
  –ממשקים סביבתיים לפיתוח מסדרונות אקולוגיים 

 שותפות אינטרסים בין חקלאים לשומרי טבע

 יפתח סיני, דותן רותם, זמרוניחגית , איתי רנן, יוחאי כרמל, אסף שוורץ, הילה סגרה



 ?כיצד ניתן לאזן בין אספקת מזון ושמירה על המערכות האקולוגיות 
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 שימושי קרקע מצב קיים

Land sharing Land sparing ...  -שיתוף במרחב    -הפרדה במרחב 

 ביקוש המזון ההולך וגובר

Natura 2000   רשת שמורות המכילה שטחים חקלאיים

 נרחבים

 אימוץ ממשקים סביבתיים בחקלאות(agri-

environmental scheme) 

 כיום   )הפיכת מדיניות הסובסידיות האירופאית לירוקה

  (Phalen et al. 2010; Pe’er et al. 2014) (מהתקציב האירופי מופנה לנושא 40%



 לקחים מהתוכנית האירופאית

 הביולוגי בקנה מידה מקומי ונופיחיובית מתונה לשימור המגוון תרומה 

ההצלחה גוברת כאשר  : 

(Baker et al., 2012; Batáry et al., 2015; Kleijn et al., 2006

שיתוף פעולה עם  

 החקלאים

י  התמקדות באזורים בעל

 חשיבות אקולוגית

 בחירת הממשק המתאים

עדיין חסר ידע לגבי  

 תיכוניים-אזורים ים



 מטרות המחקר ושאלות המחקר

 על  כיצד ניתן לתכנן ולנהל שטחים חקלאיים באופן המאזן בין ביקוש המזון ההולך וגובר ושמירה

 ?לאדםהן מעניקות המערכות האקולוגיות והשירותים אותם 

עמק חרוד: התמקדות באזור בעל חשיבות אקולוגית 

  

 

2000שקדי ושדות ; 2009 סקוטלסקי; 2011קפלן וויטמן   



 אקולוגיים-עמדות בקרב חקלאים על יישום ממשקים אגרו

 מטרות המחקר

בעמק חרוד החקלאים והתושבים עמדות להבין את 

 : לגבי

 והעתידייםותפקידיה העכשוויים החקלאות 

 אקולוגיים-אגרולאמץ ממשקים הנכונות 

 את עמדתם הם עשויים לשנות שבעטיים הגורמים

 לטובת אימוץ הממשקים

 שיטות המחקר

ראיונות עומק עם   12-ו( n=41)חמש קבוצות מיקוד 

 (  ניתוח איכותני וכמותני)החקלאים 

 

 

 

שיקום שולי  

 שדות
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צמצום סחף  

 קרקע

חיזוק קשרי  

 קהילה



 נכונות לאמץ את הממשקים: תובנות על עמדות החקלאים

 (3.25<ממוצע<4.62) תמיכה יחסית גבוהה באימוץ הממשקים 
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שיקום  

 שולי שדות

העלאת   הפחתת ריסוס

מורכבות  

 מבנית

צמצום סחף 

 קרקע

חיזוק קשרי  

 קהילה

 לפני הצגת המודל האנגלי

 * אחרי הצגת המודל האנגלי

* 
 במידה רבה מאוד

 כלל לא

 תמריצים וניהול נכון



 בחינת ההשלכות והתועלות בממשקים שהוצגו בראיונות

כיצד ניתן לקדם יצירה של מסדרון אקולוגי בעמק חרוד  ? 

  

 
תכנון שונות' מה הערכיות האקולוגית של יח? 

 התועלת האקולוגית מממשקים סביבתיים שונים  מה

 ?ומה עלותם הכלכלית

 שולי שדות

 הפחתת פליחה הפחתת ריסוס

 סקר מקדים

 

 out-of-productionממשקים 

 

 תכנון מרחבי

טבעי> משאר > מעובד    

Land sharing   -שיתוף במרחב 



 סקר אקולוגי

 

 יחידות הדיגום

מספר חזרות  

 במרחב

 13 שטחי מרעה

 30 (נחלים+ שולי שדות )משארים 

 12 חיטה עיבוד רגיל

 13 פליחה-חיטה הפחתת

+  אבטיח מללי )גידולי שלחין קיץ 

 (  עגבניות
12 

 13 (הדרים, זית, שקדים)מטעים 

 88 כ"סה

2015חורף -סתיו 2016קיץ -אביב  2016חורף -סתיו   

  פרזיטואידים, עופות, פרפרים, צומח פרפרים ועופות

 וחיפושיות

 חיפושיות

 נתונים תפוקות ועלויות עבור החלקות שנדגמו** 



 חברת הצומח בשטחים טבעיים ומעובדים

(LM log+1 P<2.2e-16, adj R^2=0.66 ) 
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Stress=0.12, R^2=0.98 



 אביב סתיו

 שפעת פרפרים בשטחים טבעיים ומעובדים

(Two-way ANOVA, P < 0.001 followed by TukeyHSD) 
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אקולוגיות משתנה -האגרו' היחהחשיבות היחסית של 

 לאורך השנה

 עשבי קיץ
 השקייהעודפי 



 מגוון עופות בשטחים טבעיים ומעובדים 

(ANOVA, P < 0.001 followed by TukeyHSD) 
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 נטיעות



 מגוון עופות בממשקי שוליים שונים

*** 

H’ 

(ANOVA, P < 0.001 followed by TukeyHSD) 



 מגוון עופות בשדות ומטעים
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 קיץ

 סתיו

רגליים קרקעיים  -מגוון פרוקי
 אקולוגיות-ביחידות האגרו

 אביב

Log trasfnormed data, One-way ANOVA followed by Tukey HSD, p<0.05 
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 סקר אקולוגיתוצאות ראשוניות סיכום 

  התאמת ממשק לקבוצות טקסונומיות
 :ולמטרות שימור

 צומח ועופות– sparing? 

 פרוקי רגליים– sharing? 
 

ממשק שולי שדות מול שטחים טבעיים 
     דרושה הערכה כלכלית בקנה מידה

 רחב
 



 ...למי תודה למי ברכה

 ניר , סיני-רון דור, יוני שבת ואילן: משתתפים ועוזרים לנו הרבה במחקר, שהשתתפוחקלאי העמק

 ה'מוטק, קסוטוברק , מייקל וראובן חן, כרמל, מאיר רם, אלון ואורון, איתן אביבי, הלל וטלי, גרזון

 (.ועוד)

יואל רובין, אור רם, רבינוביץרוחי : צוות ארגון מגדלי העמק והמדריכים, עודד כהן 

צציקענת , איתי רנן, מיכל סגולי, זמרוניחגית , יוחאי כרמל, דותן רותם, יפתח סיני: שותפים למחקר 

 ואפרת אייזנברג

מולרבשמת סגל ויואב , רעי סגלי, תומר גואטה, מיה צונץ: למי שסייע בעבודת השטח 

יואב , ליאורה שאלתיאל, לוינגרטענת , פרבולוצקיאבי : שיחה וידע רב, לכל אלו שתמכו בעצה טובה

 אליהו ואמיר טל -הדי בן, טופרובגדעון , גרינהוטצפריר , מוטרו
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 החקלאות


