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תקציר
מסמך זה מהווה פרק שני לעבודה "ממשקים תומכי מגוון ביולוגי בחקלאות הצמחית המתאימים
לישראל  -ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח" (ישראלי ,ואחרים,
 )2017שפורסמה באוגוסט  .2017חלקה הראשון של העבודה עסק באזור האקלים הים תיכוני,
האופייני לחל קה הצפוני של ישראל .המסמך הנוכחי מרחיב את העבודה בנוגע לחלקה הדרומי
של מדינת ישראל ,המאופיין באקלים יובשני
מטרת המסמך היא לזהות את השפעת קיום החקלאות במדבר על האקולוגיה המדברית ,ולזהות
ממשקים בחקלאות הצמחית התומכים בקיומם של ערכי טבע ומגוון מינים מקומי באזורים
יובשניים .המסמך נערך כחלק מפעילותו של המשרד להגנת הסביבה להכנת תכנית פעולה
לש מירה על המגוון הביולוגי בישראל ,כמיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה ומכון דש"א (
דמותה של ארצנו).
כרקע לעבודה ,חשוב לזכור ולהתייחס להבדל הגדול בין חקלאות באזורי אקלים ים תיכוני ,שבו
ישנו דמיון מסוים (בהיבטים מבניים ,זמינות מים ועוד) בין השטח החקלאי לשטח הטבעי ,לבין
המצב באזורי אקלים מדברי בהם ישנה ניגודיות גדולה בין שטחים טבעיים וחקלאיים .ההשפעות
של החקלאות על מגוון המינים בשטחים מדבריים קשורות בין היתר לניגוד הגדול בתנאים
המקומיים בין שטחים חקלאיים ושטחים טבעיים.
שיטת העבודה מבוססת על ריכוז מחקרים מהספרות העולמית בדבר ממשקים חקלאיים תומכי
מגוון ביולוגי ,שנערכו באזורים בעלי אקלים יובשני וחם (בדומה לישראל) ,ועריכת ניתוח משווה
של הממצאים בכדי לזהות את ההשפעות של קיום החקלאות במדבר ,וממשקים חקלאיים שיש
ראיות מדעיות לתרומתם לשמירת מגוון מינים מקומי באזורים מדבריים.
נמצאו  38מחקרים בספרות המדעית והמקצועית המתייחסים להשפעות האקולוגיות של חקלאות
מדברית ,מתוכם  14נערכו בישראל .בשל מיעוט הפרסומים ,נבדקו מאמרים מדעיים שעברו
שיפוט עמיתים ,לצד פרסומים אחרים כגון דוחות מחקר ,ומצגות שהוצגו בכנסים מדעיים .עבור כל
אחד מהמחקרים שנסקרו מצוין בבסיס המידע המקום בו הוא נערך ,הענף החקלאי (וככל
שמפורט במאמר -הגידול החקלאי הספציפי) ,הקבוצה הטקסונומית שנבדקה בו ,והפרמטרים
האקולוגיים שנבדקו בו (עושר ,שפע ,מגוון או הרכב החברה).
מתוך סקירת הספרות עולות שתי סוגיות מובחנות בהקשר של השפעת החקלאות הצמחית על
מגוון המינים בסביבות מדבריות:
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 .1השפעות עצם קיומה של החקלאות במדבר על המגוון הביולוגי המקומי .מחקרים
הבודקים שאלה זו עורכים השוואה בין שטחים חקלאיים ושטחים טבעיים סמוכים
בסביבות מדבריות ,על פי פרמטרים אקולוגיים שונים.1
 .2ממשקים חקלאיים שונים והשפעתם על מגוון המינים .כאן השאלה היא בדבר הדרך שבה
מנוהל השטח החקלאי במדבר :בהינתן שישנה חקלאות כיצד ניתן לבצע אותה באופן
שיש לו פחות פגיעה במגוון הביולוגי.
נמצאו  18מחקרים הבודקים באופן משווה פרמטרים של מגוון ביולוגי בין שטחים חקלאיים
וטבעיים בסביבות מדבריות .התמונה העולה ממחקרים אלו הינה כי החקלאות מביאה לשינוי
בהרכב החברה של צמחי בר ובעלי חיים ביחס לשטחים טבעיים .עם זאת ,במקומות ובתנאים
מסוימים החקלאות יכולה להוות בית גידול חליפי ולקיים בעלי חיים וצמחי בר מקומיים ,חלקם
נדירים או בסכנת הכחדה ,או להוות מקלט למינים מסוימים בשנים שחונות ,בהן הם מתקשים
לשרוד בטבע.
בנוגע לשאלה השנייה נמצאו  23מחקרים שבדקו ממשקים חקלאיים שונים בסביבות מדבריות
ואת השפעתם על מגוון המינים .2זוהו  14ממשקים חקלאיים שהשפעתם על מגוון המינים נבדקה
במחקרים באזורים מדבריים בעולם 9 .מהממשקים הללו נבדקו גם באזורי אקלים ים תיכוני
ונסקרו בחלק א' של העבודה הנוכחית .בנוסף נבדקו במחקרים  5ממשקים שלא קבלו התייחסות
במחקרים שנערכו בסביבות ים-תיכוניות .בחלק גדול מהמקרים ישנו מאמר אחד בלבד הבוחן את
הממשק החקלאי והשפעתו על מגוון המינים ,כפי שמוצג בנספח לדו"ח.
במצב דברים זה אמנם ניתן לגבש מסקנות בדבר ההשפעה של עצם קיום החקלאות בסביבות
מדבריות ,אך לא ניתן להצביע על ממשקים חקלאיים שישנן ראיות מדעיות חותכות לתרומתם
לשמירה על מגוון המינים באזורים מדבריים .ניתן לראות בממצאי עבודה זו כעין השלמה של
 1יש לציין כי שאלת המחקר המרכזית בעבודה זו הינה בדבר הממשקים החקלאיים השונים
והשפעתם על מגוון המינים .כלומר -בהינתן שקיימת חקלאות באזורי מדבר כיצד ניתן לנהל אותה
בצורה התומכת ואינה פוגעת במגוון המינים .עם זאת ,מרבית ספרות המחקר שנמצאה העוסקת
בחקלאות במדבר והשפעתה על מגוון המינים מתמקדת בשאלת עצם קיומה של החקלאות,
ו השוואה בין המגוון הביולוגי בשטחים חקלאיים ושטחים טבעיים .סוגיה זו איננה מרכזית בכל
הנוגע לחקלאות באזורים ים תיכוניים ,ולכן לא נסקרה בהרחבה בעבודה המתייחסת לאזורי
אקלים ים תיכוניים; עם זאת ,בעבודה על אזורי אקלים ים תיכוני ישנו נספח שכותרתו "השפעות
שליליות של נטישת החקלאות על מגוון ביולוגי  -פירוט תקצירי מחקרים" ובו ישנה התייחסות,
אמנם מזווית אחרת ,לשאלת עצם קיומה של החקלאות באזורים ים תיכוניים ,וההשפעות של
המשך קיומה לעומת הפסקת העיבודים החקלאיים.
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חלק מהמחקרים בדקו יותר מממשק חקלאי אחד; חלקם ערכו בנוסף גם השוואה בין שטחים

חקלאיים וטבעיים ,ונכללים בספירה גם בשאלה זו.
5

המידע שנאסף ונותח בחלק א של העבודה (המתייחס לאזורי אקלים ים תיכוני) ,ולבחון ,בזהירות
ראויה ,חלק מהממצאים וההמלצות שזוהו באזור הים תיכוני גם עבור האזור המדברי ,תוך
התייחסות לשוני הגדול בין שתי סביבות האקלים הללו ,כפי שהוצג לעיל.

6

רקע
מסמך זה מהווה פרק שני לעבודה "ממשקים תומכי מגוון ביולוגי בחקלאות הצמחית המתאימים
לישראל  -ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח" (ישראלי ,ואחרים,
 )2017שפורסם באוגוסט  .2017החלק הראשון של העבודה עסק באזור האקלים הים תיכוני,
האופייני לחלקה הצפוני של ישראל .המסמך הנוכחי מרחיב את העבודה בנוגע לחלקה הדרומי
של מדינת ישראל ,המאופיין באקלים יובשני.
מטרתו של המסמך היא לזהות ממשקים חקלאיים בחקלאות הצמחית התומכים בקיומו של מגוון
המינים באזורים יובשניים ,ולפרט המלצות לכלי מדיניות שיאפשרו קידום של הממשקים הללו.
המסמך מכוון לתמיכה במגוון המינים הטבעי לאזור המדברי ,ולא בהכרח בתמיכה במגוון מינים
כללי .המסמך נערך כחלק מיצירת בסיס הידע לפעילותו של המשרד להגנת הסביבה להכנת
תכנית פעולה לשמירה על המגוון הביולוגי בישראל ,כמיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה
(אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים ) ומכון דש"א.
המסמך מציג סקירה קצרה על אזורים מדבריים ,המגוון הביולוגי והחקלאות האופיינית לאזורים
הללו; ולאחר מכן סקירה של שיטת העבודה ואיסוף המידע ,והמסקנות העולות מסקירת הספרות
שנערכה .בנספח לדו"ח מוצגים בפירוט ממשקים חקלאיים שונים והשפעתם על מגוון המינים
באזורים מדבריים ,כפי שעולות מספרות המחקר.

אזורים מדבריים ,חקלאות ומגוון ביולוגי
פרק זה יציג בתמצית רקע כללי על אזורים מדבריים בעולם ,המגוון הביולוגי והחקלאות
המאפיינים אותם.

אזורים מדבריים בעולם
ההגדרה המקובלת של אזורים מדבריים הינה של אמנת האו"ם למאבק במדבור ( Convention
 .)to Combat Desertificationעל פי הגדרה זו ,אזורים מדבריים הינם אזורים (שאינם בקטבים)
שבהם

היחס

של

משקעים

שנתיים

לפוטנציאל

ההתאדות

והדיות

של

צמחים

) (evapotranspirationהוא בטווח שבין  0.05ל( 0.65-המידע הינו מתוך פרסום של האמנה על
מגוון ביולוגי  .)CBD, 2013 -אזורים בהם היחס נמוך מ 0.05-מוגדרים כ"מדבר צחיח קיצוני".
לפי הגדרה זו ,רוב החלק הצפוני ש ל ישראל מוגדר "צחיח-למחצה" ) (semi-aridואילו הנגב
והערבה מוגדרים כצחיח-קיצוני ) .(hyper-aridבישראל ישנה רצועה צרה בלבד המסווגת
בקטגוריית האמצע "צחיח" ) – (aridראו מפה להלן.
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איור  :2אזורים יובשניים בישראל .מקור המפהCBD, 2013 :

באזורים מדבריים כמות המשקעים הממוצעת נמוכה מ 200-מ"מ בשנה .כמות משקעים כזו בדרך
כלל מאפשרת קיום לכיסוי צמחי נמוך ומעט בעלי-חיים .בנוסף למיעוט המשקעים ,מאופיינים
אזורים מדבריים בדפוס משקעים לא-סדיר ובלתי צפוי בתפרוסת השנתית ובין שנים ( Darkoh,
.)2003
 20מהמחקרים הנסקרים בעבודה הנוכחית נערכו במקומות בהם כמות המשקעים הינה בין 200
ל  500מ"מ ,מתוכם  10מחקרים באזורים בהם כמות המשקעים הינה מעל  400מ"מ .נבחר
לכלול אותם בסקירה לאור סוג החקלאות שנבדקה בהם ,האופיינית לאזורים מדבריים.
הטמפרטורה ,הלחות ,שיעור ההתאדות ,ויכולת אגירת הלחות בקרקע משפיעים על מידת
הצחיחות של האזור המדברי ,ומכאן על יכולת הקיום של צמחים ובעלי-חיים .מבחינת
הטמפרטורה :ישנם מדבריות חמים ומדבריות קרים (למשל במרכז אסיה ,מזרח הרי הרוקי
והאנדים ,דרום אוסטרליה ,ואנטרקטיקה) .בעבודה הנוכחית התייחסנו רק למדבריות חמים .גם
המסלע המדברי מגוון :הוא יכול להתאפיין בדיונות חול ,בסלע חשוף ,ועוד.
אזורים צחיחים וצחיחים למחצה מכסים כ  40אחוז משטח היבשה העולמי ).(ICARDA, 2017
כ  7.5אחוז משטח כדור הארץ מהווה מדבר צחיח-קיצוני ( .)Ben-Gal et al., 2006רצועת
המדבריות העולמית משתרעת באופן כללי בין קווי הרוחב  20עד  30צפון ל  20עד  30דרום ,אם
כי יש מדבריות גם באזורים נוספים .תפוצת המדבריות בעולם כוללת את צפון אפריקה ,דרום
8

מערב אפריקה ,חצי האי ערב ,מרכז אסיה (כולל איראן ועירק) ,צפון מערב הודו ,צפון סין
ומונגוליה ,דרום מערב ארצות הברית ,צפון מקסיקו ,רכס האנדים בדרום אמריקה ודרום מערב
אוסטרליה.

חקלאות באזורים מדבריים
הפעילות האנושית במדבריות התאפיינה לאורך ההיסטוריה באורח חיים נוודי ,עם התיישבות
קבע רק בנאות מדבר .כמות המשקעים המעטה איננה מאפשרת חקלאות בעל המבוססת על
גשמים ,וחקלאות מדברית אפשרית רק באמצעות השקיה ,שהיסטורית התבססה על מעיין מקומי
או קציר גשם .חקלאות מודרנית בקנה מידה גדול אפשרית על בסיס הבאת מים ממקומות אחרים
מחוץ לאזורים המדבריים ).(ICARDA, 2017
כיום ,כ %44-מסך השטחים החקלאיים המעובדים בעולם נמצאים באזורים צחיחים וצחיחים
למחצה ) ,(CBD, 2013אזורים צחיחים הינם המקור לגידולים חקלאיים מרכזיים ,בעיקר דגנים
וקטניות .האתגרים העיקריים בחקלאות באזורים מדבריים הינם :קרקע לא פורייה ,מיעוט מים,
בצורות ואי יציבות המשקעים (.)CGIAR, 2017
בזכות האקלים החם והקרינה החקלאות המדברית יכולה להגיע ליבולים טובים יותר לדונם מאשר
חקלאות באקלים ממוזג ,אך לשם כך נדרשת השקיה הרבה יותר גדולה באזורים מדבריים.
התלות בהשקיה הינה גורם המשפיע על הקיימות ארוכת הטווח של החקלאות המדברית ,על אף
הרווחיות בטווח הקצר ).(Ben-Gal et al, 2006
החקלאות המודרנית באזורים מדבריים מבוססת על השקיה ממי תהום .דפוס השקיה זה איננו
בר קיימא ,שכן קצב ריקון המים מהבארות אינו תואם את קצב המילוי שלהן ,ולאורך זמן הבארות
מתייבשות בשל שאיבת יתר ) .(Ben-Gal et al, 2006בנוסף למי בארות ,החקלאות המודרנית
במדבריות מתבססת על הבאת מים ממקומות אחרים (לדוגמא בישראל – מי קולחין מהערים
בגוש דן המוזרמים לשימושים חקלאיים בצפון הנגב) .מדובר בדרך כלל בחקלאות המגדלת
גידולים חקלאיים שאינם מקומיים ולאו דווקא מותאמים לתנאי המדבר.
ללא ניהול נכון החקלאות המדברית יכולה לגרום לנזק לקרקע ולמשאבי מים .בין היתר ,יכולה
החקלאות להביא לאובדן קרקע כתוצאה מסחף ,הידוק ,ואובדן של חומר אורגני; כמו גם להמלחת
קרקע .מים הנסחפים מאזורים חקלאיים יכולים להביא לזיהום מקורות מים טבעיים בחומרי
הדברה ובעודפי דשנים ).(Ben-Gal et al, 2006
החקלאות המדברית יכולה להיות בת קיימא כאשר היא מתבססת על היתרונות הטבעיים של
המדבר :שעות ארוכות של אור יום ,עונות גידול ארוכות ומיעוט מזיקים .הקיימות של החקלאות
המדברית לאורך זמן תלויה ביכולת לנהל באופן נכון את משטר ההשקיה ,לשלוט ברמת המליחות
במים ובקרקע לאורך זמן ,ולבחור את הצמחים המתאימים למליחות ולבצורת (Ben-Gal et al.,
).2006
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חקלאות ומגוון ביולוגי באזורים מדבריים
המערכות האקולוגיות באזורים יבשים הינן תוצאה של פעילות גומלין בת מאות ואלפי שנים בין
האדם ,החי ,הצומח ,והסביבה (.)CBD, 2013
באזורים שבהם תנאי המדבר הם קיצוניים ,החקלאות מתבטאת ב"-איים" של חקלאות תלוית
השקיה ,המשתרעים על מרחבים קטנים על רקע השטח הטבעי המדברי .בישראל מדובר לעיתים
בגידולים מקורים בבתי רשת וחממות .מאחר והמטריצה החקלאית היא המיעוט והטבע המקיף
(שמור יותר או פחות) מהווה את רוב השטח ,מדובר בסוג ייחודי של אגרו-אקולוגיה ,השונה מזה
האופייני לאזורים שבהם המרחב הינו חקלאי מעובד ברובו ובתי הגידול הטבעיים הינם המיעוט.
השטחים החקלאיים יכולים להוות אזורי מקלט לבעלי חיים מקומיים ,במיוחד בתקופות של בצורת
ותנאים קיצוניים ,כאשר השטחים הטבעיים אינם מציעים משאבי קיום לבעלי החיים הללו (רנן,
דברים בע"פ .)2017 ,מאידך ,השטחים החקלאיים יכולים להציע יותר מדי משאבים (מים ,מזון)
ביחס שאיננו אופייני להיצע המשאבים של הסביבה המדברית הטבעית .חשיפה למשאבים הללו
יכולה להביא להרחבת התפוצה של מינים ים תיכוניים לאזורים מדבריים ,ושינוי המאזן האקולוגי
(רותם.)2014 ,
החקלאות ככלל יכולה להשפיע על מגוון המינים באופנים שונים ,הקשורים לממשקי הדברה,
דישון ,עיבודי קרקע ועוד .השפעות אלו אופייניות לחקלאות בכל אזורי האקלים .עם זאת,
בסביבות מדבריות ישנן לחקלאות השפעות אפשריות ייחודיות ,הקשורות לניגודיות בין הסביבה
החקלאית לסביבה הטבעית :השטחים החקלאיים ,כולל בחקלאות האקסטנסיבית ,הינם יותר
פרודוקטיביים מהשטחים הטבעיים .ההשפעות הקשורות לכך הינן ,בין היתר :משיכת בעלי חיים
וצמחים שאינם שייכים למערכות הטבעית המדברית ומגיעים ומתרבים בסמוך לשטחים
החקלאיים ,על חשבון המינים המקומיים .השקיה במים מליחים ומי קולחין העלולה לגרום ליצירת
קרקעות נתרניות  ,שיש להן השלכה אקולוגית חמורה במיוחד בקרקע לס ,שגם כך חדירות המים
שלה נמוכה .במדבריות חוליים החקלאות יוצרת שינוי נופי כאשר דיונות חוליות ועמקים לסיים
הופכים ,עם פיתוח החקלאות ,מנוף מגבעי ודינאמי לנוף מישורי ויציב (בן ישראל ואחרים.)2011 ,
בדוח מצב הטבע ( 2016שורק ,ואחרים )2016 ,נמצא כי לחקלאות באזורים מדבריים השפעות
שוליים משמעותיות ,וכי בשטחים החקלאיים והשטחים הסמוכים להם הרכב החברה של קבוצות
טקסונומיות רבות הינו שונה מהרכב החברה בשטחים טבעיים המרוחקים משטחים חקלאיים.
ניהול המגוון הביולוגי הינו אחד הכלים לניהול בר קיימא של משאבי הטבע המדבריים לטובת בני
האדם .שמירת המגוון הביולוגי יכולה לסייע בפיתוח חקלאי למטרות של ביטחון תזונתי ,והפחתת
רעב ועוני .למשל ,ניתן ללמוד את מגוון הגידולים החקלאיים המקומיים לשם זיהוי זנים חקלאיים
בעלי תנובה גבוהה יותר או ערכים תזונתיים חשובים יותר ,ניהול המזיקים לחקלאות באמצעות
הדברה ביולוגית ועוד ).)ICARDA, 2017
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חקלאות ומגוון ביולוגי באזורים מדבריים בישראל
בישראל מתקיימות באזור המדברי שתי מערכות חקלאיות:
 .1החקלאות הבדואית ,שיש לה מאפיינים דומים לחקלאות המסורתית במרבית האזורים
המדבריים בעולם ,בהיותה אקסטנסיבית ,מבוססת על משקים קטנים ,גידולים לצרכי צריכה
עצמית או עם נגישות מוגבלת מאוד לשוק ,וקיום לצד מרעה .בתקופה האחרונה החקלאות
הבדואית הולכת ומקבלת בהדרגה מאפיינים הדומים לחקלאות האינטנסיבית האופיינית
לקיבוצים והמושבים במרחב המדברי .מדובר בכ 300,000-דונם ,מרביתם באזור צפון הנגב
(מקור :מכון דש"א ,סקר "צפון הנגב בדגש שטחי הלס".)2017 ,
 .2חקלאות אינטנסיבית של קיבוצים ומושבים ,המבוססת על מיטב הידע והטכנולוגיה ,נהנית
ממעטפת מוסדית תומכת ,ומתבססת על משאבי מים מקומיים (שברובם אינם מתחדשים
באותו קצב שבו צורכים אותם) וגם על הבאת מים מאזורים אחרים בארץ .מדובר בכ1.2-
מיליון דונם ,כמפורט בטבלה  1להלן (מקור :המארג ,דו"ח מצב הטבע.)2017 ,
השטחים החקלאיים באזור ספר המדבר (למשל באזורי הצחיח למחצה במערב הנגב) גדולים
יחסית; לעומת זאת באזורי המדבר הצחיח-הקיצוני (למשל בנגב הדרומי ובערבה) השטחים
החקלאיים קטנים מאוד ביחס לשטחים הטבעיים במרחב ,ומהווים "איים" הצמודים ליישובים.
הטבלה הבאה מציגה נתונים על השטחים החקלאיים באזורים צחיחים בישראל (מקור :נתוני
יחידת הממ"ג של משרד החקלאות ,מנותחים על פי אזורי הניטור של המארג).

טבלה  1שטחים חקלאיים באזורים צחיחים בישראל.
מקור :נתוני יחידת הממ"ג של משרד החקלאות ,מנותחים על פי יחידות הניטור של המארג

שם המרחב

אפיון

סה"כ
שטח
(אלפי
דונם)

סה"כ שטח  %החקלאות
חקלאי מעובד מכלל שטח
המרחב
(אלפי דונם)

 %החקלאות
במרחב
מכלל
החקלאות
בארץ

ספר המדבר

צחיח
למחצה

2,225

1,044

47%

25%

שטחי הלס
בצפון הנגב

צחיח
למחצה

403

61

15%

1%

הר הנגב

צחיח קיצוני

5,016

77

2%

2%

הדרום
הצחיח

צחיח קיצוני

3,956

53

1%

1%
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איור  : 1יחידות הניטור של המארג בדרום ישראל .3מקור :המארג ,דו"ח מצב הטבע2016 ,
דו"ח מצב הטבע (שורק ופרבולוצקי )2016 ,בחן ,בין היתר ,את השפעת החקלאות המודרנית-
אינטנסיבית על מגוון ביולוגי באזורים מדבריים וצחיחים בישראל .הממצאים העיקריים:
 .1באזור הלס – עושר המינים המעוצים ואחוז הכיסוי הכולל בשטח החקלאי נמוך מאשר בשטחי
הבתה הטבעיים .גם עושר המינים העשבוניים נמוך יותר בשטחי החקלאות.
 .2בדרום הצחיח – צפיפות הצמחים המעוצים גבוהה יותר בקרבה לחקלאות ,אך אין הבדל
בעושר המינים ואחוז הכיסוי של הצומח בין חלקות הקרובות לחקלאות לחלקות מרוחקות.
הרכב החברה היה שונה באופן מובהק בין רמות הקרבה לחקלאות .גם בנוגע לעופות לא
נמצא הבדל בעושר המינים בהשוואה בין חלקות קרובות ורחוקות .הרכב חברת העופות,
לעומת זאת ,היה שונה באופן מובהק .בקרב היונקים נמצא כי צבי הנגב והיעל הנובי לא נצפו
 3תכנית הניטור של המארג מתייחסת למערכות אקולוגיות או יחידות גיאוגרפיות ,כאשר בכל
יחידה נערך ניטור של מדדים שונים המאפשרים לקבל תמונה על מצב הטבע באותה יחידה.
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קרוב לשטחי החקלאות ,אלא רק בחלקות מרוחקות; זאת בניגוד לאזורים אחרים בארץ שם
היעלים והצבאים נמצאים בשטחי חקלאות .רמת הפעילות של הדרבן המצוי פחותה בשטחים
הסמוכים לחקלאות .ככלל ,מינים מדבריים מובהקים נמנעים מהימצאות בקרבת השטחים
החקלאיים ,ואת מקומם תופסים מינים כוללניים ,מתפרצים ,מלווי-אדם ובעלי דגם תפוצה ים-
תיכוני.

שיטת העבודה
בסיס המידע
העבודה המוצגת כאן מתבססת על סקירת ספרות של מחקרים מישראל ומדינות ואזורים בעולם
בעלי אקלים צחיח או צחיח-למחצה ,העוסקים בהשפעות והקשרים בין מגוון ביולוגי לחקלאות.
איתור המחקרים נערך בשלושה ערוצים:
 .1חיפוש אינטרנטי המבוסס על מאגרי מידע אקדמאים כמו דעת"א של אוניברסיטת תל
אביב ScienceDirect ,ו .ResearchGate -מילות החיפוש כללו צירופים שונים של
המלים:
א.

Biodiversity, species diversity, species composition

ב.

Agriculture, agro-ecosystem, farming, crops, orchards, plantations

ג.

Desert, dryland, arid, semi-arid

נעזרנו בכלי הרשת של  ScienceDirectו ResearchGate -להפניה למחקרים וחוקרים
מאותו תחום ידע .נערך גם חיפוש במאמרים של כתב העת הייעודי לסביבה מדברית
.Journal of Arid Environments
 .2בדיקה של פרסומים של ארגונים ומכוני מחקר אשר עוסקים בחקלאות באזורים מדבריים
בעולם כמוInternational Centre for Agricultural Research in the Dry Areas; :
;)CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research
Research Program on Dryland Systems; French Associates Institute for
.Agriculture and Biotechnology of Drylands
 .3איסוף מחקרים שנערכו בישראל על בסיס בדיקת אתרי האינטרנט של קרן נקודת ח"ן,
המארג ,שער לחקלאות אקולוגית – קמפוס טבע אוניברסיטת תל אביב ,המעבדה
האנטומולוגית לניטור אקולוגי – אוניברסיטת תל אביב ,מרכז המדע ים המלח והערבה,
ודפי אינטרנט של חוקרים מרכזיים .כמו כן ,בוצעו פניות אישיות לחוקרים ישראלים
בתחום (תכתובות דוא"ל).
המאמרים שנבדקו נלקחו מכתבי-עת מדעיים עם ביקורת עמיתים ) ,(peer reviewedוכן דוחות
ופרסומים של ארגונים מרכזיים הפועלים בנושאים של חקלאות ומגוון ביולוגי באזורים צחיחים,
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דוחות מחקר ,מצגות וחומרים דומים שלא עברו ביקורת עמיתים .זאת ,בשל מיעוט החומר
שנמצא.
סה"כ נאספו לבסיס המידע  38פרסומים ,מתוכם  24פרסומים ממדינות שונות ו 14-מישראל.
המאמרים נבדקו בנוגע למאפייני האקלים באזור שנבחן בהם ,וסווגו ל 2-קבוצות:
 מאמרים המתייחסים לאקלים צחיח שבו כמות המשקעים הממוצעת הינה עד  200מ"מ/שנה
– אותרו  19מאמרים בקטגוריה זו.


מאמרים המתייחסים לאקלים צחיח למחצה ,בו כמות המשקעים הממוצעת היא 200-400
מ"מ/שנה – אותרו  7מאמרים בקטגוריה זו.



מאמרים המתייחסים לאקלים בו כמות המשקעים הינה בין  400-500מ"מ  /שנה – אותרו 6
מאמרים בקטגוריה זו .בישראל סביבות כאלו היו מוגדרות כבעלות אקלים ים-תיכוני ,אך מתוך
קריאה של המאמרים עולה כי נבדקו בהם פעילויות חקלאיות הנפוצות במדבר (גידול צבר
במקסיקו וכדומה) ולכן נבחר לכלול אותם בדיון.

בשל מיעוט המאמרים שנמצאו ,לא נערך מיון הכולל בבסיס המידע רק מאמרים המתארים ניסויי
שדה עם תוצאות כמותיות מובהקות (כפי שנעשה בנוגע לאזורי אקלים ים-תיכוני) אלא נכללו גם
מאמרי סקירה ,מדריכים מעשיים לחקלאים וכיוצא בזה.
הענפים החקלאיים והממשקים החקלאיים שנבדקו במסגרת עבודה זו נוגעים רק לענפים
חקלאיים צמחיים .מאמרים ומחקרים שעוסקים בגידול בעלי-חיים ,למשל בהשפעות של ממשקי
רעייה ,לא נכללו בבסיס המידע.

שיטת הבדיקה והניתוח
בכל מאמר זוהו הפרמטרים הבאים :המדינה בה הוא נערך ,מאפייני אקלים (משקעים
וטמפרטורה) ,הגידול החקלאי שנבדק ,הקבוצה הטקסונומית שנבדקה בהקשר של שמירת מגוון
ביולוגי ,הממשק החקלאי שנבדקה השפעתו על מגוון ביולוגי והפרמטרים האקולוגיים שנבדקו
(עושר ,שפע ומגוון המינים ,והרכב החברה).
המאמרים מוי נו לשני נושאים עיקריים :מאמרים העוסקים בהשפעות של עצם קיום החקלאות
במדבר ,ומשווים בין המגוון הביולוגי בשטחי חקלאות למגוון הביולוגי בשטחים טבעיים סמוכים;
ומאמרים העוסקים בממשקים חקלאיים ,כלומר בדרך שבה מנוהל השטח החקלאי במדבר.
המאמרים העוסקים בשאלת ניהול השטח החקלאי מוינו לממשקים מרכזיים ,כאשר עבור כל
ממשק נערך "כרטיס ממשק" המתאר את מאפייניו ,הפעולות החקלאיות הנדרשות לביצוע
הממשק ,הקבוצות הטקסונומיות עליהן הוא משפיע ,וההשפעות האפשריות שלו על היצרנות
החקלאית .בסוף כל כרטיס ממשק מובא תקציר של המחקרים שבדקו אותו.
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תוצאות
המדינות בהן נערכו המחקרים שבבסיס המידע
המחקרים שנבדקו נערכו ב 12-מדינות שונות ,באסיה ,באפריקה ,באמריקה הצפונית והדרומית,
ובאוסטרליה (איור  15 .)2מתוך המאמרים בבסיס המידע נערכו בישראל (כללנו בבסיס המידע
גם מצגות ,דוחות מחקר ,דיווחי חוקרים על מחקרים בהכנה וחומרים דומים שהנגישות אליהם
במדינות אחרות נמוכה יותר) .חמישה מהמאמרים מתייחסים למספר מדינות – מאמרי סקירה
המרכזים ממצאי מחקרים ממספר מדינות באסיה ובאפריקה.

המדינות בהן נערכו המחקרים בבסיס המידע
ארה"ב ארגנטינה אוסטרליה
3%
5%
5%

מדינות שונות
12%

ירדן
3%
מצרים
10%

מקסיקו
12%
ניז'ר
 3%סין
2%
ספרד
2%

ישראל
39%

קזחסטאן
2%

תימן
2%

איור  :2התפלגות המחקרים שנאספו בבסיס המידע בחלוקה לפי מדינות

הענפים החקלאיים במחקרים שבבסיס המידע
כ 37%-מהמאמרים מתייחסים למטעים ,לירקות או למטעים וירקות גם יחד .מטעים וירקות הם
הגידולים הנפוצים בישראל באזורים המדבריים .כ 30%-מהמאמרים מתייחסים לגידולי שדה.
גידולי שדה הם גידולים נפוצים באזור הצחיח-למחצה של צפון הנגב 28% .מהמאמרים עוסקים
במגוון רחב של גידולים חקלאיים ,ללא התמקדות בגידול ספציפי (איור .)3
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ענף חקלאי אליו מתייחסים המאמרים בבסיס המידע
ירקות
7%

קרקע חקלאית נטושה
2%

גינות נוי
3%

מטעים וירקות
7%
גידולי שדה
30%

מטעים
23%
מעורב
28%

איור  :3התפלגות המחקרים שנאספו בבסיס המידע בחלוקה לפי ענף חקלאי

הקבוצות הטקסונומיות במחקרים שבבסיס המידע
באזורים מדבריים נבחן מגוון רחב של קבוצות טקסונומיות (זאת בהשוואה למחקרים שנערכו
באזורי אקלים ים-תיכוני ,שהתמקדו בעיקר בציפורים ובפרוקי-רגליים) .כ 28%מהמחקרים בבסיס
המידע עוסקים בפרוקי-רגליים ,כאשר  14%מהמאמרים בבסיס המידע עוסקים במאביקים ו9%-
מסך הכל המאמרים עוסקים בעכבישים .ראוי לציין כי למאביקים ולעכבישים (המהווים אויבים
טבעיים למזיקי חקלאות) תרומה חשובה לפעילות החקלאית ,ויתכן כי שיקול זה השפיע על
הבדיקה שלהם במחקרים .בהשוואה לאזורי אקלים ים-תיכוני רק  12%מהמאמרים באזורים
המדבריים עוסקים בציפורים 7% ,מהמחקרים עסקו בהשפעת החקלאות על הפסיפס הנופי
הכללי ,ו  14%מהמאמרים עוסקים במגוון של קבוצות טקסונומיות ,ללא התמקדות בקבוצה
ספציפית (איור .)4
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הקבוצה הטקסונומית שנבדקה במאמרים בבסיס המידע
פרוקי רגליים אחרים
5%

מגוון גידולים
חקלאיים
2%
מעורב
14%

עכבישים
9%

צמחיה
12%
מאביקים
14%

ציפורים
11%

זוחלים
5%

יונקים בינוניים
וגדולים
5%

מכרסמים
7%

מגוון ביולוגי בקרקע
9%
מרכיבי הנוף
7%

איור  :4התפלגות המחקרים שנאספו בבסיס המידע בחלוקה לפי קבוצה טקסונומית
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הפרמטרים האקולוגיים במחקרים בבסיס המידע
במחקרים שבבסיס המידע נבדקו פרמטרים אקולוגיים שונים (איור  ,)5כאשר במרבית המחקרים
נבדקו מספר פרמטרים אקולוגיים 24% .מהמחקרים בדקו את הרכב החברה של בעלי חיים או
צמחים;  21%מהמחקרים בדקו את השפע או צפיפות הפריטים;  20%בדקו את מגוון המינים; ו-
 17%את עושר המינים .ב 18%-מהמחקרים נבדקו פרמטרים נוספים :דפוסי תנועה של בעלי
חיים; התנהגות האבקה או צייד; מדיניות שמירת הטבע; שירותי המערכת התרבותיים; ונושאים
נוספים.

פרמטרים אקולוגיים שנבדקו במחקרים בבסיס המידע
עושר
17%

אחר
18%

שפע או צפיפות
21%

הרכב החברה
24%

מגוון
20%

איור  :5התפלגות המחקרים שנאספו בבסיס המידע בחלוקה לפי פרמטרים אקולוגיים
* במרבית המחקרים נבדק מספר פרמטרים אקולוגיים.

השפעת קיומה של החקלאות במדבר על המגוון הביולוגי המקומי בשטח
החקלאי ובשטחים טבעיים סמוכים
מרבית המחקרים על מגוון מינים וחקלאות באזורי אקלים מדבריים עוסקים בשאלה האם
החקלאות באזור מדברי מסייעת למגוון הביולוגי או פוגעת בו .הם עורכים השוואה של העושר,
שפע הפרטים ,המגוון או הרכב החברה של קבוצות טקסונומיות שונות בין שטחים חקלאיים
לשטחים טבעיים סמוכים.
מסקנות המחקרים תלויות במידה רבה בפרמטר האקולוגי שנבדק .במרבית המחקרים נמצא כי
החקלאות במדבר מביאה לשינוי בהרכב חברת המינים ,ביחס לשטחים טבעיים .לא נמצאה
מגמה גורפת של השפעת החקלאות על עושר ,שפע או מגוון מינים.
כמו כן ישנו שוני במסקנות בין סוגי חקלאות שונים .ככלל ניתן להבחין בין שני סוגים של חקלאות
מדברית:
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חקלאות מסורתית ,אקסטנסיבית יחסית ,הנשענת על המשאבים המקומיים ,מבוססת על
ניידות ("עיבוד נע") ועל מינים חקלאיים מקומיים המותאמים לתנאי המדבר (למשל מטעי
צבר במקסיקו).



חקלאות מודרנית ,שמבוססת על משאבים חיצוניים (מים שמוזרמים מאזורים אחרים) או
שימוש שאינו בר קיימא במשאבים מתכלים (מאגרי מי תהום שקצב המילוי החוזר שלהם
נמוך מאוד) ,תוך עיבוד אינטנסיבי של שטחים קבועים ,ומינים חקלאיים שאינם מקומיים,
ולאו דווקא מותאמים לתנאי מדבר.

 .1מספר המחקרים שבדקו את הנושא.18 :
 .2קבוצות טקסונומיות שנבדקו :יונקים ,ציפורים ,זוחלים ,מאביקים ,פרוקי-רגליים ,מגוון ביולוגי
בקרקע ,צמחי בר.
 .3פרמטרים אקולוגיים שנבדקו:
 .3.1הרכב החברה :נבדק ב 14-מחקרים .מתוכם נמצא ב 11-מחקרים כי החקלאות משנה
את הרכב החברה ביחס לשטחים טבעיים .ב 3-מחקרים נמצא כי החקלאות איננה משנה
את הרכב החברה של צמחי בר או בעלי חיים ביחס לשטחים טבעיים.
 .3.2עושר המינים :נבדק ב 10-מחקרים .מתוכם ב 6-מחקרים נמצא שהחקלאות תורמת
לעושר המינים של צמחיה ,מאביקים ,מכרסמים ,וציפורים; וב 4-שהחקלאות פוגעת
בעושר המינים של עכבישים ,פרוקי רגליים ומאביקים.
 .3.3שפע פרטים :נבדק ב 10-מחקרים .מתוכם ב 5-נמצא כי החקלאות תורמת לשפע
הפרטים של זוחלים ,יונקים ,מאביקים ,פרוקי רגליים וציפורים; ב 4-נמצא כי החקלאות
תורמת לשפע הפרטים ממינים מסוימים (ציפורים ,מכרסמים) ופוגעת באחרים; ובמחקר
אחד נמצא כי היא לא משפיעה על שפע הפרטים (צמחיה) .במחקרים הללו אין הבחנה
בין מינים מקומיים ,מרחבי תפוצה או פולשים.
 .3.4מגוון מינים :נבדק ב 9-מחקרים .מתוכם נמצא ב 4-כי החקלאות תורמת למגוון המינים;
ב 2-כי החקלאות פוגעת במגוון המינים; ב 2-כי החקלאות איננה משפיעה על מגוון
המינים; ובמחקר אחד לא היו תוצאות מובהקות.
 .4סוגים של חקלאות שנבדקו:
 .4.1חקלאות מסורתית 8 :מחקרים בדקו את ההשפעות של חקלאות מסורתית באזורים
מדבריים :בוסתנים במדבר סיני; חקלאות מסורתית בירדן; מטעי צבר במקסיקו; וגידולי
שדה בקזחסטאן .בחלק מהמחקרים הללו נמצאה תרומה של החקלאות לשמירה על
ציפורים (במטעי הצבר במקסיקו) או למגוון צמחים ומאביקים (בבוסתנים בסיני).
במחקרים אחרים נמצאו השפעות מעורבות של החקלאות ,כאשר היא תורמת למינים
מסוימים ופוגעת באחרים .לשם דוגמא ,בשטחים מדבריים בקזחסטאן ,מינים מסוימים
של ציפורים "מרוויחים" מהתרחבות החקלאות" ואילו מינים אחרים נפגעים ממנה.
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 .4.2חקלאות מודרנית :נבדקה ב 9-מחקרים בישראל וב 2-מחקרים במדינות אחרות בעולם.
ככלל נמצא כי חקלאות מודרנית מביאה לשינוי חברת המינים הטבעיים בקרבתה ,בדרך
כלל באופן הדוחק מינים מקומיים לטובת מינים האופייניים לאזורי אקלים אחרים .חריגים
בודדים :במחקר במטעי התמרים בים המלח נמצא כי הם מסייעים לשמר מינים בסכנת
הכחדה; או מחקר שמצא כי שטחי החקלאות מהווים מקום מקלט לפרוקי רגליים בשנים
שחונות.
 .5סיכום ההשפעה :קיומה של חקלאות במדבר משפיע על הרכב החברות של בעלי חיים וצמחי
בר בשטחים החקלאיים ובקרבתם ,בהשוואה לשטחים טבעיים מרוחקים יותר .יש לקחת
בחשבון את השפעותיה של החקלאות על הרכב חברות המינים הטבעיים בשטחים
מדבריים ,במגוון השיקולים בדבר פיתוח שטחים חקלאיים נוספים בסביבה המדברית.
תקצירי מחקרים שערכו השוואה בין שטחים חקלאיים וטבעיים באזורים מדבריים:
חקלאות מסורתית
במחקר שנערך בירדן ,נמצא שוני בחברת הציפורים באזורים הקרובים למשקים חקלאיים לעומת
אזורים המרוחקים מהם .המשקים החקלאיים כוללים עצים ומקורות מים קבועים ,וכך תורמים
למגוון ועושר הציפורים .לעומת זאת באזורים מרוחקים מחקלאות מוצאים ציפורים המקננות
בקרקע ,שאינן חיות בסמוך למשקים .השפעת החקלאות מורגשת עד מרחק של  1ק"מ
מהמשקים .החוקרים סיווגו את הציפורים ל 3-קבוצות )1( :ציפורים הנתרמות מהחקלאות –
קיימות גם בבתי-גידול טבעיים ,אבל נוכחותן עולה בסמוך למשקים חקלאיים; ( )2ציפורים
אופורטוניסטיות ,שאינן מתקיימות בבתי הגידול הטבעיים באזור והגיעו אליו כתוצאה מהחקלאות;
( )3ציפורים הרגישות לחקלאות – כאלו המתקיימות רק בדיונות הרחוקות מהמשקים החקלאיים.
החוקרים מסכמים כי החקלאות פוגעת בתהליכים טבעיים ,ומביאה לפגיעה בציפורים האופייניות
למדבר ).(Khoury, et al., 2009
שלושה מחקרים נערכו במצרים והראו השפעות חיוביות של החקלאות על המגוון הביולוגי,
מהיבטים שונים .בראשון ,שבוצע בסיני ,נערכה השוואה של מגוון צמחי הבר והמאביקים בשטחים
טבעיים מול בוסתנים .נמצא כי בבוסתנים שנמצאים באזורים נמוכים יחסית (מבחינת הגובה מעל
פני הים) ,עושר צמחי הבר בבוסתנים כפול מזה שבשטחים טבעיים סמוכים; הרכב החברה של
מאביקים דומה בין הבוסתנים ושטחים טבעיים ) .(Norfolk et al., 2013; 2015בסביבות
מדבריות המשקים החקלאיים מציעים צמחיה פורחת רבה יותר מאשר הסביבה הטבעית ,ומכאן
עושר המאביקים בבוסתנים ).(Norfolk, et al., 2014
במחקר אחר נמצא כי צמחי הבר בתוך הבוסתנים הואבקו יותר מאשר בסביבה הטבעית.
הבוסתנים היוו מקום מקלט ובית-גידול תומך לצמחים מהבר ,כולל נדירים (Norfolk et al.,
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) .2014במחקר שלישי נמצא כי בקרקע החקלאית מגוון החיידקים גדול יותר .נמצא שוני בהרכב
חברת החיידקים בין שטחים חקלאיים וטבעיים ).(Koeberl, et al., 2011
במחקר שנערך במקסיקו נמצא כי מטעי צבר מהווים בית-גידול ל 112-מינים של ציפורים .מטעי
הצבר עשירים בציפורים כמו שיחיות טבעיות ,ויותר עשירים משטחי עשבייה טבעיים או שטחי
גידולי שדה .לא נמצא הבדל מובהק בהרכב חברת הציפורים בין מטעי הצבר לשיחיות טבעיות;
המטעים היוו בית-גידול לציפורי שיחייה ולציפורי עשבייה גם יחד .החוקרים מסיקים כי מטעי
הצבר מהווים הזדמנות חשובה לשמירה על ציפורים ).(Mellink et al., 2016; 2017
במחקר אחר שנערך במטעי צבר במקסיקו נמצא כי אין הבדל בעושר המכרסמים או בהרכב
חברת המכרסמים בין שטחי המטעים לשטחים טבעיים שבהם גדלים שיחי צבר ממינים לא
מבויתים (ללא ממשק חקלאי) ).(Riojas-Lopez, 2006
במחקר שנערך בקזחסטאן ,נמצא כי ל ציפורים שונות תגובה שונה להרחבת שטחי העיבוד
החקלאי .יש ציפורים הנהנות מהשטחים החקלאיים ,ולעומתן ציפורים הנפגעות מהשטחים
החקלאיים (המחקר איננו מאפיין את הציפורים הנהנות לעומת הנפגעות מחקלאות; נאמר כי ישנן
ציפורים נדירות החשובות לשימור בשתי הקבוצות) .עבור ציפורים הנהנות מהשטחים החקלאיים
– השמירה על האקולוגיה תתבצע באסטרטגיה של עירוב שימושים ) ;(land sharingעבור
ציפורים הנפגעות מהשטחים החקלאיים –באמצעות אסטרטגיה של הפרדה בין חקלאות ושטחי
שמירה ).(Kamp, et al., 2015) (land sparing
מחקר שנערך בישראל ) (Troupin and Carmel, 2014מצא גם הוא כי שילוב של שטחים
חקלאיים עם ממשקים תומכי מגוון ביולוגי ,בצד שמורות טבע ,מאפשר שמירה על מגוון גדול יותר
של עופות ,וזאת על רקע הצורך לשמור על מגוון ביולוגי גם באזורים צפופים בהם התחרות על
משאב הקרקע גדולה.
חקלאות מודרנית -מחקרים מהעולם
בהשוואה בין בתות טבעיות לשטחים חקלאיים באזור מדברי בקליפורניה ,ארה"ב ,נמצא כי מגוון
חיידקי הקרקע בשטחים טבעיים גדול יותר ביחס לקרקע מעובדת .עם זאת ,ישנן בקטריות
שמשגשגות דווקא בשטחים חקלאיים ,העניים בחומר אורגני ואשלגן ,ועשירים במליחות (Ding,
).et al., 2013
מחקרים שנערכו בישראל (חקלאות מודרנית):
במחקר שהתבצע במטעי תמרים באזור ים המלח נמצא כי המטעים מהווים בית-גידול חשוב
לקיום צמחי בר ,כולל צמחים נדירים ובסכנת הכחדה .במטעים לחות הקרקע גבוהה ,בניגוד
לתנאים בשטחים הטבעיים של האזור הצחיח .מטעי התמרים מהווים מעין 'נווה מדבר' מלאכותי,
וחשובים עבור מיני הצמחים בעלי דגם תפוצה סודני ,שעבורם בקע ים המלח הוא גבול התפוצה
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הצפוני העולמי .במטעי התמרים נמצאו  24מינים החשובים לשמירת המגוון הביולוגי ברמה
הארצית ,ביניהם מינים שהוכרזו כנכחדים ,בסכנת הכחדה או נדירים מאוד .לרבים מהצמחים
הללו ,האדמות החקלאיות הן כיום בית-גידול עיקרי או בלעדי .המטעים אינם מקור לצמחים
פולשים ,ואם הם קיימים במטעים – מקורם בגינות נוי סמוכות (בלכר ,ואחרים.)2010 ,
בניגוד למחקר הקודם ,בניטור סובב ים המלח ,שגם הוא בחן את הצמחייה במרחב ,ונערך בשנים
 2016-2017נמצא כי חקלאות מטעי התמרים באזור ים המלח מביאה שינוי משמעותי באופי בית
הגידול ,הכולל החדרת מינים פולשים ,זרים ,סגטליים ,רודרליים וניטרופיליים .ההשפעה מתפוגגת
מחוץ למטע ,כאשר בית הגידול המדברי מונע פלישת מינים אלו לשטח הטבעי (שמש ופרלברג,
.)2018
במחקר אחר בערבה נבדקה ההשפעה של החקלאות על יחסי טורפים-נטרפים .נבדקה הנוכחות
של שועלים (טורפים) ושני מינים של גרבילים (נטרפים) בסמוך לשטחים חקלאיים ובמרחק מהם.
נמצא כי ה חקלאות תורמת לשועלים (שועלים רבים יותר ופעילים יותר בסמוך לשטחים חקלאיים)
אך פוגעת בגרבילים (גרבילים רבים יותר ופעילים יותר הרחק משטחים חקלאיים) .כלומר
החקלאות משנה את המאזן הטבעי בין טורפים לנטרפים בבתי הגידול הטבעיים הסמוכים אליה
)(Shapira, et al., 2008
במחקר נוסף שנערך בערבה ,נבחנה ההשפעה בין שפע ומגוון זוחלים ומכרסמים בצד הישראלי,
המאופיין בחקלאות אינטנסיבית ,לבין הצד הירדני שבו נוכחות החקלאות קטנה יותר .המחקר לא
נערך ספציפית בשטחים חקלאיים ,אבל הנחת היסוד הינה כי הנוכחות הרבה של החקלאות בנוף
בצד הישראלי יכולה להשפיע על שפע ומגוון זוחלים ומכרסמים .בישראל נמצא שפע גדול יותר
של זוחלים בהשוואה לירדן ,אך המגוון בירדן היה גדול יותר .כמו כן ,נמצא שוני בהרכב חברת
המכרסמים בין שני צדי הגבול .עם זאת ,לקרבה לשטחים חקלאיים לא נמצאה השפעה על הרכב
החברה או שפע המכרסמים ,וגם לא על שפע הזוחלים .בחלקות הסמוכות לחקלאות ,מגוון מיני
הזוחלים היה גדול יותר מאשר בתאי שטח המרוחקים משטחים חקלאיים (Shanas, et al.,
).2006
במחקר שנערך בצפון הנגב נבדק עושר ,מגוון והרכב חברת העכבישים בשטחים טבעיים ,תוך
השוואה בין אזורים שבהם שיעור השטחים החקלאיים בנוף שונה .נמצא כי עושר העכבישים,
מגוון והרכב החברה אינם מושפעים משיעור החקלאות בנוף הסובב .כלומר התפשטות החקלאות
איננה משפיעה על המגוון הביולוגי בשטחים הטבעיים הסמוכים .הגורם המשפיע על העכבישים
הינו מפל המשקעים ).(Opatovsky, et al., 2010
במחקר המתבצע כיום במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת ת"א (רנן ,בהכנה) נבדקו פרוקי-רגליים
שוכני קרקע בדיונות חול מיוצבות ולא מיוצבות בנגב המערבי ,לאורך הגבול עם מצרים .נבדקו
שטחים בשולי החקלאות (סמוך לבתי-רשת) ,בתוך השטחים החקלאיים ובאזורים שאינם סמוכים
לחקלאות .נמצאו הבדלים בעושר המינים של פרוקי הרגליים ובהרכב החברה בין השטחים
הסמוכים לחקלאות לאלו המרוחקים ממנה :בשטחים הסמוכים לחקלאות יש יותר פרוקי-רגליים,
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ככל הנראה בזכות הנוכחות של מי השקיה .ההערכה היא כי בשנים שחונות שולי החקלאות
מהווים מקלט לפרוקי-רגליים שאינם מצליחים לשרוד בשטחים הטבעיים.
במחקר שנערך בצפון הנגב נמצא כי בבתות עשבוניות (בתי גידול טבעיים) יש יותר מיני
עכבישים ,ורמת פעילות וצפיפות פעילות גבוהה יותר מאשר בשדות חיטה מושקים ,פרט לשתי
משפחות עכבישים שבהן מגוון ורמת פעילות גבוהה בשדות החיטה דווקא (Pluess, et al.,
).2008
במחקר שנערך ברמת נגב נבדקה השפעתן של חוות בודדים הכוללות שטחים חקלאיים ,על מגוון
מינים של מכרסמים ,זוחלים וחיפושיות .ההשפעות שנמצאו מעורבות :בנוגע למכרסמים לא
נמצאה שלשטחים חקלאיים יש השפעה משמעותית .בנוגע לזוחלים :נמצא שבקיץ מספר
הזוחלים גבוה בקרבת שטחים חקלאיים ,ואילו באביב אין שפעה למרחק או לסוג החווה על
צפיפות הזוחלים או על מספר המינים .בנוגע לחיפושיות ,מספר הפרטים ומספר המינים נמוך
יחסית בקרבת שטחים חקלאיים בקיץ ,אך באביב לא נמצאה השפעה כזו .הרכב מאספי
החיפושיות שונה בין סוגי החוות השונות באביב ובקיץ .החוקרים מסכמים כי לשטחים החקלאיים
אין השפעה חד-כיוונית בשטח שסביבם .לא נצפתה בשום קבוצה טקסונומית שנבדקה ירידה
מונוטונית של מספר הפרטים או פגיעה במגוון המינים ,כתלות במרחק משטחי חקלאות בכל
העונות ,ובמרחקים שנבדקו לא נצפה הבדל משמעותי שנובע מהקרבה לשטחי חקלאות (גרונר,
ואחרים.)2012 ,
במחקרי ניטור שנערכו באזור ים המלח על ידי חטיבת המדע ברשות הטבע והגנים נמצא הבדל
בין עופות לעטלפים בהקשר של השפעות אנתרופוגניות .בנוגע לעטלפים (עמיחי ועמיתיו)2016 ,
לא עולה מהניטור השפעה ברורה ואחידה של הפעילות האנתרופוגנית על מבנה חברת העטלפים
או עוצמת הפעילות באתר .החוקרים השוו אתרים הרחוקים  2,500מ' ויותר ממקומות יישוב
לאתרים הסמוכים יותר ליישובים .נמצא כי למעט בעונת הסתיו פעילות העטלפים גבוהה במעט
באתרים אנתרופוגניים ,כאשר ההבדל גדול יותר בקיץ מבעונת החורף או האביב .ככל
שמתרחקים מיישובים עוצמת הפעילות של חלק מהעטלפים יורדת .ההשפעה האנתרופוגנית
הגדולה יותר בקיץ מוסברת על ידי החוקרים בכך שבעונה זו בקרבת יישובים ישנם מקורות מזון
ומים (גינון ,חקלאות ,בריכות שחיה וכו') שאינם זמינים באתרים המרוחקים מיישובים .במדד
עושר או מגוון המינים לא נמצא הבדל בין אתרים הסמוכים ליישוב וכאלה הרחוקים ממנו.
החוקרים מציעים לראות את כל ים המלח כאזור תחת השפעה אנתרופוגנית ,המאפשרת לשטח
לקיים אוכלוסיות עטלפים גדולות יותר.
בניטור עופות (שוחט וחביב )2018 ,נמצאו השפעות שונות של יישובים ומטעי תמרים על
אוכלוסיית העופות .החוקרים השוו אתרים במרכז יישובים ומטעי תמרים למול אתרים בשולי
היישובים /מטעים ,ובמרחק  500ו 1,000-מ' מהם .נמצא כי במרכז היישובים מספר הפרטים
ועושר המינים הוא הגבוה ביותר ביחס לאתרי הבדיקה האחרים ,ואילו במרכזם של מטעי תמרים
מספר הפרטים ועושר המינים נמוך ביותר ביחס לאתרים האחרים .עושר המינים המקומיים עולה
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עם העלייה במרחק ממרכז היישוב ,ואילו עושר המינים מלווי-אדם יורד עם העלייה במרחק
ממרכז היישוב .בנוגע למטעים :צפיפות המינים מלווי האדם הייתה גבוהה בשולי המטעים ,ואילו
צפיפותם של מינים טבעיים הייתה גבוהה בכל האתרים פרט למרכזי המטעים .עושר המינים עלה
עם העלייה ממרכז המטע.
לסיכום ,במחקרים שנבדקו נמצא כי החקלאות המסורתית תומכת בצורה טובה יותר במגוון
הביולוגי המקומי ,ויכולה להוות בית גידול חלופי ולתרום למאמצי שמירת הטבע .החקלאות
המודרנית פחות מתאימה לכך ,פרט למקרים בהם היא מהווה כעין פיצוי על בתי גידול לחים שהיו
במדבר ונפגעו או נתונים ללחצים של ביקורי קהל ,או כמקלט למיני בעלי חיים בשנים שחונות
בהם בתי גידול טבעיים לא יכולים לתמוך בקיומם .יש לסייג ולומר כי לצורך "פיצוי" כזה נדרשים
שטחים קטנים ומוגדרים ,בפיזור דומה לזה שהיה לנאות המדבר בטבע .שטחי החקלאות שיש
כיום באזורים מדבריים בישראל (למשל מטעי התמרים בערבה) רחבים בהרבה מהנדרש לצורך
פיצוי אקולוגי על בתי גידול טבעיים לחים שאבדו.
ממשקים חקלאיים ותרומתם לשמירת מגוון המינים
מתוך המחקרים שנסקרו ,זוהו  14ממשקים חקלאיים שנבדקה השפעתם על מגוון המינים.
מרבית הממשקים שנבדקו באזורים מדבריים – נבדקו גם באזורי אקלים ים-תיכוניים (שמירת
כתמים טבעיים במרחב החקלאי ,משוכות חיות ,פסיפס נופי ועוד) .4חלק מהממשקים שנבדקו
באזור המדברי לא נבדקו במחקרים באזור הים-תיכוני (גיוון הגידולים החקלאיים וגידול בוסתנים,
גודל המשק ,גיל ומורכבות המטע ,שימוש בדבורי דבש להאבקה).

4

שני ממשקים – נטישת החקלאות והשפעת סוג הגידול החקלאי על מגוון המינים מוצגים

בנספח לדו"ח המחקר על האזורים הים-תיכוניים ,ולא בכרטיסי הממשקים ,מטעמים המוסברים
שם.

24

כפי שניתן לראות בטבלה  – 2נמצאו מעט מאוד מחקרים שבדקו כל אחד מהממשקים.

טבלה  :2הממשקים החקלאיים שנבדקו במחקרים שבבסיס המידע
ממשק חקלאי
צמחיית כיסוי בין השורות במטע
הדברה משולבת  /הפחתת הדברה כימית
משוכות חיות :עצים ושיחים
שמירת כתמים טבעיים במרחב החקלאי
שולי שדות עם צמחיה עשבונית
שמירת גופי מים :תעלות ונחלים במרחב
החקלאי
שימוש בדשנים
סוג הגידול החקלאי
נטישת החקלאות
שמיטה קצרת מועד ו"-עיבוד-נע"
גודל המשק
גיל ומורכבות המטע
גיוון הגידולים החקלאיים ,גידול בוסתנים
שימוש בדבורי דבש להאבקה

נבדק גם
באקלים ים-
תיכוני

מספר
מחקרים
שבדקו את
הממשק
1
1
2
3
1

+
+
+
+
+

1

+

1
2
1
1
1
1
4
1

+
+
+
*-

* באזורי אקלים ים-תיכוניים נבדק הממשק של שמיטה ארוכת טווח ,שבה השטח החקלאי איננו
מעובד למשך שנים ארוכות .באזור המדברי נבדק ממשק שמיטה קצר טווח שבו בכל שנה
מעבדים תא שטח אחר ,ולאחר מספר שנים חוזרים לעבד את תאי השטח הקודמים.
תיאור הממשקים מוצג בתמצית בנספח לדו"ח ,הכולל גם תקצירים של ממצאי המאמרים שבדקו
את הממשקים הללו .ככלל ,בשל הכמות המצומצמת של המחקרים שנמצאו ,נבחר שלא לערוך
ניתוח כמותי של חוזק הראיות לתמיכת הממשקים במגוון ביולוגי ,אלא לכתוב איכותנית את
תמצית הממצאים במחקרים השונים.
לאור מיעוט המידע על השפעות הממשקים השונים ,קשה לראות לו משקל בתהליכי קבלת
החלטות ,אך הוא מצביע על כיווני חשיבה ומהווה פתח למחקרים עתידיים בתחום .לעת עתה
נושא השפעת הממשקים החקלאיים וניהול השטח החקלאי במדבר כמעט ולא נחקר ,ולכן קשה
לגבש אמירות בעלות משמעות או המלצות על ניהול מתאים אקולוגית של שטחים חקלאיים
במדבריות.
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סיכום
העבודה המוצגת בזה בחנה את ההשפעה של קיום החקלאות באזורים צחיחים ויבשים למחצה
על מגוון ביולוגי ,בדגש על מגוון מינים ,ואת ההשפעות של ממשקים חקלאיים שונים על היבטים
אקולוגיים .ככלל ,נושא זה נחקר מעט בספרות המחקר העולמית ,וראוי להמשיך לקדם מחקרים
נוספים בתחום .ניתן לומר כי קיום חקלאות במדבר משפיע על הרכב חברת מיני הצומח ובעלי
החיים .עם זאת ,בשל מיעוט המחקרים שעסקו בבדיקת ממשקים חקלאיים במדבר ,לא ניתן
לגבש תמונה ברורה המבוססת על ראיות מדעיות בדבר הממשקים התורמים לשמירה של המגוון
הביולוגי.
העבודה הנוכחית מהווה השלמה לעבודה ,שעסקה בממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי
באזורים ים-תיכוניים .בניגוד לפרק שעסק באזורים ים תיכוניים ,שבו לאור כמות המחקרים
והראיות המדעיות ניתן היה לגזור המלצות ,בכל הנוגע לאזור האקלים המדברי -מיעוט המחקרים
המדעיים איננו מאפשר קביעת המלצות חד משמעיות .בעתיד ,וככל שיערכו מחקרים נוספים על
ההשפעות של החקלאות על מגוון המינים באזורי אקלים מדבריים – ניתן יהיה להרחיב ולהשלים
את העבודה הנוכחית ,ולגבש מסקנות ברורות יותר בדבר הדרך הנכונה והמתאימה לנהל את
הפעילות החקלאית באזורים מדבריים.
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נספח :ממשקים חקלאיים ותרומתם לשמירת מגוון המינים באזורים מדבריים
חלק גדול מהממשקים המוצגים כאן נסקרו גם בחלק א' של המחקר (ישראלי ועמיתיו,)2017 ,
העוסק באזור האקלים הים-תיכוני .המידע המובא כאן מתייחס להשפעת הממשקים הללו על
מגוון המינים כפי שנמצאה בספרות העוסקת באזור המדברי בלבד.
הממשקים מוצגים בסדר דומה לזה שבו הוצגו בחלק א' של העבודה .בסוף הנספח מופיעים
ממשקים נוספים שלא נבדקו באזורי אקלים ים-תיכוני ,ונבדקו במחקרים מעטים באזורי אקלים
מדברי.
לאור מיעוט המחקרים שנמצאו ,נבחרה מתודולוגיית ניתוח אחרת מאשר בחלק א' של המחקר.
לא ניתן לערוך ניתוחים כמותיים על בסיס מעט המחקרים שנמצאו ,ולכן יובאו בכרטיסי הממשק
תיאורים איכותניים של ממצאי המחקרים.

 .1צמחיית כיסוי בין השורות במטע
 1.1תיאור:

צמחים עשבוניים בין שורות המטעים תורמים למגוון הביולוגי ולתפקודים נוספים כמו הגברת
חלחול המים לקרקע ,פוריות הקרקע ,מניעת סחף קרקע ועוד .בדרך כלל הצמחים העשבוניים
אינם מגודלים למטרת תפוקה חקלאית ,אך במקרים מסוימים משתמשים בגידול שחת כגידול
כיסוי .חשוב להתייחס לתקופת הזמן שבה צמחיית הכיסוי שורדת ,ובמידת האפשר לתכנן כך
שיהיה כיסוי בעונת החורף וגם בעונת הקיץ.
צמחיית הכיסוי מספקת מזון ומסתור למינים שונים וצריך להתאים אותה לצרכים של המינים
הספציפיים שעליהם רוצים לשמור .שימוש בצמחייה מקומית המזריעה את עצמה מסייעת
להתחדשות הצמחייה בשנים עוקבות ,ללא צורך בזריעה יזומה נוספת .יש לקחת בחשבון
שצמחייה זרה עלולה להיות פולשנית .צמחיית כיסוי יעילה יותר בתרומתה לשמירת מגוון מינים
כאשר משתמשים בה בשילוב עם אלמנטים נוספים כמו משוכות חיות וכתמים טבעיים (ראו
כרטיסים מתאימים).
לממשק עשויות להיות השפעות שליליות על היצרנות החקלאית (למשל תחרות על מים בין
הגידול החקלאי לצמחי הכיסוי ,או מקור למזיקים חקלאיים) ,ונדרש לבחון לעומק את ההשפעות
על היצרנות החקלאית לפני המלצה על הממשק כפעילות חקלאית .במקרים מסוימים ,כגון כרמי
יין ,יתכן שצריכת המים על ידי צמחי הכיסוי מאפשרת לחקלאי שליטה טובה יותר על איכות הפרי.
 1.2פעולות עיקריות :ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות:
-

מתן אפשרות לצמחייה מקומית להתחדש בין שורות המטע.
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-

שמירה על צמחית כיסוי בקיץ.

-

זריעה יזומה של צמחייה עשבונית מקומית בין שורות מטע.

-

טיפול מכני בעשבייה :כיסוח או מעיכה במקום טיפול בחומרי הדברה.

 1.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.1 :
 1.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :מטעים.



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :מאביקים.

 1.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני:


תרומות חיוביות אפשריות :עידוד אויבים טבעיים כאמצעי לממשק אוכלוסיית
מזיקים .הגברת חלחול מים לקרקע ושימור נגר עילי ,מניעת סחף קרקע ,הפחתת
ההתאדות ,שיפור הכניסה לשטח ומניעת מרבצי בוץ .בכרם יין  -שליטה טובה יותר
על כמות המים הזמינים לצמח יכולה לשפר את איכות הפרי ).(Shapira, 2017



השפעות שליליות אפשריות :יתכן עידוד מינים מזיקים .תחרות על מים מצד צמחי
הכיסוי אל מול עצי המטע .העשבים יכולים ליצור הפרעות למעבר טרקטורים וכלים
כבדים בין שורות המטע.

 1.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
צמחים פורחים בין שורות מטעים יכולים להוות בתי-גידול המקיימים אוכלוסיית מאביקים מהבר.
באזורים מדבריים מסוכן להסתמך לצרכי האבקה רק על דבורי דבש ,שרגישות לתנאי אקלים
קיצוניים ,ולכן חשוב שהחקלאים יטפחו בתי-גידול שמקיימים מאביקים מהטבע ,כגון משוכות חיות
).(Christmann et al., 2014

 .2הדברה משולבת  /הפחתת הדברה כימית
 2.1תיאור:
לשימוש בחומרי הדברה כימיים יכולות להיות השפעות על בריאות הציבור וכן על המגוון הביולוגי
בשטחים החקלאיים .הפחתת ההדברה הכימית יכולה להתבצע בטכניקות שונות ,חלקן מתאימות
להתמודדות עם עשבים ואחרות לטיפול במזיקים .לצמצום של סוגים שונים של חומרי הדברה
השפעות שונות על מגוון המינים.
ככלל ,ממשקים של הפחתת הדברה כימית מתחלקים להדברה משולבת ולהדברה אורגנית.
בהדברה אורגנית אין משתמשים בחומרי הדברה סינטטיים .בממשק משולב יש שימוש מוגבל
בחומרי הדברה סינטטיים ,כמוצא אחרון ופחות מועדף.
 2.2פעולות עיקריות :אסטרטגיות שונות של הדברה משולבת או הדברה אורגנית.
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 2.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.1 :
 2.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :מעורב.



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :צמחיה.

 2.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני:


תרומות חיוביות אפשריות :עידוד אויבים טבעיים כאמצעי לניהול אוכלוסיית מזיקים.



השפעות שליליות אפשריות :הפחתת השימוש בחומרי הדברה ללא מענה מתאים
אחר לניהול עשבים ,מזיקים ומחלות צמחים עלולה לפגוע ברווחיות .לא בכל
הגידולים החקלאיים קיימות טכנולוגיות מתאימות של הדברה משולבת .ישנם מזיקי
הסגר שלא ניתן לפעול נגדם בהדברה משולבת (יש להגיע לאפס נגיעות של המזיק,
דבר האפשרי רק בהדברה כימית).

 2.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
במחקר שהתבצע בים המלח נמצא כי מטעי תמרים חקלאיים מהווים בית-גידול חשוב לקיום צמחי
בר ,כולל צמחים נדירים ובסכנת הכחדה ,בפרט במטעים שבהם ישנה הדברה מועטה של
הצמחיה .במטעים שבהם הדברת הצומח מעטה – מספר מיני צמחי הבר גדול פי חמישה מאשר
במטעים שבהם ההדברה אינטנסיבית (בלכר ,ואחרים.)2010 ,
 .3משוכות חיות :עצים ושיחים
 3.1תיאור
שמירה וטיפוח של שיחים ועצים ,ברצועות אורכיות ,בשולי שטחי עיבוד חקלאיים ,מאפשרים
יצירת בתי-גידול אשר יכולים לתרום לשיפור שירותי מערכת אקולוגית כמו האבקה והדברה
ביולוגית ,וכן לשיפור בתי-גידול עבור בעלי-חיים שאינם פוגעים במערכת החקלאית .משוכות
העצים מאפשרות לבעלי החיים מקום מסתור מפעולות המפריעות לקיומם בשטח החקלאי כמו
חריש ,כיסוח וריסוס .משוכות עצים מצריכות תכנון וניהול; ללא תכנון וניהול מתאים אוכלוסיות
מזיקות עלולות להיכנס לשטח החקלאי.
ממשק זה רלוונטי לאזור הצחיח-למחצה ,ופחות רלוונטי לאזור הצחיח והצחיח-קיצוני.
 4.2פעולות עיקריות :ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות:
-

שימוש במינים מקומיים לנטיעת משוכות עצים ושיחים ,בדגש על מינים אשר יכולים לספק
בתי-גידול מתאימים לאוכלוסיות שאותן רוצים לשמר.

-

נטיעת משוכות במרחק של עד  50מ' מקצה השדה.
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-

נטיעה של משוכות עם צמחייה מגוונת ובמרווחים צפופים.

תפקוד המשוכות יכול להשתפר כאשר בנוסף להן מטפחים צמחיית כיסוי בין שורות המטע
ושומרים על כתמים טבעיים במרחב (ראו כרטיסי ממשק מתאימים).
 4.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.2 :
 4.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :מעורב



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :מאביקים

 4.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני:


תרומות חיוביות אפשריות :האבקה.



השפעות שליליות אפשריות :יתכן אילוח במזיקים.

 4.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
במחקר שנערך במרכז אסיה ,נמצא כי משוכות חיות של עצים פורחים (שיכולים להיות בעצמם
עצי פרי או אגוזים) חיוניות כדי לקיים אוכלוסיית מאביקים מהבר .באזורים מדבריים מסוכן
להסתמך לצרכי האבקה רק על דבורי דבש ,שרגישות לתנאי אקלים קיצוניים ,ולכן חשוב
שהחקלאים יטפחו בתי-גידול שמקיימים מאביקים מהטבע ,כגון משוכות חיות .תפקיד נוסף של
משוכות עצים הינו כשוברי רוח ,המסייעים לפעילות מאביקים שחלקם אינם יכולים לתפקד
בתנאים של רוח חזקה .שוברי הרוח יכולים להיות מורכבים מעצי פרי או מעצים פורחים
המספקים אבקה .תפקיד נוסף של המשוכות הללו הינו כ"מסדרונות פורחים" עבור מאביקים,
המחברים בין כפרים ,שדות ומטעים ).(Christmann et al., 2014
במחקר שנערך במקסיקו נמצא כי עצים המשולבים במטעי צבר תורמים לקיום מגוון גדול של
ציפורים במטע ).(Mellink, et al., 2017
 .5שמירת כתמים טבעיים במרחב החקלאי
 5.1תיאור
שמירה של משארי שטחים טבעיים ,פוליגונים או רצועות ,בתוך המרחב המעובד ,כבתי-גידול
לצמחייה ובעלי-חיים מקומיים .יש לתת את הדעת לכך שעלולים להיות מצבים שבהם השטח
החקלאי מהווה מבלע  /מלכודת אקולוגית עבור בעלי-חיים המגיעים אליו מהכתמים הטבעיים,
כאשר פעולות חקלאיות (למשל קציר ,חריש ,הדברה) עלולות לפגוע בהם.
הממשק רלוונטי בעיקר לאזור הצחיח-למחצה .במדבר הצחיח והצחיח-קיצוני החקלאות
מהווה בדרך כלל "אי" בשטח מדברי טבעי.
 5.2פעולות עיקריות :הימנעות מעיבוד של משארי שטחים טבעיים.
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 5.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.3 :
 5.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :מעורב.



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :פרוקי-רגליים ,יונקים.

 5.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני:


תרומות חיוביות אפשריות :חלק ממיני הבר שנמצאים בכתמים הטבעיים הינם
אויבים טבעיים שיכולים לסייע להדברת מזיקים בחקלאות.



השפעות שליליות אפשריות :חלק ממיני הבר שנמצאים בכתמים הטבעיים מזיקים
לחקלאות.

 5.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
הממשק נבדק בשלושה מחקרים בצפון הנגב (אזור צחיח למחצה) ,ונמצאו הדברים הבאים:
 .1השטחים הטבעיים הינם מקור למשפחות עכבישים שיכולות להגר לשטחים החקלאיים
בחורף .חלק מהעכבישים הללו הם אויבים טבעיים שיכולים לסייע לחקלאות (Pluess, et
).al., 2008
 .2שטחים טבעיים בשולי השטחים החקלאיים מהווים בתי-גידול חלופיים לעכבישים ,בין
העונות החקלאיות .במהלך העונות החקלאיות העכבישים מתגוררים בשדות ,אך בעונות
שבהן הצמחיה החקלאית נקצרה ואיננה בשדה ,העכבישים משתמשים בכתמים הטבעיים
הסמוכים כמחסה וכאתרי רביה .העכבישים הם אויבים טבעיים חשובים של מזיקים
חקלאיים  ,ולכן שמירה עליהם ,באמצעות שמירת כתמים טבעיים ,מהווה אינטרס של
החקלאי (אופטובסקי ,ואחרים.)2011 ,
 .3פרוקי-רגליים המתקיימים בתוך השדות החקלאיים נפגעים כתוצאה מהפעילות
החקלאית ,ולכן שמירה על כתמים טבעיים במרחב הכרחית בכדי לאפשר מעבר של
פרוקי הרגליים מחוץ לשדות בעונות החקלאיות .חלק מפרוקי הרגליים הללו מהווים
אויבים טבעיים התורמים לממשק המזיקים החקלאי .במחקר נמצא כי כ50%-
מהעכבישים הפועלים בתוך השדות הינם "מהגרים" שהגיעו אל השדות משטחים טבעיים
סמוכים ).(Gavish-Regev, et al., 2008
 .6שולי שדות עם צמחיה עשבונית
 6.1תיאור
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השארת רצועות של צמחיית בר עשבונית בשולי השדות .הרצועה צריכה להיות ללא ריסוס
בחומרי הדברה .ניתן לכסח את העשבים ברצועה .אזורי השוליים יכולים לשמש כחלק
ממסדרונות אקולוגים מקומיים התומכים בתנועה במרחב של אוכלוסיות שונות .כמו כן ,השוליים
העשבוניים מאפשרים אזור מוגן לאוכלוסיות שעלולות להיפגע בזמן חריש או קציר.
 6.2פעולות עיקריות :ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות:
-

להותיר בשולי השדה רצועות עם צמחייה טבעית ,בעיקר עשבונית .רוחב הרצועות :עד  5מ'.

-

לזרוע באופן יזום צמחייה עשבונית מקומית בשולי השדות.

-

ניתן לכסח את הצמחייה לאחר הפצת הזרעים.

 6.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.1 :
 6.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:



ענף גידול חקלאי :מעורב



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :מאביקים.

 6.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני:


תרומות חיוביות אפשריות :האבקה.



השפעות שליליות אפשריות :יתכן אילוח במזיקים המגיעים משולי השדות.

 6.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
בעבודה שנערכה במדינות שונות במרכז אסיה נמצא כי השארת שולי שדות עם צמחיה עשבונית
חשובה לשם שמירה על מאביקים ,מפני שחלק מהמאביקים מקננים בקרקע ולכן הם זקוקים
לשולי השדות העשבוניים לשם הישרדותם ).(Christmann et al, 2014
 .7שמירת גופי מים ,תעלות ונחלים במרחב החקלאי
 7.1תיאור:
גופי מים טבעיים וחקלאיים משמשים כאזור מנוחה ורבייה עבור ציפורי מים ,וכן כמקור שתייה
ומחייה עבור יונקים ,פרוקי-רגליים ודו חיים .במרחב צחיח ומדברי ,גופי ההשקיה החקלאיים הינם
לעיתים גופי המים היחידים במרחב ,ומהווים לפיכך בית גידול חשוב ובסיס לשמירת ערכי טבע
במרחב.
 7.2פעולות עיקריות :ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות:
-

שמירה על צמחייה טבעית בסביבת מאגרי המים וגופי מים אחרים.

-

שמירה על מאגרי המים החקלאיים ועל אפשרויות השימוש של ציפורים בהם.

 7.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.1 :
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 7.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :גידולי שלחין.



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :ציפורים.

 7.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני:


תרומות חיוביות אפשריות :מערכות השקיה חקלאית הכרחיים לקיום החקלאות
באזורים מדבריים.



השפעות שליליות אפשריות :במערכות השקיה פתוחות באזורים מדבריים ,כגון
מאגרים או תעלות פתוחות ,יכולה להיות התאיידות גבוהה המביאה לבזבוז במשאב
המים.

 7.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
במחקר שנערך בדרום ספרד נבדקו מיני הציפורים המקננות בתעלות ההשקיה החקלאיות .נמצא
כי אלו מינים האופייניים לבתי הגידול הלחים הטבעיים במרחב .הכיסוי הצמחי בסביבת התעלות,
גובה הצמחייה ונוכחות קנים מסבירים את נוכחות ועושר מיני הציפורים .החוקרים סיכמו כי צריך
להתאם את הממשק של הקנים בתעלות ההשקיה לצרכים של שמירה על מגוון ביולוגי (Lopez-
)Pomares, et al., 2015

 .8שימוש בדשנים
 8.1תיאור:
צמצום השימוש בדשנים בשטחים חקלאיים.
מטרתו של הדישון הינה לספק חומרי הזנה לצמחים חקלאיים ולשפר את מבנה הקרקע .דשנים
יכולים להיות סינטטיים (כימיים) או ממקור אורגני .בחקלאות הישראלית נוהגים להשתמש הן
בדשנים כימיים והן בדשנים אורגניים ,כאשר בדרך כלל דשנים כימיים מיועדים לספק חומרי הזנה
ודשנים אורגניים -לשפר את מבנה הקרקע ,בנוסף לאספקת חומרי הזנה.
דשנים חקלאיים מורכבים משלושה חומרים עיקריים :חנקן ,זרחן ואשלגן .בדשנים כימיים הרכב
חומרי הבסיס ידוע ומבוקר ,ואילו בדשנים אורגניים הרכב החומרים מוערך באופן פחות מדויק.
לחומרי הדישון השפעות שונות על מגוון המינים.
 8.2פעולות עיקריות :ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות :הטמעת שיקולים של שמירת
מגוון המינים בתכנון משטר הדישון.
 8.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.1 :
 8.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :מגוון.
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שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :מגוון ביולוגי בקרקע.

 8.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני:


תרומות חיוביות אפשריות :במקרים בהם דרישות הדישון של צמחים חקלאיים
דומות לצרכים של ערכי טבע ישנו מצב של "זכיה לכל".



השפעות שליליות אפשריות :במקרים בהם דרישות הדישון של צמחים חקלאיים
נמצאות בסתירה לצרכים של ערכי טבע -יכול להיווצר קונפליקט.

 8.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
במחקר שנערך בסין נמדדה ההשפעה של ממשקי דישון על מיקרו-אורגניזם בקרקע ,והיבולים
החקלאיים .נמצא שדישון אורגני (בזבל בעלי חיים או שאריות צמחים חקלאיים) שיפר הן את
היבולים והן את כמות ומגוון הפאונה בקרקע .לזבל בעלי חיים היתה תרומה גדולה יותר מאשר
לשאריות צמחים ).(Jiang, et al., 2015
 .9סוג הגידול החקלאי
 9.1תיאור:
לגידולים מסוגים שונים השפעה שונה על קבוצות טקסונומיות שונות :חלק מהגידולים תומכים
בבעלי חיים מקבוצות שונות ,וחלקם מהווים חסם עבור בעלי חיים אחרים.
 9.2פעולות עיקריות :ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות:


לגוון את הגידולים החקלאיים כך שחלקם יתמכו בקבוצות טקסונומיות שונות מהבר.



לשמור על מחזור זרעים ,כך שבשנים שונות יגודלו בשטח גידולים שונים ,שחלקם
תומכים במגוון מינים ותנועת בעלי חיים במרחב.

 9.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.1 :
 9.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :מגוון.



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :זוחלים ,מגוון ביולוגי
בקרקע.

 9.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני:


תרומות חיוביות אפשריות :לחלק מבעלי החיים הנתמכים על ידי גידולים
חקלאיים מסוגים מסוימים תרומה לפעילות החקלאית (מאביקים ,אויבים
טבעיים).
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השפעת שליליות אפשריות :חלק מהגידולים החקלאיים הינם חשובים וחיוניים
לתזונה ו/או לפרנסת החקלאי ,גם אם הם פוגעים בפעילותם של חלק מבעלי
החיים מהבר.

 9.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
במחקר שנערך באזור מדברי בארצות הברית ,נמצא כי סוג הגידולים במחזור זרעים של גידולי
שדה הינו הגורם המשפיע על חברת המיקרו-אורגינזם בקרקע .לממשק החריש (קונבנציונאלי
לעומת מינימום פליחה) יש פחות השפעה על חברת המיקרו-אורגינזם בקרקע (Acosta-
Martinez, et al., 2010).
 .10שמיטה ארוכת טווח
 10.1תיאור :הפסקת עיבוד הקרקע לאורך תקופות זמן ארוכות.
 10.2פעולות עיקריות :ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות :הפסקה ונטישה של העיבוד
החקלאי.
 10.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.1 :
 10.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :מגוון.



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :מגוון ביולוגי בקרקע.

 10.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני:


תרומות חיוביות :אין .מדובר בממשק המחליף את השימוש החקלאי בקרקע.



השפעות שליליות :הפסקת העיבודים החקלאיים.

 10.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
במחקר שנערך באזור מדברי בארגנטינה ,העריכו את מצב הקרקעות  17-40שנים לאחר הפסקת
העיבוד החקלאי והרעייה לטובת הפיכת השטח לשמורת טבע .נטישת החקלאות באזורים יבשים
יכולה להביא לשיפור במבנה ותכולת החומר האורגני בקרקע כתוצאה מהתפשטות צמחיה ,ירידה
בסחף הקרקע ועליה בחדירות הקרקע למים .לעומת זאת ,יתכן כי בטווח הקצר יהיו להפסקת
העיבודים השפעות שליליות – יצירת קרום קרקע המעכב התפתחות צמחיה ,מגדיל את הנגר ואת
סחף הקרקע ,ומקטין את החדירות למים .נמצא כי ללא התערבות משקמת ,שיקום הצמחיה
והקרקע מתרחש כ 25-שנים לאחר הפסקת החקלאות .שיקום אקטיבי (למשל באמצעות נטיעות)
יכול לסייע לקיצור משך זמן השיקום ).(Yannelli, et al., 2014
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 .11שמיטה קצרת טווח ו"עיבוד נע" shifting cultivation
 11.1תיאור:
עיבוד של שטחים חקלאיים שונים בשנים שונות ,כך שאין מעבדים את אותו תא שטח שנה אחר
שנה .ממשק זה אופייני ל 25-35%-מהשטחים החקלאיים באזורים צחיחים באפריקה ,ותומך
בפוריות הקרקע ) .)Darkoh, 2003מאידך ראוי להזכיר כי ממשק כזה מגדיל באופן משמעותי
את השטחים שעוברים לעיבוד חקלאי ,על חשבון שטחים טבעיים .התהליך יכול להביא לחדירת
מינים פולשים לשטחים שהוכשרו לעיבוד אבל אינם מעובדים בזמנים מסוימים ,חזרה אטית של
מינים מקומיים ועוד.
 11.2פעולות עיקריות :ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות:
-

הפסקת עיבוד הקרקע לתקופה קצרה ,כך שבכל עונת עיבוד חלק מהקרקע במשק החקלאי
מעובד וחלק ממנו אינו מעובד.

-

שמירה על משקים גדולים יחסית המאפשרים מחזור זרעים ועיבוד נע .כאשר המשקים קטנים
מדי – החקלאי נאלץ לעבד את אותו תא שטח שנה אחר שנה בכדי לתמוך בפרנסתו.

 11.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.1 :
 11.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :גידולי שדה.



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :מגוון.

 11.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני:


תרומות חיוביות אפשריות :שמירה על פוריות הקרקע.



השפעות שליליות אפשריות :כאשר המשקים קטנים מדי ,אין אפשרות להפעיל את
הממשק מבלי לפגוע בפרנסתו של בעל המשק.

 11.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
בעבודה שנערכה במדינות שונות באפריקה נמצא כי ממשק עיבוד נע אופייני ל25-35%-
מהשטחים החקלאיים באזורים צחיחים באפריקה ,ותומך בפוריות הקרקע ).(Darkoh, 2003
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 .12גודל המשק
 12.1תיאור

5

גודל המשק החקלאי משפיע על מגוון המינים בצורות שונות – ישנם גידולים חקלאיים המתאימים
יותר למשקים גדולים – למשל גידולי שדה; לעומתם גידולים אחרים מתאימים יותר למשקים
קטנים – למשל מטעים וירקות .במשקים גדולים בדרך כלל התשומות החקלאיות (מים ,דשנים,
חומרי הדברה) ליחידת שטח יותר נמוכות ,ויכולות להיות לכך השפעות שונות על מגוון המינים.
 12.2פעולות עיקריות :ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות :גודל המשקים מושפע בדרך
כלל ממדיניות חקלאית כללית ,כגון תמריצים כלכליים ,מדיניות מקרקעין ועוד .ניתן לשקול
הטמעת שיקולי שמירת טבע במדיניות זו ,ככל הניתן.
 12.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.1 :
 12.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :מעורב.



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :מגוון.

 12.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני :משקים קטנים הינם בדרך כלל בעלי
יצרנות חקלאית גבוהה יותר ליחידת שטח מאשר משקים גדולים יותר .לעומת זאת ,ללא תמיכה
והתארגנות מתאימה ,משקים קטנים הינם גם פגיעים יותר לכוחות השוק ,במיוחד אל מול
משווקים ותעשיות העיבוד החקלאיות.
 12.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
במחקר שנערך בארגנטינה נבדקו מדדי מגוון המינים ויצרנות חקלאית במשקים גדולים ,בינוניים
וקטנים-ילידיים ,בהשוואה לאזורים לשמירת טבע .נמצא כי המגוון הביולוגי דומה בין משקים
גדולים ובינוניים לשמורות טבע ,כאשר במשקים הקטנים היה המדד נמוך יותר .לעומת זאת,
במשקים הקטנים מדד היצרנות החקלאית היה הגבוה ביותר ,בהשוואה למשקים בינוניים וגדולים.
החוקרים מסיקים כי נדרש למצוא איזון מתאים בין הרצון לשמור על מגוון מינים גבוה לבין רצון
לקדם את היצרנות החקלאית ).(Marinaro, et al., 2017

 5בחלק א' של העבודה (אזורי אקלים ים-תיכוני – ישראלי ועמיתיו )2017 ,הוגדר הממשק "גודל
השדות" והוא התייחס לגודל של חלקות הקרקע המעובדות .כאן מתייחס הממשק לגודל המשק
בכללותו (משק חקלאי מורכב בדרך כלל ממספר חלקות קרקע מעובדות; הממשק כאן מתייחס
למצרף החלקות הללו ולגודלן המצטבר).
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 .13גיל ומורכבות המטע
 13.1תיאור:
למטעים בגילים שונים השפעות שונות על מגוון המינים .כאשר המטעים צעירים יחסית ,הצמחיה
בתא השטח הנטוע הינה נמוכה (עצים צעירים בצד עשבוניים) ,וחברות בעלי החיים בשטח הן
כאלו המאפיינות עשבוניים .ככל שהמטע גדל ,המורכבות של הצמחיה בתא השטח גדלה (עצים
גבוהים בצד עשבוניים) ,וחברות בעלי החיים משתנות בהתאם (בכפוף לכך שלא מבצעים פעולות
לסילוק הצמחיה הטבעית -כיסוח ,ריסוס ,עקירה ,חריש וכד').
 13.2פעולות עיקריות :ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות :ככל שהדבר תואם את
הצרכים החקלאיים ,ניתן לשקול נטיעה של המטעים במרחב בתקופות זמן שונות ,כך שבכל זמן
נתון יהיו מטעים ותיקים בצד מטעים צעירים יותר.
 13.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.1 :
 13.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :מטעים.



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :מכרסמים.

 13.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני :תיתכן השפעה כתוצאה מגיוון גילאי
המטעים -מטעים צעירים מניבים פחות תוצרת ממטעים ותיקים.
 13.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
במחקר שנערך במקסיקו נמצא כי חברת המכרסמים במטעי צבר מושפעת מגיל המטע .ככל
שהמטע ותיק יותר – כך משתנה המורכבות הנופית שלו .במטעים צעירים – חברת המכרסמים
דומה לזו הקיימת באזורים עשבוניים ,ובמטעים בוגרים חברת המכרסמים דומה לזו המאפיינת
שיחיות .כדי לשמור על מגוון מכרסמים הומלץ לייצר פסיפס של מטעי צבר בגילאים שונים
).(Riojas-Lopez, 2012
 .14גיוון הגידולים החקלאיים ,גידול בוסתנים
 14.1תיאור:
גיוון הגידולים החקלאיים וגידול של גידולים חקלאיים מקומיים הינו ממשק חקלאי התומך במגוון
מינים כללי .סוגים שונים של גידולים חקלאיים תומכים בקבוצות טקסונומיות שונות ,ולכן הגיוון
החקלאי חשוב.
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 14.2פעולות עיקריות :ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות:
-

לגוון את הגידולים החקלאיים במשקים.

-

לשמור על צורות גידול חקלאיות שמטבען הינן מגוונות ,למשל בוסתנים וגינות חקלאיות
קטנות.

-

לשקול שימוש בזנים מקומיים של גידולים חקלאיים על פני זנים מיובאים.
 14.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.5 :

 14.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :מעורב



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :זוחלים ,מאביקים ,צמחי בר.

 14.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני:


תרומות חיוביות אפשריות :גיוון מקורות הפרנסה של החקלאי ,כך שבמקרה של פגיעה
ברווחיות של גידול מסוים – ישנם גידולים אחרים שניתן להפיק מהם פרנסה.



השפעות שליליות אפשריות :פגיעה בהתמחות המקצועית בגלל הצורך ללמוד גידולים
רבים; פגיעה בכושר המיקוח בשוק כתוצאה מגידול כמויות קטנות יחסית מכל מוצר.

 14.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
סוג ייחודי של משק חקלאי מגוון ,האופייני לאזור המדברי ,הינו הבוסתן .בוסתנים הינם גינות
קטנות הכוללות מטעי עצי פרי וצמחי נוי בתא שטח קטן .הבוסתנים ממוקמים בדרך כלל לאורך
ואדיות ,ואיסוף מי הגשם להשקיה מניב תועלת לגידולים חקלאיים כמו גם לצמחי בר ולפרוקי-
רגליים ).(Norfolk et al., 2014
במחקר שנערך במדבר סיני ,נמצא כי הבוסתנים כוללים צמחי תרבות בצד צמחי בר ,הנהנים
מהתנאים המקומיים הנוצרים בהם ,למשל השקיה .בבוסתנים בדרום סיני  30-60%מהצמחים
בבוסתן הינם צמחי בר (באזורים נמוכים כ ,30%-ובאזורים גבוהים כ .)60%-בוסתנים מהווים
"איים" של מגוון מינים גבוה במדבר ,ויש להם חשיבות בשמירה על מיני צמחים נדירים מהבר,
ועל עושר ומגוון מאביקים .עושר הצמחים בבוסתנים כפול מאשר בשטחים הטבעיים (Norfolk et
) .al., 2013שיעור ביקורי הצמחים על ידי מאביקים בתוך בוסתנים גבוה יותר מאשר בסביבה
הטבעית ,ועושר המאביקים בבוסתנים גדול יותר מאשר בשטחים טבעיים .לא רק הגידולים
החקלאיים בבוסתנים נהנים מכך ,אלא גם צמחי הבר בתוך הבוסתנים הואבקו יותר מאשר
בסביבה הטבעית .לצמחי הבר מחוץ לבוסתנים היו זרעים בכמות דומה לזו של הצמחים בתוך
הבוסתנים ,כלומר שיעור הביקורים הגבוה של מאביקים בתוך הבוסתנים לא השפיע לרעה על
האבקת צמחים בסביבה הטבעית ).(Norfolk et al., 2014
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ההשפעה של בוסתנים תלויה במיקום שלהם – במחקר שנערך במדבר סיני נמצא כי באזורים
נמוכים הבוסתנים תומכים בעושר ומגוון צמחי בר ,כולל צמחים נדירים ,ובצפיפות מאביקים; ואילו
באזורים גבוהים אין להם השפעה על המגוון של צמחי בר ועל צפיפות מאביקים (זאת ,מכיוון
שבאזורים גבוהים זמינות המים גדולה יחסית גם בשטחים הטבעיים) .הבוסתנים ממחישים כי
ניתן לטפח אסטרטגיה של  land sharingבין חקלאות למגוון ביולוגי גם באזורים מדבריים
).(Norfolk, et al., 2015
בעבודה שנערכה במספר מדינות באפריקה נמצא כי במרבית מדינות אפריקה ,צמחים מיובאים
מחליפים את הצמחים החקלאיים המקומיים .כתוצאה ממעבר לחקלאות אינטנסיבית – החקלאים
משתמשים בזרעים מיובאים של מספר מצומצם יחסית של גידולים ,מגמה המאיימת על המגוון
הביולוגי של גידולים חקלאיים מקומיים ).(Darkoh, 2003

 .15שמירה על מאביקים
 15.1תיאור:
מאביקים נדרשים לכ 35%-מהתוצרת החקלאית העולמית ,כ 87-מתוך  115המוצרים החקלאיים
העיקריים בעולם .דבורי דבש מספקות כ 15%-בלבד משירותי האבקה הגלובליים ,ואת שאר
שירותי האבקה מספקים מאביקים מהבר .דבורי הדבש רגישות לשינויי האקלים ולתנאי אקלים
קיצוניים ,ולכן פחות מתאימות לתנאים מדבריים מאשר המאביקים מהבר המצויים במרחב
הטבעי :דבורי בר ,צרעות ,יתושים ,פרפרים ,נמלים ,חיפושיות ,וחלק מהציפורים והעטלפים .זוהי
סיבה מהותית לשמירה על מגוון המאביקים מהטבע ).(Christmann et al. 2014
 15.2פעולות עיקריות :ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות:
-

שמירה וטיפוח של בתי-גידול עבור מאביקים מהבר :שולי שדות עם צמחיה עשבונית ,צמחיית
כיסוי בין השורות במטעים ,משוכות חיות של עצים ושיחים (ראו כרטיסי ממשק מתאימים).

-

שיקול דעת לשימוש בדבורי דבש להאבקת גי דולים חקלאיים ,והתייחסות להשפעה אפשרית
שלהן על מאביקים מהטבע.
 15.3מספר המחקרים שבדקו את הממשק באזורים מדבריים.2 :

 15.4ענפים וקבוצות טקסונומיות שנבדקו:


ענף גידול חקלאי :מטעים וירקות.



שמירה על קבוצות טקסונומיות באזורים מדבריים :מאביקים.
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 15.5השפעות אפשריות על התפקוד החקלאי כענף יצרני:


תרומות חיוביות אפשריות :חיזוק שירותי האבקה.



השפעות שליליות אפשריות :שיקול דעת בנוגע ליכולת להסתמך על מאביקים
מהטבע.

 15.6תקצירי מחקרים שבדקו את הממשק:
בעבודה שנערכה במדינות שונות במרכז אסיה נמצא כי האזורים המדבריים במרכז אסיה הינם
אזורים פגיעים במיוחד בכל הנוגע לאבדן מאביקים .המגמה כיום באזורים הללו היא מעבר
מגידולים עתירי שטח ,לגידולים אינטנסיביים הדורשים פחות קרקע כמו פירות וירקות .הגידולים
הללו זקוקים להאבקה לשם מתן יבול .המשמעות של אבדן מאביקים הינה גדולה מבחינת הנזק
הכלכלי לחקלאות .שולי שדות עם צמחיה עשבונית הינם בית-גידול חשוב למאביקים .חלק
מהמאביקים מקננים בקרקע ומכאן החשיבות להשארת שולי שדה לא מעובדים עבור הפעילות
שלהם ).(Christmann et al., 2014
בישראל ,דבורי דבש הינן מין מקומי באזורים הים-תיכוניים ,אבל לא באזורי מדבר .דבורי דבש
הובאו לערבה לטובת האבקה חקלאית ,והן פועלות גם בשטחים טבעיים .במקומות שונים בעולם
נמצא כי דבורי דבש גרמו להפרעה לדבורי הבר המקומיות ,בשל נוכחות פיסית במספרים גדולים
ותחרות על משאבי מזון .השפעת דבורי הדבש יכולה להיות גם על הרכב הצומח המקומי ,בשל
העדפתן להאבקה של צמחים מסוימים על פני אחרים .גם בערבה נמצא כי דבורי דבש יכולות
לפגוע במינים קטנים של דבורי בר ,כאשר המינים הגדולים נפגעים פחות .כמו כן ,נמצא כי דבורי
הדבש יכולות להרחיק מיני מאביקים אחרים מצמחים מסוימים ,למרות שדבורי הדבש עצמן אינן
מאביקות אותם ,ובכך להשפיע על הצלחת הרביה של חלק ממיני צמחי הבר המקומיים (גוטליב,
ואחרים.)2011 ,
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