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הכנס ה 19-של האגודה הישראלית למדעי המרעה :יום הרצאו ת
יום ב' 14 ,במרס  :2011אולם האריס ,מרכז וולקני
שעה

נושא

שם

התכנסות ,רישום וכיבוד קל

09:00

מושב I
יו"ר :אבי פרבולוצקי
09:30

יאן לנדאו

מבט חברתי-כלכלי על הרעייה העונתית של עדרי הבדואים ביערות קק"ל

10:05

נועם זליגמן

המחקר במרעה טבעי הראשון בארץ :צעד קטן ,תובנות מרחיקות לכת

10:40

יצחק בצלאל

האם יש סיכוי להפוך חורש סבוך למרעה עשבוני? סיכום  12שנות מחקר
הפסקת קפה

11:15

מושב II
יו"ר :חיים קיגל
11:35

מריו גוטמן

משולחן האגודה ,דו"ח כספי והצבעה

11:45

אלברט קמינר

ניהול משולב של שטחים פתוחים :הערכה של השפעות רעיית בקר על

12:20

קרלי גולודיאץ

גישות לבחינת תגובת הצומח להפסקת הרעייה

12:55

אריאל שבתאי

האם קיימת עמידות סביבתית לקדחת קרציות?

פוטנציאל המרעה לדבורי דבש בשטחי מרעה טבעיים

ארוחת צהריים

13:30

מושב III
יו"ר :זלמן הנקין
קיימות והמשכיות במערכת הרב-תפקודית של יער פארק אלון התבור:

14:30

אורנע רייזמן-ברמן

15:05

אריה וינוגרד

השפעת מכלאות צאן ביער על שינויים בצומח

15:40

רקפת שפרן-נתן

תרחישי שינויי אקלים על שטחי מרעה

השפעות רעיית בקר ושריפה

16:15

סיום משוער

הועדה המארגנת
אבי פרבולוצקי

avi@volcani.agri.gov.il

יוג'ין דוד אונגר

eugene@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

שם
פרטי

שם
משפחה

arefabu@gmail.com

עארף

רביע-אבו

סאלם

אבו סיאם

דוד

אבלגון

יוג'ין דוד

אונגר

מאיר

כפיר

levanony@post.tau.ac.il

טל

לבנוני

salsiam@shaham.moag.gov.il

vclandau@volcani.agri.gov.il

יאן

לנדאו

davide@kkl.org.il

דורית

-לנדאו

eugene@volcani.agri.gov.il

כבביה

amirarnon@gmail.com

אמיר

ארנון

עמיר

מוסרי

sashbell@netvision.net.il

גלעד

אשבל

חוסיין

מוקלדה

ezrabm@volcani.agri.gov.il

עזרא

משה-בן

יצחק

משה

ישראל

ברוקנטל

יעל

נבון

brosha@volcani.agri.gov.il

אריה

ברוש

shilo.navon@gmail.com

שילה

נבון

hagit@volcani.agri.gov.il

חגית

ברעם

reuvens@kkl.org.il

ראובן

סופר

vcbarkai@volcani.agri.gov.il

דני

ברקאי

גיל

סיאקי

yaelberko@bezeqint.net

יעל

ברקוביץ

michaliamit@gmail.com

מיכל

עמית

gidoni@volcani.agri.gov.il

דוד

גדעוני

avi@volcani.agri.gov.il

אבי

פרבולוצקי

mgutman@shani.net

מריו

גוטמן

מויש

צוקרמן

carly@post.tau.ac.il

קרלי

גולודטס

zaadye@volcani.agri.gov.il

אלי

צעדי

tglasser@gmail.com

צח

גלסר

zeev.kuller@gmail.com

זאב

קולר

guydovrat@gmail.com

גיא

דברת

happybaer@walla.com

שמחה

קורף

levana@volcani.agri.gov.il

לבנה

דבש

חיים

קיגל

amit.dolev12@gmail.com

עמית

דולב

יהושע

קליין

liat@ramathanadiv.org.il

ליאת

הדר

אלברט

קמינר

zholzer1@netvision.net.il

צבי

הולצר

סמיר

קעדאן

henkinz@volcani.agri.gov.il

זלמן

הנקין

rannan@zahav.net.il

רענן

קציר

ariev@macam.ac.il

אריה

וינוגרד

carassoy@gmail.com

יוסף

קרסו

smwe@bezeqint.net

מרדכי

ויץ

איל

רוטנברג

mayaz@moag.gov.il

מאיה

זהבי

saleit@ramathanadiv.org.il

סלעית

רון

sohilz@kkl.org.il

סוהיל

זידאן

oreisman@bgu.ac.il

אורנע

ברמן-רייזמן

noamseli@netvision.net.il

נעם

זליגמן

סטיב

רפופורט

omerseltzer@gmail.com

עמר

זלצר

shabtay@volcani.agri.gov.il

אריאל

שבתאי

yehuda@migal.co.il

יהודה

יהודה

isi_shin@yahoo.com

איריס

שינבוים

dror-y@bezeqint.net

רפי

יונתן

efratshe@bgu.ac.il

אפרת

שפר

cec235@hotmail.com

ססיליה

כהן

לירון

תמיר

simonronit@bezeqint.net

שמעון

כהן

meirk@moag.gov.il

dorcab@shaham.moag.gov.il

a_mussery@walla.com
hussein@volcani.agri.gov.il
Itzhakm@KKL.org.il

gilsi@kkl.org.il

moshet@kkl.org.il

kigel@agri.huji.ac.il
vcjosh@volcani.agri.gov.il
albert.kaminer@mail.huji.ac.il
samirka@shaham.moag.gov.il

Eyal.Rotenberg@weizmann.ac.il

liron@milk.org.il

ibruckental@gmail.com
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האגודה הישראלית למדעי המרעה
ע"ר 580189090

דין וחשבון כספי ל  31 -בדצמבר 2010
בשקלים חדשים
מאזן 2010
יתרות בבנק 31/12/2009
התחייבויות שוטפות
זכאים
סך כל הנכסים וההתחייבויות
תקבולים
דמי חבר עמותה
תשלומים
כנס שנתי 2010
הוצאות בנק
סה"כ הוצאות
סה"כ עודף תקבולים על תשלומים
יתרות בבנק

4324
4324
0
4324
5617
6270
672
6942
2999
2999

מאזן  - 2010פירוט
1/1/2010
הכנסות
29/4/2010
30/4/2010

יתרת פתיחה

4324

דמי חבר צ'קים
דמי חבר מזומן
סה"כ דמי חבר

2500
3117
5617

הוצאות
צהריים
הדפסות
דואר
כיבוד בסיור
הוצאות ניהול )בנק(
סה"כ הוצאות

4897
1218
107
48
672
6942

מאזן 2010

2999

יתרה בחשבון

2999
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מבט חברתי-כלכלי על הרעייה העונתית של עדרי הבדואים ביערות קק"ל
יאן לנדאו ,1עארף אבו-רביעה ,2דוד אבלגון ,3סאלם אבו-סיאם
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 1המח' למשאבי טבע וגד"ש ,המכון למדעי הצמח ,מינהל המחקר החקלאי ,בית דגן
 2המח' ללימודי המזרח התיכון ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר-שבע
 3קק"ל מרחב מרכז
 4משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,באר שבע
vclandau@volcani.agri.gov.il

תקציר
לחץ הרעייה ביערות במרכז הארץ ובעיקר בהרי יהודה וחלקים מהשפלה נמוך מאוד ותדירות
השריפות גבוהה למדי .קק"ל אימץ רעייה עונתית כאמצעי אסטרטגי במניעת שריפות .לפני 2008
פחות מ 15,000-ראש צאן היו רועים במרכז בכל שנה .ב 2009-בגלל החלת החובה של מלוי תיקי מס
הכנסה ,רק  10רועים ) 2100כבשים ו 300-עיזים( הופיעו .זאת ,למרות הרצון של קק"ל להעלות
מספר זה .מטרת המחקר הנוכחי הייתה להבין את הסיבות שמונעות רעייה עונתית של עדרי
הבדואים ביערות המרכז .במשך השנים  2009ו 2010-רואינו כל הרועים ביערות השפלה-הרי יהודה
ורואינו  5רועים המנצלים מרעה בנגב המערבי .רוב הרועים במרכז אינם מבוגרים מאוד )גיל ,56
תחום  (47-67ולרובם בנים ממשיכים .מקור העדרים במשולש דימונה-ערד-חורה שלו מסורת של
נדידה עונתית לשפלה .מאחר שאשת הרועה נמצאת אתו ,הנדידה כרוכה בפיצול המשפחה )בגלל
חוק חינוך חובה( וקל יותר לרועים בעלי שתי נשים לנדוד עם העדר .הרעייה במרכז מאפשרת יותר
ימי רעייה מזו שבנגב ,ופחות קניית מספוא ושלפים .הביצועים מעט פחות טובים ) 0.59לעומת 0.65
ולד משווק בשנה( אבל הכדאיות הכלכלית אינה נמוכה יותר בקרב רועי המרכז בהשוואה
לעמיתיהם בנגב .ניתן לשפר מאוד את הרווחיות והמוטיבציה של הרועים במרכז ע"י פתירת מספר
בעיות ספציפיות כמו תמותת צאן מהרעלות ,קדחות ,וטריפות ובייחוד תמותת שגר מקור .ניתן
להדביר מקומית את הכלך המרעיל ולספק מעקב וטרינרי מטעם קק"ל לעדרים ביערות המרכז.
חובה לפעול לאספקת מים ישירה ע"י קק"ל .ניתן להעצים את מעמד הרועים בדעת הקהל ע"י
מאמרים בעיתונות ,ניתן להציב שלטי הסבר ודגלי קק"ל ליד המאהלים .המאגר הטבעי של עדרים
לרעייה במרכז הוא במשולש דימונה-חורה-ערד ,בעל צאן מתאים ושיעור גבוה של עיזים ,ובעל
מסורת נדידה למרכז .יש להפנות הדרכה ומאמץ הסברתי בקרב רועי אזור זה.

מבוא
ליערות מרכז הארץ ערך נופי רב .אולם מספר השריפות נע בין  300ל 530-והשטח שנשרף נע בין 1000
ל 3000-דונם יער לשנה בין השנים  1999ל .2008-הרעייה העונתית היא אמצעי יעיל וזול למניעת
הצטברות ביומסה דליקה ביערות ) (Evlagon et al. 2010, Landau et al. 1998ובייחוד רעייה
אינטנסיבית מאוד באזורי חיץ –  .(Perevolotsky et al. 1992) fuel breaksכיבוי האש ביערות ההר
והחוף עלותו גבוהה )כ ₪ 3,000,000-בשנה( .הפגיעה הנופית הנובעת משריפות גדולה מאוד .שריפות
לא רק מסכנות יישובים ורכוש ,אלא מהוות סכנת חיים .בשנים האחרונות נצפתה עליה בשיעור
השריפות הגדולות ביער נטע אדם באזור המרכז – שריפות מעל  50דונם יער – והן מגיעות ל3-8%-
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מכלל השריפות .זאת ,במיוחד ביערות שאין בהם מספיק רעייה .עלותה האמיתית של מניעת שריפות
היא של כ 4-דולר לדונם לפי ) (Rueff 2003ביער יתיר ועולה על סכום זה ביערות המרכז.
העדר הבדואי בנגב מונה כ 180,000-רחלות .המרעה בנגב ובמדבר יהודה יכול להספיק ל-
 100,000ראש ) .(Noy-Meir 1975לאורך הזמן הצטמצמו מאוד שטחי הרעייה .לאחרונה ,רוב שטחי
האש נסגרו לרעייה והיוגבים מונעים רעייה ברוב שלפי הגד"ש )רעייה מתקיימת בכ 30,000-עד
 40,000דונם מתוך פוטנציאל של מעל  300,000דונם( .קק"ל רואה ברעייה העונתית אמצעי
אסטרטגי בלוחמה נגד שריפות יער .עד  ,2008העדר שרעה ביערות קק"ל בנגב מנה כ 60,000-ראש
)"עדר רשום"( והעדר הרשום כלל כבשים בלבד .זאת ,מפני שחוק הגנת הצומח – נזקי עיזים – מ-
 1950מציין שלא ירעה אדם עיזים ביער )סעיף  3של החוק( .למרות התביעות של הבדואים על חלק
מקרקעות הנגב ) ,(Abu-Ras 2006נפתרו כל הבעיות החוקיות הקשורות עם הרעייה העונתית ופינוי
תקופתי מונע יצירת תביעות חזקה.
השטחים במרכז שעמדו לרעיית עדרי בדואים בעונת המרעה  2007עמדה על כ 164,000-דונם,
מתוכם  107,000דונם יערות )כ 32,000-דונם באזור החוף הדרומי וכ 75,000-דונם באזור ההר( .על
פי כושר הנשיאה המבוסס על עבודת מחקר פנימית של זליגמן ואבלגון ) ,(1996השטח יכול לשאת
 44,000ראשי צאן בתקופת רעייה של  4חודשים .עד  2006הגיעו למרחב מרכז עדרי בדואים הכוללים
עד  17,140ראשי צאן .ב 2006-רעו ביערות המרכז כ 12,000-ראש .ב 2008-התקבלה ההחלטה להחיל
על הרועים חובת ניהול ספרים .כתוצאה מכך ,ירדה כמות הראשים בנגב מכ 60,000-ל 20,000-ב-
 .2009ביערות המרכז מספר זה צנח ל.2,500-
מעבר לחובת ניהול ספרים ,הסיבות להימנעות הבדואים מרעייה בהרי יהודה יכולות להיות
בתחומים שונים .בתחום המרעה קיים סיכון של הרעלות מכלך ) (Landau et al. 1999וטריפות .ההר
הגבוה הוא מתאים בעיקר לעיזים ) .(Perevolotsky et al. 1998, Evlagon et al. 2010הובלת העדר
ביער קשה בגין שיפועים חדים וצמחייה צפופה .הרועים סובלים מתנאי אקלים קשים בעיקר בחורף.
יתכן גם חסר בתשתית )נקודות מים ,דרכים ,מיקום המאהל( ,בעיות בתחום הסוציולוגיה )אי רצון
לפצל את המשפחה למקומות רחוקים ,אי מיסוד קשרי עבודה עם יערנים( והכלכלה )עלות הובלה
ודמי רעייה גבוהים ,בהשוואה לחלופת המזון המוגש(.
מהאמור לעיל ,ברור כי מרכיב העיזים בעדרים הרצויים חייב להיות גבוה .בעקבות מדיניות
ממשלתית משנת  1950שחוזקה בשנות ה) 70-הקמת הסיירת הירוקה( ,כמעט נכחדו עדרי העיזים
בנגב ,אולם בשנים האחרונות שוב עלה מספרן המוערך כעת ל 15,000-ראש .אזורים מסוימים בנגב,
בד"כ אזורים צחיחים או הרריים במיוחד מאופיינים ע"י יחס עז:כבשה גבוה .ידוע כי בעדרים אלה
התנהגות הרעייה של הכבשים ומיקומם במרעה מושפעים מזו של העיזים.
מטרת המחקר המקורית הייתה לזהות מחסומים לרעייה ביערות קק"ל במרכז ,ובייחוד בהר.
אולם הנתונים שנאספו פתחו אשנב להבנת השיקולים הכלכליים-חברתיים הקשורים ברעייה
עונתית בכללותה.

שיטות
אחרי שחויבו הרועים ביערות קק"ל בפתיחת תיקי מס ,מספרם פחת מאוד .לכן חלו שינויים בין
ביצוע התוכנית ב 2008-2010-בהשוואה לתכנונה ב ,2006-הן מבחינת מספר הראיונות והן מבחינת
הפתיחות של הרועים כלפי המראיינים .רוב רועים שקיבלו הקצאה לא ניצלו אותה כי לא פתחו
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תיקי מס ולא יצאו למרעה ביערות קק"ל .לכן ,הטיעון המקורי ש"חסר מרעה בנגב" לא היה יותר
סיבה למשוך רועים אל יערות המרכז :היה מרעה בשפע בנגב ,אך הרועים החליטו לא לנצלו.
הראיונות בוצעו בערבית ע"פ שאלון שהוכן מראש .הוחלט שלא להקליט שיחות ,מאחר
שהקלטה מעוררת חשדנות .לרוב ,הצוות המראיין כלל את מחברי מאמר זה .בנוסף ,כשהראיון
התקיים במרעה ,השתתפו גם היערנים .בכל ראיון נרשם מספר הטלפון של הרועה ,ופרטים שחסרו
או לא הובנו כראוי הובהרו בהמשך עם הרועים .בכ 15-ימי ראיונות עומק תיארנו את מהלך הרעייה
ב 2008-ו .2009-אוכלוסיית הרועים התחלקה לשתי קבוצות :אלה המנצלים יערות קק"ל במרכז
ואלה הרועים ביערות קק"ל בנגב המערבי .זאת ,מפני שחשבנו כי ניתן להסב חלק מהרועים בנגב –
שם היה ביקוש יתר לשטחי רעייה לפני החלת חובת תיקי מס – לרעייה ביערות מרכז אם נבין את
מניעיהם .ראיונות בוצעו אצל נציגים של שתי הקטגוריות 10 :רועים שהגיעו ב 2009-ליערות המרכז
– ז"א ,כל הרועים ביערות המרכז – ו 5-רועים שרעו בתקופה המקבילה ביערות קק"ל בנגב המערבי.
כחצי מהראיונות התנהלו באווירה לבבית ופתוחה מאוד 40% ,נוספים באווירה עניינת אך
מאופקת ,וכ 10%-באווירה מתוחה .הראיונות עסקו בהתארגנות המשפחה לרעייה עונתית ,מהלכי
המוסדות בזמן ההכנה לרעייה ובמהלכה )חיסונים ואישורים לפני היציאה ,הקצאת יערות ,יחסים
עם היערנים והסביבה בזמן הרעייה( ,תוכנית הרעייה )לחץ רעייה ביער ,שימוש בשלפים( ,עלויות
הרעייה )הובלה ומים( ,תפעול העדר )הזנה ,בריאות ,ביצועים( ,כלכלת העדר ומדדים של שביעות
רצון.

תוצאות ודיון
א .מקור העדרים בסקר
איור  1מראה את מקורם הגיאוגרפי של העדרים )"השבט"( :הרועים שרואיינו ביערות המרכז
השתייכו לשבט אבו-רביע ) ,(4עטאונה ) ,(2גבועה ) ,(1אבו-גויעד ) ,(1אל הואשלה ) (1ואל אעסאם
) ;(1הרועים שרואיינו ביערות הנגב המערבי מקורם בזיאדנה ) ,(1אבו-גרינאת ) ,(2אל הואשלה )(1
ועזאזמה ) .(1מבחינת קירבתם אל יערות המרכז ,העדרים הגדולים של צפון הנגב )אזור רהט –
ובייחוד שבטי אל הוזייל וזיאדנה בעלי העדרים הגדולים( קרובים באותה מידה .אולם באופן מפתיע
למדי כל העדרים שרעו ביערות מרכז באו ממשולש "מזרחי" שקודקודיו הם חורה ,דימונה וערד
)המחצית המזרחית של "הסייג" ,איזור היישוב הבדואי( .על פי רועים ,לבדואים באזור זה מסורת
של רעייה בשפלה עוד מלפני קום המדינה .לעומת זאת ,לא נמצא ביערות המרכז אפילו עדר אחד
שמקורו מהחלק המערבי של הסייג .הרועים שמקורם במערב הסייג נוהגים לרעות רעייה עונתית
ביערות ובנחלים הגדולים בנגב המערבי )גינגולד  (1993ולא הזכירו היסטוריה של רעייה במרכז לפני
קום המדינה.

ב .משפחות הרועים והרעייה העונתית
רעייה עונתית אינה פשוטה כבעבר .על ילדים מגיל  5עד  16חל חוק חינוך חובה והם לומדים בביה"ס
באזור השבט .איור  2מציג את גיל הרועים ומספר נשותיהם .בכל מאהל של רעייה עונתית ,נמצאה
אחת הנשים )לא תמיד האישה הצעירה( או האישה היחידה של הרועה .מצאנו רק יוצא דופן אחד:
גיסת אחד הרועים נמצאה במאהל אך התברר שהעדר מנוהל במשותף עם שני אחים.
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כל העדרים הרועים במרכז מקורם בנגב המזרחי :מדוע?
איור  :1מקורם של העדרים שרעו ביערות קק"ל מרכז ב 2008-ו :2009-חיצים ירוקים ואדומים מציינים
את מגורי הקבע של הרועים היערות המרכז ויערות הנגב המערבי ,בהתאמה.

ממוצע גיל הרועים במרכז ובנגב היה  56ו ,53-בהתאמה )איור  .(2במרכז ,ל 7-רועים היו 2
נשים ,ליתר הרועים אישה אחת ואילו ,בנגב ל 2-רועים היו שתי נשים ול 3-רועים אישה אחת .אצל
הרועים ביערות המרכז ,מספר הילדים היה בין  6ל 8.9) 12-בממוצע( .ל 9-מתוך ה 10-יש בנים
ממשיכים מוצהרים .אצל הרועים בנגב המערבי ,מספר הילדים נע בין  7ל) 23-ממוצע  (11.8אבל רק
ל 40% -מהרועים היו בנים שהביעו רצונם להמשיך.
הרעייה העונתית קלה יותר כאשר לרועה שתי נשים ,האחת בשבט עם הילדים בגיל בית ספר
והשנייה במאהל העונתי .כשאין  2נשים הילדים מגיל  6ל 16-נשארים אצל בני משפחה והמשפחה
"הגרעינית" מתאחדת רק בסופי שבוע .פיצול המשפחות אף גורם לביקורים במשך השבוע )ראה
סעיף נסיעות והובלות(.
דעות רועים על נדידה ומשפחה 7 :מתוך  10רועים בקק"ל מרכז ו 2-מתוך  5מהרועים בנגב
חושבים שהרעייה ביער "טובה למשפחה" .נשמעה דעה שהרעייה העונתית "טובה לילדים מעל גיל
 ."5הכוונה כאן כפולה :הרעייה לא טובה לילדים קטנים מגיל ) 5בגלל התנאים הקשים ,הקור ,(...על
אף שעל ילדים אלה לא חל חוק חינוך חובה והם לא מתנתקים מאחד ההורים .לגבי התפצלות
המשפחה ,הדעה הייתה שילדים מעדיפים לחיות לצד ההורים והמרחק קשה להם .אחד הרועים
בשפלה הדגיש שחובה ששני ההורים יטפלו בילדיהם בתקופות בחינות בביה"ס .אצל הרועים
במרכז 9 ,מתוך  10ענו כי הרעייה "טובה\חשובה לתרבות בדואית" .אף כי המדגם קטן ,הדעות
נראות מעט שונות אצל הרועים בנגב המערבי :רק  2מתוך  5רועים ביטאו דעה שהרעייה טובה
למשפחה ולתרבות הבדואית.
המאהל והתארגנות המשפחה :אצל  3מתוך  10משפחות רועים יש תעסוקה נוספת באזור
היער 3) :מתוך  1 ,8מתוך  4 ,8מתוך  8ילדים בוגרים גרים במאהל ,עובדים בעדר וגם בשמירה או
בבניה(.
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מכאן ,שרעייה ביער בשפלה משתלבת בפעילות הכלכלית של המשפחה ואינה המרכיב היחיד.
יתרון זה אינו קיים כמובן אצל הרועים בנגב.
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איור  :2גיל ומספר נשותיהם של רועים ביערות המרכז )למעלה( ובנגב המערבי )למטה(

ג .מאפייני העדרים
גודל העדרים הממוצע )איור  (3היה  318כבשים ו 53-עיזים בנגב ,ו 235-כבשים ו 27-עיזים במרכז.
שיעור העיזים נע בין  40%ל 27%-לרועים בנגב ובין  4%ל 100%-בעדרים שבמרכז .בשני עדרים
במרכז ,נוהלו עדרי כבשים ועיזים של אותו רועה כשתי יחידות נפרדות ,תופעה שלא נמצאה בנגב.
נמצאו עדרים קטנים מאוד ) 100ראש( או גדולים מאוד )יותר מ 500-ראש( בשני האזורים .שיעור
התחלופה – לפי מספר השיות לגידול – היה  , 25%זהה בשפלה ובנגב .לפי מספרי שיות ,מחצית
העדרים בשפלה היו בתהליך גדילה והיתר במצב יציב או יורד ,ושני עדרים בנגב היו במצב עולה ו3-
במצב ירידה או יציב.
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איור  :3הרכב העדרים שרעו ביערות קק"ל במרכז .ציר ה :Y-ראשים.

ד .פרקי זמן רעייה
ניתחנו מועדי כניסה בפועל של העדרים ליערות ,לשלפים ומועדי חזרה לשבט )טבלה  .(1במשך
השנתיים שקדמו לדו"ח זה ,שהו העדרים במרכז בממוצע  230יום ביער )כולל  28ימים בחפיפה עם
שלפים( .העיזים לא הצטרכו שלפים .בגלל מיעוט העדרים שפתחו תיק הכנסה ,נוצר עודף מרעה
ביערות והוצע לרועים להישאר ביערות מעבר ל 31-במאי ,עד סוף אוגוסט או ספטמבר בנגב ואף
מאוחר יותר בעדרי השפלה .לא הוארכו רישיונות מעבר ל 30-בספטמבר בנגב ו 30 -בנובמבר במרכז.
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טבלה  :1שהות העדרים בשבט
ובמרעה :ממוצע של שנתיים
) 2008ו :(2009-בחלק
מהמקרים ,ימי "השלפים"
משולבים בימי "היער".

עדרים במרכז
יערות שלפים
28
230
0
172
60
273

ממוצע
מינימום
מקסימום
עיזים 1
עיזים 2

0
0

290
246

עדרים בנגב המערבי
יערות שלפים שבט
176
46
189
126
0
118
170
121
235

שבט
135
91
192
75
119

העדרים שרעו בנגב המערבי שהו יותר ימים בשבט ובשלפים וכחודשיים פחות ביערות.
בשנתיים של הסקר ,כל עדרי הנגב חזרו לשבט אחרי תקופת הרעייה ביער המשולבת בשלפים ואילו,
בשני מקרים ביקשו רועי המרכז למצוא פיתרון – לפעמים שנוי במחלוקת ,מינזר ומושב – כדי
להימנע מחזרה לשבט .מיעוט העדרים והצורך הדחוף ברעייה גרם לקק"ל לבקש ב 2010-לא להחזיר
עדרים ובייחוד עדרי עיזים לשבט .אולם בדצמבר  2010כל העדרים נאלצו לפנות את היערות ,תוך
הסכמה שיוכלו לחזור.

ה .עלויות
הובלת העדר :ההובלה מכילה שני סעיפים :הובלת העדר )איור  (4ונסיעות משפחתיות לשבט .לגבי
רעייה במרכז ,רק לרועה אחד )מסומן " "401באיור  (4הוביל במשאית טלאים ולא את העדר כי
השאיר את העדר במרכז ,כל היתר מתייחס לשתי הסעות של העדר .נמצא הבדל מהותי בין עדרים
הרועים במרכז ובנגב .כל עדרי המרכז השתמשו בהסעות ואילו 4 ,מתוך  5עדרים שרעו בנגב הולכו
רגלית לאתרי הרעייה העונתית וממנה לשבט ברגל .בכל המקרים ,ההולכה מרמת חובב ,דימונה,
להבים אל יערות הנגב המערבי )בארי ,אורים ,גבולות( ארכה  3ימים .התדירות הנסיעות השבועיות
מאתר הרעייה אל השבט הייתה שונה בין העדרים .מספר הנסיעות השבועיות לשבט התפלג בין 1
) (30%) 3 ,(40%) 2 ,(10%ו (10%) 4-אצל רועים במרכז ובין  0ל 4-אצל הרועים בנגב המערבי.
הנסיעות בין השבט לאתר הרעייה מנוצלות להעברת טלאים גמולים ומזונות לאדם ולצאן
ובעיקר ,הובלת הילדים למאהל העונתי בסופי שבוע .אנו מדגישים נושא זה מפני שנסיעות אלה
עולות יותר מהעברת העדר .הרועה שדיווח על  0נסיעות לא הקים מאהל ביער שהיה קרוב מאוד
למקום מושבו ושלח את בניו עם העדר גם ביער וגם בשלפים עם רשת צל .העלות הממוצעת של
הנסיעות הייתה  ₪ 75לראש )תחום  ,32-141איור  (4בעדרי המרכז עם יתרון ברור לגודל )איור  (5ו-
 ₪ 32לראש )תחום  (5-83בעדרים שרעו בנגב.
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איור  :4עלות שנתית ) (₪של הובלת העדרים למרכז
)מס' ראשים מסומן ליד כל נקודה( .

עלו ת הוב לה לר אש )ש " ח (

375

240

9000

160

איור  :5סה"כ הוצאות נסיעות והובלות לראש צאן
כנגד גודל העדר )רעייה במרכז ;■ ,רעייה בנגב(● ,

שלפים ועלות רעייה :הרועים באזור המרכז ניצלו בממוצע  226דונם של שלפים ,בהשוואה ל-
 1500אצל עמיתיהם בנגב .הם קנו בממוצע  0.73דונם לראש שלפים בעלות ממוצעת  ₪ 23לדונם )18
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 ₪כולל עיזים( .בהשוואה ,הרועים בנגב שכרו  3.4דונם לראש .בשפלה ,רק שני עדרים בעלי שיעור
גדול של עיזים במרכז לא דווחו על ניצול שלפים .בנגב ,רק רועה אחד לא קנה שלפים וגלגל את עדרו
מיער ליער במקום הרצף המסורתי של יער-שלפים .ההוצאה המשוערת על רעייה בשלפים הייתה 12
 ₪לראש בשפלה ו ₪ 67-לראש בנגב )איור .(6

איור  :6הוצאות לרעייה ביער ובשלפים ) ₪לראש ■ :רועים בנגב ; ● רועים במרכז(

דמי הרעייה נקבעו ע"י קק"ל  ₪ 1.3ו ₪ 0.3-לראש לחודש עבור כבשים ועיזים ,בהתאמה.
השווינו בין שתי אסטרטגיות רעייה להארכת עונת הרעייה" :גלגול" העדר מיער ליער לפי בקשת
קק"ל ,שהתאפשר בגלל ההיצע הגבוה של המרעה ביער; או תחנת יער אחת המלווה בתקופה ארוכה
של שלפים .איור  6ממחיש שלרוב ,רועי השפלה ממעיטים להשתמש בשלפים ,בניגוד לרועי הנגב.
מכיוון ששני סוגי המרעה הם חלופיים במידה רבה ברור שהעלות היחסית של מזון מיער ומשלפים
היא גורם חשוב בהחלטה איפה לרעות .אנו יודעים שמשלפים טובים ,כבשה יכולה לצרוך  1ק"ג ח"י
ביום ) (Landau et al. 2006במרעה יער קמל ,הכמות הנאספת גבוהה בכ 20%-עם תכולת חלבון
כפולה ) 6%במקום  .(3%אם דמי רעייה ביער הם  ₪ 1.3לכבשה לחודש ) ₪ 0.04ליום ₪ 0.03 ,לק"ג
ח"י( ו ₪ 20-לדונם שלפים )כ 100-עד  150ק"ג מזון ₪ 0.3-0.2 ,לק"ג ח"י( ברור שעדיפה הרעייה ביער
מבחינת עלות\תועלת תזונתית.
היתרון הכלכלי של היער ברור גם לרועים .לדבריהם ,היתרון הגדול של רעייה בשלפים,
בהשוואה לרעייה ביער ,הוא שלא מחייבים פתיחת תיק מס הכנסה.
איכות המרעית קיבלה ציון  4.8ו 4.1-בשפלה ובנגב וכמות המרעית  4.8ו .3.2-מכאן ,הרועים
בשפלה נראים מרוצים יותר מהיצע המרעה.
מספוא קנוי :רועי השפלה והנגב קנו עבור כל ראש צאן  157ו 196-ק"ג שחת; ו 68-ו 115-ק"ג
קש ,בהתאמה .עלות המזונות הגסים  179ו ₪ 227-לראש .מכיוון שהטלאים\גדיים בקושי אוכלים
מזון גס ,קניית מזון גס משקפת את החלק של הרעייה בהזנת הצאן .בהנחה ש 500-ק"ג מזון גס
נקנים לכל כבשה באחזקה בדיר ,המרעה מכסה שמחצית הכמות ,בממוצע.
בסה"כ קנו הרועים בשפלה המספוא ,כולל מזון מרוכז ,בכמות ) 435תחום  (250-560ק"ג לראש
לשנה ובעלות ממוצעת של  ₪ 411לראש )תחום  ;(182-574הרועים בנגב קנו  619ק"ג לראש לשנה
)תחום  (400-890בעלות של  ₪ 511לראש .כמות המזון הקנוי הייתה גבוהה יותר אצל רועי הנגב ) = P

 .(0.03מכאן ,רמז ראשון לכך תרומת המרעה הייתה גבוהה יותר אצל רועי השפלה בהשוואה לרועי
הנגב ,הנמצאת בהתאמה לניתוח ימי רעייה )טבלה  :(1ההפרש בכמות המזון הגס הנרכש ) 40ק"ג(
מתאים להפרש של  40יום בשהייה בשבט .עלות המספוא המוסף הייתה גדולה בשפלה בהשוואה
לנגב ) 950ו ₪ 780-לטון ,בהתאמה( ,כנראה מסיבות לוגיסטיות )מרחקי הובלה ,הובלה בשקים.(... ,
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מים :הרועים בשפלה דווחו על עלות מים בגובה  ₪ 9.5לראש בממוצע )תחום  ;(4-24עמיתיהם
בנגב דווחו על  ₪ 8.1לראש )תחום  .(4.5-14.7במילים אחרות ,נמצאה שונות גדולה בין מחירי המים
לראש המשולמים ע"י הרועים .זאת ,למרות המחיר האחיד המשולם ע"י חקלאים .המשא ומתן
בנושא המים בעייתי ותמורתם ממלאים הבדואים תפקידי שמירה וכו' .רועה אחד בנגב דווח על כך
שרק מי שפד"ן היו זמינים לקנייה עבור העדר .לרוב ,הרועים הותיקים מושכים מים – בתשלום עם
שעון – משכיניהם .מבין הרועים בשפלה ,רק  5מתוך  10מרוצים מסידור המים .אצל רועים
ה"מגלגלים" את עדריהם סידורי המים לרוב רעים ויקרים מאוד )הובלת מים בטנדר( .כל הרועים
היו מעדיפים לקנות מים ישירות מקק"ל  .גם אם הרועים בנגב סבלו פחות מבעיות של תשתית מים,
שניים מהם העלו במפורש את רצונם שאספקת המים – עם שעון – תהיה באמצעות קק"ל.
רק  6מתוך  10מרוצים מסידור המים .סידורי המים בחלקם רעים ויקרים מאוד )הובלת מים
בטנדר( .רוב הרועים היו מעדיפים לקנות מים ישירות מקק"ל ולהיות שותפים לבחירת מיקום מקור
המים .פתיחת תיק מס הכנסה נתפש כבעיה המאפילה על המשך הרעייה ביערות קק"ל ) 3מתוך (10
גם אצל רועים שכבר פתחו תיקים .חלק מהרועים היו מעדיפים לרעות מוקדם יותר בעונה .רק אחד
ממגדלי הכבשים מוכן להעלות את שיעור העיזים בעדר.
בריאות :הוצאות הרועים בנגב על בריאות היו כפולות מאלה של הרועים במרכז ) 31.3ו₪ 16.8-
לראש ,בהתאמה( .כל הרועים בשפלה חיסנו את עדריהם נגד ברוצלוזיס וסימום מעיים 3 ,מתוך 10
דווחו על טיפולי תילוע ,אחד על טיפול נגד פרעושים .מעבר לחיסוני חובה ,רוב רועי הנגב ) (4/5תילעו
את הצאן וטיפלו נגד קרציות ,אחד גם נגד פרעושים .המודעות והרגישות לטיפול ווטרינרי מודרני
הייתה גבוהה יותר אצל רועי הנגב ,כפי שמשתקף מההוצאות על תרופות.
רועי השפלה דיווחו על תמותה טלאים וגדיים הנובעת מקור ,שלשולים וטריפה ע"י תנים.
תמותת צאן מבוגר נבעה מהרעלות כלך ) 4מתוך  (10ועולש ) 2מתוך  (10וקדחת קרציות )אחד מתוך
 (10שנתפשו כבעיות קשות.
רועי הנגב לא דיווחו על טריפות והרעלות – אופייניות למרעה – כבעיה .גם קדחת קרציות לא
דווחו אבל  4/5מהם נותנים טיפול רחב נגד קרציות פעמיים או שלוש בשנה )איבומק( .בנוסף
למחלות שגר )שלשולים( ,הרועים בנגב מדווחים על מחלות הנפוצות דווקא במשק האינטנסיבי:
דלקות עטין ,הפלות הנגרמות מכלמידיה ודלקות ראות .הם נחשפים ליתרונות של טיפול וטרינרי
תדיר )דר' מ .אבו-סיאם( .שלשה רועים – בלי שנשאלו ספציפית – הציעו לצאת לרעייה יותר מוקדם
בעונה.
ניתוח ההוצאות :בסה"כ ,ההוצאות על מזון מוסף – הקיימות גם ללא רעייה – מהוות 77-78%
מהוצאות העדר )טבלה  .(2סעיפים רעייה ומים אמנם מהווים צוואר בקבוק ארגוני אולם עלותם
היחסית אינה גבוהה .תרומת ההובלות לכלל ההוצאות גבוהה עבור הרועים במרכז ושולית יחסית
בנגב.
טבלה  :2הוצאות ממוצעות ) ₪לראש ו %-מסה"כ( בצאן הרועה ביערות המרכז או ביערות הנגב
 ₪לראש
מרכז
נגב

מזון

הובלה

שלפים

בריאות

דמי רעייה

מים

סה"כ

411
511

75
32

12
67

17
31

9
7

10
8

534
656

77.0
77.9

14.1
4.9

2.3
10.2

3.2
4.7

1.7
1.1

1.8
1.2

 %מסה"כ
מרכז
נגב
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ו .יצרנות ורווחיות
קשה להסתמך בוודאות גמורה לדיווחים על ביצועי העדרים בגלל מספר סיבות .באופן טבעי,
הרועים אינם מעוניינים לגלות אם וכמה הם מרוויחים מכאן ,לא עונים על שאלות "כמה מכרת?",
אבל הם מעוניינים להדגיש מקרי תמותה .כדי לאמוד ביצועים ,הסתמכנו על תמותה ושיעור
תחלופה .קל לחשב שיעור זה ,מפני שטליות הנשמרות בעדר מעבר לשנה הן טליות לתחלופה –
בניגוד לעדר האינטנסיבי בו חלק מהטליות מורבעות בגיל פחות משנה .כמו כן ,ניתן לאמוד מכירות
על סמך תמותה ותחלופה ,מאחר שהצאן ממליטות כוולד אחד בשנה .אבל בנוסף ,גם אמדן זה אינו
וודאי כי לעתים גודל העדר משתנה ויש קושי להפריד בין טליות בגילים השונים .יחד עם מגבלות
אלה ,הרועים בשפלה דיווחו שבממוצע מכרו  0.59ולד לאם עבור כבשים ועיזים )תחום  0.30עד (0.78
והרועים בנגב  0.65ולד לאם )תחום  0.30עד  .(1המספר המתקבל אצל רועי הנגב עולה מעט על ,0.54
שדווח בחווה להדגמה לבדואים )פרבולוצקי ולנדאו  (1988בשנות ה 0.79) 80-ולד לאם גמול ,ז"א,
 0.54טלה נמכר אם התחלופה היא  .(25%מבין הרועים בנגב ,אחד דיווח על מכירת וולד בשנה ,אך
ממשק הגידול אצלו מבוסס בעיקר על כמעט  900ק"ג מזון מוסף ,בדומה לעדרים האינטנסיביים
במגזר היהודי .השוואת הביצועים נותנת רמז כי הרעייה בשפלה קשה יותר ומפחיתה ביצועים
בהשוואה לזו שבנגב .חלק מהתמותה לא הייתה מתרחשת ללא הרעייה ,בייחוד בשפלה )קור,
הרעלות ,קדחות קרציות ,טריפות( ואנו מניחים כי היציאה למרעה גובה מחיר של ירידה ביצרנות.
אולם אין ביכולתנו לכמת ירידה זו בשיטות של הסקר הנוכחי .באופן גס מאוד ,הפדיון לרחלה היה
 642ו ₪ 706-בשפלה ובנגב ,בהתאמה .חישוב הפדיון מבוסס על שווק טלאים וטליות במשקל  35ק"ג
בממוצע ,במחיר \₪ 28ק"ג בתוספת שווק בשר בירור ) ,10%רחלות השוקלות  45ק"ג ,מחיר ₪ 15
לק"ג( .בניכוי ההוצאות ,עודף ברוטו )לפני תשלום לעבודה( לרחלה היה  108ו ₪ 50-לראש לרועים
במרכז ובנגב ,בהתאמה .יש להוסיף לכך את תרומת החלב .מכירה דווחה ע"י רק רועה אחד – 100
 ₪לראש )בצורת עפיג( ,אבל החלב ומוצריו תורמים לתזונת המשפחה .לפי תוצאות להבים מ,1988-
אנו מניחים שחלבו בין  10ל 40-ליטר ,שערכו בין  40ל .₪ 160-נראה שהחיסכון בעלות המזון במרעה
ביערות המרכז מכסה על הפחתת היצרנות הנגרמת ע"י רעייה זו.

ז .הערכת מנגנון היציאה למרעה
 9מתוך  10רועים בשפלה ו 3-מתוך  5בנגב היו מאוד מרוצים משירות החיסונים של משרד
החקלאות )ציון ממוצע  4.7ו 3.8-בסולם  .(1-5התלונות לא היו קשורות לחיסוני חובה לרעייה אלא
לטיפולים אחרים הניתנים ע"י השירותים הווטרינריים לכל ענף הצאן )כחול הלשון ,הפלות .(... ,כל
הרועים בשתי הקטגוריות העניקו לאנשים בקק"ל )יערן ,פקח( ציון מרבי של  .5רק  2מתוך  10רועים
בשפלה ו 3-מתוך  5בנגב היו מרוצים ממהלך היציאה למרעה מטעם משרד החקלאות בגילת )ציון
ממוצע  3.3בשפלה ו 3.8-בנגב( 3 .מתוך  5הרועים בנגב ביקשו לשפר את תנאי הרישום בגילת,
בהשוואה ל 1-מתוך  10בשפלה .אחד הרועים אף הציע לקבוע תור בטלפון כדי למנוע צפיפות .פתיחת
תיקי מסים נתפש כמכשלה ע"י  4מכלל הרועים )שרואינו בשנה הראשונה לפתיחת תיקים(.

ח .קשרים עם הקהילה בזמן הרעייה העונתית:
ארבעה רועים בשפלה תיארו את קשריהם עם המטיילים כחוויה חיובית" :באים הרבה ,מנומסים,
אני עוזר בקייטנות ,אני מסביר על הבדואים; קשרים טובים עם קק"ל ,ילדי הקייטנה באים כל
קיץ"; "נכנסים לאוהל ,לא מפריעים; מטיילים באים ,תה וקפה ,בשבת; תליית דגל קק"ל במאהל
רצויה"; "באים ,שותים חלב" .אחד מהרועים בנגב הוסיף "באים מטיילים ,לא מפריעים" .לגבי
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תליית דגל קק"ל והוספת שלט ליד המאהל המסביר למטיילים את תפקיד הרעייה העונתית
במלחמה נגד שריפות ,העיר אחד הרועים שזה יעודד גניבות צאן ע"י פלסטינאים.
יש מועצות עוינות לרעיית הבדואים :מועצה אזורית גזר ,עיריית בית שמש .אנשי קק"ל נהנים
מאמונם המלא של הבדואים וממלאים תפקידי תיווך בינם לבין הקהילות "המארחות".

ט .דעות רועים על הרעייה ביערות המרכז
ניתוח דעות רועים מראה פרדוקס מעניין .באופן כללי ,כל הרועים ללא יוצא מהכלל סבורים
שהסיבה העיקרית ליציאה למרעה היא עלות המזון הקנוי החלופי .יש הסכמה רחבה שהרעייה טובה
לבריאות :שישה מתוך  9רועים בשפלה ו 4-מתוך  5בנגב .זאת ,למרות שבעיות בריאות רבות
)הרעלות ,טריפות ,קור ,קדחת קרציות( מדווחות ע"י הרועים בשפלה .הרועים בשפלה אף מדווחים
שהצאן חולות כשמוחזרות לשבט.
אם הרעייה בשפלה טובה לבריאות הצאן ,מדוע רועי הנגב אינם רועים שם? שלשה מבין  5רועי
הנגב הצהירו ש"יש פגיעה בבריאות בצפון"" ,לא מוכן ללכת לצפון ,המרעה שונה שם מחלות כבשים
לא רגילים"" ,יש זמן הרגלה לבית שמש בגלל מחלות ועשב רעיל" .רועי השפלה מסכימים שלא כל
עדר שמקורו בנגב כשיר לרעייה בשפלה" :הצאן יותר בריא במרכז" אבל "לוקח שלש שנים להסתגל
למרעה כאן" .ייתכן מאוד ששנים של נדידה לאזור בית שמש יצרו כבשים המסוגלים להתמודד עם
צמחי המקום ,הרעלים והטפילים .הקניית הרגלי רעייה נעשה ע"י אמהות .בתהליך של מעבר
מסביבת רעייה לאחרת ,הרגלי הרעייה המקוריים שורדים לשני דורות ויותר ) Bicquand and

 ,(Bicquand-Guyot 1992ז"א ,תקופה של  4שנים.
ביערות המרכז ,ובייחוד בהרי יהודה ,יש צורך בשיעור עיזים גבוה בעדר ).(Evlagon et al. 2010
בהנחה שחוק הרעייה החדש מאפשר זאת ,האם הרועים מסכימים לגדל יותר עיזים? השאלה
רלוונטית רק לרועים בשפלה :מעבר לשני הרועים שיש להם כבר עדרי עיזים גדולים והיו מוכנים
להגדיל ,שני רועים היו מסכימים לגדל יותר עיזים .אחד מרועי הנגב הסביר" :עיזים עושות נזקים,
טוב לרועה צעיר" .מכאן ,הסיכוי שרועים בנגב יעברו לשפלה נמוך מאוד ,בעיקר אם החלת חובת
תיקי מס יוצרת היצע רב של מרעה בנגב.

מסקנות
הסקר הנוכחי מראה כי הרעייה ביערות המרכז כרוכה בקשיים חוקיים )חובת ניהול תיק מס הכנסה
וחשש מפני תביעות חזקה על קרקעות אם הרעייה היא לטווח ארוך( ,עלות כלכלית גבוהה )75
\₪ראש – נסיעות( ,התארגנות משפחתית מסובכת )פיצול בין עבודה בעדר וקיום חלק מהמשפחה
בשבט( ,פגיעה בביצועי הצאן )תמותת וולדות חריגה ,הרעלות ,טריפות ע"י תנים( .השאלה היא:
כיצד לעודד את הרועים כדי שיתנו את שירותי הרעייה שמנהלי השטח – קק"ל – זקוקים להם.
לחלק מהבעיות יש פתרונות ידועים )טבלה  (3שניתן להפעיל אותם לאלתר )א'( או מאוחר יותר )ב'(.
יש לטפח את אותם עדרים שכבר רועים בשפלה ובהר :לטפל בנושא אספקת מים ,הרגיש ביותר;
להדביר את הכלך; לספק לרועים מעקב ווטרינרי מסודר כך שהרעייה לא תהיה מלווה בהפחתת
הביצועים כפי שהיא היום; השתתפות בהובלות; היתר לרועים להתחיל ברעייה מוקדם יותר;
העצמת התדמית של הרועים ע"י שלטים ,דגלים וכדומה המסבירים את תרומתם לחברה.
לבסוף ,יש לתת את הדעת על כך שרועים ברעייה לא עונתית – בעלי הסכם חכירה עם מינהל
מקרקעי ישראל – מקבלים מענק רעייה ע"ב מספר ראשים במרעה לפי לחץ רעייה מוסכם .זאת,
מפני תפקידם לטובת החברה ובעיקר בשמירה על אדמות המדינה .לרעייה העונתית תפקידים דומים
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טבלה  :3הבעיות שזוהו במשך הסקר ופיתרונות אפשריים
הבעיה

עדיפות

פתרונות אפשריים

ניהול תיק הכנסה
אספקת מים

א
א

כבשים מתאימים לאזור
אין עדרים רשומים של
עיזים
בעיות תמותה
מעקב ווטרינרי
קור )טלאים וגדיים(
טריפה
הרעלות
כלך

א
א

הבעיה העיקרית ,לא בסמכות קק"ל :דרושים הדרכה וסיוע.
אספקת מים ישירה ע"י קק"ל עדיפה גם במקומות שבהם יש אפשרות לקנות מים משכנים .אין
להשלים בשום אופן עם הובלת מים בעוקף וטרקטור .מחייב תכנון מיקומי מאהל לטווח ארוך.
יש כנראה צאן מתאים במשולש חורה-ערד-דימונה .יש לכוון התקשרויות באזור זה.
הקמת רשומה של עדרי עיזים במשרד החקלאות גילת ,הסרת חסמים חוקיים לרישומם )חוק
רעייה חדש( ,הסדרי ביניים עם הרט"ג :העיזים יבואו אף הם ממשולש חורה-ערד-דימונה.

א
ב
א

מימון ע"י קק"ל של מעקב וטיפול ווטרינרי יוסיפו רווחה וסטטוס לרועים.
יצירת דגם של מבנים ארעים למקנה ,אמנות גז ,מנורות  IRאם יש חשמל ,הדרכה מתאימה.
הפחתה מבוקרת של אוכלוסיית התנים בעזרת רט"ג באזורים הנגועים

א

עולש
חיסוני חובה במרעה
הובלה ראשונית
וויתור על דמי רעייה
הקדמת עונת הרעייה
העצמת תדמית הרועה

ב
ב
א
ב
א
א

טיפול מגע בכלך בעזרת ראונד-אפ ע"י הבדואים או אחרים לפני הכנסת העדרים ליער ,אספקת
ויטמין  ,Kהדרכה
הדרכה
החזר עלות )(₪ 6
החזר עלות ) ₪ 4,000לעדר ממוצע ,הלוך ושוב(
כ ₪ 10-לראש
דרישה הגיונית אם יש מרעה בעודף .מו"מ עם משרד החקלאות
דגלי קק"ל ליד המאהל בהסכמת הבדואים ,שלטי הסברה ,כתבות תדמית ,הפעלת תוכנית
"לטייל עם הרועים"; עידוד תוכניות "ללכת עם הרועים "...

אולם הרועים אינם נהנים מאותם מענקים .יש לפעול לכך שהמדינה תסייע דרך קק"ל לרועים
כגמול על תפקידם החברתי .אם גביית דמי רעייה הכרחית מבחינה חוקית ,ניתן ליצור קרן
המבוססת חלקית על דמי רעייה המשולמים למשרד החקלאות ע"י הרועים וחלקית ע"י משרד
החקלאות להקמת שירותים לטובת הרועים ,בין היתר הדחוף ביותר – שירות וטרינרי שוטף.
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המחקר הראשון במרעה טבעי בארץ :צעד קטן ,תובנות מרחיקות לכת
נעם זליגמן
מינהל המחקר החקלאי )גמלאי(
noamseli@netvision.net.il

תקציר
המחקר הכמותי הראשון בארץ בתכונות המרעה הטבעי נעשה בשנות השלושים של המאה הקודמת
ע"י צמח ונפתולסקי בשטחי המרעה של בית ספר כדורי ופורסם בשנת  .1944הם חקרו את צמיחת
המרעה בשני בתי גידול שונים ומדדו את הצטברות הביומסה הירוק והיבש ,את ההרכב הבוטני
בשנים שונות ,את תכולת החומר היבש של הירק ,את חשיבות כיסוי הסלעים ,את השפעת הקציר
והדישון על צמיחת המרעה .העבודה הופסקה בעקבות המאורעות של  1936/39אבל הספיקה לתאר
את מהלך הצמיחה של המרעה ולהציג את בעיות היסוד של ביצוע ניסויים במרעה ואת המגבלות
שמצמצמות את יכולתנו לשנות את המהלך הטבעי של התפתחות המרעה בהרים .העברית בדוח
שיקפה את התקופה – וגם הוציאה מתהום הנשייה מלים נשכחות אבל שימושיות גם היום.
רקע
בהקדמה לספר המרעה מוזכר המחקר של צמח
ונפתולסקי שנעשה בבית ספר כדורי בשנות השלושים של
המאה הקודמת )זליגמן וחוב'  ,1959עמ'  (5אבל בלי
פרטים .נסיון לאתר דוח של העבודה נראה משימה קשה
כי לא היה ברור שהיה דוח ואם כן ,היכן הוא נמצא.
בערך על נפתולסקי בויקיפדיה מוזכר פרסום עם שלמה
צמח "המרעה בהרים ובעיותיו" שהופיע ב"הפועל
הצעיר" .חבר שלי ,אברהם יבין ,עורך ספרים בהוצאת
"עם עובד" ,אמר לי שאם מישהו יכול למצוא את המקור
זה ידידו ,הסופר חיים באר .הוא פנה אליו ובאמת תוך
ימים הגיע אלי תצלום של הפרסום שהוא קיבל
מהספריה הלאומית בירושלים .ואז הסתבר שהוא לא
הופיע ב"הפועל הצעיר" אלה כפרסום של התחנה לחקר
חקלאות והציטוט המדוייק הוא:
צמח ש' ונפתולסקי נ' .1944 .המרעה בהרים ובעיותיו,
חוברת ל"ז ,מחלקת ההדרכה ,התחנה לחקר חקלאות,
הסוכנות היהודית לארץ ישראל ,רחובות ,ארץ ישראל,
אדר תש"ה.
עיון בחוברת גילה שנעשה מאמץ רציני לקבל נתונים כמותיים על תכונות המרעה וששני החוקרים
העמיקו את ההבנה בבעיות המרעה הטבעי בהרים ועלו על נושאים שמעסיקים אותנו עד היום .מן
הראוי שנהיה מודעים לעבודה חלוצית זו ,גם מבחינת התוכן שלה וגם מבחינת ההכרה שעם כל
השינויים שחלו במשך  70השנים האחרונות ,תכונות המרעה של אז נשארו אתנו עד היום.
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החוקרים
שלמה צמח ) (1974-1886נולד בפלונסק בפולין ,שם היה ידיד מנוער של דוד גרין
)בן-גוריון( .הוא מראשוני העלייה השנייה ,עלה לארץ בשנת  1904ובין השנים
 1909-1914למד חקלאות ,ספרות ופילוסופיה בצרפת והוסמך כמהנדס חקלאי.
חזר לארץ בשנת  1921ושמש מורה במקוה ישראל ובשנת  1933מונה כמנהל
הראשון של בי"ס כדורי .הוא כתב ספרי עזר חקלאיים וגם עסק בספרות .בשנת
 1965קיבל פרס ישראל לספרות יפה.
נח נפתולסקי ) (1974-1883נולד באוקראינה ועלה ארצה בשנת  .1905בשנת 1909
הצטרף לקבוצת כינרת )שם הוא קבור ליד רחל המשוררת( .בשנים  1914-1911עבד
בחוות הנסיונות של קק"ל בחולדה ובעין גנים עם ברל כצנלסון ובשנת  1933הצטרף
לסגל המורים בבי"ס כדורי .בשנת  1936עבר לגבעתיים שם הוא הקים משתלה
פרטית לצמחי נוי .הצטרף לסיורים לזיהוי צמחים ברחבי הארץ ובחרמון עם פרופ'
אלכסנדר איג .הוא היה בוטנאי מוכשר ,אוטודידקט שהדריך את טוביה קושניר
בשנותיו הרכות בענייני בוטניקה "טבעית" בשטח ,לא בכיתות לימוד .בשנותיו
האחרונות יזם הקמתם של הגנים הבוטניים של אוניברסיטת תל אביב.
מטרות המחקר
בדוח ,מוזכרים המטרות הבאות:
•

בדיקתו של ערך המרעה והתזונה אשר למרעה הטבעי

•

הכוונה היא יותר לקבוע את הבעיות שבשדה מחקר זה מאשר להביע את פתרונן

•

בחינה זו נפסקה באמצע ואין ביכולתה ליתן הארה מלאה על השאלה החשובה הזאת ,אפילו
במקומה ובמחוזה.

המשקעים בשנות הניסוי
שנת " 1933/34היתה בסופה של תקופת חרבון
ארוכה ושלא פסקה שלוש שנים כסדרן" .אחר

משקעים בית ספר כדורי

מ"מ
300

כך ,ירדו  406מ"מ ב 1934/5 -ו 554 -מ"מ ב-
) 1935/6איור  .(1התפלגות הגשמים הייתה
שונה בשתי השנים ,תכונה מוכרת של
התפלגות הגשמים בארץ" .לפי מידת הגשמים
בשנת  1934/35וסדרי ירידתם היו חודשי

1935/6

1934/5
200

100

אוקטובר ונובמבר שגשמיהם היו מועטים.
אעפ"כ הספיקו בשביל להנביט את הזרעים
בקרקע ולהעלות חזיז".

0
אפרול

מרס

פבר

ינו

דצמ

אוק-
נוב

איור  .1משקעים בבי"ס כדורי
)חזיז? ' -עשב רך שאך זה עלה לאחר הזריעה' ,ראובן אלקלעי  -מילון עברי שלם(.

הניסוי בכדורי
הניסוי בוצע בשני בתי גידול" ,רמה שם האדמה פוריה ,מדרון דרומי ואדמתה זיבורית" .היתה
שונות בכיסוי באבנים ומוזכר שבשטחי מרעה כיסוי האבן יכול להשתנות בין  10%ל .70% -לכן
חשוב לדעת מה השיעור של "עפר גלוי" בכל שטח מרעה .בכל בית גידול הוקמו "מלבנות 2.5 × 2.5
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מ' " ובהם הקציר בוצע "במספריים ,כעצתם של מומחים בארה"ב בשביל לקרב נסיונות מרעה
למציאות של רעייה  ."...הניסוי בדק את הנושאים הבאים:
•

מהלך צמיחת המרעה

•

השפעת קצירה חוזרת על יצור המרעה

•

ההרכב הבוטני של המרעה

•

תכולת החומר היבש של הירק

•

השפעה של דשן חנקני על יצור המרעה

כפי הנראה ,לא היו חזרות ולא היה ניתוח סטטיסטי ,שהיתה דיסציפלינה די חדשה באמצע שנות
השלושים ).(Fisher 1935
תוצאות
מהלך הצמיחה בבתי גידול שונים )איור (2
חלקה 1א' )רמה (  -קצירה במועד אחד
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איור  .2מהלך הצמיחה של המרעה
בהתחלת השנה ההבדלים בין הרמה למדרון קטנים ,והיצור מהמדרון הדל אפילו עלה על יצור
הרמה .ההבדלים לטובת הרמה התבטאו בהמשך העונה .ראוי לשים לב שבשתי שנות הגשם היה
מעט גשם במרס ,מצב שבודאי הקטין את היצור והשפיע על תוצאות הניסוי .בשנת  1935בהרכב
הבוטני כמעט ולא היו דגניים ומיני קטניות ורחבי עלים שלטו בשטח .בשנת  1935/36הופיעו דגניים
בשיעור הרבה יותר גדול מאשר בשנה הקודמת )איור .(3
השפעת קצירה חוזרת באותה שנה )איור (2
תוצאה מפתיעה היא השפעת הקציר בתחילת העונה על המשך צמיחת המרעה .למרות הכמות
הקטנה של הביומסה שנקצרה בתחילת פברואר ,תוספת הצמיחה נפגעה מאד בשני בתי הגידול אבל
במיוחד במדרון .יתכן שהקציר היה קציר "קטלני" ונשאר מעט מידי ביומסה לאפשר צמיחה נמרצת
בהמשך ויתכן שמעוט הגשמים במרס לא השאיר מספיק רטיבות בקרקע להשתקמות המרעה.
ברמה ,הקטניות התגברו בעקבות הקציר השני.
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השפעת קציר בשנה אחת על היצור בשנה אחריה )איור (3
הקציר בשנה הקודמת כמעט ולא השפיע על חידוש הצמיחה של המרעה ברמה ,אבל הקטין את
הצמיחה במדרון .יש להניח שהקציר בשנה הקודמת הסיר חלק גדול של הזרעים שנוצרו באותה
שנה ,דבר שכנראה היה משמעותי יותר במדרון.
השפעת הדישון על יצור המרעה )איור (4
הדישון היה של  5ק"ג של מלחת צ'ילה ) (NaNO3לדונם השווה ל 0.8 -גר'  Nלמ"ר .זאת מנה נמוכה
של דישון ולכן לא מפתיע שההשפעה לא היתה מרשימה במיוחד .ברמה המנה המזערית בכל זאת
הגדילה את היבול בצורה בולטת אבל במדרון לא הייתה השפעה בכלל .יתכן שהדשן נשטף מתוך
הקרקע הרדודה ולא נשארה השפעה כל שהיא על הצומח .שעור הקטניות היה גדול במיוחד בשנה זו
ועלה בעקבות הדישון ברמה .עם זאת כפי שהחוקרים עצמם ציינו" :ודאי נסיון אחד נתון הוא כולו
בידי המקרה" – וזה במיוחד כאשר הניסוי מבוצע בלי חזרות.
בי"ס כדורי דישון ב 0.8-ק"ג  Nלדונם
ברמה ובמ דרון בתאריך ?25/2/33
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איור  .4השפעת דישון חנקני

איור  .3השפעת קצירה קודמת
הרכב בוטני של צומח המרעה )טבלה (1

רשמו את מיני הצמחים בשטח בנאמנות 21 ,מיני דגניים ו 26-מיני קטניות ומספר חלקי של רחבי
עלים ושרידים של שיחים ועצים "שניצלו משן העדרים ומכבשני הפחמים  ."...יש להניח שהמינים
הם משטח קטן כי בד"כ יש בשטחי מרעה יותר מינים ממה שרשמו .נח נפתולסקי היה בוטנאי
מנוסה ובודאי הכיר יותר מינים ממה שנרשמו בדוח.
דגניים ) 21מינים(
שעורת התבור
ש"ש נפוצה )שיפון
נפוץ(
זון אשון
מיני ברומית
מיני חפורית
...

טבלה  .1המינים במרעה
שאר המינים
קטניות ) 26מינים(
שום
מיני אספסת
עירית
מיני תלתן
צבעוני
גרגרנית )חנדקוק(
נוריות
זנב עקרב
כלנית
כליינית
דמומית
...
קצח
פרג
תגית
...
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שרידי שיחים
אלת המסטיק
אלון מצוי
אלון התבור
לבנה רפואי
עוזרר אדום
אשחר א"י
בר-זית בינוני
יערה איטלקית
זלזלת הקנוקנות

מסקנות ותובנות
•

בגלל מעוט הנתונים צריכים להבין את "ההגיון הפנימי של הנתונים" להשלמת דלותם –
אבל "הבירור הסטטיסטי ערכו בשדה מחקר זה גדול מן הבירור האנליטי המצומצם בתנאיו
ובגווניו" )"הבירור הסטטיסטי" לא התכוון לסטטיסטיקה העכשיוית(.

•

"קטניות ודגניים מווסתים ומוחלפים  :"...מתברר שהרכב הבוטני משתנה בצורה
משמעותית משנה לשנה .לא ברור מה חלוקת החשיבות של אקלים ושימוש בשנה הקודמת
על השינויים בהרכב הבוטני.

•

"העונה הנאה לרעייה" בחודשי פברואר-מרס כאשר "השדה הגיע למלוא פוריותו".

•

רעייה אחת "כאשר השדה הגיע למלוא פוריותו" היא הדרך לקבל את היבול המירבי ,אבל
עומדת בניגוד לצורך לנצל את המרעה הירוק במשך תקופה ארוכה ככל האפשר.

•

רעייה אינה קצירה" :להב המספריים אינו מבחין בין עשב לעשב אולם שפתי בהמה
מעדיפות צמח אחד על השני".

•

"רעייה זהירה" אמצעי יחיד להרחיק כל גורמי עיכוב של ההתפתחות הטבעית של המרעה.

•

"שאר אמצעי הטיוב ,השפעתם  ...מסופקני אם תהיה מרובה או כדאית"" .שאר אמצעי
הטיוב" – הכוונה לדישון ולזריעה של מינים מובחרים .זה כמובן נאמר על בסיס צר מאד,
אבל איננו רחוק ממה שהתברר עם השנים.

•

"עבודת )הקצירה( קשה ומטרדת  ...ואם ירחיבו את החלקות וירבו במספרם ודאי שיעלו

חרס".
בסיכום ,הרבה השתנה במשך  70השנים האחרונות ,אבל לפחות במרעה ,אפשר לציין דברים רבים
שעומדים חזק מול התקדמות הזמן.
מקורות
זליגמן נ' ,רז צ' ,תדמור נ' ,כצנלסון י' ,נאוה ז' .1959 .המרעה הטבעי בישראל .ספרית הפועלים ,מרחביה379 .
עמ'.
צמח ש' ונפתולסקי נ' .1944 .המרעה בהרים ובעיותיו ,חוברת ל"ז ,מחלקת ההדרכה ,התחנה לחקר חקלאות,
הסוכנות היהודית לארץ ישראל ,רחובות ,ארץ ישראל ,אדר תש"ה.
Fisher, R.A. 1935. The Design of Experiments.

20

שיטת חישוף להדברה מכנית של שיחים ובני שיחים ושיזרוע השטח והשפעתם על
יבול במרעה טבעי
יצחק בצלאל ,1אבי פרבולוצקי ,2רפי יונתן

2

 1משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,מחוז המרכז )חדרה ורעננה( ,תא שימור קרקע
 2המחלקה לגד"ש ומשאבי טבע ,המכון לגד"ש ,מינהל המחקר החקלאי  -מרכז וולקני

itzhakb@moag.gov.il

תקציר
שטחי המרעה הטבעי בארץ משתרעים על גבעות ומדרונות הרים ומשמשים כמקור מזון זול לגידול
אקסטנסיבי של בעלי חיים שונים .מרבית המזון מגיע מן הצומח העשבוני .במשך השנים ,השטחים
האלה כוסו בצומח מעוצה )שיחים ובני שיחים( שלרוב אינם נאכלים ע"י בע"ח ,כך שכמות המזון
הזמין לבע"ח קטנה .לצורך הגדלת פוטנציאל המרעית קיימת אפשרות להקטין את כמות השיחים
ובני השיחים ולעודד את הצומח העשבוני .בעבודה זאת נבחנה שיטת חישוף שהיא שיטה ייחודית
והיא הסרת השיחים בשיטה מכנית )חישוף +שיזרוע( שאינו גורם נזק לסביבה בניגוד להדברה
כימית .הסרת הצמחייה המעוצה – בעיקר אלת המסטיק ,סירה קוצנית וקידה שעירה – אינה פוגעת
בהרכב הצמחייה הטבעית ,להיפך היא מעודדת גאופיטים שונים וקבוצות אחרות המדוכאות ע"י
השיחים המעוצים .הניסויים נערכו בין השנים  ,2011- 1998במושב עפר .מתוצאות הניסוי התברר
ששיטת החישוף של השיחים נמצאה הטובה ביותר והביאה להגדלת היבול העשבוני מ 100-ק"ג ח"י
לדונם ל 800-ק"ג ח"י לדונם .בניתוח כלכלי ,נמצא שבעלות טיפול של  ₪ 150לדונם )בהנחה שקיים
הטיפול ל 3-שנים לכן החזר הון שנתי  ₪ 55לדונם לשנה( ,מתקבלת תוספת יבול בשווי של ₪ 429
לדונם ,מכאן שתרומת הטיפול מסתכמת ב ₪ 373-לדונם .עלות תוספת המזון בשיטה זו היא ₪ 0.06
לק"ג חומר יבש ,לעומת מחיר מזון אלטרנטיבי )שחת דגן לא כבוש( של  ₪ 0.50לק"ג )הכל חושב לפי
החזר הון שנתי ) 3שנים ריבית  5%לשנה( .בבדיקה של שיעור תשואה פנימי )שת"פ( רואים
שמקבלים שת"פ בין  144%ל) 154%-בהתאם למספר השנים( .לתוצאות ניסוי זה יש משמעות ברמת
המשק הלאומי הגורם לחיסכון ביבוא מזון ,ביבוא בשר ,במניעת שריפה ושיפור פני השטח.

מבוא
שטחי המרעה הטבעי בארץ משתרעים בעיקר על שטחים נטולי חלופות שימוש אחרות כמו גבעות
ומדרונות הרים ,ומשמשים כמקור מזון זול לגידול אקסטנסיבי של בע"ח שונים .מרביתו של מזון זה
מגיע מהצומח העשבוני המגוון ,המצוי בבתי גידול אלו .הצומח המעוצה ,לעומת זאת ,תורם רק מעט
להזנת בעלי חיים ,בעיקר בגלל איכותו הנמוכה ומנגנוני הגנה שצמחים אלו פתחו כנגד רעיה )קוצים,
חומרים משניים וכו'( .ההתאמות כנגד רעיה ,ויכולת צימוח והתחדשות אגרסיביים ,מביאים
לתהליך של השתלטות הצומח המעוצה על שטחי מרעה נרחבים ודחיקת הצומח העשבוני מהם.
תהליך זה מביא ,בסופו של דבר ,לירידה בכמות ואיכות המרעית הזמינה לבע"ח.
מטרת הניסוי הייתה לבחון שיטה ייחודית להדברה מכנית או הקטנת הנוכחות של השיחים
ובני שיח בלתי-רצויים בכר המרעה )אלת המסטיק ,סירה קוצנית וקידה שעירה( ,ובמקביל לבחון
את השיפור ביבול המרעית העשבונית כתוצאה מטיפול זה.

חומרים ושיטות
שטח הניסוי
התצפית נערכה ליד מושב עפר השוכן על הר כרמל המערבי )ממזרח לכביש חדרה  -חיפה( .המסלע
באזור סלע גירי קשה ועליהם התפתח קרקעות טרה רוסה .הצומח מאופיין ע"י חורש של אלון מצוי,
ואלת המסטיק ,ובתת סירה קוצנית וקידה שעירה וצומח עשבוני .בגלל שטחי מרעה גדולים
הנמצאים באזור זה ,המאופיינים ע"י צמחיה של אלת המסטיק ,בתת סירה קוצנית וקידה שעירה
בכיסוי גבוה ,נבחר שטח מרעה עפר כמקום המייצג את האזור כולו.
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הטיפולים
באוגוסט  1998נבחרו חלקות לטיפולים השונים ובחלקות נעשו חתכי צומח ובדיקות קרקע .כיסוח
)חישוף( נעשה ע"י שופל שהוריד את הכף קרוב לפני הקרקע ותוך כדי נסיעה חתך ועקר את השיחים
השונים .השיחים עורמו לערימות ונשרפו מאוחר יותר .חלק מן החלקות עברו עיבוד ע"י קולטיווטור
ולאחר מכן השטחים דושנו ב 30-ק"ג סופרפוספט וב 25-ק"ג גפרת אמון .השטחים נזרעו ב 8-ק"ג
שיבולת שועל וב 2-ק"ג בקיה ססגונית .הזרעים נזרעו ע"י דריל .חלק מן החלקות עברו כיסוח אך לא
דושנו ולא נזרעו .חלק מן החלקות שימשו לביקורת ולא עברו שום טיפול .השטח גודר היקפית
וחולק לחלקות בהתאם לטיפולים השונים .החלקות נמדדו בשטחם ובהיקפם ע"י מכשיר .GPS
הטיפולים היו:
• ביקורת  -ללא כיסוח ,ללא זריעה וללא רעיה )חלקות (14,15,16
• כיסוח עם זריעה עם רעייה )חלקות ( 1,4,5
• כיסוח עם זריעה ללא רעייה )חלקות (7,9,11
• כיסוח ללא זריעה עם רעייה )חלקות (2,3,6
• כיסוח ללא זריעה ללא רעייה )חלקות (8,10,12
הטיפולים נעשו רק פעם אחת באוגוסט  .1998כל טיפול נעשה ב 3-חזרות ומכל חזרה נלקחו 10
דגימות צומח .הדגימות נעשו ע"י ריבוע ברזל של  25ס"מ על  25ס"מ שנזרק באקראי .הדגימות
נקצרו ע"י מזמרה ונשלחו לייבוש במעבדה בתנור  85מעלות צלזיוס למשך  24שעות.

חתכי צומח
נקבעו  3טרנסקטים באורך  20מ' כל אחד ,שסומנו בשטח ע"י צבע .לאורך הטרנסקטים נמדדו כל 10
ס"מ פגיעה בצמח ובסה"כ לאורך הטרנסקט נמדדו  200נקודות.

תוצאות
בכל הטיפולים שנבדקו מ 1998-עד  2011התקבל יבול מרעית עשבונית גבוה בהרבה מיבול המרעית
בביקורת .הטיפול היעיל ביותר הוא חישוף )כיסוח( עם שיזרוע שבו התקבל יבול מרעית הגבוה
ביותר )ראה איורים  1עד  .(8איור  9מראה את השפעת הכיסוח ,השיזרוע והדישון על היבול העשבוני
מ 1999-עד  .2008רואים שהתוצאות חוזרות על עצמן ועדיין הטיפול של כיסוח ושזרוע )שבוצע
באופן חד פעמי בתחילת הניסוי( נותן את היבולים הגבוהים ביותר.

ניתוח כלכלי
ההשקעה על טיפולי חישוף  +שיזרוע מסתכמות ב 84-ש"ח לדונם .בהנחה שמשך הקיים של טיפול
זה הוא  3שנים ,אז ההחזר השנתי לטיפול הוא  30.8ש"ח לדונם )לפי ריבית ריאלית  5%ל 3-שנים(.
מחיר מזון אלטרנטיבי )שחת דגן לא כבוש( הוא  0.40ש"ח לק"ג .מחיר מזון אלטרנטיבי הוא עלות
השחת שהמגדל יאלץ לרכוש אם לא תתקיים החלופה של מרעה משוזרע )טבלה .(1
טבלה  .1חישוב תרומת הטיפול בהנחה שהשיזרוע והדישון ישפיעו במשך שלוש שנים
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312.4
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סכום ומסקנות
היבול העשבוני בכל הטיפולים גבוה יותר בצורה מובהקת מהיבול העשבוני בביקורת .היבול
מהטיפול חשיפה  +שיזרוע הוא הגבוה ביותר מהטיפולים האחרים .בטיפול של חשיפה  +שיזרוע יש
הגדלה משמעותית באוכלוסיית הדגניים החד -והרב-שנתיים.
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איור  .2השפעת הכיסוח על הרכב המינים במרעה עופר 1999
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איור  .7השפעת הכיסוח על הרכב המינים במרעה עופר 2000
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איור  .9השפעת כיסוח ,שיזרוע ודישון על היבול העשבוני מ 1999-עד 2008
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ניהול משולב של שטחים פתוחים :הערכה של השפעות רעיית בקר על פוטנציאל
מרעה טבעיים
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אלברט קמינר  ,חיים קיגל  ,ארנון דג  ,זלמן הנקין

 1הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,האוניברסיטה העברית בירושלים
 2המחלקה לעצי פרי ,מרכז מחקר אזורי גילת ,מינהל המחקר החקלאי
 3המחלקה לבקר לבשר ,מרכז מחקר אזורי נווה יער ,מינהל המחקר החקלאי
albert.kaminer@mail.huji.ac.il

תקציר
במטרה ללמוד על השפעת רעיית בקר על איכות המרעה לדבורי דבש ,בדקנו אילו מינים מהווים את
עיקר מקור הצוף והאבקה בחודשי האביב בשני אתרים בעלי אקלים ים-תיכוני ואת תגובתם לרעיית
בקר .אמדנו את פוטנציאל המרעה לדבורים על ידי שפע הפרחים החיוניים של מינים שזוהו כמקור
לצוף עבור דבורי דבש וכן באמצעות תצפיות על פעילות איסוף הצוף על ידי דבורי דבש המשחרות
בתוך שטח חתכי הדיגום .מהתוצאות נראה כי השפעת רעיית הבקר על פעילות הדבורים במרעה
קשורה במידה רבה לשפע הפרחים ,וכן למועדי הפריחה של מינים ספציפיים .בשני האתרים ,מינים
ממשפחת המצליבים נמצאו כבעלי תרומה משמעותית לייצור דבש .באתר הדרומי והיובשני יותר
)לכיש( ,שיחים ובני-שיח ממשפחת השפתניים נמצאו יותר אטרקטיביים לדבורי דבש מאשר מינים
עשבוניים .לעומת זאת ,באתר הצפוני )כרי דשא( ,מינים עשבוניים היוו את המקור העיקרי לצוף.
הפחת בכמות הפרחים הצופניים בעקבות רעיית הבקר נראה בעיקר באתר היובשני יותר ובאופן
בולט יותר לאחר חורף שחון במיוחד כמו זה שחווינו ב .2008-מרבית המינים הצופניים שנבחנו לא
הראו תגובה שלילית לרעייה ,ככל הנראה כתוצאה של היסטוריה ארוכה של רעייה באזור .נראה
שלחץ רעייה מתון )בסביבות  24דונם לפרה( עשוי להשפיע לטובה על מרעה הדבורים בחודשים
הקריטיים להגירה האביבית ,בעיקר בשטחי מרעה יובשניים .לעומת זאת ,לחץ רעייה גבוה או חוסר
רעייה עלולים לפגום בפוטנציאל המרעה לדבורים בתחילת תקופת ההגירה .עוצמת השפעות הרעייה
על פוטנציאל המרעה לדבורים עשויה להשתנות בין אזורים בעקבות שינויים בפיזור ובכמות
המשקעים.

מבוא
הרקע למחקר הינו החפיפה המשמעותית בין שטחי המרעה של הבקר לנקודות מרעה של דבורי דבש
אשר באה לידי ביטוי בעיקר בתקופת האביב ,בה מתרחשת האגירה העיקרית של הדבש בכוורות
כאשר במקביל ,נהנה הבקר ממרעית באיכות גבוהה .מגדלי דבורים רבים מאמינים כי הרעייה
האינטנסיבית של הבקר בחודשי האביב מפחיתה את כמות פרחי הבר המהווים מקור חשוב לצוף
ובעקבות כך נפגע יצור הדבש בשטחים אלו .מנגד ,מחקרים הציעו כי בשטחי מרעה רבים באגן הים
התיכון ,נוכחות רעייה מהווה תנאי הכרחי לניצול השטח למרעה דבורים ).(Petanidou & Smets 1995
נוי-מאיר וחוב' ) (2006הראו כי רעייה ,אף בלחצים גבוהים ,עשויה לתרום לעלייה בעושר ובשפע של
מיני צומח.
ענף המכוורת בישראל אינו מצליח לספק את ביקוש הדבש המקומי ונאלץ לייבא מידי שנה
מאות טונות של דבש להשלמת החסר .הפערים הגדלים בין הביקוש לייצור הדבש נובעים ,בעיקר,
מהמחסור הגובר בשטחי מרעה לדבורים ומהידלדלות מקורות הצוף הקיימים ,על רקע התמורות
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בשימושי הקרקע ,תהליכי העיור המואצים ומגמת האינטנסיפיקציה בענפי החקלאות )איזיקוביץ
 ,2010אבידור  ,2010דג .(1996
ניהול מושכל של עדר הבקר במרעה ,תוך התחשבות במגדלי הדבורים ,עשוי להקל על מצוקת
המרעה לדבורים על ידי הגדלת פוטנציאל הצוף ,ובמקביל להאריך את עונת הירק עבור הבקר .נוי-
מאיר וחוב' ) (2006העריכו כי ניתן לנצל את אותו שטח מרעה להזנת עדר הבקר וכמרעה לדבורים
בלחצי רעייה ממוצעים הנעים בין  15-25דונם לפרה .יחד עם זאת ,מעבודתם עולה כי עד היום ,לא
נאספו נתונים כמותיים על לחצי הרעייה הרצויים ,פוטנציאל ייצור הדבש והבשר מאותם שטחי
מרעה או על רגישותם של צמחי הצוף השונים לרעיית בקר .אומדן כמותי של מדדים אלו ונוספים
יאפשרו בחינה אמינה יותר של הכדאיות וההיתכנות של מרעה משולב של דבורים ובקר.
מטרות העבודה הנוכחית היו לאמוד באופן כמותי ,את ההשפעות קצרות הטווח של שינויים
בממשק הרעייה על (1) :שפע הפרחים של מינים פוטנציאלים כמקור צוף ואבקה לדבורי דבש(2) ,
תדירות הביקורים של דבורי דבש בפרחים של מינים שונים ,כאומדן לחשיבות מין הצמח לדבורים,
) (3תנובת הדבש והבשר בתקופת האביב תחת לחצי רעייה שונים.
מתוך הנתונים שיתקבלו ננסה להעריך את הכדאיות לניהול משולב של שטחים פתוחים למרעה
דבורים ומרעה בקר לבשר ולהציע דרכי ניהול אפשריות.

שיטות וחומרים
על מנת לבחון את ההשפעות קצרות הטווח של לחצי רעייה שונים של בקר על איכות המרעה
לדבורים ,נבחרו שני אתרים שונים בעלי אקלים ים תיכוני ,הנבדלים בכמות המשקעים ,בגיאולוגיה
ובהרכב הצומח .חוות כרי דשא שבגליל המזרחי משמשת כתחנת מחקר של משרד החקלאות ,לחקר
ממשק רעייה במרעה עשבוני ים-תיכוני .הצומח באזור מורכב בעיקר ממינים עשבוניים
והמיקריפטופיטיים ,כמעט ללא שיחים .אזור חוות כרי דשא מייצג שטחי מרעה רבים בצפון הארץ
בעלי מאפיינים דומים .האתר השני ,הממוקם בשמורת גבעת גד שבדרום שפלת יהודה ,מתאפיין
במדרונות מכוסים בבתה וחורש ים תיכוני פתוח שבו שולטים שיחים ועצים נמוכים ,בעיקר אשחר
ארצישראלי ואלת המסטיק .האתר משמש כשטח מרעה עבור עדרי מושב לכיש ומהווה את הגבול
הדרומי לרעיית בקר לבשר בשטחי מרעה טבעי] .ראה תמונה בסוף המאמר[
בכל אתר נקבעו חלקות מגודרות אשר חולקו בין רעייה חזקה ) 12דונם לפרה( לבין רעייה
מתונה ) 24דונם לפרה( .בתוך כל אחת מהחלקות ממוקמת נקודת מרעה לדבורים ) 30-40כוורות(.
בנוסף ,נבחרה חלקה נוספת שלא הייתה תחת רעייה בשנים האחרונות ,בעלת מאפיינים דומים ככל
האפשר לחלקות האחרות .לחץ הרעייה הוערך על ידי שיעור האכלוס ) ,(stocking rateכפי שנקבע לפני
הניסוי ובאמצעות ספירת גללי הבקר בתוך תת-החלקות בסוף עונת הרעייה.
על מנת לאמוד את תרומתם של מינים ספציפיים לאיכות המרעה של דבורי דבש ,נערכו חמישה
סקרים במהלך תקופת הפריחה העיקרית )פברואר-מאי( ,ב 2008-ושוב ב ,2009-בהם נרשמו כל
המינים עליהם נצפו דבורים מבקרות ,לאורך חתכים קבועים שאורכם  20מ' .החתכים נחצו בהליכה
איטית ,הלוך וחזור ,במשך כ 20-דקות ונרשמו רק ביקורים שבמרחק של עד מטר אחד מהסוקר.
ביקור של דבורה הוגדר ככל נחיתה של דבורת דבש על פרח לצורך איסוף צוף או אבקה .הסקרים
התבצעו בין השעות  08:00ל ,16:00-על מנת לכסות את שעות הפעילות העיקריות של דבורי הדבש.
כאומדן להיצע השטח למרעה דבורים ,במקביל לרישום ביקורי הדבורים ,נרשמו כלל הפרחים
החיוניים ,בעלי פוטנציאל לייצור צוף או\ו אבקה זמינים לדבורים ,שנמצאו לאורך החתכים ,במרחק
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של מטר אחד מכל צד של החתך )רצועה של  40מ"ר( .במקרה של פרחים קטנים המקובצים
בתפרחות ,כדוגמת מינים ממשפחת המורכבים והסוככיים ,נרשם מספר התפרחות.

ניתוח סטטיסטי
הנתונים נותחו באמצעות תוכנת  .JMP 7.0.2השפעת הרעייה על שפע הדבורים נבחנה באמצעות
ניתוח שונות במודל היררכי פאקטוריאלי ) ,(repeated measuresכאשר יחידת הניסוי היא חתך דיגום.
פרמטרים רציפים העשויים להשפיע על שפע דבורי הדבש נבחנו באמצעות רגרסיה מרובת משתנים.
בחירת הפרמטרים התבצעה באמצעות  stepwise regressionאחרי שנבחנו כל השילובים האפשריים.
פוטנציאל המרעה לייצור דבש תלוי בשפע מקורות הצוף המצויים באזור הכוורת .שפע הפרחים
הוגדר כמספר הפרחים של מינים עליהם נצפה לפחות ביקור אחד של דבורת דבש במהלך תקופת
המחקר .הגורמים שנבחנו כגורמים מסבירים היו חלקת הטיפול )לחץ הרעייה( ,החודש
והאינטראקציה ביניהם .תגובת המינים השונים לרעייה נבחנו באמצעות מבחן ) Wilcoxonמבחן א-
פרמטרי( מאחר ולא נמצאה הומוגניות של שונויות או התפלגות נורמאלית גם לאחר ביצוע
טרנספורמציות.

תוצאות
צמחי צוף חשובים
מתוך כלל המינים שנרשמו בלכיש ,התמקדנו במינים שהיוו מקור פוטנציאלי לצוף ו\או אבקה עבור
מרעה דבורי דבש .לא נכללו ברשימה דגניים או מינים מואבקי רוח אחרים.
מרבית פעילות הדבורים בלכיש התרכזה בשלושה מיני שפתניים )איור  :(1המטפס פרסיון גדול
) (Prasium majusוהשיחים געדה מצויה ) (Teucrium capitatumוקורנית מקורקפת ) Coridothymus

 .(capitatusלמועדי הפריחה של מינים אלו ,כפי שנרשמו במהלך המחקר ,חפיפה מדורגת המכסה את
רוב תקופת פעילות השיא של הדבורים ואת תקופת אגירת הדבש האביבית )מאי-מרס( .ביקורים
נוספים תועדו על מינים חד-שנתיים ,כדוגמת חרדל לבן ) (Sinapis albaומיני תלתן ).(Trifolium sp.
דבורי דבש נצפו מבקרות גם על פרחי אשחר ארצישראלי ) (Rhamnus lycioidesבמהלך שתי עונות
הניסוי .בכרי דשא ,דבורים נראו מבקרות רק בפרחיהם של  27מינים במהלך השנתיים של המחקר.
רוב הביקורים תועדו על פרחיהם של שני מינים עיקריים :בקבוקון מקומט )(Rapistrum rugosum
וזמזומית מצויה ).(Bellevalia flexuosa
Teucrium
capitatum
19%

איור  .1התפלגות ביקורי
דבורי דבש בין מינים
עיקריים בגבעת גד

Prasium majus
29%

Coridothymus
capitatus
11%

Others
10%
Trifolium
purpureum
3%

Sinapis alba
15%
Trifolium
clypeatum
3%
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Rhamnus
lycioides
10%

השפעות הרעייה על שפע הפרחים
במרץ  ,2008שפע הפרחים תחת רעייה חזקה היה נמוך באופן מובהק משני הטיפולים האחרים אך
לא נראו הבדלים בין רעייה מתונה לעומת העדר רעייה )איור  .(2להבדיל ,במרץ  2009יותר פרחים
נרשמו תחת רעייה חזקה לעומת רעייה מתונה ובהעדר רעייה .בחודש אפריל ניתן היה לראות ירידה
הדרגתית בשפע הפרחים לעומת חודש מרץ ,כאשר ב 2008-הירידה הייתה חדה יותר מאשר בשנה
שאחריה ויותר פרחים נרשמו בחתכים בהם לא התקיימה רעייה ביחס לחלקות הרעייה .באפריל
 2008לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין רעייה מתונה לחזקה ומגמה זו נמשכה עד התצפית
האחרונה בחודש יוני .באפריל  2009שפע הפרחים המשיך להיות גבוה יותר תחת רעייה חזקה ,ולא
נבדל באופן מובהק מהחודש הקודם .במהלך חודש מאי  ,2009במקביל לירידה המשמעותית בשפע
הפרחים בחתכים שהיו נתונים לרעייה ,נראה שחלה עלייה מסוימת במספר הפרחים בתוך החתכים
שלא היו נתונים לרעייה .מגמה זו של עלייה בשפע הפרחים בין אפריל למאי נרשמה גם ב2008-
בחתכים בהם לא התקיימה רעייה .לעומת זאת ,בכרי דשא ,שפע הפרחים לא נבדל בין טיפולי
הרעייה באף אחת מהשנים.
1000
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תגובת מינים לרעייה
השפעת רעיית הבקר נבחנה באופן פרטני לגבי מיני הצוף העיקריים שזוהו בכל אחד מהאתרים.
מינים בהם שפע הפרחים ירד באופן מובהק בתגובה לרעייה חזקה ,לעומת רעייה מתונה או חוסר
רעייה ,הוגדרו כמינים רגישים לרעייה ) (decreasersואילו מינים בהם שפע הפרחים עלה בתגובה
לרעייה חזקה הוגדרו כמותאמים לרעייה ).(increasers
מבין מיני הדבש שזוהו בשטחי המרעה בלכיש ,הכלך המצוי הראה תגובה חיובית לרעייה ) = P

 (0.014וכך גם מרבית מיני המורכבים כדוגמת הדרדר גדול הפרחים .באופן דומה ,גם חרדל לבן,
השלח הספרדי ומצליבים אחרים הראו תגובה חיובית ללחץ רעיית בקר )טבלה  .(1מתוך השפתניים,
אליהם משתייכים חלק מהמינים שמשכו את מירב ביקורי הדבורים בלכיש בתקופת המחקר,
הגעדה המצויה הראתה ירידה מובהקת לרעייה ) (P < 0.0001ואילו במקרה של פרסיון גדול וקורנית
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מקורקפת השפעת הרעייה הייתה זניחה .שפע פרחי האשחר הא"י לא הושפע באופן מובהק מרעיית
הבקר ,כמו גם מיני התלתן )ארגמן ותריסני( שלא הראו תגובה מובהקת לרעייה.
טבלה  .1צמחי הדבש העיקריים באזור לכיש ותגובתם לרעיית בקר .בנוסף מצוינים צורת החיים ,המשפחה
ומספר הביקורים שתועדו בכל אחת משנות המחקר .מקרא – increasers :מינים שכיסויים עולה בתגובה
לרעייה – decreasers ,מינים שכיסויים יורד בתגובה לרעייה – NS ,מינים שלא הראו תגובה מובהקת לרעייה.
p-value
)(Wilcoxon
*< 0.0001
*0.014
0.931
0.647
0.078
*< 0.0001
0.054
0.792

Response to
grazing
increaser
increaser
NS
NS
NS
decreaser
NS
NS

Life form
annual
annual
annual
annual
chamaephyte
chamaephyte
chamaephyte
phanerophyte

המין
שלח ספרדי
חרדל לבן
תלתן תריסני
תלתן ארגמן
קורנית מקורקפת
געדה מצויה
פרסיון גדול
אשחר א"י

Species
Erucaria hispanica
Sinapis alba
Trifolium clypeatum
Trifolium purpureum
Coridothymus capitatus
Teucrium capitatum
Prasium majus
Rhamnus lycioides

מתוך מיני הדבש שזוהו בשטחי חוות כרי דשא ,המינים היחידים שהראו תגובה מובהקת
לרעייה היו הזמזומית המצויה ) ,(P = 0.005גרניון רך ) ,(P = 0.012כרוב שחור ) (P < 0.0001ועכנאי נאה
) (P = 0.005אשר שפע פרחיהם היה גבוה יותר תחת רעייה חזקה לעומת רעייה מתונה )טבלה  .(2לבד
מהכרוב השחור ,מיני מצליבים אחרים כדוגמת הבקבוקון המקומט ,החטוטרן המצוי והמצלתיים
המצויות לא הראו תגובה מובהקת לרעייה .כמו כן ,שפע הפרחים של מיני מורכבים כגון חוח עקוד,
עולש מצוי וחרחבינה מכחילה לא נבדלו בין רעייה חזקה למתונה באופן מובהק.
טבלה  .2צמחי הדבש העיקריים באזור לכיש ותגובתם לרעיית בקר .בנוסף מצוינים צורת החיים ,המשפחה
ומספר הביקורים שתועדו בכל אחת משנות המחקר .מקרא – increasers :מינים שכיסויים עולה בתגובה
לרעייה – decreasers ,מינים שכיסויים יורד בתגובה לרעייה – NS ,מינים שלא הראו תגובה מובהקת לרעייה.
p-value
)(Wilcoxon
*< 0.0001
0.210
0.368
*0.002
0.368
0.083
*0.005
*0.005
0.934

Response to
grazing
increaser
NS
NS
increaser
NS
NS
increaser
increaser
NS

Life form
annual
annual
annual
hemicryptophyte
annual
annual
annual
geophyte
annual

המין
עכנאי נאה
עולש מצוי
חרחבינה מכחילה
עכובית הגלגל
בקבוקון מקומט
מצילתיים מצויים
כרוב שחור
זמזומית מצויה
טופח מצוי

Species
Echium plantagineum
Cichorium endivia
Eryngium creticum
Gundelia tournefortii
Rapistrum rugosum
Biscutella dydima
Brassica nigra
Bellevalia flexuosa
Lathyrus aphaca

השפעת רעיית בקר על פעילות דבורים
על מנת לאמוד את השפעת לחץ הרעייה על פוטנציאל ייצור הדבש משטח המרעה ,נמדדה רמת
הפעילות )מספר הביקורים על פרחים( של הדבורים המשחרות לצוף או לאבקה בחלקות הטיפול.
בשנה הראשונה למחקר ,מספר הביקורים שנרשמו תחת רעייה חזקה בלכיש היה נמוך באופן מובהק
) (F = 5.9, P = 0.003ביחס לרעייה מתונה וללא רעייה ,אשר לא נבדלו ביניהם )איור  .(3באביב ,2009
רמת פעילות הדבורים לא נבדלה באופן מובהק בין הטיפולים .במרץ  ,2008מספר הביקורים תחת
רעייה מתונה בלכיש ,היה הגבוה ביותר ונבדל באופן מובהק מהטיפולים האחרים )אשר לא נבדלו
ביניהם( .לא נמצאו הבדלים מובהקים ברמת פעילות הדבורים בין טיפולי הרעייה בשאר מועדי
הדיגום .אף על פי כן ,נראה שהחל מחודש אפריל ועד חודש יוני )סוף עונת הירק( ,יותר דבורים
נרשמו מבקרות על פרחים בחתכים שלא היו נתונים לרעייה .במרס  ,2009בחתכים שלא היו תחת
רעייה נרשמו פחות ביקורים לעומת רעייה מתונה וחזקה )אשר לא נבדלו ביניהם( .באפריל ,יותר
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ביקורים נרשמו תחת רעייה מתונה לעומת הטיפולים האחרים .בחודש מאי ,מספר הביקורים
שנרשם בחתכים שלא היו תחת רעייה היה גבוה באופן מובהק לעומת רעייה חזקה ,ואילו מספר
הביקורים שנרשמו תחת רעייה מתונה לא נבדל מהטיפולים האחרים.
Spring 2008

איור  .3השפעת לחץ הרעייה על
פעילות דבורי הדבש לאורך
חודשי האביב בלכיש בכל אחת
משנות הניסוי 2008 :ו2009-
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פעילות הדבורים המשחרות כפי שתועדו בשטחי המחקר בכרי דשא ,כמעט ואינה נבדלת בין
לחצי הרעייה לאורך עונת הפריחה העיקרית פרט למרס .2009

דיון
מאחר ומזון הדבורים מתבסס כמעט בלעדית על צוף ואבקת פרחים ,סביר כי חשיבות מיני הצומח
לייצור דבש תהיה קשורה בזמינות הפרחים ,במועד הפריחה ובטיב הגמול שאלו מציעים ) Potts et al.

 .(2003, Corbet 1978מירב התצפיות של ביקורי הדבורים בחלקות הניסוי בשני האתרים התפלגו בין
פרחיהם של מינים ספורים אשר חזרו בשתי שנות הניסוי ,עם שינוים קלים בהתפלגות הביקורים.
באזור אגן הים התיכון ,ובייחוד בבתי גידול חצי יובשניים המאופיינים בחורש או בתה ,השפתניים
ידועים כבעלי פרחים עשירים בצוף המהווה את צורת הגמול העיקרית עבור דבורי הדבש ) Herrera

 .(1985בשטחי המרעה בגבעת גד ,פרחי הפרסיון הגדול ,הגעדה המצויה והקורנית המקורקפת ,כולם
שיפתניים ,היו האטרקטיביים ביותר לדבורים .בנוסף ,דבורים תועדו מבקרות גם על מינים חד-
שנתיים ,בעיקר חרדל לבן ,מיני תלתן ואחרים .תרומתם של מינים חד-שנתיים ,כדוגמת החרדל,
עשויה להיות חשובה למרעה הדבורים בתחילת העונה ,כנראה בעיקר בזמן ההתפתחות האביבית של
הכוורת.
בנוסף לחרדל ,הפרסיון ,הגעדה והקורנית ,לא מעט ביקורים נצפו גם על פרחי אשחר
ארצישראלי ) 5%-10%מהביקורים( .חשוב לציין שבחורש הים תיכוני הפתוח בלכיש וכנראה גם
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בבתי גידול אחרים בעלי מאפיינים דומים ,למינים מעוצים תרומה משמעותית יותר לפוטנציאל
המרעה לדבורי דבש לעומת מינים עשבוניים .חשיבותם של מינים מעוצים למרעה דבורים נדונה גם
על ידי ) Petanidou and Smets (1995אשר הציעו קשר ישיר בין ייצור הצוף בפרחים לצורת החיים.
כמויות הצוף המופרשות בפרחי מינים מעוצים ,בקרב מיני הבתה הים-תיכונית ביוון ),(phrygana
הינם הגבוהות ביותר כשאחריהם באים עשבוניים רב-שנתיים ,גיאופיטים ולבסוף מינים חד-
שנתיים .בנוסף ,נראה כי קיים מתאם חיובי ) (P = 0.007, R2 = 0.86בין נוכחות אשחר א"י לנוכחות
פרסיון גדול )מין מטפס( אשר מעלה את חשיבותו של האשחר למרעה הדבורים עוד יותר.
לעומת לכיש ,בכרי המרעה העשבוני של חוות כרי דשא ,המינים החד-שנתיים סיפקו את עיקר
המרעה לדבורים .חשיבות המינים החד-שנתיים נדונה על ידי ) (Vulliamy et al. 2006אשר הציעו כי
דווקא מינים עשבוניים ,בעיקר החד-שנתיים ,חשובים יותר לקיום מרעה דבורים בשמורת הר
הכרמל .הבקבוקון המקומט היה המין בעל שפע הפרחים הגבוה ביותר בשטחי הניסוי בכרי דשא
במהלך שתי שנות המחקר .בהשוואה לאופי פיזור הפרחים של המינים האחרים בחלקות הניסוי
בכרי דשא ,כתמי הפריחה הצפופים והנרחבים של הבקבוקון מהווים חלופה עדיפה מבחינה
אנרגטית לאיסוף צוף ואבקה על ידי הדבורים .עקרון זה הוסבר על ידי ) (Westphal et al. 2003שהראה
כי לנוכחות של שדות חקלאיים המתאפיינים בפריחה צפופה ,של פרחי כרוב הלפת )"קנולה"(
) ,(Brassica napus L.השפעות חיוביות על שפע דבורי במובוס ).(Bombus spp.
למרות טענותיהם של מגדלי דבורים רבים ,נראה כי רעיית בקר בשטחי המרעה המשותפים
אינה פוגעת בהכרח בזמינות הפרחים כפי שנכחנו לראות במקרה של חוות כרי דשא .באזורים
יובשניים יותר ,כדוגמת שטחי המרעה בלכיש ,לרעיית בקר עשויה להיות השפעה מסוימת על שפע
הפרחים .בשנים בהן המשקעים מאפשרים התפתחות תקינה של הצומח ו/או הפרשת צוף רבה יותר,
רעייה חזקה עשויה להגדיל את פוטנציאל המרעה לדבורים יותר מאשר רעייה מתונה או היעדר
רעייה ,על ידי דיכוי מינים תחרותיים המשתלטים ודוחקים את הצמחים הצופניים .יתרונם של
שטחים שלא נתונים לרעייה בהקשר של מרעה דבורי דבש הוא בכך שעונת הפריחה נמשכת כמעט עד
חודש יוני ,בעוד שבחלקות בהן מתקיימת רעייה ,תקופת הפריחה מסתיימת עוד חודש קודם לכן.
בתחילת עונת הרעייה יעדיף הבקר את המרעית האיכותית המורכבת בעיקרה ממיני דגניים.
פריחתם של מרבית צמחי המרעה לדבורים מתרכזת סביב מרץ-אפריל ועל כן סביר שמינים שפרחו
מוקדם יותר יושפעו פחות מרעיית הבקר .אם כך ,אין זה מפתיע כי המינים העיקריים שנפגעו
מרעיית הבקר מאופיינים בפריחה מאוחרת כדוגמת הגעדה המצויה בלכיש ומקור החסידה בכרי
דשא.

מרעה משולב לבקר ולדבורים – סיכום והמלצות ממשק
מהממצאים בעבודה זו ,נראה שהשילוב בין מרעה בקר למרעה דבורים אינו מהווה בהכרח בעיה
אלא מצב רצוי .כפי שהוצע בעבודות קודמות )נוי-מאיר וחוב' ,(Petanidou and Smets 1995 ,2006
מידה מסוימת של רעייה היא הכרחית לקיום המרעה הטבעי לדבורים באזורינו .עוצמת הרעייה
הרצויה נעה ,כפי הנראה ,בטווח לחצי הרעייה הכלכליים למגדלי הבקר ) 24 – 20דונם לפרה( .כמו כן
נראה שאפילו רעייה חזקה יותר לא תפגע בהכרח בפוטנציאל המרעה לדבורים בשטחים המשותפים.
פגיעה כזו עלולה להתרחש בעיקר לאחר חורף שחון בשילוב עם לחץ רעייה גבוה במיוחד .אזורים
בהם כמות המשקעים יורדת מ 400-מ"מ בשנה יהיו רגישים יותר לשילוב זה .על מנת להאריך את
תקופת הפריחה במרעה כדאי להימנע מרעייה חזקה בתקופות שבהן כיסוי הצומח מוגבל על ידי
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משק המים בקרקע .רוטציה של רעייה בין חלקות עשויה להאריך הן את תקופת הפריחה עבור
הדבורים הן את עונת הירק לבקר.
למרות שמרבית מיני הצמחים הרלוונטיים לייצור דבש ,ככל הנראה ,מותאמים לרעייה במידה
זו או אחרת ,שמירה על כתמי צמחיה לא מופרעים )ללא רעייה( לצד חלקות המרעה תאפשר להימנע
מפגיעה במיני דבש רגישים לרעייה ,כדוגמת הגעדה המצויה בלכיש.
תודות
תודה על העזרה בשטח והליווי הלוגיסטי והמקצועי לדבורה שיצר ,יהודה יהודה ,תמר עמית ולקרן
פטר .המחברים רוצים להביע תודה מיוחדת לפרופ' עמנואל נוי-מאיר ) (1941-2009שיזם את המחקר
וליווה את העונה הראשונה.
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תקציר
במחקרינו בחנו את התגובה של צומח ים-תיכוני ,עשבוני ,חד-שנתי לשינויים בלחץ הרעייה
ובהפסקתה .המחקר בוצע בחוות כרי דשא ,חווה נסיונית עם עדר בקר לבשר בגליל העליון ,וכלל
שלושה טיפולים :רעייה בלחץ גבוה ) 9 – CHדונם לפרה( ,רעייה בלחץ בינוני ) 18 – CMדונם לפרה(
וחלקות סגורות מרעייה לטווח הארוך ) 30-40 – LPשנים לפני תחילת הניסוי( .גדורות של 10 × 10
מ' נבנו בחלקות הרעייה כדי לבחון את התאוששות הצומח בטווח הקצר .המחקר בוצע בין השנים
 2003-2005והתמקד בתחומים הבאים בהקשר של ירידה בלחץ הרעייה והפסקתה (1 :התגובות של
הרכב הצומח )לפי קבוצות פונקציונליות( ותפקוד האקוסיסטמה )ייצור ביומסה ופירוק הנשר
הצמחי( (2 ,שימוש בשלוש תכונות פונקציונליות של צמחים – השטח הסגולי של העלה ) ,(SLAגובה
הצמח ומסת הזרע )ביחד –  – (LHSככלי להעריך את השינויים בחברת הצומח ,ו (3-שימוש בתכונות
פונקציונליות של צמחים ככלי לחיזוי השינויים בתפקוד האקוסיסטמה .ב ,2005-בתוך הגדורות
דגנים גבוהים רב-שנתיים ,הנאכלים ביותר בחברת הצומח ,התאוששו עד כדי השתלטות על הצומח,
והרכב הצומח היה דומה להרכב הצומח ב .LP-שינוי זה גרם לעלייה בייצור הביומסה בגדורות עד
הרמה שנרשמה ב ,LP-אולם לא השפיע על פירוק הנשר הצמחי ,למרות שנוצר יותר נשר בLP-

ואיכותו היתה נמוכה יותר מאשר ב CM-וב .CH-ברמת החברה ,הממוצעים המשוקללים של תכונות
ה LHS-הגיבו כצפוי להפסקת הרעייה SLA :ירד ,ואילו גובה הצמח ומסת הזרע עלו .ביחד ,שלוש
התכונות יצרו ציר אחד עיקרי ששיקף את השינויים שהתחוללו בתוך הצומח בעקבות הפסקת
הרעייה .נרשמה הצלחה בשימוש בתכונות ה LHS-לחזות שינויים בייצור הביומסה היות וייצור
הביומסה היה בהתאמה עם כל שלוש התכונות והגיב באופן ברור לשינויים בתנאי הרעייה .לעומת
זאת ,לא היה ניתן ליישם גישה זו עבור פירוק הנשר היות וקצב פירוק הנשר לא היה בהתאמה עם
תכונות ה LHS-ואינו מגיב כלל לשינויים בתנאי הרעייה .לסיכום ,חברת הצומח העשבונית בכרי
דשא מתאפיינת בשינויים בדומיננטיות בתגובה לשינויים בתנאי הרעייה ,והדינמיקה של המינים
הדומיננטיים מהווה מדד טוב לשינויים בהרכב המינים ,ייצור הביומסה ,תכונות פונקציונליות של
צמחים והקשרים ביניהם .בנוסף ,הצומח מתאפיין בהתאוששות מהירה אחרי הפסקת הרעייה .שתי
מאפיינים הללו מצביעות על יציבות גבוהה במערכת בפני רעיית בקר בעקבות ההיסטוריה ארוכת
השנים של הרעייה באזור כולו.
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מבוא
רעייה בכלל ,ורעיית בקר בפרט ,מהוות מרכיב אינטגרלי של הנוף הים-תיכוני זה אלפי שנים
) .(Perevolotsky and Seligman 1998במשך השנים ,לחצי הרעייה השתנו ,עדרים התחלפו ,משטרי
הרעייה השתנו ,והצומח נשאר ,משתנה בהתאם לשינויים בתנאי הרעייה וממשיך להתקיים .שינויים
אלה בצומח יכולים להתבטא ברמות ארגון שונות בתוך חברת הצומח .ניקח לדוגמא את המערכת
העשבונית של צפון הגליל והגולן שנמצא תחת משטר רעייה של בקר .כתוצאה מהרעייה מתחוללים
שינויים בעושר ומגוון מינים ,בייצוג היחסי של קבוצות פונקציונליות של צמחים )קבוצות של מינים
עם תפקיד דומה למשל דגניים ,מינים קוצניים וכו'( ובתכונות של הצמחים ,וגם בתהליכים
אקוסיסטמיים כמו ייצור הביומסה או פירוק החומר הצמחי היבש )נשר( שקשור למיחזור
נוטריאנטים בתוך המערכת.
ניתן לאפיין את המערכת העשבונית לפי אופן התגובה שלה ברמות השונות .במאמר זה אנחנו
נתמקד בשינויים הקשורים להרכב המינים ,תהליכים אקוסיסטמיים ותכונות של צמחים והקשרים
ביניהם .שינויים במשטר הרעייה יכולים להשפיע על הרכב הצומח היות ומינים שונים וקבוצות
פונקציונליות שונות מצליחים בתנאים שונים של אור ,לחות ,ונוטריאנטים ,ויש להם אסטרטגיות
שונות להתמודד עם הרעייה .בנוסף ,הפרות מעדיפות מינים מסויימים ונמנעים מלאכול מינים
אחרים .למשל ,כאשר ישנה ירידה בלחץ הרעייה או נטישה של אזור שהיה נתון לרעייה ,הסביבה
נעשית תחרותית יותר ונמצא עלייה בדגניים הגבוהים ) (Noy-Meir et al. 1989המועדפים על-ידי
הפרות ,על חשבון קבוצות אחרות כגון דגניים נמוכים חד-שנתיים .שינויים בהרכב המינים יכולים
להשפיע על תהליכים כמו ייצור הביומסה וייצור ופירוק הנשר הצמחי ,היות ויש הבדלים בתרומתן
לביומסה של קבוצות פונקציונליות שונות ,ושינוי בהרכב הכימי של הצומח המשפיע על איכות הנשר
ועל קצב פירוקו .במקרה של ירידה בלחץ הרעייה או הפסקה של רעייה ,נצפה שהעלייה בדגנים
גבוהים תוביל לעלייה בייצור הביומסה ,ועלייה בהצטברות הנשר .כמו-כן ,נצפה לירידה באיכות
הנשר לטווח הארוך היות ולדגנים הגבוהים יש יותר רקמות תמיכה ואילו בנשר שנוצר מצומח תחת
רעייה יהיה יותר חנקן ממינים מקבעי חנקן והתחדשות של צמחים אכולים שרקמותיהם עשירות
בנוטריאנטים .הירידה באיכות הנשר עם הפסקת הרעייה צפויה לגרום לירידה בקצב פירוק הנשר.
גישה אחרת לבחון את השינויים בצומח היא על ידי שימוש בתכונות פונקציונליות של צמחים,
זאת אומרת ,תכונות הקשורות לתפקוד מסויים של הצמח .לדוגמא ,השטח הסגולי של העלה )– SLA
יחידת מסה ליחידת שטח( מהווה מדד של קצב הגידול של הצמח ,גובה הצמח מהווה מדד של יכולת
תחרותית ,ומסת הזרע מהווה מדד של היכולת לנבוט ולהתבסס (1998) Westoby .הציע כי מאחר
וכל אחת משלוש התכונות הללו מייצגת תפקוד אחר של הצמח ,ניתן לחשוב על כל תכונה כמייצגת
מימד בלתי תלוי של שונות בתוך חברת הצומח Westoby .כינה לסכימה הזו ) LHSראשי תיבות ל:
 (1999) Westoby .(Leaf-Height-Seedגם הציע תחזיות לתגובות הצפויות בתכונות הללו בעבקות
שינויים בתנאי הרעייה .אם נחזור לדוגמא של ירידה בלחץ הרעייה או הפסקת הרעייה ,כאשר
הסביבה נעשית תחרותית יותר ,נצפה ש SLA-יירד ,מאחר ולצמחים נדרשים יותר מרכיבים מבניים
וצומחים יותר לאט ,גובה הצמח יעלה כדי להתחרות טוב יותר ,ומסת הזרע יעלה כדי לתת סיכוי
גבוה יותר לנבוט ולהתבסס בתנאים של צל והצטברות הנשר צמחי .מחקרים שבדקו את הסכימה
התיאורטית הזאת תמיד מצאו קורלציות בין התכונות .במחקר שלנו ,בחנו את האפשרות ליישם את
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הסכימה גם ברמת החברה .ניתן לעשות זאת על-ידי חישוב של ערכים משוקללים של התכונות ,על
בסיס תרומתם לביומסה של המינים המהווים את רוב הביומסה בחברת הצומח .גישה זו שהוצע
על-ידי  ,(1998) Grimeהנקראת  ,Biomass Ratio Hypothesisמניחה שלמינים הללו יש את ההשפעה
הגבוהה ביותר על תהליכים אקוסיטמיים .לכן ,כל שינוי בתרומה היחסית של מין מסויים לביומסה
תשנה את הממוצע המשוקלל וכך ניתן יהיה לבחון את התגובה של הצומח לשינויים בתנאי הרעייה.
רצינו לבחון גישה זו בכרי דשא מאחר ומחקרים קודמים הראו ששינויים ברעייה משפיעים בעיקר
על היחסים בין מינים שונים וקבוצות פונקציונליות שונות ,ולא על-ידי תחלופה של מינים
).(Sternberg et al. 2000
מאחר ותכונות פונקציונליות של צמחים מייצגים תפקודים שונים של הצמחים החשובים עבור
תפקוד האקוסיסטמה ,מתבקשת השאלה :האם ניתן להשתמש בתכונות פונקציונליות של צמחים
כדי לחזות שינויים בתהליכים אקוסיסטמיים בעקבות שינויים בתנאי הרעייה? אם כן ,נקבל הוכחה
שההשערה של  (1998) Grimeתקפה במציאות ונוכל להסתפק במדידת כמה תכונות במספר מצומצם
של מינים במקום לאסוף מאות )ואלפי( דגימות של ביומסה .לאחרונה ,חוקרים רבים עוסקים בקשר
בין תכונות לתהליכים.
בחנו את כל השאלות הנ"ל בכרי דשא ,כדי להבין כיצד פועלת מערכת עשבונית ים-תיכונית זו
תחת תנאים שונים של רעיית בקר.

שיטות וחומרים
תיאור האתר ומערך הניסוי
המחקר בוצע בחוות כרי דשא ,חווה נסיונית עם עדר בקר לבשר בגליל העליון ) 570מ"מ גשם(.
הצומח הוא עשבוני ים-תיכוני חד-שנתי לרוב ,עם שכיחות גבוהה של מיני דגן ,כאשר המין הבולט
הוא שעורת הבולבוסין ,דגן גבוה רב-שנתי .עונת הצמיחה מתחילה עם הגשם הראשון
)אוקטובר/נובמבר( ונמשך עד אפריל/מאי בהתאם לכמות והתפלגות הגשם לאורך העונה .הצומח
בכרי דשא נמצא תחת משטר רעייה מבוקר של עדר בקר ) .(Sternberg et al. 2000לצורך המחקר
בחרנו שני לחצי רעייה :רעייה בלחץ גבוה ) 9 – CHדונם לפרה( ,ורעייה בלחץ בינוני ) 18 – CMדונם
לפרה( – כאשר לכל טיפול שתי חלקות .בנוסף בחרנו שתי חלקות סגורות מרעייה לטווח הארוך )LP

–  30-40שנים לפני תחילת הניסוי( כחלקות ביקורת .חמש גדורות של  10 × 10מ' נבנו בכל אחת
מחלקות הרעייה כדי לבחון את התאוששות הצומח בטווח הקצר .מפאת שטחן הקטן של חלקות
הביקורת ,מעקב הצומח בתוכן נעשה סביב חמישה מוטות שהוצבו באקראי בכל חלקה.

דיגום ומדידות
במשך שלוש שנים רצופות ) (2003-2005דגמנו את הצומח בתוך הגדורות ובחלקות ה .LP-בכל גדורה
)ומסביב לכל מוט( דגמנו חמש דגימות של  25 × 25ס"מ של ביומסה בשיא העונה )אפריל( .במעבדה,
הדגימות עברו מיון ,ייבוש ) 70מעלות צלזיוס במשך  48שעות( ושקילה לפי מין .בקיץ של 2003
אספנו נשר במרכז כל גדורה ובחלקות הביקורת לצורך ניסוי פירוק הנשר .בכל חלקה ,ערבבנו יחד
את הנשר מכל הגדורות .במעבדה ,הכנו שקיות רשת ) 1.1מ"מ( ,והכנסנו לכל אחת  4גרם נשר.
השקיות הונחו בתוך הגדורות ובחלקות ה LP-לפני תחילת עונת הגשמים )אוקטובר  (2003כאשר בכל
גדורה )או בסביבת כל מוט(  15שקיות .במשך שלוש שנים ,בקיץ ,הוצאו  5שקיות מכל גדורה )מוט(
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לשקילה במעבדה .קצב פירוק הנשר נקבע על-ידי ירידה במסה של הנשר בתוך השקית .בתחילת
הניסוי חמש דגימות של נשר מכל חלקה עברו אנליזה כימית לקבוע את ההרכב הכימי של הנשר
בטיפולים השונים .לפני תחילת העונה השלישית )אוקטובר  (2004דגמנו את הנשר הצמחי באותה
שיטה שדגמנו את הביומסה הירוקה ,אם תוספת אחת – דגמנו מחוץ לגדורות ) 5דגימות לגדורה(
בנוסף לדיגום בתוך הגדורות.
ב 2003-וב 2004-דגמנו את תכונות ה) LHS-השטח הסגולי של העלה ] ,[SLAגובה הצמח ומסת
הזרע( בשיא העונה ,במינים שהיוו לפחות  80%מכלל הביומסה בכל טיפול באותן שנים – סה"כ 15
מינים .לצורך מדידת ה SLA-וגובה הצמח נבחרו צמחים באקראי בתוך הגדורות ובחלקות הביקורת
– בכל טיפול  6-10צמחים לכל אחת מ 15-המינים הנפוצים .מכל צמח נבחר העלה המפותח הצעיר
ביותר לצורך חישוב ה ;SLA-שטח העלה נמדד ולאחר ייבוש העלה נשקל .גובה הצמח נקבע על-ידי
מדידת הצמח מבסיס הגבעול ועד צמרת הצמח )כולל תפרחות( .מסת הזרע נמדדה מזרעים שנאספו
מדגימות הביומסה ,ומזרעים שנאספו בחלקות בקיץ ,משום שהמינים הקוצניים מבשילים מאוחר
יותר .לכל מין 6-10 ,דגימות של עשרה זרעים נמדדו ,ומסה של זרע אחד חושבה מהמסה הממוצעת
של עשרה זרעים .עבור כל אחת משלוש התכונות ,חישבנו ערכים משוקללים לכל טיפול לפי תרומתו
של כל אחד מ 15-המינים הנפוצים לביומסה בטיפולים שונים.
הערכה כמותית של לחץ הרעייה נעשתה לפי ההפרש בייצור הביומסה בין הצומח בחלקות
הבוקרת והצומח בתוך הגדורות מייד לאחר הקמת הגדורות ) .(2003קבענו שבלחץ רעייה בינוני,
הפרות אוכלות  31%מהביומסה ובלחץ רעייה גבוה הן אוכלות  65%מהביומסה.

ניתוחים סטטיסטיים
השתמשנו בניתוח שונות ) (ANOVAעבור כל סוגי הנתונים לבחון את השפעת הטיפול .נתוני ייצור
הביומסה ואיבוד המסה בניסוי פירוק הנשר נותחו עם ניתוח שונות בתכונת מדידות נשנות עם שנה
כחזרה ,וכללו את האינטרקציה בין טיפול ושנה .כל ניתוחי השונות נבנו כמודלים מקוננים ,לפי
מספר רמות הקינון במדידות השונות ,כאשר הרמה הנמוכה ביותר שימשה כשגיאה ניסיונית.
הנתונים עברו טרנספורמציה לפי הצורך ) arcsinעבור אחוזים ln ,עבור ביומסה ,שקילות הנשר
ותכונות ה .(LHS-השתמשנו בקורלציה מסוג  Pearsonעבור תכונות ה ,LHS-ומסוג  Spearmanעבור
הערכים המשוקללים של ה) LHS-היות ויש הבדלים בקני המידה בין הערכים השונים( ,ועבור
הקורלציות בין הערכים המשוקללים ולחץ הרעייה .כל ניתוחי השונות והקורלציות בוצעו בJMP IN -
 .5.1ביצענו אורדינציה מסוג  RDAכדי להעריך באיזו מידה הערכים המשוקללים של הLHS-

מסבירים את השונות בין החלקות השונות ,והקשר בין ה LHS-ולחץ הרעייה .אורדינציה היא סוג של
ניתוח שמטרתו לצמצם את השונות בתוך הנתונים למספר מצומצם של צירים בלתי תלויים ,כאשר
כל ציר מסביר אחוז מסויים של השונות .אורדינציה מסוג  RDAהינה אורדינציה ישירה המאפשרת
הוספת משתני סביבה כגורמים מסבירים ,והיא מבוססת על מודל לינארי .האורדינציה בוצעה ב-
 ,CANOCO for Windows 4.5וכללה מבחן פרמוטציות לבחון את הקשר בין לחץ הרעייה והציר
הראשון של האורדינציה .הניתוח גם סיפק קורלציות בין ה LHS-והצירים של האורדינציה .כללנו
את לחץ הרעייה כמשתנה מסביר .השתמשנו ב CanoDraw for Windows 4.0 -להצגה גרפית של
האורדינציה ,ונתוני הביומסה של  15המינים נוספו לגרף לצורך פיענוח התוצאות .לבסוף,
אורדינציה דומה בוצעה כדי לבחון באיזו רמה ייצור הביומסה ופירוק הנשר מסבירים את השונות
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בין החלקות ,כאשר הערכים המשוקללים של ה LHS-שימשו משתני סביבה .נתוני היחס ליגנין:חנקן
נוספו לצורך פיענוח התוצאות.

תוצאות
הרכב המינים
התרחשו מספר שינויים בהרכב הצומח בתוך הגדורות ) (CM,CHבין  2003ל) 2005-איור  .(1חלה
ירידה בביומסה היחסית של מינים קוצניים חד-שנתיים ודגנים נמוכים חד-שנתיים עד הרמה
שנרשמה בחלקות הסגורות לטווח הארוך ) .(LPלעומת זאת ,חלה עלייה בביומסה היחסית של דגנים
גבוהים רב-שנתיים )בעיקר שעורת הבולבוסין( ,עד הרמה שנרשמה ב .LP-הרכב המינים ב LP-לא
השתנה באופן משמעותי בין  2003ל.2005-
100

60
40
20

אחוז תרומה לביומסה

80

0

דגנים גבוהים רב-שנתיים
דגנים גבוהים חד-שנתיים
דגנים נמוכים רב-שנתיים
דגנים נמוכים חד-שנתיים
מינים קוצניים רב-שנתיים
רב-שנתיים אחרים )(forbs
גאיופיטים
סוככיים חד-שנתיים
מינים קוצניים חד-שנתיים
פרפרניים חד-שנתיים
חד-שנתיים אחרים )(forbs
מצליבים חד-שנתיים

איור  .1התפלגות הביומסה בין קבוצות פונקציונליות שונות לפי טיפולים ,ב 2003-וב – CH .2005-לחץ רעייה
גבוה;  – CMלחץ רעייה בינוני;  – LPחלקות ללא רעייה.

ייצור הבוימסה וייצור הנשר הצמחי
ייצור הביומסה היה גבוה ב LP-מאשר ב CM-וב CH-ב) 2003-איור 2א( .עד  2005ייצור הביומסה
בגדורות ) (CM, CHעלתה לרמה שנרשמה ב .LP-כמו כן ,ייצור הנשר הצמחי היה גבוה יותר בLP-

מאשר ב CM-וב ,CH-הן בתוך הגדורות והן מחוץ לגדורות )איור 2ב( .יתר על כן ,ייצור הנשר בתוך
הגדורות היה גבוה מייצור הנשר מחוץ לגדורות.
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b
b
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CM
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200

ייצור ביומסה )ג' למ"ר(

a

800

0
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ללא
רעייה
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Year

בתוך
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מחוץ
לגדורה

200

ייצור נשר צמחי )ג' למ"ר(

א

a

ב

1000

0

CH

איור  .2ייצור הביומסה הצמחית )ממוצע  ±שגיאת תקן( בטיפולים השונים כפונקציה של זמן )א(; ייצור
הנשר הצמחי )ממוצע  ±שגיאת תקן( בשנת  2004בטיפולים השונים )ב( – CH .לחץ רעייה גבוה;  – CMלחץ
רעייה בינוני;  – LPחלקות ללא רעייה .באיור 2א נקודות עם אותה אות לא שונות מבחינה סטטיסטית )0.05
= .(α
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איכות ופירוק הנשר הצמחי
הנשר הצמחי ב CM-וב CH-איכותי יותר מאשר ב LP-היות וכמות הליגנין ב LP-גבוהה יותר מאשר
ב CM-וב) CH-טבלה  ,(1כמו-כן היחס ליגנין:חנקן היה גבוה ב LP-לעומת  CMו CH-למרות שלא היה
שוני ברמת החנקן בין הטיפולים השונים .למרות השוני באיכות הנשר ,לא נמצא הבדל בקצב פירוק
הנשר בין הטפולים השונים לאורך כל שלוש שנות הניסוי )איור .(3
טבלה  .1מרכיבים כימיים נבחרים ממוצעים בנשר הצמחי .שגיאות התקן מופיעות בסוגריים.
טיפול
CH
CM
LP
F
P

חנקן %
)(0.043
0.67
)(0.026
0.58
)(0.015
0.63
2.06
0.209

אפר %
)(0.29
8.55
)(0.54
7.39
)(0.64
6.88
2.63
0.151

ליגנין:חנקן
)(0.39
8.46 b
)(0.042
8.17 b
(0.35) 11.62 a
40.1
0.0003

ליגנין %
)(0.32
5.63 b
)(0.20
4.75 b
)(0.16
7.30 a
27.6
0.0009
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זמן )חדשים(

פירוק נשר מצטבר )אחוז איבוד מסה(

איור  .3פירוק נשר מצטבר )ממוצע  ±שגיאת
תקן( במשך שלוש שנים בטיפולים השונים.
 – CHלחץ רעייה גבוה
 – CMלחץ רעייה בינוני
 – LPחלקות ללא רעייה.

100

0

תכונות פונקציונליות של צמחים
ברמת המין ,נמצא כי כל התכונות מגיבות באופן חיובי להפסקת הרעייה )איור  .(4תוצאה זו הייתה
מובהקת מבחינה סטטיסטית עבור  SLAו-מסת הזרע .לעומת זאת הערכים המשוקללים הראו ש-
 SLAיורד עם הפסקת הרעייה ואילו גובה הצמח ומסת הזרע עולים באופן מובהק )איור .(4
איור  .4תכונות ה) LHS :SLA-השטח הסגולי של
העלה( ,גובה הצמח ומסת הזרע ברמת המין )עמודות
שחורות; ממוצע ושגיאת תקן( וברמת החברה
)עמודות לבנות; ממוצע משוקלל  ±שגיאת תקן( עבור
 15מינים נפוצים לשנים  – CH .2003-2004לחץ רעייה
גבוה;  – CMלחץ רעייה בינוני;  – LPחלקות ללא
רעייה .עמודות בצבע מסויים עם אותה אות לטינית
לא שונות מבחינה סטטיסטית ).(α = 0.05
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CM

CH

מסת הזרע )מ"ג(

90

גובה הצמח )ס"מ(

A

a
15

ברמת המין נמצאה קורלציה שלילית מובהקת בין  SLAומסת הזרע ,וקורלציה חיובית כמעט
מובהקת נמצאה בין גובה הצמח ומסת הזרע )טבלה  .(2הקורלציה השלילית בין גובה הצמח וSLA-

לא הייתה מובהקת .ברמת החברה נרשמו קורלציות חזקות בין כל תכונה לשתי התכונות האחרות
)טבלה  .(2גובה הצמח ומסת הזרע היו בקורלציה חיובית וכל אחת הייתה בקורלציה שלילית עם
 .SLAבהתאם לתוצאות ברמת החברה SLA ,נמצא בקורלציה שחיובית עם לחץ הרעייה ואילו גובה
הצמח ומסת הזרע הראו מגמה הפוכה.
טבלה  .2קורלציות בין תכונות ה LHS-ברמת המין ) ,Pearsonמימין( וברמת החברה ) ,Spearmanמשמאל(.
ברמת החברה יש בנוסף קורלציות בין תכונות ה LHS-ולחץ הרעייה וגם בין תכונות ה LHS-ו 2-הצירים
הראשונים של אורדינצית  .RDAערכים מודגשים מובהקים סטטיסטית; ערכים באלכסון כמעט מובהקים
).(α = 0.05
רמת החברה
רמת המין
מסת
גובה
מסת
גובה
SLA
SLA
הזרע
הצמח
הזרע
הצמח
SLA

1

גובה הצמח
מסת הזרע

-0.346

1

-0.572

0.517

1

SLA

1

גובה הצמח
מסת הזרע
לחץ הרעייה

-0.94

1

-0.943

1.000

1

0.837

-0.956

-0.956

 RDAציר 1

0.829

-0.923

-0.911

 RDAציר 2

-0.551

-0.358

0.412

1.0

LP2

CH1

קורטם מכחיל
שעורת הבולבוסין

חטוטרן מצוי

מסת הזרע
גובה הצמח

ציר 0.200 :2

שבלת שועל נפוצה
לחץ הרעייה
זון אשון
זנב-שועל מצוי
חפורית מוזרה
CH2
ברומית איזמלנית

כמנון כרתי
תלתן הארגמן
חיטת הבר
ברומית ערקה
CM1

חוח עקד
SLA

LP1
צנון פגיוני

-1.0

בקבוקן מקומט
CM2

1.5

ציר 0.790 :1

-1.5

איור  .5אורדינציה ) (RDAשל ממוצעים משוקללים של ה) LHS-השטח הסגולי של העלה ] ,[SLAגובה הצמח
ומסת הזרע( לשנים  .2003-2004לחץ הרעייה מופיע כמשתנה סביבה; המינים נוספו אחרי הניתוח לצורך
פיענוח התוצאות .בכל ציר מופיע אחוז השונות המוסברת על-ידו – CH2 ,CH1 .רעייה בלחץ גבוה; CM2 ,CM1
– רעייה בלחץ בינוני;  – LP2 ,LP1חלקות ללא רעייה.
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הציר הראשון של האורדינציה ) (RDAהסביר  79%מהשונות וייצג את לחץ הרעייה ,לכן הקורלציות
עם תכונות ה L-H-S-היו מובהקות בהתאם .הציר השני של האורדינציה הסביר  20%מהשונות .איור
 5מציג את תוצאות האורדינציה .ניתן לראות כי שלוש התכונות יוצרות ציר אחד ברור ,כאשר גובה
הצמח ומסת הזרע נמצאים בקצה האחד ,וקשורים לחלקות ה LP-ולמינים הנפוצים בטיפול זה ,כגון
שעורת הבולבוסין ,ואילו  SLAנמצא בקצה השני ,ומייצג חלקות עם רעייה חזקה ) ,(CHוהמינים
הנפוצים שם כגון חוח עקד ודגנים נמוכים חד-שנתיים כגון ברומית איזמלנית וזנב-שועל מצוי.

הקשר בין תכונות פונקציונליות של צמחים ותהליכים אקוסיסטמיים
איור  6מציג את הקשר בין תכונות ה LHS-והתהליכים האקוסיסטמיים כפי שנמדדו בשנה הראשונה
) – (2003ייצור הביומסה וקצב פירוק הנשר )איבוד מסת הנשר( .נמצא כי ייצור הביומסה קשור
באופן הדוק לתכונות ה .LHS-ייצור ביומסה גבוה בחלקות ללא רעייה מיוחס לצמחים גבוהים עם
זרעים גדולים ,ואילו ייצור ביומסה נמוך בחלקות עם רעייה מיוחס לצמחים עם  SLAגבוה .לעומת
התגובה הברורה של ייצור הביומסה ,פירוק הנשר לא מגיב לטיפולי הרעייה ולא בקשר עם אף אחת
מתכונות ה.LHS-

1.0

CM1
SLA
CM2
CH2

ציר 0.425 :2

LP1

גובה הצמח
מסת הזרע
ייצור ביומסה
LP2
יחס ליגנין:חנקן בנשר
CH1

-1.0

איבוד מסת הנשר

1.0

ציר 0.510 :1

-1.0

איור  .6אורדינציה ) (RDAשל ייצור הביומסה הצמחי ואיבוד מסת הנשר )פירוק הנשר הצמחי( משנת .2003
הממוצעים המשוקללים של תכונות ה) LHS-השטח הסגולי של העלה ] ,[SLAגובה הצמח ומסת הזרע(
מופיעים כמשתני סביבה; יחס ליגנין:חנקן בנשר מופיע לצורך פיענוח התוצאות .בכל ציר מופיע אחוז השונות
המוסברת על-ידו – CH2 ,CH1 .רעייה בלחץ גבוה;  – CM2 ,CM1רעייה בלחץ בינוני;  – LP2 ,LP1חלקות ללא
רעייה.

דיון ומסקנות
מממצאי מחקר זה מצטייר תהליך כלל-מערכתי בתגובה להפסקת הרעייה בצומח הים-תיכוני,
עשבוני ,חד-שנתי בכרי דשא .תוך שלוש שנים מהשחרור מרעייה )בניית הגדורות( ,מתאוששים
הדגנים הגבוהים הרב-שנתיים ,בעיקר שעורת הבולבוסין ,המין השולט בצומח העשבוני )

Sternberg

 .(et al. 2000התאוששותו של מין זה גורמת לדיכוי של הדגנים הנמוכים החד-שנתיים והמינים
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הקוצניים החד-שנתיים .שתי הקבוצות האחרונות שולטות בצומח תחת רעייה מסיבות שונות:
דגנים נמוכים חד-שנתיים שולטים מפאת קומתם הנמוכה המאפשר להם להימנע מלהיאכל )Noy-

 (Meir et al. 1989ועדיין ליהנות מתנאי אור מלאים ) ,(Perevolotsky and Seligman 1998ואילו
המינים הקוצניים החד-שנתיים שולטים מפאת קוצניותם המגינה עליהם מפני הרעייה .הגנה זו
חשובה למינים הקוצניים במיוחד לאור העובדה שמינים אלה מבשילים ופורחים בחודשי מאי-יוני
כאשר יתר המינים כבר קמלו.
היות ושעורת הבולבוסין הוא מין גדול ,ותרומתה לביומסה העשבונית רבה ,עלייתה בסולם
הדומיננטיות על חשבון מינים קטנים יותר גורמת לעלייה ניכרת בייצור הביומסה הכללית של
הצומח העשבוני ,עד רמת ייצור הביומסה בצומח הסגור מרעייה לטווח הארוך .בד בבד עם העלייה
בייצור הביומסה ישנה עלייה בייצור ובהצטברותו של הנשר הצמחי .השינויים שמתרחשים בהרכב
הצומח בעקבות הפסקת הרעייה גורמים לשינויים ברורים בערכים המשוקללים של שלוש תכונות
פונקציונליות חשובות – השטח הסגולי של העלה ) ,(SLAגובה הצמח ומסת הזרע .העלייה ביצרנותו
של שעורת הבולבוסין סוגרת את החופה מעל שאר המינים ויוצרת תנאים של תחרות לאור )Noy-

 .(Meir et al. 1989תנאים אלה גורמים לעלייה בשכיחות המינים הגדולים ועלייה בגובה הכללי של
הצומח .תנאים אלה גם יוצרים עדיפות למינים עם זרעים גדולים )לרוב מינים גבוהים( ,המסוגלים
לנבוט דרך שכבה עבה של נשר צמחי ולהתבסס בתנאי צל ) .(Sternberg et al. 2003כמו-כן ,כדי
להתחרות ולהגיע לגובה ,הצמחים נדרשים להשקיע יותר משאבים ברקמות תמיכה .התוצאה
הסופית היא עלייה בגובה הצמח ובמסת הזרע וירידה ב .SLA-מכיוון שהשינויים בהרכב המינים
נובעים בעיקר משינויים בדומיננטיות בין המינים הנפוצים ,ולא בתחלופה של מינים בין הטיפולים
השונים ,נוצר מצב שהשינויים בתכונות הפונקציונליות ברמת החברה משקפים בצורה הברורה
ביותר את השינוי בדומיננטיות בעקבות הפסקת הרעייה .בהינתן נסיבות אלה ,לא קשה להבין מדוע
נכשלה סכימת ה LHS-במערכת זו כאשר נבחנו התכונות ברמת המין .כאשר אין תחלופה של המינים
הנפוצים בין טיפולים שונים ,אין הרבה משמעות לממוצע האריתמטית של התכונה עבור המינים
הנפוצים .ייתכן ויהיו שינויים תוך-מיניים בין הטיפולים בתכונות מסויימות ,כגון  SLAוגובה הצמח,
אולם שינוי במין שכיח פחות שקול כשינוי במין שכיח יותר ,ויכולות להתקבל תוצאות סותרות ולא
הגיוניות .בנוסף ,התוצאה שתתקבל בסופו של דבר לא תשקף את הדינמיקה של הצומח בצורה
הנכונה .על אחת כמה וכמה כאשר אנחנו מעוניינים להבין כיצד שינויים בתכונות פונקציונליות
קשורות לתהליכים אקוסיסטמיים .אם נוסיף את העובדה שנמצאה קורלציה מובהקת בין SLA

ומסת הזרע ברמת המין ,נראה כי סכימת ה LHS-ברמת המין נפסלת כסכימה תלת-מימדית
במערכת עשבונית זו.
כמו שהפסקת הרעייה הפשיעה באופן ברור ומובהק על ייצור הביומסה ,כך ציפינו לראות
שינויים בקצב פירוק הנשר הצמחי בטווח הארוך .הנחתינו הייתה שההבדלים בין הרכב המינים
בטווח הארוך ייצרו נשר איכותי יותר בחלקות הרעייה לעומת הנשר בחלקות ללא רעייה .הנחה זו
התבססה על שני תהליכים שונים :מחד גיסא ייצור מוגבר של רקמות מבניות ורקמות תמיכה
בחלקות ללא רעייה המקשות על פירוק הנשר ,ומאידך גיסא ,שכיחות גבוהה של מינים עם קצב
גידול מהיר ) SLAגבוה( ) ,(Noy-Meir et al. 1989והתחדשות של צמחים אכולים ),(Henkin et al. 2007
ומינים מקבעי חנקן )פרפרניים( בחלקות הרעייה ,אשר כולם עתירות נוטריאנטים וקלים לפירוק.
אמנם נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בתכולת הליגנין )חומר המעכב פירוק הנשר( ,שהייתה גובהה
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חנקן המשמש מדד נפוץ: נמצא הבדל דומה ביחס ליגנין,כן- וכמו,יותר בנשר מחלקות ללא רעייה
 קצב, בניגוד לציפיות. אולם לא נמצא הבדל בתכולת החנקן,(Quested et al. 2007) לאיכות הנשר
 סך כל,על- כקבוצת: יש לכך שתי סיבות עיקריות.פירוק הנשר הצמחי לא השתנה בין הטיפולים
 וההרכב הכימי אינו משתנה באופן, מכלל הביומסה60-80% הדגנים במערכת עשבונית זו מהווים
 רמת הליגנין בדגנים ככלל, בנוסף.שנתיים-שנתיים ורב- חד, גבוהים,משמעותי בין דגנים נמוכים
(חנקן: לכן להבדל בתכולת הליגנין )וביחס ליגנין, והשפעתו על קצב פירוק הנשר זניחה,נמוכה מאוד
 ייתכן ויש תכונות פונקציונליות.בין צומח עם רעייה לצומח ללא רעייה אין משמעות ביולוגית
 אולם מכיוון שתהליך זו לא הגיב לשינויים בתנאי,אחרות חשובות יותר מבחינת קצב פירוק הנשר
 עדיין לא תינתן אפשרות להשתמש בתכונות פונקציונליות של צמחים כדי לחזות שינויים,הרעייה
.בקצב פירוק הנשר בעקבות הפסקת הרעייה
 חברת, בראש ובראשונה.שנתית בכרי דשא- יש מגמה ברורה במערכת העשבונית החד,לסיכום
.הצומח העשבונית בכרי דשא מתאפיינת בשינויים בדומיננטיות בתגובה לשינויים בתנאי הרעייה
 מבחינת, הדינמיקה של המינים הדומיננטיים מהווה מדד טוב לשינויים בחברה כולה,כתוצאה מכך
 עוד מאפיין. תכונות פונקציונליות של צמחים והקשרים ביניהם, ייצור הביומסה,הרכב המינים
חשוב לא פחות בחברת צומח זו היא ההתאוששות המהירה והמרשימה של הצומח אחרי הפסקת
 שתי המאפיינים הללו ביחד מצביעות על יציבות גבוהה במערכת בפני רעיית בקר הנובעת.הרעייה
Perevolotsky and Seligman 1998, Sternberg ) מההיסטוריה ארוכת השנים של הרעייה באזור כולו

.(et al. 2000
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האם קיימת עמידות סביבתית לקדחת קרציות?
הראל איתם ,אריאל שבתאי
היחידה לבקר לבשר ,נוה יער ,מינהל המחקר החקלאי
shabtay@volcani.agri.gov.il

מבוא
קדחות קרצית גורמות נזק כלכלי עצום לעדרי הבקר לבשר ,עם הפסדים שנתיים הנאמדים
במיליארדי דולרים .בארץ אין אומדן מדויק להיקף הכלכלי של הנזק מקדחות קרצית ,בין היתר
בגלל חוסר היעילות שבזרימת הידע מהשטח את הלשכות הוטרינריות .יחד עם זאת ,מגדלים
מסווגים את קדחות הקרצית כאחת מהבעיות המרכזיות של הענף.
על מחוללי קדחות הקרצית העיקריים בישראל נמנים בבזיה בוביס ,בבזיה ביגמינה ,תיילריה
אנולטה ואנפלסמה מרגינלה .מתוכם פרופורציית אירועי הבבזיה היא הגדולה ביותר .טפילי הבבזיה
מועברים ע"י קרצית הבקר ) (Boophilusשהיא קרצית חד-פונדקאית.
ספורוזואיטים של בבזיה חודרים את זרם הדם של הבקר בעת מציצת דם ע"י הקרציה,
ומדביקים אריתרוציטים )תאי דם אדומים( .הם מתמיינים למרוזואיטים ,עוברים חלוקות
בינאריות באריתרוציטים עד להתפוצצותם ,ומתחיל מחזור הדבקה של אריתרוציטים נוספים.
מעקב אחר ההרכב הבוטני של צואת פרות בעדר חט"ל מלמד כי עלוות הצומח המעוצה מהווה
כ 60%-מהדיאטה שלהן בתקופת הזמן שבין מאי וספטמבר .בתקופת זמן זו מתועדים עיקר אירועי
התחלואה בקדחות קרצית .מכיוון שעלוות צמחי החורש ידועה בתכולה הגבוהה של פוליפנולים,
ומכיוון שלפוליפנולים )בעיקר לטנינים( מיוחסת פעילות אנטי פרזיטית ,ערכנו סקר השוואתי בקרב
מגדלי בקר בגליל ובגולן לברור אחוז התחלואה והתמותה מקדחות קרצית בעדריהם .תוצאות
הסקר הראו כי שיעור התחלואה והתמותה של בקר בעדרי הגולן היה גדול באופן מובהק משל עדרי
הגליל ,למרות ממשק חיסונים וריסוסים מוקפד.
ההיפותזה שהתעוררה בעקבות האינפורמציה הנ"ל הייתה כי הזנה בצמחיית חורש יוצרת
עמידות סביבתית מפני בבזיה במסלולים הבאים:
• הספחות של פוליפנולים על ממברנות האריתרוציטים – אתר ההדבקה של בבזיה ,ויצירה
של מחסום פיסיקלי/כימי המקשה על חדירת הטפיל לתוך האריתרוציטים.
• הצטברות פוליפנולים ,מטבוליטים שלהם או של חומרים אחרים בדם ,המפחיתים את
שיעור ההדבקה ע"י פגיעה בטפיל.
• שילוב בין  2המסלולים.
מטרת העבודה המוצגת כאן הייתה לבחון את היתכנות קיומו של המסלול הראשון – שינוי
תכונות ממברנות האריתרוציטים בעקבות ההזנה בצמחיית חורש.

שיטות וחומרים
מהלך המחקר כלל מספר שלבים:
 .1דיגום דם וקרציות מחמישים פרות בחמישה עדרים במרעה החורש ומחמישים פרות בחמישה
עדרים במרעה העשבוני .חלק מהדם הופרד לפלסמה ותאים .הפלסמה שמשה לבדיקת
הצטברות פוליפנולים ופוטנציאל נוגד חמצון ,והאריתרוציטים – לבחינת הרכב הממברנות
)טרם בוצע( .מהדם המלא בצענו בתוך שעתיים מזמן הדיגום אנליזה של שבירות אוסמוטית.
 .2הזנה מבוקרת של פרות בנוה יער בעלי אלון מצוי ,דיגום דם ואנליזת

fluorescence-) FACS

 (activated cell sortingעל אריתרוציטים לברור ספיחה של פוליפנולים לממברנות.
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" .3ציפוי"  in vitroשל אריתרוציטים במיצוי מימי של עלי אלון מצוי ,אנליזות  FACSבמיקרוסקופ
פלואורסצנטי ושבירות אוסמוטית.
 .4אנליזת שבירות אוסמוטית השוואתית בין גזע בקר עמיד לקדחות קרצית )בלאדי( לגזע רגיש
)סימנטל( השייכים לאותו עדר ורועים באותם שטחי מרעה עשבוניים.

תוצאות ודיון
ריכוז הפוליפנולים בפלסמה של פרות ממרעה החורש ) (0.79 ± 0.18 mg/mlהיה גבוה באופן מובהק
) (P<0.001מזה של פרות המרעה העשבוני ) ,(0.68 ± 0.11 mg/mlעובדה הרומזת על הצטברות
פוליפנולים בפלסמת פרות החורש ,שמקורם כנראה בעלווה .לאור העובדה שהדיגום נעשה באביב,
אנו משערים כי ההבדלים עשויים להיות גדולים יותר בקיץ ובסתיו ,זאת מאחר ותכולת
הפוליפנולים בצמחייה עולה בתקופות אלו .ידוע מהספרות כי הספיגה של פוליפנולים ,ובעיקר של
טנינים נמוכה .שלא בהתאמה לכך ,התוצאות הנ"ל מלמדות כי הזמינות הביולוגית של חומרים אלה
יכולה לגדול ,כתלות בסוג המזון ,לפחות כאשר מדובר בעלוות חורש .מאנליזת השבירות
האוסמוטית ההשוואתית ניתן לראות כי אריתרוציטים של פרות החורש עמידים יותר לשוק
אוסמוטי בהשוואה לאריתרוציטים של פרות המרעה העשבוני .ואכן ,דרושה תמיסה היפוטונית
יותר ) (0.47 ± 0.04% NaClבפרות החורש בהשוואה לפרות המרעה העשבוני ) (0.52 ± 0.03% NaClכדי
לגרום ל 50%-המוליזה של האריתרוציטים ) .(P=0.004ראוי לציין כי מובהקות זאת מתקיימת
בתחום ערכי ההמוליזה של  0.35-0.6%מלח .נתונים אלה עשויים ללמדנו על כך שהתכונות
הפיסיקליות של ממברנות האריתרוציטים השתנו כתוצאה מספיחה של חומרים עליהן ,וההנחה
היא כי מדובר בפוליפנולים.
איור  :1שבירות אוסמוטית.
השוואת השבירות האוסמוטית
של אריתרוציטים מפרות
במרעה עשבוני ובמרעה
החורש .לפרות החורש שבירות
אוסמוטית נמוכה יותר
) ,(P=0.004מה שעשוי להעיד
על שינוי התכונות הפיסיקליות
של הממברנה ,כנראה בעקבות
ספיחה של פוליפנולים עליה.

כדי לקבל מושג בהיר יותר לגבי אפשרות ספיחתם של פוליפנולים שמקורם בצמחיית חורש
לאריתרוציטים של בקר ,ערכנו בנוה יער ניסוי הזנה מבוקר בעלים של אלון מצוי ,במשך חמישה
שבועות .עלים טריים נקטפו שלוש פעמים בשבוע ביער הסוללים והוגשו לפרות הניסוי באופן פרטני.
פוליפנולים ידועים כחומרים פלואורסצנטיים ,ומה שביקשנו לראות כאן הוא האם הפלואורסצנסיה
של האריתרוציטים תשתנה בהשפעת ההזנה בעלי אלון .ואכן ,אנליזות של  FACSהראו כי חמישה
שבועות של הזנה בעלי אלון גרמו להגברת הפלואורסצנסיה של התאים .ניסוי זה מחזק את ההבחנה
שתוארה לעיל ,כי פוליפנולים מהמזון נספגים אל הדם ונספחים על ממברנות האריתרוציטים.
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בניסוי נוסף ,הדגרנו  in vitroאריתרוציטים עם מיצוי מימי של עלי אלון מצוי .גם כאן מדדנו
העצמה של הפלואורסצנסיה כתלות בריכוז המיצוי ,הן באנליזת  FACSוהן בפרפרטים של
מיקרוסקופ פלואורסצנטי )איור  .(2בדומה למתואר בסעיף  ,2הייתה העצמה של פלואורסצנסיית
האריתרוציטים בעקבות ההדגרה עם המיצוי .יתרה מכך ,ניסוי זה מדגים כי לאריתרוציטים יש
קיבולת ציפוי ,אשר משתנה ככל הנראה כתלות בזהות הפוליפנול ,ושבמקרה של מיצוי מימי של עלי
אלון מצוי היא כ .50 mg/ml -עוד הראנו בניסוי זה ,כי בנוסף להעצמת הפלואורסצנסיה,
לאריתרוציטים שצופו במיצוי מימי של עלי אלון היה היסט של השבירות האוסמוטית לכוון
ההיפוטוני ,בדומה למתואר בפרות החורש .למרות הפלואורסצנסיה הטיפוסית של פוליפנולים ,ניתן
לטעון כי הקישור לממברנה אינו בהכרח של הפוליפנולים .לפיכך בצענו הדגרה של אריתרוציטים עם
פוליפנולים נקיים מסחריים ,והראנו באנליזות פנולים ואנטיאוקסידנטיות כי פוליפ נולים נקשרים
באפיניות משתנה לממברנות של אריתרוציטים )נתונים לא מוצגים(.
איור  :2השפעת ההדגרה  in vitroשל אריתרוציטים עם מיצוי מימי
של עלי אלון מצוי על הפלואורסצנסיה שלהם  -אנליזת .FACS

10 mg/ml

ביקורת

50 mg/ml

100 mg/ml

אריתרוציטים הם התאים אליהם חודרים טפילי הבבזיה עם מציצת הדם ע"י הקרציה ,כדי
לחמוק ממערכת החיסון .הם מתרבים באריתרוציטים ,גורמים להמוליזה שלהם ואז מדביקים
אריתרוציטים נוספים .בקר הבלאדי ידוע בעמידותו הגבוהה יותר לקדחות קרצית יחסית לגזעים
האירופאים היצרנים .כדי להבין האם תכונות ממברנות האריתרוציטים משחקות תפקיד גם
במקרה של עמידות גנטית לקדחות קרצית ,בצענו אנליזת שבירות אוסמוטית בפרות בלאדי
וסימנטל מאותו עדר מסחרי ,והרועות באותן חלקות מרעה .ובאמת ,בדומה למתואר בפרות החורש
בהשוואה לפרות המרעה העשבוני ,גם בפרות הבלאדי היה היסט של השבירות האוסמוטית לכוון
ההיפוטוני ,בהשוואה לגזע הסימנטל )תוצאות לא מוצגות( .תוצאות אלה יכולות ללמד כי קיימת
הקבלה מנגנונית בין העמידות הסביבתית והעמידות הגנטית לקדחות קרצית ,ושמהותה היא שינוי
בתכונות הממברנה של האריתרוציטים .מוטציה גנטית הגורמת לקשיחות ממברנת האריתרוציט
תוארה בבני אדם כמקנה עמידות למלריה ,טפיל שמנגנון ההדבקה שלו דומה לזה של בבזיה.
מסקנות :לאור האמור לעיל ,אנו סבורים כי הזנה בתערובת נכונה של פוליפנולים שמקורם
בצמחיית החורש הים-תיכוני ,יכולה להוות אפיק חדש במחקר להגנה מפני בבזיה בבקר )ובאדם(
ומלריה באדם .חיפוש הרכב הפוליפנולים הספציפי וניסויי הדבקה  in vitroו  in vivoיאוששו או
יפריכו היפותזה זאת.
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קיימות והמשכיות ביער פארק אלון התבור :השפעת שריפה ורעיית בקר
אורנע רייזמן-ברמן ,1זלמן הנקין ,2דידי קפלן

3

 1המחלקה לחקלאות באזורים צחיחים ,המכונים לחקר המדבר ,אוניברסיטת בן-גוריון בשדה בוקר
 2המחלקה למשאבי טבע ,נווה יער ,מינהל המחקר החקלאי
 3אקולוג מחוז צפון ,רשות הטבע והגנים ,עתיקות מגידו 19230
oreisman@bgu.ac.il

תקציר
המערכת האקולוגית הייחודית של יער-פארק אלון תבור הינה שכבתית ומורכבת מעצי אלון תבור
) (Quercus ithaburensisבעלי מפזר מרווח ועשבוניים הצומחים מתחתם וביניהם .לעיתים ,שכבת
שיחים מעוצים ,מלווה אף היא .משום ערכה היערני ,החקלאי והאקולוגי הגבוה של מערכת זו,
מתפקדים שטחי יער-פארק אלון-תבור כמערכת רב-תפקודית ,המנוצלת תוך כדי חפיפה הן למרעה
לבקר ,והן כשטחי תיירות ושימור .שכיחות שריפות פראיות באקוסיסטמות ים-תיכוניות ככלל
ובמערכת זו כפרט ,גבוהה ,והנזק שלהן פוגע ברב-תפקודיות המערכת.
מחקר זה עוסק ביציבות יער-הפארק לשריפות פראיות תחת רעיית בקר ובבחינת השפעת
חומרת השריפה שחווה כל פרט ,מבנה ושלב ההתפתחות של הפרט לפני השריפה ,והאינטראקציה
ביניהם ,על תהליכי שרידות ,התאוששות והתחדשות אחר השריפה בנוכחות רעיית בקר .התפלגות
הגילאים בשני אתרי המחקר ,הסוללים ובית קשת ,מורה כי היער שלפני השריפה היה מורכב בעיקר
מעצים בוגרים בעלי גזע מרכזי עבה )מעל  20ס"מ(.
התוצאות העיקריות של המחקר מאבחנות באופן כמותי ומדויק אילו עוצמות שריפה פוגעות
במערכת ואלו עוצמות אינן מזיקות או המערכת מספיק גמישה לפגיעתן .כמו כן ניתן ללמוד
מתוצאות המחקר איזה מבנה עץ )קוטר גזע ומספר גזעים( עמיד לשריפה פראית ואיזה אינו עמיד
ומה המבנה אשר יקנה יציבות למערכת ויאפשר התאוששות הנוף העל-קרקעי או/ו התחדשות
מסורים ,בשנים הראשונות שלאחר השריפה .נמצא כי עוצמת שריפה בינונית )חריכה של המצע
והעץ( אינה פוגעת בעץ ,ואילו עוצמת שריפה אשר מכלה את המצע סביב העץ גורמת לתמותת הנוף
העליון גם בגזעים בעלי קוטר גדול .עוצמת שריפה בינונית מתאימה מאוד לממשק בעזרת שריפה
יזומה .פרטים בעלי קוטר גזע מעל  20ס"מ ,עמידים לשריפה ושורדים אותה גם אם קיימת פגיעה
מסוימת בחופת העץ .מתחת לקוטר זה פגיעת השריפה בעץ יכולה לגרום לתמותה מוחלטת או
להכחדת הנוף העליון והתחדשות מסורים .גזעים שקוטרם מעל  6ס"מ ועד ל 25-ס"מ ,הם בעלי
כושר גבוה של ההתחדשות מנצרים .כושר ההתחדשות מנצרים יורד בקטרים מעל  25ס"מ .ככל
שחומרת השריפה גבוהה יותר כושר ההתחדשות מנצרים גבוה יותר .בעוצמת שריפה חלשה או
בביקורת ,כמעט ואין התחדשות מנצרים )פחות מ) (1%-ראה איור  – 1דגמי התאוששות משריפה
באלון תבור( .סה"כ כ 60%-מהעצים בשטח השרוף מתחדשים מנצרים ,בין אם אלו מניצים מהגזע
הראשי או מגזעים נלווים בעלי קוטר קטן יותר .סך-כל התמותה הוא כ .10%-קיים יחס ישר מובהק
בין מספר הגזעים לעץ לבין מספר הסורים המתחדשים כלומר ,מבנה מרובה גזעים מבטיח
התחדשות טובה יותר אחר שריפה.
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השפעת הרעייה על צמיחת הנצרים המתחדשים ניכרת באופן הדרגתי ואיטי .שלוש שנים
ממועד פרוץ השריפה ,ולאחר כשנה ממועד הרחקת הרעייה ,ניתן היה לראות כי אורך הסורים גדול
יותר בתוך הגדורות אך עדיין לא מובהק ,בשל ומספר שנות התצפית קטן )הגדורות הוקמו לאחר
שתי עונות התחדשות( .ארבע שנים ממועד פרוץ השריפה ושנתיים ממועד הרחקת הרעייה ניתן
לראות כי כ 50%-מן הנצרים המתחדשים מחוץ לגדורות ואשר נמצאים תחת רעיה ,הראו צמיחה
והתעבות שלילית ואילו הנצרים המתחדשים בתוך הגדורות היה רק צימוח חיובי.
אפשר לומר כי אפשר ללמוד מן המחקר על התחדשות ודינמיקת סורים בהשפעת הרחקת נוף
עליון של העץ ,גם במקרים בהם השריפה אינה הגורם להפרעה ולהתחדשות .גורמים כגון אלו
המביאים להתחדשות מנצרים ,גורמים ל"הצערת" היער ,וראוי לשקול אותם בממשק של יער בוגר.
המחקר ,עד כה ,איפיין היטב את הגורמים המשפיעים על ההתאוששות והתחדשות המידית
אחר השריפה; אולם יש צורך להמשיך ולאפיין תהליכי התחדשות המתרחשים בטווחי זמן
ממושכים יותר ,ביניהם השפעת הרעייה על התאוששות אחר שריפה.
לבלוב
כן

לא

לא

הנצת
סורים

כן

איור  .1דגמי התאוששות אלון תבור משריפה פראית
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דינאמיקה של חברת צמחים במכלאות צאן נטושות וסביבתן :תהליכים וממשק
אריה וינוגרד ,1אלי צעדי ,2חיים קיגל

1

 1המחלקה למדעי הצמח בחקלאות ,הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ,האוניברסיטה העברית
 2המחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע ,מינהל המחקר החקלאי
ariev@macam.ac.il

תקציר
מישורי הלס של צפון הנגב מהווים פסיפס של שטחי חקלאות שלחין ובעל ושטחים פתוחים
שבחלקם נטועים בעצי יער וחלקם שמורות טבע .חלק גדול מהשטחים הללו משמש לרעיית בעלי-
חיים ,וכולל מרעה ביער ,בשמורות ובשלפים של שטחי הפלחה .הרעייה באזור זה דרושה ממספר
סיבות (1 :ממשק יערות ושטחים טבעיים למניעת שריפות ע"י סילוק עשביה דליקה (2 ,רעיית
שלפים להגדלת הכנסת החקלאים מחד ,ומאידך כמקור מזון לעדרים במחזור רעייה שנתי (3 ,אורח
חיים ומקור פרנסה חשוב לבדווים .אולם השימוש הרב-תכליתי בשטחים הפתוחים מביא לעיתים
קרובות לקונפליקטים בין המשתמשים .לדוגמה ,ברעיה ביערות מיקום המכלאות פוגע בעצים
ובערך הנופי והתיירותי של היער .מחוץ ליער ,היעדר רעייה בשטחים פתוחים גורם להתפתחות
צמחייה עשבונית גבוהה יחסית ,הדוחקת תחרותית גיאופיטים ומיני צמחים בעלי חשיבות לנוף
ולשמירת הטבע .פיתרון לקונפליקטים הנוצרים מחשיפת היערות והשטחים הפתוחים שבצפון הנגב
לרעיית צאן דורש הבנת תפקוד מערכת מורכבת זו.
המחקר עוסק בשני היבטים הקשורים להשפעות רעייה עונתית של צאן על הצומח והנוף
ביערות קרן קיימת ובשטחים פתוחים בצפון הנגב ,והם:
א.

הדינאמיקה של התאוששות הצומח הטבעי בשטח מכלאות הצאן לאחר נטישתן והקשר
לשינויים החלים בתכונות ובמשאבי הקרקע בשטח המכלאות.

ב .פיתוח שיטות לממשק מכלאות הצאן למזעור הפגיעה בצומח הטבעי ,בעצי היער ובנוף,
ולשיקום שטח המכלאות לאחר נטישתן.
סקר של מכלאות נטושות בצפון הנגב מראה כי ההפרעה לצומח בשטח המכלאה היא ארוכת
שנים .העצים שהיו במכלאה או בהיקפה ,לעיתים קרובות נפגעים ומתים .במכלאה מצטברת במהלך
עונת הרעייה שכבה של הפרשות .ברוב המכלאות יָשב הצאן שנים מעטות  -שנה עד שלוש שנים,
ועובי השכבה האורגנית שנותרה מעל פני הקרקע היא סנטימטרים בודדים .במכלאות בהן ישבו
ברצף שנים רבות ,נוצרת שכבה אורגנית בעומק עשרות ס"מ ושכבת קרקע קשיחה עם התגבשות
מלחים ,מתחת לגללים .בשנים הראשונות לאחר הנטישה אין כמעט התפתחות צמחים בשטח
המכלאה .לאחר מכן ,בהדרגה ,מופיעה צמחייה ניטרופילית ושל קוצים המורכבת בעיקר מחלמית
קטנת-פרחים ,כף אווז אשפתות ,גדילן מצוי וסרפד כדורים במקומות מוצלים .בהמשך ,מתדלדלת
הצמחייה הניטרופילית ושטח המכלאה הולך ונכבש ע"י דגניים ,כגון :מיני ברומית ,שיבולת שועל,
מיני שעורה ולבסוף ,חוזרת הצמחייה המקורית .בכל השלבים של הסוקצסיה מרבית הצמחים הם
חד-שנתיים .לכן ,לתכונות ולדינאמיקה של בנק הזרעים ודרכי ההפצה של הזרעים תפקיד מרכזי
בדינאמיקה של השינויים בצומח המכלאות הנטושות .בנוסף ,קיימת דינאמיקה של גיאופיטים
הנעלמים בשטח המכלאה והם מהמינים האחרונים המופיעים עם התאוששות הצמחייה.
במחקר זה נבחן את הקשר בין הדינאמיקה של השינויים בצומח ובבנק הזרעים במשך
הסוקצסיה המתרחשת במכלאות הנטושות והקשר בין שינויים אלה לשינויים החלים במליחות
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- המחקר נערך באזור המוגדר שחון למחצה )סמי.( חומר אורגני,NPK) ובמשאבי קרקע במכלאות
 הצמחייה ברובה עשבונית. ביערות איקליפטוס של הקרן קיימת לישראל בבארי ובפלוגות,(ארידי
 הבנת השפעת רעיית צאן והשינויים החלים בצומח במכלאות לאחר.שנתיים-עם שליטה של חד
נטישתם הכרחית לפיתוח ממשק למזעור ההשפעות השליליות של הרעייה ולפיתרון קונפליקטים
.תכליתית זו-בתוך מערכת רב
Stage 1
Stage 2
Dynamics of Vegetation
change in abandoned
corrals

דינאמיקה של
שינויים בצומח
במכלאות נטושות

283 ± 28 g/m2

High salinity and N, P, K

Gradual reduction N, P, K
Stage 3
Stage 4

Seed sources:
Sylibum: wind dispersed

104 ± 26 g/m2
17 ± 3
New corral

g/m2

Chenopodium, Malva:
endozoochory

Pattern of change in abandoned sheep corrals
Recovery ~ 15-20 yrs

Wind dispersed
Silybum

Transient
seed source
Nitrophilic
species
Nitrophilic
Annual
annuals
grasses

Stage 1

Abandoned
corral

Stage 2

Stage 3

Endozoochory
Chenopodium
Urtica pilulare
Malva
annual legumes

Seed dispersal

דגם השינוי
במכלאות צאן
נטושות

Annual grasses,
forbs, geophytes

Stage 4

Natural
vegetation

Salinity decreases with rain. Decomposition of faeces. Depletion of N,P,K

תהליך השיקום של הצומח הטבעי במכלאה
 שנים20- ל15 נטושה של כבשים לוקח בין

מכלאת צאן נטושה ביער בארי
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ההשפעה של תרחישי שינויי אקלים על שטחי מרעה
רקפת שפרן-נתן ,1טל סבוראי ,1אבי פרבולוצקי

2

 1המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 2המחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע ,המכון למדעי הצמח ,מרכז וולקני  -מינהל המחקר החקלאי
shafranr@bgu.ac.il

תקציר
אחת השאלות המרכזיות לגבי התגובה של צומח חד-שנתי לשינויי אקלים חזויים וצפויים היא האם
המערכות האקולוגיות העשבוניות יעברו למצב חלופי או ישמרו על יציבותן ,למרות שינויים
קיצוניים בתנאים הסביבתיים .במחקר זה נבדק האם התגובה של צומח עשבוני חד-שנתי לתרחישי
שינויי אקלים חזויים וצפויים יביא לשינוי בגמישות המערכת האקולוגית באזור החצי-צחיח .לצורך
כך חושב מודל המבוסס ממ"ג )מערכות מידע גיאוגרפיות( ברזולוציה מרחבית ) 25 × 25מ' לתא(
ועיתית )רזולוציה יומית( גבוהה ,החוזה באופן יומי את תנאי זמינות המים המיטביים לתהליכי
נביטה וייצור ראשוני .לצורך כך שולבו תנאי מזג-אוויר יומיים משני אתרים המציינים את גבולות
האזור החצי-צחיח  .הגבול העליון ברמת כורזים ) 550מ"מ( וגבול התחתון באזור הישוב להבים )300
מ"מ( .תוצאות המודל אומתו כנגד קצירי ביומסה ,אימות אשר הוביל לחיזוי ארוך טווח של הייצור
הראשוני השנתי בשני אתרי המחקר.
חושב מבחן הבודק שינויים  change detection analysisשנעשה לחיזוי רב עיתי בשני
האתרים .הניתוח הראה שגם בשנים בהן תנאי מזג האוויר גורמים לדלדול בכמות ייצור הראשוני
באותה עונת צימוח או לאורך מספר עונות ,בעונה או בעונות שלאחריהן יש התאוששות בכמות
הייצור הראשוני וחזרה לכושר ייצור ראשוני מיטבי.
כמו כן ,חושבו ששה תרחישי שינוי אקלים (1 :ירידה בכמויות הגשם;  (2עלייה באידוי השנתי
בכ 10%-והטמפרטורה השנתית ב 1.5-מעלות צלזיוס;  (3עלייה בעוצמת אירועי הגשם לעומת ירידה
בתדירות;  (4דחיית תחילת העונה לחודשים הקרים בעונת הצימוח;  (5עצירת גשמים ארוכה
באמצע העונה;  (6הקדמת סיום העונה.
התוצאות מראות כי :א( ירידה בכמות המשקעים ) 5-35%מכמות הגשם השנתית( לא השפיעה
על כושר הייצור הראשוני בכרי-דשא ,אבל באזור להבים ירידה בכמות הגשם בעיקר בין 25-35%
תוביל לירידה בכושר הייצור הראשוני לערכים נמוכים .ב( תוצאות זהות התקבלו כאשר
הטמפרטורה עלתה ב 1.5-מעלות צלזיוס והאידוי עלה ב 10%-ותרחישים בהם עוצמת אירועי הגשם
עלתה על התדירות וכאשר התרחשו באמצע העונה עצירות גשמים לפרקי זמן ממושכים .ג( לעומת
זאת ,כאשר תחילת העונה נדחתה לחודשים הקרים וכאשר סוף העונה הוקדם ערכי הייצור הראשוני
ירדו מאוד ,אך עדיין בשני אזורי המחקר נשארו בטווח של שנים אמיתיות.
תוצאות אלו מרמזות כי המערכת האקולוגית העשבונית החד-שנתית באזור החצי-צחיח
גמישה לשינוי אקלים צפויים וחזויים ורק שינוי קיצוניים יותר יובילו אולי לפגיעה והידלדלות
בכושר הייצור הראשוני.
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הכנס ה 19-של האגודה הישראלית למדעי המרעה :י ו ם ס י ו ר
יום ג' 15 ,במרס 2011

ארגנו :חנוך צורף )מנהל אזור ההר( ,משה צוקרמן )יערן אזור ההר(
מטרות היום
מטרת על :אתגרים בניהול שטח למניעת שריפה – השימוש בבעלי חיים.
הדגשת מתארי רעיה שונים )עדרי קבע ,חוות בודדים רעיה עונתית וכו'( מנקודת מבטו של מנהל
השטח.
 .1התאמת מתארי הרעיה השונים לצרכי הניהול.
 .2יתרונות ומגבלות של כל מתאר.
 .3קידום רעיונות לעידוד וסבסוד רעיה ,על מנת להגדיל את היצע העדרים שיתנו תשובה
לצרכי ממשק השטח.
מסלול הסיור
 .1חוות בודדים – אבישי יערן
 .2עדר ביישוב קבע – נס הרים
 .3רעיה ניידת מתמשכת – נחל רפאים
 .4עדר מעלה כסלון )שואבה(
 .5חוות הר הרוח  +צהרים פיקניק מגבינות המקום
תכנים
צרכי מנהל השטח – רעיה בעוצמות הנכונות במקום ובזמן המתאים .עיקר מטרות הרעיה הן:
מניעת שריפות ,עיצוב חורש ויער ,הגדלת מגוון מינים.
רעיה עונתית – יתרונות :מאפשרת הכוונת הרעיה למקום הרצוי ,מעט תשתיות נדרשות ,אין בעיות
סטטוטוריות .חסרונות :אין אפשרות לבצע רעיה כל השנה במידה ונחוץ )בעיקר לעניין קווי החיץ(,
כמות העדרים הזמינים הולכת ופוחתת עם השנים.
רעיה ניידת מתמשכת – מתכונת חדשה לרעיית עדרים ניידים ,כאשר הרעיה מתמשכת כל השנה,
העדר מתנייד אחת ל 2-3 -חודשים .יתרונות :נותן תשובה טובה לצרכי ניהול השטח ,העדר עובר
עפ"י תכנון ארוך טווח לתאי השטח הרצויים .מעט תשתיות נדרשות .רעיה בכל עונות השנה.
חסרונות :כמות עדרים זמינים קטנה ,תקנות מגבילות של משרד החקלאות שיש לשנות.
חוות בודדים – יתרונות :מאפשר רעיה במקומות מרוחקים יחסית מישובים ,מהווה אטרקציה
תיירותית משמעותית .חסרונות :מחייב בינוי רב בשטחים הפתוחים כולל מגורי קבע ,מכלאות,
מחלבה ,קליטת קהל ועוד .ברוב המקרים מסיבות כלכליות האתר הופך למסעדה/אולם אירועים או
כל רעיון כלכלי אחר .עדר קבוע שאינו יכול לעבור לתאי שטח חדשים ,ואו כיוון הרעיה עפ"י
צרכי השטח .קק"ל מתנגדת להקמת חוות חדשות .כמו כן לא תעודד פיתוח חוות קיימות .עתיד
החוות הקיימות יוכרע בוועדות התכנון השונות.
עדר ביישוב קבע – יתרונות :ניתן להקים תשתיות רבות היקף כחלק מישוב קיים ,מאפשר פעילות
מסחרית ויצור גבינות ,החזקת עדרים גדולים ,נותן כיסוי לחלק גדול מצרכי הרעיה .חסרונות :עדר
קבוע שטווח השפעתו מוגבל יחסית ,קיימים מעט עדרים פעילים.
מכלאות זמניות – רעיון המקודם ע"י משרד החקלאות .הכוונה לרכוש מערכת של מכלאות ניידות
כרכוש של הגוף מנהל השטח .המכלאות יושכרו לעדרי קבע מהאזור ויועברו אחת לשנה לכל היותר
לאתר חדש .קק"ל חוששת מאוד מפיתוח הרעיון .להערכתנו מכלאה כזו תהפך מהר מאוד לחוות
בודדים .יתרונות :מאפשר קיום רעיה במקומות מרוחקים מישובים ,ניתן לניוד חלקי ,אך לא בזמן
ולמקום הרצויים לנו .חסרונות :מחייב תשתיות נרחבות יחסית בשטח הפתוח ,ניידות חלקית ,חשש
מאיבוד שליטה.
51

דגשים
העדפות קק"ל – ככלל לצרכי ניהול השטח רצוי עדרים ניידים ככל האפשר ,המצריכים תשתיות
מעטות בשטחים הפתוחים .לאור זאת להלן סדר העדיפות של קק"ל למתארי הרעיה השונים:
• עדיפות ראשונה – רעיה ניידת מתמשכת
• עדיפות שנייה – רעיה עונתית ועדרי קבע בישובים
• עדיפות שלישית – מכלאות ניידות )רכוש קק"ל( אם בכלל ,זאת לאחר פיילוט ראשון של
שנתיים לפחות
עידוד היקף הרעיה
היקף הרעיה היום רחוק מלספק את צרכי השטח .לאור זאת קק"ל סבורה שיש למצוא שיטות
לעידוד הקמת והחזקת עדרים .להלן מספר הצעות להגדלת היקף הרעיה:
תקנות – שינוי תקנות משרד החקלאות כך שתתאפשר רעיית עיזים פורמאלית ,ואפשרות רעיית
בדואים ניידת מתמשכת לאורך כול השנה.
רעיה עונתית – סבסוד הסעת העדר ואספקת מים לעדר הרועה עפ"י תוכנית.
עדרי קבע – סבסוד תשתיות לעדרים קיימים ועדרים חדשים ,סבסוד הקמת עדר ,הקטנת דמי
חכירה ,מתן שטח נרחב לראש הרעייה.
הקטנת אגרות – הרועים היום משלמים אגרות רעיה למדינה ,שיש להן משמעות כלכלית .לפני
שנתחיל כל סבסוד שהוא ,כדאי להקטין גבייה זו.
תשלום עבור רעייה – תשלום ישיר לעדר עבור רעייה עפ"י תוכנית קפדנית .התשלום יעשה על בסיס
ביצוע דונמים ברמת אכילה שתקבע .שיטה זו מקובלת מאוד בספרד ,צרפת ומתחילה בארה"ב.
מומלץ להתחיל ולנסות בעדר אחד .יודגש שהתשלום רק עבור שטח הנמצא בתוכנית עפ"י
צרכי מנהל השטח.
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חוות יערן
בר ואבשלום יערן
ת.ד 251 .בית שמש 99101

ממשק הרעיה בחוות יערן מתבסס על כמה יסודות:
 .1מרעה פתוח )לא מגודר( בשטח חורש סבוך שחלקו בשמורה וחלקו פארק קק"ל )בסך הכל
כ 3000-דונם(.
 .2שימוש בעזים מהזן המקומי.
 .3מרעה קבע – כשבסיס היציאה למרעה מתוך השטח.
 .4בעלי העדר מתפרנסים מחקלאות בלבד והם הרועים.
שיטת רעיה שמביאה את העזים יום יום לאזור חדש תמנע רעיית יתר .לעומת זאת בשטח
מגודר שבו העזים מסתובבות חופשיות בלתי אפשרי למנוע רעיית יתר .עזים ישובו לאותו האזור
אותו הן מכירות ,ולא יסטו למקום חדש ,גם כאשר השטח סובל מרעיית יתר – רק רועה שמוביל
אותן ויוזם פתיחה של שבילים חדשים ימנע רעיית יתר וכך ייעל את המרעה.
העזים המקומיות מותאמות מכל הבחינות :לאקלים ,למחלות מקומיות ולמזון המקומי.
עמידותן משפרת את ניצולת המזון שלהן ובסופו של דבר את ההשפעה האקולוגית שלהן במרחב.
בנוסף ,יש יתרון לעז המקומית משום שאחוז החומר היבש )הגבן( בחלב העז המקומית גבוהה ככל
שתזונתן מבוססת יותר על המרעה .הדבר מפצה על כמות החלב הפחותה של הזן המקומי ,ביחס
לזנים המיובאים מאירופה ,ומאפשר רווחים.
העז המקומית מסוגלת להיזון ממרעה בלבד ,שלא כמו זני העזים המיובאים.
העזים המקומיות שלנו מגיעות לתזונה אופטימלית מצומח רב שנתי )מעוצה( ,ומרעה עשבוני
הוא תוספת עונתית בלבד .עדרים שמגיעים למרעה עונתי מנצלים בעיקר צמחיה עשבונית,
והצמחייה הרב שנתית כמעט ואיננה מושפעת ממרעה עונתי .רעייה רב שנתית באזורים של חורש
מעוצה "פותחת" את היער ,מעודדת צימוח לגובה ,מעבה את הענפים המרכזיים ,ויוצרת ריווח בין
הצמחים ,וזה מקטין את סכנת התפשטות האש.
ניהול המרעה מוכרח להיות ע"י בעל ניסיון וידע לאורך שנים – אותו המגדל שחולב כל בוקר,
ושמכיר כל עז לפי אופייה ואילן היוחסין שלה ,רואה ורועה בפרספקטיבה רחבה וארוכת טווח איך
לשמור על האינטרס של השטח לשנים הבאות.
להעדיף מרעה משובח על נוחיות הרועה .לדוגמא מרעה ארוך יותר ורחוק יותר בקיץ ,העדפת
אזורים מעוצים ונושאי פרי :חרובים ,זיתים ,בלוטים ,זרעים של לוטם ,באזור חדש .לעומת
האסטרטגיה של מרעה בתקופת המלטות או באביב :שילוב אזורים עשבוניים בשטח פתוח יחסית.
לסיכום:
החווה שלנו היא ייחודית מכיוון שהיא מתבססת על חקלאות מסורתית ואקולוגית )אורגנית( )ראה
איור  .(1בנינו מערכת שהיא עצמאית )ברת קיימא( ,שבמרכזה העדר והמרעה .כדי שמערכת כזו
תחזיק את עצמה כלכלית ,ולא תסתמך על תיירות )שאיננה יצרנית ואיננה צורך של היער( ,יש
חשיבות לכל אחד מהמרכיבים שמנינו ,ולאיזון שהם מייצרים יחדיו .רעיה רב שנתית ,לאורך זמן
משפרת את העבירות בשטח ,מקטינה את סיכוני התפשטות האש ומגדילה את מגוון המינים בשטח,
אך אין תחליף לעבודתו של רועה מיומן )בעל העדר עצמו( .בלמעלה מחמש עשרה שנים של הממשק
הנ"ל נמנעו עשרות שרפות בלתי נשלטות .השרפות כובו בשלבים התחלתיים ,באמצעים פשוטים.
דאגתנו לשטח ,שהוא מקור פרנסתנו ,היא הגורם שמדרבן לתגובה מהירה ולערנות תמידית .הידיעה
שהמקום הזה הוא ביתנו היחידי והקבוע ,ושחיינו תלויים בשטח המרעה.
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איור  .1מערכת אקולוגית בחוות יערן
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תחנה  :1מבט מאזור חוות יערן אל מפתח נחל שורק ,אזור
בית שמש והשפלה

תחנה  :1בר יערן מסבירה בהתלהבות על הפעילות של
העדר הרועה בשמורת השורק

תחנה  :2עדר כבשים מנס הרים הרועה בסביבת הישוב

תחנה  :2עדר האגודה למרעה מתכנס ליד מקור המים )עין
חוד – מעין השוקת(

תחנה  :3עדר בדואי הרועה עונתית ביערות שליד מבוא
ביתר ,ורכבי הסיור במסדר

תחנה  :3משה )מויש( צוקרמן ,יערן קק"ל באזור והמפעיל
את הרעיה ביער באזור הסיור
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תחנה  :4ערוץ נחל רפאים ,מסילת הברזל לירושלים
מפרידה בין היער הנטוע והחורש .אזור חיץ למניעת מעבר
אש בהקמה

תחנה  :4אוהל משפחה בדואית הרועה באזור החיץ בנחל
רפאים

תחנה  :5אוהל מוגן בפלסטיק המאכלס עוד משפחה
בדואית הרועה במעלה נחל כסלון ,גם כאן מוקם אזור חיץ

תחנה  :5תחנת הסבר במעלה נחל כסלון ,מתחת לשואבה

תחנה  :6חיים הימלפרב )מימין( מחוות הר הרוח מספר
את סיפור המקום

תחנה  :6ארוחת צהרים מאוחרת מפרי העדר של משפחת
הימלפרב
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