה.

מועדי הניסוי
היות וצריכת המים של פרה היא כ 50-ליטר ביום ,הנחת הבסיס היא כי בעונה היבשה קיים צורך רב
במקורות מים ,ולכן שיעור השימוש במקורות המים הטבעיים יהיה הגדול ביותר .לאור תובנה זאת
ותוצאות מחקר קודם )דולב וחובריו  (2007הוחלט להגדיר שתי עונות הדיגום:
.1

בראשית עונת הקיץ )מאי  -יוני( בראשית התקופה בה מוסיפים לבקר זבל עופות כמקור חלבון.

.2

בסוף עונת הקיץ )ספטמבר-אוקטובר(  -בשלב בו מוסף קש כתוסף מזון לבקר עקב מיעוט קמל.

מבנה הניסוי
הניסוי בוצע במבנה של  Latin-squareבו מקור מים ונקודת ההזנה משמשים כפרמטרים
שהפעלתם/מיקומם משתנה בטיפולים השונים .כל טיפול ארך כשבוע ימים .להלן הטיפולים
שנבדקו:
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 .1מקור מים טבעי בלבד )מעין( ללא הוספת מזון מוגש.
 .2מילוי שוקת במים במרחק של יותר מ 500 -מ' ממקור המים הטבעי.
 .3הפעלת אתר מזון מוגש )מעל  500מ' מהשוקת( בנוסף לשוקת.
 .4סגירת שוקת המים תוך הותרת אתר המזון המוגש פעיל.
 .5פתיחה מחודשת של שוקת המים )או שוקת חליפית(.

תוצאות
בראשית קיץ  ,2008במועד המעקב הראשון ,נערך הניסוי בשתי חלקות גדולות )חלקה  5וחלקה (6
כמתוכנן .בסוף הקיץ ,במועד המעקב השני ,נערך הניסוי בחלקה  6בלבד מאחר והמעיין שבחלקה 5
יבש )לאור החורף השחון בשנת  .(2008ניתוח התוצאות בוצע בנפרד לכל אחת מן החלקות בכל אחת
מן העונות כבסיס להתחקות אחר הטיפולים המיטביים להפחתת השימוש במקורות המים
הטבעיים .השפעת הטיפולים השונים על פיזור הבקר בכל חלקה נבחנה במספר היבטים ,בכדי ללמוד
על מידת השימוש שביצעו הפרות במרחב ביחס למקור המים הטבעי בחלקה  המעיין .בחינת
עוצמת השימוש של הפרות במרחב בין הטיפולים השונים נבחנה ע"י סכימת המיקומים בכל תא
) 25*25מ'( ,כאשר הגוון בכל תא מבטא את שיעור הביקורים של כל הפרות עם הקולר.

חלקה  5יוני 2008
לחלקה זו אשר שטחה כ 1350 -דונם )איור  ,(1הוכנסו בתחילת הקיץ  20פרות כאשר לארבע מהן
הוצמד קולר  .GPSבמשך הניסוי כולו נאספו  19,786מיקומים.
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איור  :1עוצמת השימוש של הפרות בתחומי חלקה  5כתלות בטיפולים השונים.

בטיפול הביקורת ) Aאיור  (1ניתן לראות תנועה ללא מיקוד מוגדר .בטיפול  ,Bניתן לראות ריכוז
פעילות של הפרות באזור השוקת .בטיפול  Cשכלל הוספת זבל עופות נמנעו הפרות מהגעה למעיין
ולחורשת הצל הדרומית .בטיפול  Dנסגרה שוקת  1בעוד אתר המזון המוגש נותר פעיל .פעילות
הפרות התמקדה ליד אתר המזון המוגש תוך תנועה לעבר המעיין .בטיפול  Eהופעלה שוקת 2#
הסמוכה לאתר המזון המוגש ,ובה מוקדה פעילותן של הפרות בטווח הקרוב לשוקת תוך הימנעות
מוחלטת מהגעה למעיין.
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במצב ההתחלתי ) (n = 2597 ,Aכ 14%-מהמיקומים היו בטווח הקטן מ 500-מ' מהמעיין( .בטיפול ,B
היו כ (n = 4212 ) 11.8% -בטווח הקטן מ 500-מ' מהמעיין .לאחר הפעלת אתר מזון מוגש בנוסף
לשוקת  - 1#טיפול  ,(n = 4306) Cהיו רק כ 1.8%-מהמיקומים בטווח הקטן מ 500 -מ' מהמעיין.
ריקון המים משוקת  ,(n = 2756 ,D) 1גרם לשימוש חוזר של הפרות במעיין )כמקור מים יחיד(,
ושיעור המיקומים של הבקר בטווח הקטן מ 500-מ' היה כ .29%-מילוי המים בשוקת  2#הסמוכה
לאתר המזון המוגש ולחורשת העצים )טיפול  ,(n = 4303 ,Eגרם לירידה חדה ל 0%-של שיעור
המיקומים בטווח הקטן מ 500-מ' מהמעיין.

חלקה 6
חלקה זו כוללת שטח של כ 735 -דונם )איור  (6והיא משתרעת על השטח שבין הירדן ההררי בסמוך
לגשר הדודות ,ובין הכניסה לישוב כרכום .בתוך החלקה קיים מעיין וממנו ערוץ הזורם )(stream
לכיוון הירדן .ההפרש האנכי בין תחתית החלקה ליד הירדן ,ובין חלקה העליון בסמוך לכרכום עומד
על כ 200-מ' .בחלקה זו בוצע הניסוי ביוני ואוקטובר .2008

מאי-יוני 2008
במועד זה הוכנסו כ 30-פרות לחלקה  ,6כאשר לחמש מהן הוצמד קולר  .GPSבמועד זה נאספו
 30,422מיקומים של הפרות .בחינת עוצמת השימוש של הפרות בחלקה זו )איור  (2הראתה שבמהלך
טיפול הביקורת  Aשהו הפרות בעיקר באזור הצפוני של החלקה ,כאשר מרכז פעילות אחד היה
בסמוך לנחל ולחורשת העצים .כמו כן הייתה נוכחות מועטה באזור השוקת )הריקה( .תנועה זו
עשויה ללמד על כך שהפרות זוכרות מעונה קודמת שיש משאב המצדיק תנועה לכיוון זה .לאחר
פתיחת המים בשוקת  ,Bנראתה עלייה משמעותית בפעילות הבקר באזור השוקת ובמרחב שבין
השוקת לנחל .באזור הצפון מערבי של החלקה ,לא נראתה פעילות של הפרות במהלך טיפול זה .עם
הוספת זבל עופות באתר המזון המוגש  ,Cגדלה עוצמת פעילות הפרות באזור זה ,ובמקביל פחתה
עוצמת הביקורים באזור השוקת לאחר מספר ימים.
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איור  :2עוצמת השימוש של הפרות בתחומי חלקה  6כתלות בטיפולים השונים במאי-יוני .2008

בטיפול הביקורת  (n=7,171) A -קרוב ל 40%-מהמיקומים של הפרות היו בטווח של עד  100מ'
מהנחל ,בעוד שלאחר פתיחת המים בשוקת ) (n=7,163 ,Bפחתה שכיחות המיקומים בטווח  100מ'
לכ .20%-בה בעת ,עלתה שכיחות הביקורים באזור השוקת למעל  .27%בשלב השלישי )(n=16,088 ,C
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בו הוסף זבל עופות לאתר המזון המוגש כ 38%-מהמיקומים היו בטווח של עד  100מ' מהנחל.
בתקופה זו פחת השימוש בשוקת לכ 10%-המיקומים .בחינה פרטנית של פיזור הפרות לפי ימים
)נספח  ,(1העלתה שבשבוע הראשון ,נהגו הפרות לנוע כמעט בכל יום מחורשת הצל שליד הנחל ,אל
אתר המזון המוגש ,וממנו אל השוקת .בשבוע שלאחר מכן הפסיקו את תנועתם לעבר השוקת
)למרות שהיו בה מים( וחזרו לעשות שימוש במרחב הקרוב לנחל .שינוי זה לא היה קבוע ,ולאחר
שבוע נוסף עלו הפרות אל השוקת לחפש מים .פעילות זו נעשתה על ידם במשך יומיים )עד תום
הניסוי( למרות שבשוקת כבר לא היו מים.

חלקה  6אוקטובר 2008
במועד זה הוכנסו כ 30-פרות לחלקה  ,6כאשר ל 8-מהן הוצמד קולר  .GPSהמעקב אחר הפרות ארך
כ 5-שבועות .במהלך תקופת הקיץ שקדמה לניסוי ,קיבלו הפרות זבל עופות באתר המזון המוגש
ומים בשוקת שבראש החלקה .בניסוי כולו נאספו  23,999מיקומים .דגם הפיזור של הפרות )איור (3
בחלקה במהלך שלב הביקורת ) (Aהראה תנועה לא ממוקדת בחלקה ,תוך הגעה לאתר המזון המוגש
)שהיה בו זבל עופות( וביקורים גם באזור השוקת )הריקה ממים( .בטיפול  ,Bבו נפתחה השוקת,
נראתה עלייה מסוימת בפעילות הפרות בקרבת השוקת .בטיפול  Cבו הוסף קש באתר המזון המוגש,
ניכר מיקוד הפרות באזור המזון המוגש ,הנחל וחורשות הצל ,ללא התקרבות לאזור השוקת .בטיפול
 Dרוקנה השוקת ממים ,אך פיזור הפרות לא השתנה כמעט ביחס לטיפול הקודם ) .(Cפתיחה
מחודשת של המים בשוקת ) (Eלאחר תום המזון באתר המזון המוגש ,הביאה ל"גילוי" מחודש של
השוקת בראש החלקה ולעלייה ניכרת בעוצמת הפעילות באזור השוקת ובדרך אליה.
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איור  :3עוצמת השימוש של הפרות בתחומי חלקה  6כתלות בטיפולים השונים באוקטובר .2008
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בתקופת טיפול הביקורת  (n=6,094) Aכ 27%-מהמיקומים היו בתחום של עד  100מ' מהנחל ,וכ-
 10%מהביקורים באזור השוקת .ייתכן שהדבר מלמד על היכרות מקדימה של הפרות עם האפשרות
שיש משאב חיוני במקום זה – השוקת ,וניסיונות חוזרים לבדוק האם יש בה מים .בפתיחת השוקת
) (n=5,216 ,Bהייתה התפלגות פיזור מיקומי הפרות דומה לתקופת הביקורת .בטיפול (n=4,382) C
בו הוסף קש באתר המזון המוגש גדל שיעור הפעילות של הפרות בקרבת הנחל )עד  100מ'( לכמעט
 .40%שיעור השימוש באתר המזון המוגש פי  2לערך .למרות היות השוקת מלאה במים ,לא התקרבו
הפרות כלל לאזור השוקת .משמע ,אתר המזון הקרוב לנחל ולחורשת הצל ,עודד אותן לא לעלות
מעלה .בטיפול  (n=3,949) Dרוקנה השוקת ממים ,אך לא היה כל ניסיון של הפרות להגיע לטווח
הקרוב אליה ולבדוק אותה ,אך לעומת זאת חל גידול של כ 20%-בשיעור המיקומים באזור אתר
המזון המוגש )טווחים  500ו 600-מ' מהנחל( .בטיפול  (n=4,358) Eבו הסתיים מלאי המזון באתר
המזון המוגש ,ומולאה השוקת במים ,נכרה התפלגות רחבה יותר של המיקומים לעבר אזור השוקת.
עם זאת ,ניתן לראות שאף לא אחד מן הטיפולים הצליח להפחית את שיעור השימוש של הפרות
בטווח של  100מ' מהנחל.

דיון
סיכום שנה ראשונה של עבודה זו מהווה שלב ראשון בניסיון להבנת הכלים שמאפשרים שינוי דפוס
הפיזור המרחבי של פרות במרעה בעזרת שליטה על מיקומם וזמינותם של משאבים נדרשים עבורן.
התוצאות שהתקבלו מלמדות על המשמעויות הבאות:
א .השפעת המיקום המרחבי של "משאבים" על דפוס פיזור הבקר  -תוצאות מועדי הניסוי
השונים מצביעות על כך שקיימים שלושה "משאבים" עיקריים שלהם השפעה ניכרת על
דפוס הפיזור המרחבי של הבקר :מיקום מקורות מים ,מיקום אתרי מזון מוגש ומיקום
חורשות צל.
ב .קיים קושי לקבוע את מידת התרומה של כל אחד מהמשאבים באופן בלתי תלוי ,מאחר וגם
למיקום היחסי בין ה"משאבים" השונים חשיבות רבה .ניתן להצביע על כך שכאשר מספר
"משאבים" נמצאים בגזרה המרוחקת ממקור המים הטבעי ,קיימת הסטה משמעותית של
פעילות הבקר לעבר אותם משאבים ופחיתה בשימוש בהם )מעיין/נחל( .כאשר הייתה
אלטרנטיבה לחורשת צל מרוחקת ,הפסיקו הפרות להגיע למעיין )חלקה  ,(5בעוד שבחלקה
בה חורשת הצל הייתה ליד הנחל ,הפחתת השימוש במרחב הסמוך לנחל הייתה בשיעור של
עד  50%בלבד.
לעומת זאת ,כאשר מוקם אתר המזון המוגש ב"שליש הדרך" בין הנחל לשוקת ,הפעלת
האבוס גרמה לכך שהפרות "ויתרו" על ההגעה אל השוקת והעדיפות להיזון מהמזון המוגש,
לשתות מהנחל ולהשתמש בחורשת הצל הסמוכה .אופן המיקום המרחבי של ה"משאבים"
במועד ניסוי זה הראו שהפעלת אתר המזון המוגש לא גרמה להרחקת הפרות מהנחל ,כי אם
להיפך ועוצמת השימוש באזור הנחל הייתה זהה למצב בטפול הביקורת.
ג .טופוגרפיה – למימד זה קיימת חשיבות בקביעת נתיבי התנועה המועדפים במרחב ,אם כי
נראה שגם במצב בו מוקמו ה"משאבים" בנקודות הדורשות תנועה במעלה ההר לטווחים
מרוחקים ,הפרות עשו זאת למרות המאמץ האנרגטי הרב שדרוש לכך.
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ד .הניצול המרחבי של חלקת מרעה – עבודה זו התמקדה בבחינת האפשרויות להקטין את
עוצמת שימוש הבקר במקורות המים הטבעיים ,אולם ניתן להעריך שבתכנון נכון של פיזור
ה"משאבים" במרעה ,ניתן להשיג לפחות שתי מטרות (1) :לייעל את ניצול המרעית בחלקה
ו (2)-להקטין את לחץ הרעייה על הצומח באזורים בהם הוא גבוה ביותר.
ה .עונתיות – בעבודה זו בוצעה בחינת הפיזור המרחבי של הפרות בעונת הקיץ בלבד ,מאחר
והוברר בעבודה קודמת )הנקין וחובריו  ,2006דולב וחובריו (Dolev et al 2008 ,2007
שבעונת החורף קיימת השפעה מועטה לשוקת המים על דפוס פיזור הבקר מאחר ואת
מרבית המים הדרושים מקבל הבקר מהצומח העשבוני .כמו כן אתר מזון מוגש אינו מופעל
בעונה זו ,וגם לחורשות צל קיימת השפעה מועטה .משנת מחקר זו עולה האפשרות כי "כוח
המשיכה" של ה"משאבים" עולה ככל שגדל הזמן מתחילת הקיץ )עד לתחילת עונת הירק
הבאה(.
ו .זיכרון היסטורי למיקום ה"משאבים" –ניכר שקיים זיכרון של הפרות לאתר בו היה בעבר
"משאב" חיוני )השוקת לדוגמה( ,וקיימת תנועה לאזור זה מפעם לפעם  -אולי בכדי לבדוק
האם הוא פעיל .משמעות ממצא זה ,שהפרות רוכשות הרגלים להגיע לאתרי "משאבים"
שכאלה מרגע שאותרו על ידם ,והן מעלות את שיעור הנוכחות שלהן באזור זה.
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תקציר
הנוף באזור הים-תיכוני בישראל מרכב מפסיפס של תצורות צומח טבעיות ויער נטוע היוצרים מגוון
מערכות אקולוגיות .נראה כי תהליכים של התבססות והתחדשות של מיני הצומח המעוצה מביאים
להתפתחות חברות צומח ויחידות נוף צמחי חדשות .מטרת המחקר לפתח כלים כמותיים ,באמצעות
שילוב בין סקרי שדה ופיתוח מודלים ,לחקר היחסים וההשפעה הדדית של מיני עצים מחטניים
)אורן ירושלים( ורחבי עלים )אלון מצוי( ,ביער ובחורש ,כבסיס ליצירת יערות מעורבים אורן-אלון
בסובב הים תיכוני בישראל .בעבודה זו התמקדנו בהבנת הדינאמיקה של התפשטות והתבססות
אורן ירושלים ) (Pinus halepesis Mill.במערכות אקולוגיות טבעיות ,כאחד התהליכים האחראיים
להתפתחות נופי צומח משולבים של אורנים ואלונים .השתמשנו בגישה של שילוב בין מחקר
אמפירי ,נתוח מרחבי ופיתוח הופכי של מודלים סטטיסטיים ) (Inverse modelingעל מנת להעריך
כיצד משפיעים על דינאמיקת ההתבססות) :א( הסידור המרחבי של הנוף והשפעתו על שעור
ההתבססות כתוצאה מתהליכי פיזור זרעים ,ו) -ב( תנאי הסביבה המקומיים הפועלים כגורמי
התנגדות המווסתים את ההתבססות.
צפיפות האורנים במערכות הצומח הטבעי מצביעה על כך שעוצמת תהליך ההתפשטות של אורן
ירושלים לשטחים ים-תיכוניים טבעיים מתונה .בסקר שכלל  470דגימות ,המפוזרות בקבוצות של 5
דגימות בשטחים שונים מבית גוברין בדרום ועד גבול הצפון ,מצאנו  625פרטים של אורן ירושלים ב-
 40%מהדגימות ,אשר היו מפוזרים ב 73%-מהשטחים שנסקרו .באמצעות גישה סטטיסטית
חדשנית של נראות ) (Maximum likelihood estimationפיתחנו מגוון מודלים מתמטיים מרחביים
לתיאור מידת ההתבססות כתלות בפוטנציאל להתבססות ,דהיינו זמינות הזרעים ממרחב הנוף
וממקורות מקומיים ,ובגורמי הסביבה – קרקע ,משקעים ,כיסוי צומח ורעייה – המווסתים את
מידת התבססות ושרידות העצים .התפשטות אורן ירושלים לשטחי הצומח הטבעיים עלתה עם
העלייה במידת הכיסוי של יערות אורן בנוף מסביב לנקודת הדגימה .נוכחות עצים בוגרים בשטח
הטבעי הנבחן השפיעה גם כן במידה רבה על עצמת ההתפשטות .למרות הצפיפות הנמוכה של
האורנים בשטחים הנסקרים ניתן לשער שהמצאות אורן ירושלים במרבית השטחים מצביעה על כך
שהתופעה קיימת ומשמעותית .האורנים המתפשטים מראים ירידה בכמות הפרטים ככל שגילם
עולה .דגם זה יכול להצביע על כך שהתהליך נמצא בשלביו הראשוניים .האורנים הבוגרים שכבר
גדלים באזורים שונים ,וכן אלו שהם צעירים היום אך יגיעו לבגרות ופיזור זרעים בשנים הקרובות,
יכולים להיות מקורות זרעים חדשים ולהרחיב את תהליך ההתפשטות.
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מצאנו שתהליך התפשטות האורנים ודינאמיקת הצימוח וההתפתחות של זריעי אורן ירושלים
במערכות צומח ים-תיכוניות מושפעים בצורה דומה מתנאי בית הגידול וממשטר הרעייה .נראה כי
רעיית בקר הפחיתה את סיכויי ההתפשטות ואת קצב הצימוח של הזריעים .הבנה של נטיית בקר
וצאן לאכול זריעי אורן ירושלים יכולה להיות משמעותית כאמצעי לויסות תהליך ההתפשטות וכן
בממשק חידוש טבעי של יערות אורן ירושלים.

מבוא
אזור האקלים הים-תיכוני בישראל מאופיין בתצורות טבעיות של צומח ים-תיכוני סקלרופילי
מעוצה ברמות צפיפות משתנות ויערות נטועים .תצורות הצמחיה הים-תיכונית הטבעית כוללות
מגוון מופעים ,מהחורש הרב-שכבתי הסבוך ,שבו שליטים בעיקר מיני אלונים ) ,(Zohary 1973דרך
תצורות של צומח שיחי דליל ונמוך של גריגה ובתה .מערכות הצומח השונות הללו יוצרות פסיפס
מרחבי מורכב ברמת הנוף .הסמיכות המרחבית בין מערכות אקולוגיות שונות יוצרת תנועה של
חומר ומינים בין מערכת אחת לשכנתה ומאפשרת יחסי גומלין בין המינים מהמערכות השונות.
תצפיות במגוון שטחים ים-תיכוניים ,משפלת יהודה ועד לגליל העליון ,מתעדות תופעות כגון
התפתחות עצי יער ,בעיקר אורן ירושלים וברוש ,בשטחי צומח ים-תיכוני טבעי מחד )לביא וחובריה
 ,(2004ושגשוג מיני החורש ,בעיקר אלון מצוי ואלון תבור ,בשטחים נטועים מאידך )רייזמן ברמן
וחובריה .(Osem et al. 2009 ,2010
שני תהליכים אנושיים מרכזיים משפיעים על דינאמיקת האקוסיסטמות הים-תיכוניות
בישראל במאה השנים האחרונות  -הפחתת עומס הניצול של השטחים הטבעיים )בעיקר בהיבטי
כריתת צומח מעוצה ורעיית צאן( מחד והוספת מרכיבי צומח נטע האדם ,בעיקר נטיעת יערות
הקק"ל ,מאידך גיסא .אורן ירושלים ) (Pinus halepensis Mill.הוא המין הדומיננטי שניטע במרבית
היערות בשנים  .1920-1960יכולות ההפצה והעמידות הגבוהה של אורן ירושלים בתנאים הים-
תיכוניים היבשים מגבירה את השפעת שטחי היער הנטוע הנרחבים על מבנה ותפקוד המערכות
האקולוגיות השכנות בשטחים אלו .בעבודה זו בחנו את תהליכי ההתפשטות וההתבססות של עצי
אורן ירושלים מהשטחים הנטועים לשטחי הצומח הטבעי ,וכיצד הם גורמים ליצירת חברה
אקולוגית חדשה שהיא שילוב בין צומח ים-תיכוני טבעי בשליטת אלון וזריעים המגיעים מיערות
אורן ירושלים .תהליך נוסף שיוצר חברה משולבת דומה הוא התבססות והתאוששות אלונים בתת
היער של יערות נטועים .הבנת תהליכי הסוקצסיה וחברות הצומח החדשות הנוצרות בעקבותיהם
חשובה על מנת להבין מה עתיד להיות מבנה האקוסיסטמות באזורים אלו .תכניות הממשק של
השטחים הפתוחים צריכות להתמודד עם תרחישי הסוקצסיה העתידיים.
במחקר זה בחנו ,באמצעות שילוב בין תצפיות שדה ומודלים ,את היחסים וההשפעה הדדית
של מיני עצים מחטניים ורחבי עלים ,ביער/חורש מעורב ,על תהליך יצירת יערות מעורבים בסובב
הים תיכוני בישראל בעתיד .ההתפשטות של עצי אורן מהיער הנטוע והתבססותם בצומח הטבעי,
תלויה בתהליכי הפצת הזרעים משטחי היער ובגורמים הפיזיים והביוטיים המשפיעים על יכולת
ההתבססות והצימוח של הזרעים המגיעים .כל אחד מהתהליכים הללו מווסת על-ידי מגוון גורמים
החל במשטרי הרוחות והסידור המרחבי המשפיעים על דגמי ההפצה של זרעי האורן וכלה בתנאי
הקרקע ,האקלים ומשטר ההפרעות המווסתים את סיכויי ההתבססות ודגמי הצמיחה של האורנים
המתבססים .בעבודה זו נדגיש כיצד משפיעים משטרי רעייה שונים על סיכויי ההתבססות ומאפייני
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הצמיחה של עצי אורן ירושלים המתבססים באקוסיסטמות הים-תיכוניות הטבעיות .מידע מאין זה
יכול לסייע לניהול נכון של השטחים הפתוחים תוך שימוש ברעייה ככלי לויסות ההתפתחות של
החברה המשולבת של אורן-אלון.

שיטות
סקר שדה של התפשטות אורן ירושלים מהיער הנטוע לשטחים הטבעיים
ערכנו סקר שדה רחב לתיעוד התפשטות אורן ירושלים לשטחים בהם הוא לא ניטע )אוקטובר 2008
 אוגוסט  .(2009הסקר כלל  470דגימות ,מסודרות בקבוצות של חמש דגימות לאורך חתך במרחק 25מ' ביניהן ,במקומות שונים בעלי תכסית צומח ים-תיכוני טבעית בצפיפויות שונות )בסה"כ 94
קבוצות( .השטחים שנבדקו מפוזרים בכל האזור הים-תיכוני בישראל ,מאזור נחושה-בית גוברין
בדרום ועד גבול הצפון במרחקים שונים מיערות אורן נטועים .פיזור הדגימות נועד להבטיח
שהמדגם הרחב ייצג את כל טווח המשתנים הנבחן  -מפל המשקעים ) 350-900מ"מ גשם בממוצע
רב-שנתי( ,תצורות סלע-קרקע שונות :רנדזינה או טרה-רוסה ,לחצי רעייה שונים )ללא רעייה ,רעיית
בקר ורעיית צאן בעצמות שונות( וכיסויי צומח טבעי שונים )בתה ,גריגה וחורש( .בכל דגימה )שטח
ברדיוס  8מ' ,כ 200-מ"ר( מדדנו את מאפייני השטח הנדגם – פנות ,שיפוע ,סוג קרקע ,סימני רעייה -
ואת מבנה הצומח בו ,על-ידי איפיון כיסוי הצומח לאורך חתך אקראי .משטר הרעייה בכל חלקה
מתאר את משטר הרעייה הממוצע המאפיין את השטח בעשר השנים האחרונות ,ולכן נקבע על סמך
ההתרשמות בשטח הדגימה ובסביבתה )גידור ,סימני אכילה ,גללים ,שיירי צמר וסימני הליכה(
בשילוב עם נתונים ממנהלי השטח )קק"ל ,רשות הטבע והגנים ,מגדלים( .בכל חלקת מדגם תיעדנו
את הפרטים של אורן ירושלים שהתבססו בחלקה ,כאשר רק פרטים בגובה  50ס"מ ומעלה נמדדו
מתוך הנחה שפרטים קטנים יותר לא בהכרח מבוססים דיים ועשויים לא לשרוד .עבור כל אורן
ירושלים בחלקה ,זריע ) (saplingאו בוגר ,מדדנו את הגובה ,מס' הדורים ,מידת ההתארכות בשני
הדורים האחרונים ,היקף הגזע בבסיס ובגובה החזה  130ס"מ ) ,(DBHיצירת אצטרובלים ואפיינו
את מקום ההתבססות של הפרט )בקרקע ,סלע או בתוך שיח/עץ אחר(.

הרכבת מפת כיסוי מקורות זרעים של אורן ירושלים במרחב המחקר
ייצרנו מפה )שכבת ממ"ג פוליגוניאלית( שכוללת את כל השטחים שצומחים או צמחו בהם עצי אורן
ירושלים בכלל המרחב של  5ק"מ מסביב לכל אחת מהנקודות במדגם .המפה מבוססת על שילוב בין
מקורות מידע שונים) :א( שכבת מיפוי עומדי קק"ל המתארת את כל עומדי היער הנטועים ולא
נטועים המטופלים כיום על-ידי הקק"ל )ממ"ג ,ענף הייעור קק"ל( ,מתוכה בחרנו את כל העומדים
שמכילים אחוז מסויים של אורן ירושלים; )ב( מיפוי חבורות ואגדי הצומח הטבעי באזור הים-
תיכוני )רשות הטבע והגנים ,אינדקס מידע גיאוגרפי-אקולוגי( ,מתוכו בחרנו את כל אגדי הצומח
המכילים אורן ירושלים כאחד משלושת המינים הדומיננטיים בהרכב הצומח; )ג( שחזור עומדי אורן
ירושלים שהוחלפו בשנים  ,1990-2000על-ידי בדיקת עומדי קק"ל שניטעו בשנים אלו ושחזור מבנה
העומדים שהיו באותם שטחים בסבב הנטיעות הקודם באמצעות שילוב בין סקירת מפות יער ישנות
ושחזור על-ידי יערנים ומנהלי שטח ותיקים בקק"ל; ו)-ד( השלמת שטחים נוספים בהם מוכרות
אוכלוסיות אורן ירושלים ,כגון – שמורות טבע )למשל שמורת המסרק והר פיתולים( ,פארקים
)למשל רמת הנדיב( ,יערות וחורשות היסטוריות ) ,(Schiller and Waisel 1989שטחים בתוך יישובים
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ואחרים .ההשלמה התבססה על בדיקת כלל השטחים במרחב המחקר הממופים בשכבת כיסויי
שטח )שכבת  LANDפוליגוניאלית – תכסית ושימושי קרקע של מיפוי ישראל( כבעלי תכסית עצים
ולא מכוסים על-ידי שכבות היער או החורש של קק"ל .מתוך כלל השטחים הללו סימנו רק את
השטחים בהם ידוע בודאות על קיום אורן ירושלים.

ניתוח התוצאות ופיתוח מודלים סטטיסטיים
השתמשנו במודלים לינאריים ובשיטות של הערכת נראות מירבית )(Maximum Likelihood Estimation
על מנת לבחון מהם הגורמים המשפיעים על תהליך התבססות אורן ירושלים בשטחי הצומח הטבעי
שבמדגם ואיך כל אחד מהגורמים משפיע על התהליך .סכמנו את סה"כ הכיסוי של מקורות זרעים
של אורן ירושלים בשטחים ברדיוס הולך וגדל מסביב לכל דגימה ובדקנו את ההשפעה הלינארית
) (GLMשל סה"כ כיסוי האורנים סביב כל נקודה על מידת ההתבססות.
פיתחנו מודלים מתמטיים-פנומנולוגיים שמתארים את השפעת תנאי בית הגידול על
התבססות אורן ירושלים .חיפשנו את סט הפרמטרים המתאים ביותר בכל אחד מהמודלים בהתאם
לנתוני המדגם על-פי הערכת הנראות המכסימלית ) ,(Maximum Likelihood Estimationעל-ידי
אלגוריתם חיפוש ) (simulated annealingהמבצע אופטימיזציה גלובלית ) Nathan and Muller-Landau

 .(2000, Canham and Uriarte 2006השתמשנו בהשוואה בין ביצועי המודלים השונים )שימוש
בצורות פונקציונליות שונות לתיאור התהליך ו/או השוואה בין מודלים המכילים את כלל הגורמים
למודלים חלקיים( ,באמצעות מדד  ,Akaike Information Criterionלבחינת והשואת השערות
חלופיות ולבחירת המודל הפרסימוני ביותר בהנתן נתוני המדגם ).(Burnham and Anderson 2002
פיתוח מודלים מתמטיים-סטטיסטיים מאין אלו מאפשר לחקור תופעות מרכבות ולתאר בצורה
כמותית ומרחבית כיצד מושפעים התהליכים מהסידור המרחבי של הנוף ומהתנאים הביוטיים
והפיזיים בבית הגידול.
באותה גישה חיפשנו את המודל המתאים ביותר של צימוח לגובה בעצי האורן שהתבססו
בדגימות בצומח הטבעי כתלות בגיל העצים .גיל העצים נמדד על-ידי ספירת מספר דורי הענפים
לאורך גזע העץ ) .(Trabaud et al. 1985השוונו בין מודלים חלקיים )הכוללים רק חלק ממשתני
הסביבה( ומלאים )הכוללים את כל משתני בית הגידול( ובין מודלים בעלי צורות פונקציונאליות
שונות )השוואת ממוצעים ,מודלים לינאריים ,פולינומיאליים מרובעים ,אקספוננציאליים ומודל
חזקה ).(power model

תוצאות
תוצאות ראשוניות של סקר התפשטות אורנים
מצאנו  625פרטים של אורן ירושלים ב 186-מהחלקות במדגם ) ,(40%אשר היו מפוזרים ב 69-מתוך
 94המקבצים שנסקרו בשטחים השונים ) .(73%הצפיפות הממוצעת של אורן ירושלים בצומח הטבעי
היה ) 1.33 ± 3.29סטיית תקן( עצים לדגימה )שטח של  200מ"ר( כאשר הצפיפויות נעות בין אפס
אורנים בדגימה לצפיפות מירבית של  18פרטים בדגימה למעט חלקה אחת יוצאת דופן שבה מצאנו
 36פרטים )איור .(1
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ניתוח סטטיסטי של הגורמים המשפיעים על מידת התפשטות אורן ירושלים לשטחי הצומח
הטבעיים מצביע על כך שהיא מושפעת ישירות משעור הכיסוי של יערות אורן ירושלים בשטחים
שמסביב לשטח הטבעי .מצאנו קשר חיובי בין הכיסוי הכולל של מקורות זרעי אורן ירושלים באזור
שסובב את השטח הטבעי לצפיפות האורנים המתבססים ,כשהיחס הזה הולך ומתחזק כשמתמקדים

ברדיוס קטן יותר סביב כל שטח טבעי )כיסוי אורנים כולל ברדיוס  2500מ' ,p=0.0445 F=4.0601 -
ברדיוס  1500מ'  ,p=0.0440 F=4.0790 -ברדיוס  1000מ'  ,p=0.0119 F =6.3782 -ברדיוס  500מ' -
 p=0.0008 F=11.2965וברדיוס  250מ'  .(p<0.0001 F=28.6360 -נוכחות עצים בוגרים ,המייצרים
ומפיצים זרעים ,בחלקות השטח הטבעי עצמן ,השפיעה גם כן באופן מובהק על מידת ההתפשטות,
הן ביחס לשטח כיסוי העצים ) (basal areaהבוגרים הממוצע בחמשת הדגימות באותו שטח
) (p<0.0001 ,F=35.5288והן ביחס לשטח כיסוי העצים הבוגרים בכל דגימה ).(p<0.0001 ,F=27.4835

איור  .1התפלגות עצי אורן
ירושלים שהתבססו
בשטחי צומח טבעי ב470-
דגימות באזור הים-תיכוני
בישראל.

בחינה של מספר מודלים חלופיים של השפעת גורמי הסביבה – תצורת מסלע-קרקע ,כיסוי
צומח מעוצה ,משקעים ורעייה – על מידת ההתבססות של עצי אורן ירושלים מראה כי המודל הטוב
ביותר בהתאם לנתוני הסקר כולל את כל מרכיבי הסביבה )טבלה  .(1המודל המתאים ביותר לתיאור
הנתונים מתואר במשוואה ] [aכש (Pine colonists) PC-הוא מספר אורנים מבוססים בדגימה,
המשתנה  totPineמתאר את סה"כ תאי השטח )בגודל  20×20מ"ר( שמשמשים כמקור זרעים של אורן
ירושלים ברדיוס הנבחן סביב כל דגימה וסט הפרמטרים מתואר בטבלה  .2המודל מראה עלייה חדה
בהתבססות אורנים כשכיסוי הצומח המעוצה הטבעי עולה על  16%כיסוי .השפעת המשקעים היא
יונימודלית ולפיה רמת ההתבססות הטובה ביותר נעה בטווח של  700 ±140מ"מ גשם ,טווח משקעים
רחב יחסית לתנאים הים-תיכוניים בישראל .התבססות אורן ירושלים חזקה יותר בתצורות קרקע-
סלע שיוצרות קרקע רנדזינה בהשוואה לצורות של טרה-רוסה ,בהתאם לידע הגיאובוטני על אורן
ירושלים ).(Zohary 1973
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טבלה  .1השוואת מודלים אלטרנטיביים לתיאור השפעת הגורמים הביוטיים והא-ביוטיים בכל דגימה וכיסוי
האורנים הכולל בשטחים משתנים מסביב לכל דגימה על מספר עצי אורן ירושלים המתבססים בדגימה.
המודלים נבחנים על-פי תוצאות אלגוריתם החיפוש :הנראות המירבית ) ,(Maximum likelihoodמספר
הפרמטרים במודל ומדדי השיפוע ו R2-להערכת טיב ההתאמה בין תחזית המודל לממצאים .המודלים
מוצגים בסדר יורד מהמודל הטוב ביותר למתאים פחות ,על סמך קריטריון אקאיקי מתוקן לגודל מדגם קטן
.AICcorr
נראות
מירבית

תאור המודל
תנאי בית הגידול )מודל השפעת כיסוי צומח מעוצה לוגיסטי( וסה"כ
כיסוי אורנים ברדיוס  250מ' – מודל  Negative-Binomialלהתפלגות
הנתונים
תנאי בית הגידול )מודל השפעת כיסוי צומח מעוצה אקספוננציאלי(,
סה"כ כיסוי אורנים ברדיוס  250מ' וסה"כ כיסוי עומדי אורן ירושלים
בעבר שנכרתו ברדיוס  1000מ' – מודל Negative-Binomial
להתפלגות הנתונים
תנאי בית הגידול )מודל השפעת כיסוי צומח מעוצה אקספוננציאלי(
וסה"כ כיסוי אורנים ברדיוס  250מ' – מודל פואסון להתפלגות הנתונים
תנאי בית הגידול )מודל השפעת כיסוי צומח מעוצה יוני מודלי -
גאוסיין( וסה"כ כיסוי אורנים ברדיוס  250מ' – מודל Negative-
 Binomialלהתפלגות הנתונים
תנאי בית הגידול ללא השפעת כיסוי צומח מעוצה וסה"כ כיסוי אורנים
ברדיוס  250מ' – מודל  Negative-Binomialלהתפלגות הנתונים
תנאי בית הגידול ללא השפעת כיסוי צומח מעוצה וסה"כ כיסוי אורנים
ברדיוס  500מ' – מודל  Negative-Binomialלהתפלגות הנתונים
תנאי בית הגידול )מודל השפעת כיסוי צומח מעוצה אקספוננציאלי(
וסה"כ כיסוי אורנים ברדיוס  1000מ' – מודל Negative-Binomial
להתפלגות הנתונים
תנאי בית הגידול )מודל השפעת כיסוי צומח מעוצה אקספוננציאלי(
בלבד – מודל  Negative-Binomialלהתפלגות הנתונים
תנאי בית הגידול בלבד – מודל פואסון להתפלגות הנתונים

] [a

שיפוע
Slope

R

מספר
קריטריון
פרמטרים AICcorr

-629.015

13

1284.83

0.85

0.14

-628.006

14

1284.935

0.94

0.15

-629.169

13

1285.136

0.87

0.15

-630.2917

13

1287.382

0.97

0.17

-634.1281

11

1290.833

0.96

0.15

-636.2227

13

1299.244

0.90

0.09

-643.3888

13

1313.576

0.93

0.07

-647.4384

12

1319.559

0.98

0.07

-647.5119

12

1319.706

0.98

0.07

2

2



 − 0.5⋅  Precipitation - pmean  
pvar

1
 



⋅]PC = PP ⋅ (a 0 + totPine ) ⋅ [Tsoil , Rsoil ]⋅ [Gr1, Gr2, Gr3, Gr4
e
  WoodyCover  wb 

1+ 
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טבלה  .2סט הפרמטרים במודל המתאים ביותר לתיאור השפעת גורמי בית הגידול וסה"כ כיסוי אורנים
ברדיוס  250מ' סביב כל דגימה על מספר עצי אורן ירושלים שהתבססו בדגימה .הפרמטרים נמצאו על-ידי
אלגוריתם חיפוש לאופטימיזציה כללית של נראות מירבית .עבור כל פרמטר מובא הערך המתאים ביותר
שנמצא ) ,(MLE – Maximum Likelihood Estimationוהערך העליון והתחתון ) Upper support interval, Lower
 (support intervalהמתארים את הטווח של  2יחידות רווח בר-סמך ) (confidence intervalסביב הערך
האופטימלי.
פרמטר

משמעות

wa
wb
pmean
pvar

נקודת המפנה בעקומה הלוגיסטית של השפעת כיסוי צומח מעוצה
כיוון ושיפוע העקומה הלוגיסטית של השפעת כיסוי צומח מעוצה
נקודת השיא בעקומת גאוסיין של השפעת משקעים
השונות סביב השיא בגאוסיין השפעת המשקעים
מספר אורנים מתבססים בחלקה על כל יחידת שטח ) 20×20מ"ר(
שמשמשת מקור זרעי אורן בסביבה
מקור זרעי אורן כללי בכל מרחב המחקר
מידת ההתבססות בטרה-רוסה
מידת ההתבססות ברנדזינה
מידת ההתבססות ללא רעייה
מידת ההתבססות ברעית כבשים
מידת ההתבססות ברעית בקר מתונה
מידת ההתבססות ברעית עיזים או בקר חזקה
משתנה הגודל בהתפלגות Negative-Binomial

PP
a0
Tsoil
Rsoil
Gr1
Gr2
Gr3
Gr4
k
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MLE

Lower S.I.

Upper S.I.

15.7642
-28.7528
702.718
139.303

9.77381
-30
681.636
125.373

17.112
-1.12253
723.799
159.482

0.1235

0.10374

0.14548

51.4469
0.52221
0.81263
0.18768
0.20626
0.41909
0.23777
0.4413

41.1575
0.4021
0.64198
0.13513
0.14439
0.29337
0.16644
0.34883

66.27
0.65599
1
0.2583
0.36151
0.56689
0.32113
0.56125

השפעת רעייה על התפתחות אורנים בצומח הטבעי
התבססות זריעי אורן ירושלים בשטחים הטבעיים הייתה חזקה יותר בתנאים של רעיית בקר ובתוך
גדורות מרעה )איור  .(2בהשוואה לשטחי צומח ללא רעייה ובמשטרי רעייה של רעיית כבשים קלה
ורעיית בקר או עיזים חזקה .רעיית בקר גרמה להתבססות החזקה ביותר .רעיית כבשים ורעיית בקר
או עיזים חזקה הפחיתו את עוצמת ההתבססות בכ .80%-באזורים ללא רעייה ההתבססות ירדה
בלמעלה מ 80%-ואילו תחת רעיית בקר מתונה מידת ההתבססות ירדה רק בכ) 60%-טבלה .(2
הטווח הצר של יחידות רווח בר-סמך סביב ערכי הפרמטרים שנמצאו מצביעים על התאמה טובה של
המודל לתיאור הנתונים.

איור  .2סך כל האורנים שהתבססו בשטחים
הטבעיים במשטרי רעייה שונים.

צימוח אורנים בצומח הטבעי
בהשוואה בין צורות פונקציונליות שונות לתיאור הקשר בין גובה העצים וגילם מצאנו שמודל
החזקה הוא המתאים ביותר )איור  .(3בהשוואה בין צורות שונות של מודל זה מצאנו כי מודל הכולל
את השפעת משטר הרעייה ,סוג מסלע-קרקע וכמות המשקעים הממוצעת הוא המתאים ביותר ,כפי
שמתואר במשוואה ] ,[bעל סמך ערכי ההתאמה הטובים ביותר לנתונים )טבלה  .(3מודל שכלל גם
את השפעת כיסוי צומח מעוצה התאים מעט פחות ,כנראה בגלל תוספת של שני פרמטרים
המתבטאת בירידה בקריטריון  .AICcorrבדומה לתוצאות מודל ההתבססות ,ניתן לראות שגם במודל
הצימוח אורנים הגדלים בקרקעות רנדזינה התפתחו לגובה יותר בהשוואה לאורנים שגדלו בטרה-
רוסה למעט ברעייה חזקה )טבלה  ,4איור  .(4בדומה להתבססות ,הצימוח המירבי התקבל גם הוא
בסביבות  700מ"מ משקעים ,אלא שטווח העקומה היונימודלית במודל הצימוח לגובה רחב כמעט פי
שתיים בהשוואה למודל ההתבססות )שונות  380±מ"מ לעומת  140מ"מ בלבד( כך שבסה"כ אין
הבדל גדול בתנאי הצימוח בטווח המשקעים באזור הים-תיכוני .תוצאות אלו מצביעות על סבילות
יחסית של אורן ירושלים לתנאי אקלים ויכולת התפתחות טובה בטווח משקעים רחב.

איור  .3גובה עצי אורן ירושלים שהתבססו בשטחי
צומח טבעי כתלות בגיל העץ .גיל העץ נמדד על סמך
מספר דורי הענפים לאורך הגזע.
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טבלה  .3השוואת מודלים אלטרנטיביים לתיאור הקשר בין גיל עצי אורן ירושלים וגובהם בהתפתחות
במערכות צומח ים-תיכוני טבעיות .בטבלה מוצג המודל המתאים ביותר שנמצא עבור כל צורה פונקציונלית
שנבחנה וכלל מודלי החזקה שבחנו .השוואת המודלים מבוססת על תוצאות אלגוריתם החיפוש :הנראות
המירבית ) ,(Maximum likelihoodמספר הפרמטרים במודל ומדדי השיפוע ו R2-להערכת טיב ההתאמה בין
תחזית המודל לממצאים .המודלים מוצגים בסדר יורד מהמודל הטוב ביותר למתאים פחות ,על סמך
קריטריון אקאיקי מתוקן לגודל מדגם קטן .AICcorr
שיפוע
Slope

R

-3603.21

19

7245.72

1.00

0.88

-3604.06

21

7251.72

1.00

0.88

-3611.61

19

7262.53

1.00

0.87

-3611.61

19

7262.53

1.00

0.87

מודל חזקה בהשפעת משטר הרעייה וסוג קרקע-סלע

-3613.93

17

7262.92

1.00

0.87

נראות
מירבית

תאור המודל
מודל חזקה בהשפעת משטר רעייה ,קרקע-סלע ומשקעים )גאוסיין(
מודל חזקה בהשפעת משטר רעייה ,קרקע-סלע ,כיסוי מעוצה
ומשקעים )גאוסייניים(
מודל חזקה בהשפעת משטר רעייה ,קרקע-סלע וכיסוי צומח מעוצה
)יונימודלי  -גאוסיין(
מודל אקספוננציאלי בהשפעת סוגי קרקע-סלע ומשטר רעייה וכיסוי
צומח מעוצה יונימודלי )גאוסיין(

קריטריון
מספר
פרמטרים AICcorr

2

מודל חזקה בהשפעת משטר רעייה ,קרקע-סלע ומשקעים
)אקספוננציאלי(

-3614.03

19

7267.36

1.00

0.87

מודל חזקה בהשפעת משטר הרעייה בלבד

-3627.22

9

7272.75

1.00

0.87

מודל חזקה ) (Power modelללא משתני בית הגידול

-3660.1

13

7326.25

1.00

0.85

מודל פולינומיאלי מרובע

-3665.19

4

7338.46

1.00

0.85

מודל חזקה בהשפעת סוג קרקע-סלע בלבד

-3657.62

5

7325.34

1.00

0.85

מודל לינארי בהשפעת סוגי קרקע-סלע ומשטר רעייה ומשקעים
יונימודליים )גאוסיין(
מודל חזקה בהשפעת משטר רעייה ,קרקע-סלע וכיסוי צומח מעוצה
)לינארי(

-3672.92
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טבלה  .4סט הפרמטרים במודל המתאים ביותר עבור גובה עצי אורן ירושלים כתלות בגיל העצים ומאפייני
בית הגידול .הפרמטרים נמצאו על-ידי אלגוריתם חיפוש לאופטימיזציה כללית של נראות מירבית .עבור כל
פרמטר מובא הערך המתאים ביותר שנמצא ) ,(MLE – Maximum Likelihood Estimationוטווח הערכים
) (Lower support interval - Upper support intervalהמתארים את הטווח של  2יחידות רווח בר-סמך
) (confidence intervalסביב הערך האופטימלי.
פרמטר

)MLE (Lower S.I. - Upper S.I.

a T1
a T2
a T3
a T4
a R1
a R2
a R3
a R4
pmean
sd

)6.067 (5.82 to 6.32

פרמטר

b T1
b T2
b T3
b T4
b R1
b R2
b R3
b R4
pvar

)5.409 (5.084268 to 5.72
)10.064 (9.76 to 10.36
)7.535 (7.16 to 7.93
)1.863 (1.60259 to 2.12
)2.223 (2.04 to 2.40
)6.569 (6.04 to 7.09
)1.829 (1.65 to 2.01
)723.7463 (694.79 to 745.46
)96.204 (91.39 to 101.63
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)MLE (Lower S.I. - Upper S.I.
)1.319 (1.319 to 1.319
)1.347 (1.33 to 1.36
)1.195 (1.195 to 1.195
)1.200 (1.19 to 1.21
)1.681 (1.65 to 1.71
)1.642 (1.63 to 1.66
)1.297 (1.27 to 1.31
)1.689 (1.66 to 1.71
)382.434 (340.366 to 448.015
השונות בהתפלגות הנורמלית

השפעת רעייה על צימוח אורנים בצומח הטבעי
סט הפרמטרים במודל צימוח אורנים מראה שהצמיחה לגובה חזקה יותר בהשפעת רעיית בקר.
השוואת הצימוח בכל אחד מסוגי הקרקע בנפרד מראה שגובה העצים עולה בתנאי רעייה )בקר( וללא
רעייה אך לא מצאנו קשר קבוע בין הצימוח ועצמת הרעייה )איור  .(4נראה כי צורת ההשפעה של
הרעייה על הצימוח משתנה בעצים בוגרים )מעל  5מ' גובה ויותר מ 30-דורים( אך יש לקחת בחשבון
שמרבית העצים במדגם קטנים יחסית ,בטווח של  75-300ס"מ ,ושתנאי הרעייה מתארים את
התנאים בשנים האחרונות ולא בהכרח לאורך כל שנות הצימוח ,ולכן המודל מתאים יותר לתיאור
הצימוח בשלבי ההתפתחות המוקדמים.
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דיון ומסקנות
צפיפות האורנים ביחידת מדגם ושכיחות הופעתם בדגימות מצביעים על כך שעוצמת תהליך
ההתפשטות של אורן ירושלים לשטחים ים-תיכוניים טבעיים מתון יחסית .יחד עם זאת ,העובדה כי
ב 73%-מהשטחים שנסקרו מצאנו עדויות להתפשטות אורנים מצביעה על כך שהתופעה קיימת
ומשמעותית במרבית האזור הים תיכוני בארץ .התפלגות גילאי האורנים המתפשטים מראה דגם של
דילול טבעי של אוכלוסיה בשלבים ראשוניים של התפתחות ,כשמרבית האורנים המתבססים
צעירים .ההפרש בין הכמות הגדולה של אורנים מתפשטים צעירים לעומת בוגרים מעטים יכול
להצביע על כך שתהליך ההתפשטות של אורן ירושלים נמצא בשלביו הראשוניים .האורנים הבוגרים
שכבר גדלים באזורים שונים ,וכן אלו שהם צעירים היום אך יגיעו לבגרות ופיזור זרעים רב בשנים
הקרובות ,מהווים מקורות חדשים לזרעים ומרחיבים את תהליך ההתפשטות.
מודל ההתפשטות וההתבססות מצביע על אינטראקציה חיובית בין כיסוי צומח מעוצה טבעי
ומידת ההתבססות .הקשר החיובי בין כיסוי הצומח המעוצה והתבססות אורנים יכול להצביע על
הקלה ) (facilitationשל הצומח המעוצה על התיישבות האורנים או לחילופין יכול לרמז על התנגדות
להתבססות אורן ירושלים כשכיסוי המעוצים נמוך ובמקומו קיים בשטח כיסוי גבוה של צומח
עשבוני ) .(Schiller 1979ממצא זה יכול לרמז על אינטראקציה בין מידת הכיסוי המעוצה לגורמי
הסלע ,שגם הם יכולים להיות מושפעים באופן עקיף מסוג הקרקע והמשקעים .נראה כי יש מקום
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להעמיק את המחקר להבנת גורמים אלו בעתיד .לדוגמא ,מצד אחד ככל שכיסוי המסלע בשטח עולה
השטח האפקטיבי הזמין להתבססות צמחים קטן ,מאידך נראה כי לאורן ירושלים יש יתרון
בהתבססות בסדקי ובשולי סלע ,שם הוא נהנה כנראה מפחות תחרות עם מינים מעוצים אחרים
שאינם מסוגלים להתקיים בסלע .במהלך הסקר הבחנו בכך שפרטים של אורן ירושלים המתפתחים
בסדקי סלע ועל גבי מצוקים מפתחים מאפיינים מורפולוגיים שונים מפרטים הגדלים בקרקע ,כגון
צימוח מועט לגובה וצפיפות דורים גדולה.
מאפייני הגידול של אורן ירושלים בעומדי יער אחידים נמדדו ואופיינו כחלק מהמחקר היערני
בישראל ) .(Roehle 1991, Gruenzweig, unpublished materialבמודלים אלו מתואר הקשר בין גיל וגובה
העצים על-ידי עקומה פולינומיאלית ריבועית .מודל הצימוח שמצאנו כאן מתאר לראשונה את
תכונות הגידול של עצי אורן ירושלים צעירים המתבססים בתנאים טבעיים ,באינטראקציה עם מגוון
המינים הים-תיכוניים וההטרוגניות הסביבתית .עקומת החזקה שמצאנו לא בהכרח סותרת את
הממצאים ביער הבוגר בהתחשב בהתמקדות המודל בעצים נמוכים בטווח גבהים מצומצם .מרבית
התוצאות שהוצגו לגבי השפעת סוג קרקע-סלע ,משקעים וכיסוי צומח על ההתבססות והצימוח
תואמים גם הם את הידוע מהספרות של הגיאובוטניקה והאקופזיולוגיה של המין.
ממצאי מחקר זה מראים שרעייה יכולה לשמש כלי לויסות תהליך ההתפשטות של אורן
ירושלים מחוץ ליער הנטוע למערכות האקולוגיות הטבעיות .הראנו במודל ההתבססות שרעיית בקר
מתונה מסייעת להתבססות האורנים וההתבססות טובה יותר עם רעייה בהשוואה לשטחים ללא
רעייה או ברעייה חלשה .תוצאות דומות התקבלו במחקר על התפשטות אורנים בפארק רמת הנדיב
)יגיל אוסם ,מידע בע"פ( .השערה אחת היא שבשטחים ללא רעייה או ברעיית צאן חלשה התפתחות
כר עשבוני עשיר מתחרה עם נבטי האורן על זמינות מים )ואולי גם אור( ומפחיתה את סיכויי
השרידות של הנבטים בקיץ שלאחר הנביטה .רעיית בקר גורמת להפחתת הביומסה העשבונית ובכך
יכולה להיטיב את סיכויי השרידות של נבטי אורן .רעייה חזקה ורעייה על-ידי עיזים פוגעת גם
באורנים עצמם ובכך כנראה מפחיתה את צפיפות האורנים המתבססים .למרות שנעשה מחקר רב
על רעיית עיזים ובקר במערכות הצומח הים-תיכוניות בישראל ,לא נבחנה מידת ההעדפה או יכולת
אכילת אורן ירושלים )פרבולוצקי ,מידע בע"פ( .ההשפעה של אכילת זריעי אורן יכולה להיות
משמעותית בהשוואה לאכילת שאר הצומח המעוצה ,כיוון שברמות פגיעה מסויימות אורנים לא
מסוגלים להתחדש ,בשונה מהמינים הים-תיכוניים בעלי יכולת ההתחדשות מצוואר השורש .הבנה
של נטיית בקר וצאן לאכול זריעי אורן ירושלים יכולה להיות משמעותית כאמצעי לויסות תהליך
ההתפשטות וכן בממשק חידוש טבעי של יערות אורן ירושלים בסוף המחזור ולאחר שריפה.
הקשר החיובי בין הכיסוי המרחבי של שטחי אורן ירושלים סביב כל דגימה כמקור זרעים
וצפיפות האורנים המתבססים בדגימה תומך בהמשך חיפוש אחר מודלים מרחביים מפורטים יותר.
מודלים כמותיים לתיאור תהליכי התבססות אורן ירושלים במערכות ים-תיכוניות טבעיות יוכלו
לסייע למדענים ,חוקרים ואנשי ממשק בהבנת דינאמיקת מערכות אלו ולחיזוי תהליכי ההתפתחות
העתידיים שלהן ליצירת מערכת משולבת.

תודות
ברצוננו להודות לאנשים רבים שסייעו למחקר :צוותי הניהול ,הממ"ג ,מהנדסי ויערני קק"ל -
ישראל טאובר ,רונן טלמור ,חנוך צורף ,שלום דרעי ,שלמה ברנד ,אבירם צוק ,עדי נעלי ,אלי בנישו,
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רועים ומרעה בארץ ישראל
מוקי צור
קיבוץ עין גב
]הרצאה ערוכה[

כשהייתי בבית הספר התיכון מאוד תמהתי מדוע לימדו אותנו רומן של אברהם מאפו שקראו לו
"אהבת ציון" .אני לא אהבתי את הספר הזה .היה משהו לא בסדר לגבי הספר הזה .אחרי הרבה
מאוד שנים פגשתי את שלמה צמח .שלמה צמח היה אחד מהאנשים הכי חשובים בתקופת העלייה
השנייה – אגרונום ,פילוסוף ,איש ספרות – שתרם לנו כמה תרומות מאוד חשובות ,למשל העגבנייה
שאותה אנחנו אוכלים היום ,זאת המצאה של שלמה צמח .ואם הייתם קוראים פעם מסה של שלמה
צמח ,בזכות העגבנייה שהוא פיתח ,בניגוד לעגבנייה שנקראה " ,"money-makerואיך הוא מסביר
בעזרת האסכולה הסטרוקטורליסטית בפילוסופיה למה העגבנייה הזאת עדיפה על העגבנייה
השנייה ,הייתם מבינים מה העומק של האיש הנהדר הזה .בשיחות איתו – אתם יודעים שהוא בעצם
היה האיש שייסד את בי"ס כדורי והיה מנהל של כדורי – שאלתי לגבי "אהבת ציון" .ואז הוא אמר
לי ,תשמע ,אם אתה רוצה להבין את אהבת ציון תעשה תערוכה של קורות האומנות .אמרתי לו ,מה
שייך קורות האומנות לסיפורנו? אז הוא אומר לי ,תראה ,בוא תיבחן מתי התחיל להופיע הנוף
באומנות ,ותראה שעד הרנסאנס אין נוף בכלל .ברנסאנס זה מופיע ברקע .ואיך קרה הדבר שבמאה
התשע-עשרה הנוף הפך להיות גיבור? דרך אגב ,חלק מכניסת הנוף בתור גיבור נובע מתוך זה
שאנשים הרגישו שיש סכנה לנוף .בלי תחושת המצוקה של הנוף כנראה שהנוף לא היה הופך להיות
גיבור האומנות .אז הוא אומר לי ,אל תשכח ש"אהבת ציון" היה הספר העברי הראשון שבו הנוף
היה גיבור.
עכשיו אני מסתכל על "אהבת ציון" ,ואתם יודעים שאברהם מאפו לא היה בארץ אף פעם .את כל
סיפור אהבת ציון מאפו כתב בסוכה בפארק של קובנה .הספר פיתח שני דברים מתוך שני דברים.
דבר אחד היה תנ"ך והדבר השני היה מה שנקרא לוח באדאקר .באדאקר זה היה ספר טיולים בארץ
ישראל שהוכן על ידי הגרמנים כמו ספר מסעות :איך לנסוע ,איפה לאכול ,מה לעשות וכו' .אברהם
מאפו קרא את התנ"ך ,קרא את באדאקר וכתב את הספר "אהבת ציון" שהגיבור שלו הוא הנוף
בארץ ישראל .אבל לא סתם הנוף ,אלא יש כבר בספר הזה העמדה של שני עולמות אחד מול השני.
כבר בתנ"ך ,מוצגת העיר המושחתת מול השדה האהוב .זה היה ספר שבעצם תירגם את שיר
השירים לדראמה סוציאלית .למעשה הספר מעמת את עולם הרועים מול העיר ירושלים המבוצרת
והתככנית ,שאחר כך תופיע ברומן שני שכתב אברהם מאפו בשם "אשמת שומרון" ,שהוא נגד העיר,
תככיה ומוסדותיה .אברהם מאפו התכוון בעצם לעיר כהשאלה לקהילה היהודית ,אבל גייס בשביל
זה את התנ"ך.
האנשים שהתחילו לקרוא את "אהבת ציון" התחילו לפנטז את ארץ ישראל .בקורות הכלכלה הייתה
אסכולה ,האסכולה הכלכלית הראשונה ,שלא הייתה אסכולה אישית אלא הייתה חבורה של אנשים
שעסקה בכלכלה .קראו לה האסכולה הפיסיוקרטית .האסכולה הזאת הייתה אסכולה של "נגד".
לפניה היו אנשים שדברו על כך שהערך של מקום ושל אומה נקבעים על פי הרכוש שיש בה ,על פי
המטבע .להם קראו המוניטריסטים .מולם הפיסיוקרטים העלו את הבעיה שבעצם המקור לשפע,
למדידת השפע ,הוא למעשה השדה :כמות העדרים וגודלם .אחד הדברים הכי מעניינים בקורות
הרוח זה לראות איך תיאוריות מדעיות הופכות להיות לאמונה .והאמונה של הפיסיוקרטים הולידה
בעקבותיה מין תפיסה מאוד מיוחדת שלחיי החקלאות יש ערך חשוב יותר מאשר לכל חיים אחרים,
לפחות מבחינה מוסרית .כלומר ,התיאוריה הייתה כלכלית ,אבל התפיסה הייתה עד כדי כך
משפיעה ,שאחד האנשים שעצבו את הציבור החרדי לאורך ההיסטוריה ,ה"חתם סופר" ,אחד
מגדולי הרבנים בהונגריה ,והאיש שטבע את הטביעה הכי חרדית שאני מכיר שאומרת "החדש אסור
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מן התורה" ,שזאת היא אמירה הכי קיצונית ,קבע דבר מעניין .בתוך אחת מהדרשות שלו הוא
אומר :הדבר הכי חשוב אלה חיי החקלאות .מפה מתחיל המוסר האנושי ופה הוא נגמר .החתם סופר
אמר שעל זה מגיעה דרגת הניוון הראשונה שזה להיות סוחרים ,ועל זה מגיעה רמת הניוון הכי גדולה
שזה מדעי המלחמה .חשוב להבין שהסיפור הזה יושב בתוך לב ליבו של מה שנקרא היישוב הישן
בארץ ישראל שקרא גם את זה.
כשיצא לאור הספר "אהבת ציון" הוא הפך להיות מאוד מקובל על האנשים .אבל הם קשרו את
המרעה עם משהו אחר .זה היה ברור להם שהאנשים שנמצאים בעשרת השבטים האבודים היו
רועים .זה היה להם ברור לחלוטין .למה זה היה להם ברור? אני לא אכנס פה כי זה סיפור קצת ארוך
והשכלתי קצת נמוכה בשביל זה .אז אני לא אלאה אתכם למה זה קורה אבל יש תפיסה מאוד
רצינית שאומרת :עשרת השבטים הם רועים .חמדה בן-יהודה ,האישה השנייה של בן-יהודה,
שהייתה אישה עם טמפרמנט מאוד מיוחד במינו ,כתבה אפילו ספר על מפגש בין שני רועים .הרועה
ה"חובב ציוני" ,כלומר זה שעלה מהגלות ,שפוגש את הרועים שבאים מעשרת השבטים .המפגש
ביניהם הוא מאוד מיוחד וכמובן שעורר את הדמיון של האנשים לגבי האפשרות להקים בארץ שבט
בדואי עברי .הרעיון הזה ,האיש שהניף אותו כדגל ,היה איש שקראו לו ישראל בלקינד.
ישראל בלקינד היה דמות של פדגוג בלתי נלאה שנראה בעיני כל חבריו כמטורף אמיתי .והיו שני
אנשים שפיתחו מקצוע שאחר כך הכרנו אותו בילדותינו אבל היום הוא לא קיים ,זה המקצוע
שקראו לו "ידיעת הארץ" .הכוונה של ידיעת הארץ כמובן הייתה קשורה לשני המובנים של ידיעה,
גם כארוטיקה וגם של הארץ" .לדעת" זה מעשה של אהבה .ידיעת הארץ זה היה צריך להיות יצירת
קשר בין אהבת הארץ לבין ידיעתה של הארץ והיו שני אנשים שפיתחו את התחום הזה מאוד .אחד
קראו לו ישראל בלקינד ולשני קראו לו מטמון-כהן .אחד היה שמח והשני היה נוגה .מטמון-כהן היה
איש נוגה בכל המובנים ,לכן לא זוכרים אותו .את ישראל בלקינד זוכרים כי הוא היה איש עם להט
בלתי רגיל והוא הביא את הרעיון שמאוד חשוב להקים בית ספר לבדואיזם עברי .שם הבית ספר היה
צריך להיות "קריית ספר" .זה לא מתאים ,אבל זה ישראל בלקינד .זאת אומרת ,חשוב מאוד להבין
שאלה רועים שילמדו .שזה מה שאתם עושים בדרך כלל! מה קרה בפרויקט זה? בלקינד מצליח
להשיג רק חצי קרן מהדרוש להקמתו .כלומר ,זה פרויקט משוגע מספיק כדי למשוך אנשים ,אבל זה
פרויקט משוגע מספיק כדי לדחות אנשים אחרים .לכן ישראל בלקינד הצליח רק להשיג חצי קרן
להקמת קריית ספר .ולכן קריית ספר לא יצא לפועל.
ב 1903-היו פרעות בקישינב .אלא הפרעות שאנחנו הכי מכירים בעולם .נהרגו שם  55איש ,נפצעו
 ,200והם נזכרו אצלנו בזכות העובדה שהוקמה וועדת חקירה שבראשו עמד אלמוני בשם חיים נחמן
ביאליק והוא כתב דו"ח .הוא ישב במקום ההוא וכתב דו"ח ,דו"ח מאוד פרוזאי ,שיצא בתור ספר.
אבל קרו שני דברים עם הפרעות המיוחדים האלה .הדבר האחד הוא שחיים נחמן ביאליק ,שהגיע
לקישינב כדי לחקור את הדבר הזה ,פגש את אירה יאן וזו הייתה פגישה מאוד גורלית בחייו .כנראה
שהסיטואציה להיות וועדת מחקר לפוגרום ולהתאהב באותו זמן פוצץ אותו לחלוטין והאיש כתב
שתי פואמות שעשו היסטוריה .שתי הפואמות האלה ,שאנחנו כולנו התחנכנו עליהן .אחד הדברים
הכי מפתיעים בהם זה הסתירה בין השירים לבין הדו"ח .השירים זועמים ,כועסים על היהודים ,איך
הם נהגו ,מה הם עשו ,ואפשר לקרוא לזה כצאן לטבח ככה בצורה מאוד גורלית .הדו"ח מספר שהם
התנגדו ונלחמו  ...שני דברים לגמרי סותרים ואנשים לא הבינו מה קורה פה .זה נבע מתוך תפיסה
מסוימת של ההבדל בין אירוע והמשמעות של האירוע .והעולם הפסיק להיות כמו שהוא אחרי
פרעות קישינב.
בקישינב היו יתומים .ואז ישראל בלקינד אמר זאת היא ההזדמנות שלי ,אני מביא את היתומים,
הם יבואו הנה ונקים איתם את קריית ספר ,וקריית ספר יהיה בית הספר לבדואיזם הראשון בארץ
ישראל .לפני שכולם התאוששו ,הוא השיג קרן ,איחד את שני הקרנות ,ויצא מיד לקישינב להביא
את הילדים .הבעיה הייתה שלא ידעו איפה לשים את הילדים האלה .היו כל מיני מחשבות אבל
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הילדים כבר היו פה .כיוון שהילדים היו פה ,החליטו להכניס אותם למקום שנקרא שפיה .למה
בשפיה? פה אני לא בטוח שמותר לי להגיד! תיכף תבינו למה .פקידי הברון רוטשילד ,שאחר כך הפכו
להיות לפקידי איק"א ,היו יוצאים כל שנה להשתלמות בצרפתית לבירות .אתם מבינים שכל המפעל
היה צריך להיות צרפתי וצריך לצאת לנופש ,נופש שאפשר לתרגל בו את שפת הקודש האמיתית
שהיא צרפתית כמובן .כשאיק"א נכנסה לסיפור ,ואני לא אלאה אתכם מה איק"א עשתה והברון
רוטשילד ,הם החליטו להקים בית הבראה בארץ לפקידים .והם בנו בית בשפיה .ואז הכניסו את
הילדים של בלקינד לבית .אבל מכיוון שהפקידים מאוד חששו שהילדים יישארו שם ,הם דאגו לכך
שלא ירכיבו דלתות וחלונות ,ושהרוח תפעל כפי שהיא צריכה לפעול ותעיף את בית היתומים
מהמקום ,ובאמת בית היתומים התקיים בשפיה רק שנה אחת .כעבור שנה ,הוא עבר לבן שמן .אחרי
שנה בבן שמן הכריזו שבלקינד הוא איש שאי אפשר לסמוך אליו ופיזרו את היתומים.
אבל מה שנשאר זה הרעיון .מה עוד נשאר? היה מזכיר לבית היתומים בשפיה שקראו לו ישראל
שוחט .הוא פגש את מניה בסג'רה ושם נולד השומר .מרעיון הבדואיזם  ...תיכף תראו איך שזה
יחזור לסיפור שלנו .זה נשמע קצת פנטסטי כל מה שאני מספר לכם ,אבל אני אגיד לכם משהו לגבי
עבודתנו כהיסטוריונים .היסטוריון זה סופר שאין לא דמיון .וכיון שאני החלטתי שאני אהיה
היסטוריון ,זה גם בגלל העובדה שקשה לי להמציא עלילות כאלה ובאמת בהיסטוריה יש עלילות כל
כך לא צפויות .אז כך נולד השומר.
בשנת  1913היה אירוע בעמק הירדן וביבנאל .נרצחו שלושה אנשים על ידי בדואים .אתם יודעים
שהאזור של בית שאן ועמק הירדן היה האזור של השבטים הבדואים הגדולים ,והרצח הזה היה רצח
מאוד קשה .הוא היה קשה במיוחד לנוכח העובדה שהרוצחים השאירו אחריהם סימן שזה לא היה
רצח לשם שוד .הם עשו את זה על ידי זה שהם השאירו נעליים מלאות עפר .למה נעליים מלאות
עפר? זה סמל שמדובר ברצח מכוון כי נעליים זה הדבר הראשון ששודדים  .ואם משאירים את
הנעליים ,משמעות הדבר שיש בעיה .כשנרצחו השלושה האלה ,צעירי השומר אמרו :אנחנו לא
יכולים לשבת ולא לעשות שום דבר .אבל וותיקי השומר אמרו :אסור לנו להיכנס לסיפור גאולת
הדם ,כי זה סיפור של מאתיים שנה .אז שאלו הצעירים ,אז מה לעשות? ופה היה מפגש מאוד מעניין
בין צעירי השומר לבין הבגרות של הבוגרים והחלומות שנאגרו .אני תמיד טוען שבן אדם חולם
חלום ,עוזב אותו ,ופתאום יש לו הזדמנות ,אז החלום חוזר ויש הזדמנות לבצע את החלום הזה.
והרעיון היה איך ננקום .נקים שבט בדואי מתחרה .שבט בדואי מתחרה ,זאת אומרת ,קודם כל
הדבר הראשון שצריך לעשות זה פשוט לשלוח את האנשים להשתלמות דחופה שידעו מה זה להיות
רועה .לקחו חבורה של אנשי השומר ,צעירים ,כולל אחד מהוותיקים שקראו לו אלכסנדר זייד,
שתלו אותם בתוך שבטים בדואים ,בהסכמתם של השבטים הבדואים ,שיחיו עם הבדואים .שידעו
איך אוכלים ,מה הם החוקים ,ואתם יודעים כמה לעיתים קרובות סבלה ההתיישבות היהודית
כשהיא לא הבינה את החוקים .היא לא הבינה למשל את הדבר הזה שעדרים אחרי הקציר צריכים
לעלות על השדות ולאכול .היא פשוט לא הבינה את זה .היא חשבה שזה כניסה אל הריבונות.
והפגישה הזאת בין הנועדים יצרה המון חיכוכים מיותרים .נשלחו ,אני חושב כשבעה איש ,לכל מיני
שבטים ,מהטורקמנים שישבו על יד כרכור ועד שבטי בית שאן .ישבו לחיות עם הבדואים חודשים.
בינתיים פרצה מלחמת העולם .פחות או יותר ב 1913-התחיל לרקום רעיון ,ב 1914-התחילה
המלחמה .והרועים מחפשים עדר .למזלם הרע היה עדר שהגיע עם פליטים ארמנים .והחבורה של
הרועים קבלה עדר שהלך וגווע לנגד עיניהם ,בגלל הטראומות שעברו עליו קודם .אבל אתם צריכים
להבין מה התחושה של רועה עברי שמקבל את העדר הראשון בהיסטוריה של עם ישראל אחרי
אלפיים שנה והעדר מת לו נגד העיניים.
אחד מהחבורה היה בחור שקראו לו יצחק טורנר .יצחק טורנר היה ילד חוץ בגימנסיה הרצלייה
שבגיל  16החליט שמספיק ללמוד וצריך לצאת לעולם ולעבוד .הם היו שלושה שפרשו מהגימנסיה,
אבל שניים הצליחו המורים להחזיר בחזרה ,ואותו לא .החבורה של הרועים ישבה במקום שנקרא
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שרונה – המושב )לא רחוק מהר תבור( .והוא היה עם העדר בעמק ,חלה בשפעת ומת .חבר שלו ,איש
מאוד חשוב שקראו לו גרשון פליישר ,שהוא היה בעצם הרועה המקצועי הכי רציני במשך תקופה די
ארוכה בארץ ,ולשמחתי הרבה נכדתו מיכל סדן גמרה עכשיו את הדוקטורט שלה על קורות המרעה
העברי .ואני מאוד מקווה שאני אוכל לעזור לעצב את אחד הספרים הכי יפים בקורות ארץ ישראל
שזה סיפור המרעה.
פליישר מגיע לשרונה להודיע לאנשים שיצחק טורנר נפטר .הוא מוצא אותם ישובים בתוך החדר,
מריחים משהו .הוא מתיישב על ידם ומסתכל מסביב ,ואומר להם שטורנר מת ,וכעבור כמה דקות
הוא אומר להם :טורנר לא היה מסכים שתשבו ככה ומתחיל לשיר שיר .השיר שהוא שר מתחיל
ב"אל יבנה הגלילה ,אל יבנה הגליל" ,שכולכם מכירים .אתם רק לא יודעים שאז המשיכו לשיר,
לשיר הזה היו  22בתים .על פי השמות של החלוצים .ו-א"ב .אל יבנה הגלילה – זה הראשון ,בנימין
יבנה הגלילה – זה השני ,גדי יבנה הגליל ,ככה שרו עד לאות ט' .כשהגיעו לאות ט' ,החדר התחיל
לשיר" :טורנר יבנה הגלילה ,טורנר יבנה הגליל" .ופינו את הריהוט והתחילו לרקוד הורה .זאת
הייתה בעצם הורת קינה .אנחנו תמיד חושבים שהורה זה ביטוי לשמחה .אבל נתן אלתרמן קרא נכון
כשהוא כותב במחזה שלו "כנרת ,כנרת" ,שבעלת האכסניה הבורגנית מתל אביב ,מסתכלת איך הם
רוקדים הורה ,והיא אומרת ,כשאני רואה אתכם לרקוד הורה יש לי חשק להשכיב אתכם ,לכסות
אתכם בשמיכה ,ולקרוא לאימא דחוף! כלומר ההורה היא ביטוי לאכסטזה מתוך התפרקות ,מתוך
כאב ,משהו שבא מתוך מעמקי הייאוש.
ההורה הזאת סיימה כמעט את סיפור הרועים .ובכל זאת היו מספר עדרים שהסתובבו בארץ ועם
סיום מלחמת העולם הראשונה ,עוד חלוצים הלכו ללמוד להיות בדואים .בין החקלאים בארץ היו
וויכוחים סוערים :איזה ענף צריך להיות הענף המרכזי .אתם בוודאי מכירים את המתח המתמיד
שקיים בין ה"מספואניק" לבין הרפתן .מתח שאי אפשר בכלל לפרק .אבל אז הייתה מפלגת פלאחים
שלא סבלו עצים .עצים זה היה מכשול לחיטה .זה היה עדות לכסף שהושקע שבו אנשים לא חיים מן
האדמה .ולצמצום האדמה .מולם עמדו הנוטעים ,ומול כולם עמדו הרועים .כל אחד מהם נלחם,
כאשר יש עוד אישה אחת שלוחמת עבור מקצועות שטובים לנשים :רפת ,לול ,וגן ירקות .חנה מייזל,
שעצבה את החינוך הנשי בארץ לחקלאות אמרה אלה שלושת הענפים .כשאישה משוחררת הייתה
רוצה לדעת מה דעתו של הגבר בנושא ,שזה תמיד היה קשה מאוד ,היא לא הייתה שואלת אותו :מה
דעתך על שחרור הנשים .היא הייתה שואלת אותו :מה דעתך על גידול ירקות .אם הגבר היה עונה:
גידול ירקות זו היא המשימה הלאומית ,היא אמרה :אפשר לסמוך על הגבר הזה ,הוא מבין מה
בעיית האישה בארץ .אם הוא היה אומר :גידול ירקות לא חשוב ,אין מה לדבר איתו .ואם רובם ,לא
היה על מה לדבר! לכן על הרועים כל הזמן אמרו :הם לא רציניים .הם לא פלאחים ,הם לא נוטעים,
הם רועים! וכשהתחילו לדבר איך העיזים אכלו את הארץ ,אתם מכירים את זה ,זה המקצוע שלכם,
אם זה נכון או זה לא נכון ,אני לא נכנס לעניין הזה ,אבל יחסי הציבור של העיזים בארץ היו גרועים
ביותר לנוכח הפואזיה של הפלאח העברי ,של הנוטע ,ושל המקצועות הנשיים .מה זה עושה? מה זה
הבדואי הזה? אבל בכל זאת הלכו ללמוד מרעה.
חבורת הרועים בגלגול השני שלה ,הייתה חבורה שהתחילה לנדוד בגליל העליון והחבורה הזאת הגיע
למקום שנקרא חמארה .חמארה זה בין בית הלל לבין מעיין ברוך .שמה הם התיישבו .יש לנו עדות
יוצאת מן הכלל של איש שהמון אנשים לא יכולים להבין איך יכול להיות שהוא זה שכתב את השיר
"מה יפים הלילות בכנען" .קראו לא יצחק כצנלסון והוא כתב את השיר בוורשה .יצחק כצנלסון בא
לביקור בארץ ולקח את ילדי כפר גלעדי לחמארה והם מגיעים ביום גשם נורא .הם יושבים בתוך
האוהל וזאת עונת ההמלטות .בלילה יושב יצחק כצנלסון עם ילדי כפר גלעדי ,מתח גשם נדיר ,וכל
פעם בא אחד מהרועים ואומר הייתה המלטה  ...הייתה המלטה  ...הייתה המלטה .יצחק כצנלסון
ראה את הלילה הזה כאחד משיאי חייו .וכשהוא חזר לוורשה הוא כתב מחזה ,אחד המחזות הכי
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יפים שלו ,ודרך אגב זה מחזה מאוד נבואי ,את כל הפרובלומטיקה הציונית יכולתם למצאו במחזה
הזה .שם המחזה הזה "הרועים".
ב 1926-החליטה כפר גלעדי לחסל את תל חי ,בתל חי ישבו הרועים .חלק מהרועים לקחו חלק
מהעדר והגיעו למקום חדש שנקרא שייך-אבריק )ליד טבעון( .כיון שכפר גלעדי החליטה לחסל את
תל חי ,ואלכסנדר זייד ,שהיה אחת הסיבות לחיסול תל חי ,הצטרף גם הוא לחבורת הרועים בשייך-
אבריק .באותו זמן ,ישבה הבוהמה התל-אביבית ועסקה בשאלה :מה לשיר בארץ הזאת .זאת תמיד
שאלה מאוד רצינית .הם החליטו שהדבר היחידי שאפשר לעשות זה להצטרף לרועים .לכן הייתה
חבורה מאוד מיוחדת ,אמרתי לכם שיש קשר בין אומנות לבין מרעה ,החבורה הזאת הלכה למקום
שנקרא היום שער העמקים או חרטיה ,אתם תיזכרו בשיר של אלכסנדר פן ,שהוא בעצם היה חלק
מהחבורה הזאת ,ומשה זמירי "על גבעות שייח אבריק" .אחד מהדברים הכי מעניינים זה לראות
ששיר לא יודע מי חיבר את עצמו .אלכסנדר פן כותב את השיר ומשה זמירי אומר שזה שלי ויעקב
מחט אומר שזה שלי כי זאת הייתה חבורה מאוד מיוחדת ,מגובשת .הם היו אומנים כל כך טובים
שהעדר הלך למות! גרשון פליישר שהיה בחבורה עזב אותה והגיע לבאר טוביה ואני מתקרב לקץ
התיאור של הפרה-היסטוריה של המרעה של ארץ ישראל.
אלכסנדר זייד נשאר עם החלום ,ומה היה החלום? להקים קיבוץ של רועים .עכשיו אנחנו כבר בשנות
השלושים .בשנות השלושים ,כבר יש קיבוצים שיש להם עדרים .לא סתם שיש להם עדרים ,יש להם
עדרים ותרבותניקים שרצים אחרי העדר .כדי לדעת איך מקימים חג חדש ,כמו חג הגז ואיך עושים
טכסים ואיך אפשר ללכת לבדואים עם נעלי בלט כדי לראות איך הבדואים רוקדים ריקודי מלחמה
ולרקוד מולם .ואחר כך להמציא את הריקודים הישראלים ,מה שאנחנו קוראים הריקוד הישראלי
הקלאסי ,שנוצר מתוך הקשר המיוחד הזה שיצרו אנשי בית אלפא ,שאחר כך נדדו לרמת יוחנן .הם
יצרו במפגש המיוחד הזה בהזדמנות שיש עדר עברי .אבל אלכסנדר זייד חלם על משהו יותר
רדיקאלי .והמשהו היותר רדיקאלי – שיהיה קיבוץ שלם שיעסוק במרעה .ואכן ,הקיבוץ הזה הוקם.
קוראים לו קיבוץ אלונים.
אז כפי שאתם יודעים ,חבורות מתגייסות לעוד משימה ,אבל גם מאבדות את המשימה שלהם.
קיבוץ חולתה היה אמור להיות קיבוץ של דייגים על חוף אגם שיובש )החולה( .קיבוץ סער היה קיבוץ
שהיה צריך להסתער על הים וחיסל את הצי שלו .קיבוץ אלונים במשך השנים חיסל את העדר .יש לו
עדר ,אבל אני אגיד לכם ,כמו שלנו ,לקיבוץ שלי )עין גב( ,יש ענף שקוראים לו דייג ,ויש לו צי אבל
הדגים נעלמו ,עכשיו אנחנו איכשהו הופכים את הדייג למין ענף תיירותי ,התיירים עומדים בשורה
ואז זורקים רשת ורואים שאין דגים! אז קיבוץ ,או חבורה בכלל ,יכולים להימצא במצב שהם בונים
את עצמם לנוכח משימה ,וברגע מסוים מוכרחים להחליף את המשימה .וזה קשה .זה לא דבר פשוט.
מה שקרה למעשה עם כל הסיפור שאני סיפרתי לכם ,זאת היא העובדה שהרבה מאוד יישובים
הקימו לעצמם ענף שנקרא עדר .כלומר ,שיהיה גיבוי של מערכת שלמה ויהיה בו הענף הזה .אבל
הנקודה הבסיסית היא :האם הענף זוכר את אגדתו? ואתם ,שאתם אנשי מדע ,ואנשי שדה ,יודעים
כמה קל לאבד את האגדה של מה שאתה עושה.
אז תרשו לי באמת לסיים את מה שניסיתי להציג בפניכם ,ולומר לכם שלפי דעתי אי אפשר להבין
את הסיפור של הארץ הזאת בלי להבין את אגדותיה .אגדותיה זה בעצם היה למה התכוונתי .מה
רציתי בכל העניין? אם הידיעה המרה שמה שהתכוונתי זה לא בדיוק מה שיצא לי ,אבל לפחות דבר
אחד נכון – שאני מבין כמה ערך יש להתכוונות .ובכל רגע ורגע בתולדות הארץ צריך לזכור למה
התכוונו כדי שיתכוונו עוד פעם .ואם יש אחד מהדברים שהם מהדברים הכי קשים בקורות הארץ,
זה שההצלחות של דברים מסוימים מכבים את רצון ההתכוונות .ואז  ...מה אני אגיד לכם ,זה נהיה
קשה יותר  ...ונוח יותר.
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הכנס ה 18-של האגודה הישראלית למדעי המרעה :י ו ם ס י ו ר
יום ג' 27 ,באפריל 2010

ארגנו :יאן לנדאו ,חוסיין מוקלדה ויגיל אסם
 .1עמיקם והר חורשן
לגורי רוזן עדר גדול של בקר מגזע ברהמה .העדר ,יחיד מסוגו בישראל ,רועה ביערות אלון תבור
בגוש אלונה ,בבתה של אלת מסטיק וביערות אורנים של קק"ל .עונת הרעייה נמשכת שישה חודשים.
מנובמבר עד סוף אפריל ,במהלך העונה הפרות מקבלות תוספת חלבון .שטח המרעה בהר חורשן
מורכב רובו מחורש אלונים מפותח ,מיעוטו )כ  200דונם( חלקות אורנים נטועים .לחץ הרעייה כיום
 8.7ימי רעייה לדונם )חושב לפי  340ראש 7000 ,דונם ו 180 -יום בשנה( .גורי פיתח שיטות לאגירת
מים עבור הפרות וידע מעשי בנושאי מרעה בחורש .נוכל להיווכח כיצד בקר אוכל אלת מסטיק,
נראה את השפעתו על תת היער ,על פלישת אורנים לחורש ועל חידוש היער .נוכל לאמוד השפעות של
לחץ רעייה תוך השוואה עם חלקות השכנים .תעלה גם הסוגיה של שמירה על נחל תנינים מפני
זיהום .בסיור ישתתפו ויסבירו דר' יגיל אוסם וסטודנטים שלו.
 .2מחלבת "הר-פרחים" בעפר
במושב עופר נבקר אצל יואל בלומנברג ,שהקים משק אורגני של ירקות ולידו עדר עיזים ומחלבה
אורגניים .יעלו הסוגיות של הקמת עדר עיזים ,הקצאת שטחי רעייה במושב ואפשרויות של רעייה
משולבת .נאכל ארוחת צהריים אצל יואל שתכלול גבינות וירקות אורגניים )ארוחה כשרה; עלות 40
ש"ח(.
 .3עדרי הדרוזים ,דליאת אל כרמל
חוסיין מוקלדה ילווה אותנו לעדר העיזים והבקר של איוב חלבי .נדבר על השלכות עיור הכרמל על
צמצום שטחי הרעייה ,על הרעייה בפארק הכרמל ועל תפקיד אפשרי של רשות המרעה בקרב
הדרוזים .יועלו סוגיות בייצור מוצרי חלב מעיזים במרעה ונפתח אשנב לרפואה וטרינרית
המסורתית והמיוחדת של הדרוזים ,המתבססת על תורת הכוויות ) (kaiושימוש בצמחי רפואה,
מטען תרבותי ההולך ונעלם.
 קצת היסטוריהתולדות המקנה אחרי קום המדינה מאופיינות בגלי הקמה וחיסול עדרים .עד שנות השבעים),תחילת
המהפכה התעשייתית בדאליה והשילוב בשוקי עבודה בארץ( תושבי כפר התפרנסו בעיקר מחקלאות
בעל ,עיזים ובקר .כל משק בית החזיק פרה או שתיים ,בכל בוקר היו הפרות מובלות ע"י בעליהם עד
כיכר הכפר שם נאספו ורועה אחד היה מוביל אותם למרעה .בסוף היום הרועה היה מגיע שוב לכיכר
וכל פרה הייתה חוזרת לבד למשק שממנו באה .בנוסף משפחות מבוססות כלכלית ,אך בעלות מעט
אדמות ,החזיקו עדרים שמנו עד  50ראש בקר בשטחים שלא עובדו לפלחה וטרשים שלא התאימו
לגידולים חקלאיים .איזור האש דרומית לכפר היה שטח עיקרי ברעיית בקר .גזע הבקר היה בלדי
שהוחזק ללא תוספות מזון מלבד תבן לפרות החלשות או לקראת ההמלטה.
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גל של הקמת עדרים בכפר התרחש בשנות השבעים ,עם פתיחת שוק העבודה בסביבה בעיקר בעיר
חיפה ופתיחת שוק למכירת התוצרת החקלאית לתושבי הכפר .במשך הזמן נגרעו מדאליה שטחים
גדולים לצורכי בטחון ואימוני צה"ל דרומית לכפר ,להקמת פרק הכרמל מסביב לכפר ולנטיעת
יערות אורנים .שלושה הגורמים אלה גרמו בהדרגה לחוסר מרעה ואפילו עדרי העיזים הקטנים
שנשארו התחסלו .אחרי כמה שנים שוב הוקמו עדרים של כחמישים ראש והתחיל עידן של שגשוג
הענף בגלל איכות המרעה שהתאושש מרעייה במשך השנים .מלבד הבקר הבלדי נוספו הפעם עוד
גזעים .הרועים חיו ברמוניה טובה על בסיס אינטרסים משותפים של שמירה ואספקת מים מבארות
המים מסביב לכפר .אך לפני כעשור ,מצוקת הקרקעות ועלייה במודעות גרמה לבעלי הקרקעות
להתעניין באדמותיהם ,לגדר את החלקות ולטעת מטעים ,וכך שוב נוצר מחסור בשטחי המרעה
המלווה בסיכסוכי רועים קשים ,פלישת פרות למטעים ולחצרות של בתים תוך אכילת עצי הגינה
המטופחים .מצב המגדלים רע ,שטחי המרעה הולכים ונעלמים ,שכיחות תלונות התושבים על נזקי
הפרות עולה ואין למגדלים ארגון או תמיכה חיצונית ,תכנונית או מקצועית ,שתספק המשכיות
ושמירה על השטחים הפתוחים.
 איפיון המרעהשטחי המרעה שונים מאוד מערבית ומזרחית לדאלית אל כרמל .בעבר ,חלקות מרעה בסביבה
הקרובה לכפר היו מיועדות לרעיית גדיים לפיטום ותיישים בזמן ההפרדה מהנקבות ואף עדר לא
היה נכנס לחלקות אלה .אחרי הקציר בסביבות הכפר ובעמק יזרעאל רוב העדרים היו יורדים לעמק
לרעות את השלפים ולזבל את השדות .עדויות הרועים מצביעות על עדרים במצב גופני טוב מאוד
אחרי רעייה בשלפים .המעבר נעשה דרך אזור במוחרקה הקרוי "ג'נאדיה" שבו נבקר.
המוחרקה שימשה לרעייה ,אך גם לחקלאות שלחין )בעיקר עגבניות( .זאת ,בגלל אדמת החמרה
הטובה לגידולים .החורש הטבעי נשמר מימי המנדט הבריטי והתנהל באיזון בין כריתה ורעייה עד
שהגיע למצב הנראה היום.
קיימת אמונה בקרב הרועים שאחזקת בקר בשטח המערבי של הכפר לא מוצלחת בניגוד לשטח
המזרחי -המוחרקה .בוקרים שניסו לגדל עדרי בקר גדולים תוך התעלמות מהאמונה סבלו
מהפסדים כבדים הנובעים מהרעלת בקר ע"י שיחי לוטם .הלוטם גורם לעצירת שתן ולתמותה.
אמונת הרועים הפוכה לגבי עיזים :הלוטם )"מלע" בערבית( באיזור המערבי הוא המרכיב העיקרי
במנת העיזים טרם נביטת העשבוני לפני הגשמים.
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התכנסות ב"מי קדם" ומעבר לרכבי 4 x 4

תחנה  :1הסברים מיאן לנדאו בשטחי המרעה של גורי רוזן

תחנה  :2הסברים מגורי רוזן בשטחי המרעה שלו

תחנה  :3הסברים מגורי רוזן על יד מאגר המים )ברקע(

גורי רוזן

תחנה  :4הסברים מתום פוגל ויגיל אוסם על יד חלקות
הניסוי בהר חורשן

תחנה  :5על יד מכלאות העדר של גורי רוזן
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תחנה  :6ארוחת צהריים והסברים אצל יואל בלומנברג
)וגם סעודת הודיה על כך שלא התהפך ג'יפ בבוקר!(
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תחנה  :7דליית אל כרמל והמוחרקה והסברים מחוסיין מוקלדה
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