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תקציר מנהלים

מועצה אזורית לב השרון שוכנת בצלו של מטרופולין גוש דן ,במרכזו של אחד מחבלי הארץ הצפופים
ביותר בעולם המערבי .הרוב המוחלט של שטחי המועצה ,בדומה למרבית המועצות האזוריות במרכז
הארץ ,הם שטחים חקלאיים המעובדים באינטנסיביות .לשטחים אלו חשיבות רבה מאוד כחלק ממערך
השטחים הפתוחים .בראש וראשונה הם משמשים לחקלאות המהווה גורם תעסוקה ,אך גם כשטח ירוק
ונוף פתוח החיוני לרווחת תושבי ישראל .כמו כן ,אזורים חקלאיים מהווים גם שטחי מעבר לבעלי חיים
וצמחים מקומיים ,ומכונים "מסדרון אקולוגי" בעגה המקצועית .המערכת האקולוגית הטבעית שאפיינה
את האזור בעבר ,התפתחה על קרקעות חול וחמרה שהינן שתי מערכות אקולוגיות שכמעט ואינן מיוצגות
במערך השטחים הפתוחים המוגנים של מדינת ישראל .בראיה כוללת של השטחים הפתוחים רצינו לבחון
האם ניתן ליצור מצב בו השטחים המשמשים לחקלאות יכולים בד בבד ,גם לחזק את המגוון הביולוגי
המקומי .האתגר המרכזי הינו העצמה של המגוון הביולוגי הטבעי בתחומי השטחים בחקלאיים מבלי לפגוע
בגידול החקלאי וברווחיותו.
פחות מ 12%-מהשטחים הפתוחים הטבעיים במישור החוף זוכים להגנה סטטוטורית כלשהי ,והאזור כולו
מהווה צוואר בקבוק של שטחים פתוחים ורציפים למעבר של אוכלוסיות צמחים ובעלי חיים בין צפונה
של מדינת ישראל לדרומה .כ 60% -משטחי המועצה האזורית הינם שטחים חקלאיים כ 37%-בנויים,
ופחות מ 3%-נותרו טבעיים ומשמרים את בתי הגידול המקוריים של השרון .תחת מערכת אילוצים זו,
ביקשנו לבדוק את הפוטנציאל של שטחים חקלאים לאפשר מעבר של בעלי חיים בין הכתמים הטבעיים
שנותרו .לצורך התמודדות עם האתגר חברו המועצה האזורית לב השרון ,משרד החקלאות ,המשרד
להגנת הסביבה ,מרכז המועצות האזוריות ורשות הטבע והגנים למיזם ייחודי שמטרתו" :קידום התועלת
הסביבתית של החקלאות והמרחב הכפרי להגנה על החי והצומח ,שטחים פתוחים ,מקורות מים וקרקע".
יעדי המיזם )כפי שהוגדרו בתחילתו(:
•

הכרה של הציבור ושל מקבלי החלטות בחשיבותו של השטח החקלאי כחלק ממערך השטחים
הפתוחים של מדינת ישראל בהיבט התועלתי ובהיבט הנופי תרבותי והאקולוגי.

•

הכרה בחשיבותו של העיבוד האקסטנסיבי תוך שימוש במיני צומח מקומי ,והיותו חלק בלתי נפרד
מכלל הפעילויות החקלאיות.

•

יצירת חלופה לפרוטוקול החקלאי הקיים לפרוטוקול התומך בין השאר ,גם בסביבה הטבעית
הסובבת.

•

בדיקת פוטנציאל השטחים החקלאיים להוות מסדרונות אקולוגים למעבר בעלי חיים.

•

שילוב הקהילה בטיפוח המרחב הכפרי  :חקלאות וטבע.

•

צבירת ידע ,ניסיון ותיעוד ליישום תכנון וניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות.

במהלך השנה הראשונה של המיזם ) (2013הושגו המטרות הללו בשטחים נבחרים ,על-ידי הפחתת
השימוש בקוטלי עשבים ,זריעת צמחי בר )כשיטה לשימור קרקע( בין שורות העצים בפרדסים ,ובתוך
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שטחים חקלאיים ,ואף שיקום שטחי שוליים סמוך לחקלאות .לכל חלקה במיזם ,נקבע ייעוד ומטרה ,ומהם
נגזרו פעולות שיקום ברמות התערבות שונות .משיקום עדין ) (Rehabilitationהכולל סילוק גורמי
הפרעה כגון פסולת או מינים פולשים במטרה לאפשר התחדשות ספונטנית וטבעית של המערכת
האקולוגית ,ועד לשחזור אגרסיבי יותר ) (Restorationהכולל פעולות אגרוטכניות לאתחול תא השטח
ושיחזור תנאי הקרקע והצומח שאפיינו אותו בעבר .תאי השטח המשוקמים היוו את אזורי הליבה והמקור
למגוון ביולוגי מקומי ) .(sourceשטחי החקלאות בהיקף שטחי הליבה היוו שטחי מבלע ) (sinkומעבר
בין הכתמים הטבעיים .מירב פעולות השיקום והתחזוקה נעשו ע"י החקלאים ועובדיהם .הביצוע לווה לכל
אורכו בניטור של קבוצות טקסונומיות שונות .בסקרים שנערכו לאחר השיקום )אביב וקיץ  (2014נראה
שיפור בכל המדדים ובכל הקבוצות שנבדקו .בשטחים המשוקמים החברה הייתה עשירה ,עמידה ומורכבת
יותר בהשוואה למדדי אותם שטחים טרם השיקום .לפני השיקום מידת הדמיון בין שולי השטח החקלאי
למרכזו הייתה גבוה ,ואילו לאחר השיקום ,שולי השטח החקלאי היו דומים יותר לשטח המשוקם .כמו כן,
בשטחים החקלאים ירד המספר הממוצע של מיני הצומח הפולשני .הניסיון לקיים מערכות טבעיות לצד
שטחים המעובדים באופן אינטנסיבי היה מאתגר במיוחד .שטח טבעי שאך שוקם זקוק ,לפחות בתחילת
דרכו ,ליציבות .אופייה של מערכת החקלאית הוא דינמי ומשתנה .לאורך תקופת המיזם צברנו ידע רב על
הדרך שבה שתי המערכות ,זו הטבעית וזו החקלאית יכולות בכל זאת לדור בכפיפה אחת זו לצד זו .עיקר
המסקנות הינן:
 .1המיזם הראה כי שימור קרקע באמצעות מיני בר מעלה באופן משמעותי את המגוון הביולוגי
בתוך השטחים החקלאיים .יחד עם זאת:
א.

השימוש בפרחי בר אמנם יפה לעין ,אך דורש משאבים רבים לרכישת הזרעים ותחזוקה
שוטפת לקבלת מרבדי פריחה מרשימים .מאידך ,ממשקי כיסוח במהלך העונה הרטובה
מאפשרים שגשוג של צומח מקומי מבנק הזרעים הקיים קרקע .באופן זה מושגים היעדים
של הגדלת המגוון הביולוגי ואחזקת הקרקע ,ללא צורך בהשקעת משאבים .לכן ההמלצה
היא שימוש בצומח מקומי ,או הותרת הצומח הסגטלי המתפתח .שמירה על צומח נמוך יושג
באמצעות כיסוח חורפי יחיד .כיסוח נוסף בסוף עונת הצימוח יאפשר לצמחים להפיץ את
זרעיהם לעונה הבאה ועדיין ימנע התפשטות של שריפות קיץ .באופן זה שימור הקרקע
מתאפשר וקישוריות השטח עולה משמעותית.

ב.

לא דווח על פגיעה ביבול החקלאי בשטחים בהם נערך המיזם אך הנושא לא נבחן לעומק
ויש להביא נושא זה בחשבון בהקצאת משאבים במיזם חדש או בהמשכו של מיזם זה.

 .2המיזם הוכיח כי שיקום שולי שטחים חקלאים הינו כלי יעיל להעלאת המגוון הביולוגי ,ובתכנון
מוקדם יכול לשמש גם להגדלת שירותי הפנאי והנופש לתושבי המקום:
א .במהלך הסקרים שבוצעו עולה כי אוכלוסיות משגשגות )בכלל הקבוצות שנסקרו(,
מתקיימות גם בשטחים קטנים ולכן ,בעת הכנת תכנית לשיקום השטחים ,יש להשקיע
מחשבה ותכנון גם בשיקום של ליבות קטנות במרחב.
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ב .במרכז הארץ הצפוף אתר טבע נגיש מהווה אבן שואבת לקהל התושבים המקומי ,ולכן ,בעת
קבלת החלטה על שיקום שטח יש להתאים את יעדי השיקום לאופי השיקום .באזורים
המיועדים לקליטת קהל יש לבצע שיקום הכולל שבילי הליכה ,ושלטי הסבר .אופי השיקום
יהיה בדגש על מרבדי פריחה עונתיים ,בשילוב צומח רב שנתי .באזורים בהם ייעד השיקום
הוא העלאת המגוון הביולוגי יש לבחור בכלי שיקום אקסטנסיביים.
ג .יתרונותיו של שיקום אקסטנסיבי רבים :עלות ההקמה והתחזוקה נמוכים יותר בהשוואה
לפרויקט נקודתי בו מושקעים משאבים גדולים מאוד )למשל ,ניתן להשיג תוצאות בשטחי
חקלאות רבים בעלות המהווה  16%מעלותה של הקמת בריכת לב השרון כפי שיפורט
בהמשך( ,בנק הזרעים נשמר בקרקע ולעיתים הוא כולל גם מינים נדירים .וחסינותם של
השטחים הללו בפני מינים רודרלים ופולשים גבוהה יותר .הדגש בשיקום מסוג זה הינו על
צומח רב שנתי בעל פריחה קיצית ,אחוז כיסוי צמחי גבוה ,ושימוש בטכניקות דלות
בתחזוקה של חיפוי .שיקום אקסטנסיבי לא תמיד מתאים לאזורים שנועדו למשיכת קהל
מטיילים.
 .3ניתן ללמוד רבות מאופן הניהול של הפרויקט הנוכחי בתוך המועצה:
א .יכולתו של מיזם פורץ דרך להתקדם תלויה רבות בגיבוי שניתן על ידי ראש המועצה.
מעורבות בשלבים קריטיים בתהליך ,כגון שלב איגום משאבים ,הגדרת החזון ונוכחות
פעילה בפורומים שונים מסירה חסמים בקלות יחסית.
ב .שיתוף פעולה של האגפים השונים במועצה :הנדסה ,פיקוח ,תפעול ,גזברות ,דוברות,
וכמובן-האגף לאיכות הסביבה ,ונכונותם לשתף פעולה בשלבים שונים של התהליך חשובה
מאוד להצלחה ארוכת הטווח של המיזם.
ג .הצלחת המיזם תלויה רבות בהגדרת ומימון משרה חלקית או מלאה לטובת קידום המיזם על
פי תכנית עבודה ולוחות זמנים .תפקידו של נושא המשרה היא תיאום בין כלל הגורמים
השותפים לו ,סנכרון הפעולות ,ושיקוף ההישגים והמשגים תוך כדי התהליך.
ד .תקצוב אנשי מקצוע רלוונטיים כגון יועץ אקולוגי ,איש תחזוקה ואיש השקיה חשובה
להצלחה בטווח המידי והרחוק של המיזם .במיזם הנוכחי מסתמנת מגמה של התדרדרות
בערכי המגוון הביולוגי עם הפסקת הליווי האקולוגי והתחזוקה בשטחים ,עד כדי חזרה
לערכי שנדגמו לפני תחילת השיקום.
ה .העבודה בשיטה של מנהלת פרויקט לצד ועדת עבודה מצומצמת היא נכונה ומאפשרת את
הגמישות הנדרשת לביצוע פעולות בשטח.
 .4הצלחת המיזם תלויה רבות בתיאום ושיתוף פעולה בין גורמי חוץ האחראים על ניהול ומחקר של
שטחים פתוחים בישראל:
א .איגום כספים .במיזם הנוכחי הגופים המממנים היו :משרד החקלאות ,המשרד להגנת
הסביבה ,המועצה האזורית לב השרון ,מרכז המועצות האזוריות ,רשות הטבע והגנים ,קרן
סביבתית עלומה ,ורמ"י -דרך הקרן לשטחים פתוחים.
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ב .איגום משאבי ידע עם גופים המחזיקים בו חשוב למיפוי נכון של השטח ואיתור נקודות
חמות של משאבי טבע ונוף .כמו גם לבניית רשימות של מינים רלוונטיים לשיקום .במיזם
הנוכחי הגופים שתרמו לידע היו מכון דש"א ,חטיבת מדע ברשות הטבע והגנים ,מחלקת
 GISבמחוז מרכז של משרד החקלאות ,התחנה לחקר הסחף במכון וולקני וגופים אקדמיים
שונים שהיו שותפים לתהליך הניטור :המעבדה האנטומולוגית לניטור אקולוגי באוניברסיטת
תל אביב ,הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית.
ג .תיאום ושיתוף פעולה מצד גורמים המנהלים שטחים בתוך תחום הפרויקט קריטית
להצלחתו .במיזם הנוכחי שיתוף הפעולה והתאום הושג עם חברת "מהדרין" ,והחקלאים
השותפים בפרויקט ,רשות הניקוז שרון ,מחוז מרכז של קרן קיימת לישראל ,רשות הטבע
והגנים והוועדים המקומיים ביישובים השותפים )עין ורד ועין שריד(.
ד .אחת המסקנות המשמעותיות במיזם הנוכחי הייתה שיש לשפר את התיאום עם החקלאים,
לרבות אופן השילוב של המיזם עם תכנית העבודה החקלאית.
 .5לשילוב הקהילה כחלק מהתהליך השיקום תועלות חשובות בחינוך הציבור להיכרות ,שמירה
וניהול משאבי טבע וכן לחיזוק תחושת השייכות .ניתן לשלב קהילה בשלבים שונים :כחלק
מצוות ההיגוי או התכנון ,או כחלק מצוותי הביצוע :סילוק מינים פולשים ,איסוף זרעים ,הנבטה
וטיפוח עצים מקומיים ,זריעה ושתילה ,תיעוד שלביות השיקום והדרכת סיורים באתר.
 .6חישוב כלכלי שנערך בשטח קטן במיזם הנוכחי הראה כי קציר זרעים זהיר )עד  (20%בסוף
העונה יכול לכסות את כל עלויות התחזוקה ,ואף לממן את הרחבת המיזם לחלקות נוספות.
לסיכום ,במיזם הנוכחי לא נבדקה מוביליות של פרטים בין השטחים השונים במטריקס ,אך ניכר כי
בשטחים המשוקמים האוכלוסיות מבוססות ויציבות .אוכלוסיות אלו מהוות מקור לפרטים .מקור שיגדיל
את שיעור ההפצה והגיוס של פרטים בין הכתמים הטבעיים והמשוקמים .העלייה במגוון המינים בתוך
השטחים החקלאים ובשוליהם לאחר השיקום ,מעידה על כך שבממשק נכון ,המרחב החקלאי יכול להוות
ציר להתבססות ותנועה של צומח וחי – מסדרון אקולוגי .כפרויקט ראשון העלויות הגבוהות הוכיחו עצמן
כמוצדקות .לאור המסקנות ניכר כי ניתן ליישם בסכום כסף דומה את הפרויקט על תאי שטח גדולים יותר
ובכך לשפר משמעותית את הקישוריות האקולוגית בחבל ארץ זה.
ההמלצה המרכזית של הדוח הנוכחי להמשך מיזם "חקלאות תומכת סביבה" בלב השרון הינה
הטמעה של הידע שנצבר בשנתיים הראשונות של הפרויקט אל תוך תכנית העבודה ,ואל תקציב
של המיזם בשנתו האחרונה ).(2017
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פרק א' מחזון לקול קורא
רקע
מועצה אזורית לב השרון
המועצה האזורית לב השרון ממוקמת במישור החוף המרכזי .שטחה של המועצה הינו  57,000דונם כ-
 60%מהם שטחים חקלאיים מעובדים .בלב השרון  18ישובים 13 :מושבים 2 ,ישובים שיתופיים ו3-
ישובים קהילתיים בהם מתגוררים מעל  19,000תושבים )איור  .(1כ 250 -חקלאים מעבדים את הקרקע
במרחב המועצה .גבולותיה של המועצה ארוכים ומפותלים .המרחב מהווה אזור ביקוש לדיור ,שהופך את
שטח המועצה לאזור רווי קונפליקטים המאיימים על עצם קיומו של המרחב כפרי .שטחי מועצה רבים
הועברו לטובת פיתוחן של רשויות גובלות .האיום העיקרי לנגיסה משטחי המועצה בא מכיוון העיר נתניה.
מציאות מורכבת זו לצד הביאו את המועצה לגבש חזון עדכני:
"המורשת והזהות החקלאית כפרית מקנים למועצה את ייחודיותה ,ויוצרים את הערכים והאיכויות שלה
פנימה ,וגם את הערכים והאיכויות אותם היא יכולה להציע החוצה –למטרופולין"
)המועצה האזורית לב השרון-תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא ,מאי .( 2010
מתוך בקשת תמיכה עבור יוזמה אזורית של חקלאות תומכת סביבה.2012 .

חשיבות מיקומה של מוא"ז לב השרון כחלק ממרחב שטחים פתוחים
•

לב השרון ממוקמת בלב ליבו של מישור החוף הים תיכוני ,על תשתית של חמרה חולית .פחות מ5%-
מבית הגידול הייחודי והמגוון של קרקעות קלות במישור החוף זכה להגנה סטטוטורית )איור .2
רותם (2015 ,ומכאן החשיבות הגדולה בניצול כל תא שטח לשימור המערכת הטבעית והאורגניזמים
המאכלסים אותה.

•

לב השרון ממוקמת באזור אסטרטגי גם בהיבט של קישוריות מרחבית .צפיפות האוכלוסין הגדלה
במטרופולין גוש דן ותהליכי הפיתוח המואצים ,הביאו לכך ששטחי המועצה מהווים רצף יחידי של
שטחים פתוחים במרחב הבנוי שסביב .השטחים הפתוחים במועצה ממוקמים בצוואר הבקבוק של
מערך המסדרונות האקולוגים הארצי ,ומכאן החשיבות הגדולה לניסיון לאפשר מעבר לבעלי חיים
וצמחים בתוך שטחים אלה ) .איור  .3רותם(2016 ,

לב השרון -האתגר:
היישום המקובל בעולם למסדרונות אקולוגים הוא בשטחים טבעיים המקשרים בין כתמים מוגנים
סטטוטורית .המציאות הסטטוטורית בלב השרון אתגרה את הפרשנות הקלאסית למושג .מסקר טבע ונוף
שערך מכון דש"א במועצה ) (2012עולה כי  3%בלבד משטחה שמר על מופע טבעי .מירב השטח הינו
פסיפס של פרדסים ,חממות וגידולי שדה )איור  .(1בתוך מטריקס השטחים הקיים ,היה זה אך הגיוני
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לבדוק את הפוטנציאל של שטחים חקלאים לאפשר מעבר של בעלי חיים בין הכתמים הטבעיים שנותרו.
שטח חקלאי אינטנסיבי ,שעובר פליחה ,הדברה ,כיסוח ודישון דרך קבע ,מהווה מדיום עוין לרוב מיני
בעלי החיים והצמחים .האתגר במיזם "חקלאות תומכת סביבה" היה להפוך את שטחי החקלאות
לאורך המסדרונות שהוגדרו ,לידידותיים יותר כלפי המגוון ביולוגי המקומי של חי וצומח ולאפשר
את הקישוריות בתוך שטחי המועצה ומחוצה לה ,מבלי לפגוע בגידול החקלאי ובתוצרת ובתוך כך
להגדיל את שירותי המערכת האקולוגים הן לשטחים החקלאים והן לרווחת התושבים.

איור  .1פסיפס שטחים חקלאים בלב השרון .2010 .באדיבות ממ"ג ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
עיבוד דותן רותם ,רט"ג.
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איור  .2ניתוח יחידות אקולוגיות בישראל .לפי אמנת המגוון הביולוגי ייצוג נאות של יחידה אקולוגית הוא מעל  .17%ניכר
כי פחות מ  5%של היחידה האקולוגית הכוללת את הקרקעות קלות והכורכר בשרון זכו לייצוג בשטחים מוגנים בישראל
ומכאן החשיבות הגדולה בשמירה על כל תא שטח .רותם2016 ,

שמורות טבע וגנים לאומיים
תמ"א  - 22יער וייעור
מסדרוות אקולוגיים

איור  .3מפת המסדרונות האקולוגים .המוא"ז לב השרון ממוקמת בצוואר בקבוק
במערך הארצי של מסדרונות אקולוגים .רותם2015 ,
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מטר ות המיזם
קידום התועלת הסביבתית של החקלאות והמרחב הכפרי להגנה על החי והצומח ,שטחים פתוחים ,מקורות
מים וקרקע .זאת ע"י עידוד חקלאות אקסטנסיבית ויישום הפחתת חומרי הדברה ,חקלאות מדייקת ,שימור
קרקע ,שיקום ושימור מגוון ביולוגי.
יעדים
•

קבלת הכרה בחשיבותו של השטח החקלאי כחלק ממערך השטחים הפתוחים של מדינת ישראל
בהיבט התועלתי ובהיבט הנופי תרבותי והאקולוגי ,הן של הציבור והן של מקבלי החלטות.

•

הכרה בחשיבותו של העיבוד האקסטנסיבי תוך שימוש במיני צומח מקומי ,והיותו חלק בלתי נפרד
מכלל הפעילויות החקלאיות.

•

יצירת חלופה לפרוטוקול החקלאי הקיים לפרוטוקול התומך בין השאר ,גם בסביבה הטבעית
הסובבת.

•

בדיקת פוטנציאל השטחים החקלאיים להוות מסדרונות אקולוגים למעבר בעלי חיים.

•

שילוב הקהילה בטיפוח המרחב הכפרי  :חקלאות וטבע.

•

צבירת ידע ,ניסיון ותיעוד ליישום תכנון וניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות.

התנעה -פגישות מקדימות
תכנית חקלאות תומכת סביבה במועצה אזורית לב השרון גובשה במסגרת הערכות להכנת תכנית פעולה
לתכנון ולניהול שטחים פתוחים במועצה ,והיא נבחרה להוביל פיילוט )"תכנית הרצה"( כחלק ממהלך
ליצירת תכנית פעולה ארצית לתכנון ולניהול שטחים פתוחים במועצות אזוריות .חקלאות תומכת סביבה
הייתה אמורה להיות אחד מנתיבי היישום של תכנית הפעולה בלב השרון ונגזרת ממנה ,אך בפועל היא
התקדמה בטרם השלמת תכנית הפעולה .לצורך קידום היוזמה חברו אנשי מרכז המועצות האזוריות
)חקלאות ,קיימות ,סביבה( ,ואנשי רשות הטבע והגנים )אגף שטחים פתוחים ואגף תכנון( לבעלי עניין
במועצה .לפגישת גישוש ראשונית הגיעו ראש מועצה לב השרון ,סגנו ונציגים מאגפים שונים :תכנון,
תיירות ,סביבה ,חינוך ,וכן -אגודת המים .תוצר הפגישות היה החלטה על קידום התהליך ובחירת אחראי
מטעם המועצה האזורית :מר יצחק להב מנהל אגודת המים .כמו כן ,הוגדר כי מנהל האגף לאיכות
הסביבה ,מר ציון דוד וצוותו יובילו את המיזם מטעם המועצה .בפגישות הבאות הוגדרו מתווה הפעולה
ואזורי הבדיקה .עלה הצורך בניתוח גיאוגרפי אקולוגי של המועצה והוחל תכנון וגיוס משאבים לסקרי
ערכיות של ערכי טבע ,מורשת ונוף .בפגישות הבאות הוחלט על מתווה של ניהול השטחים הפתוחים
במועצה תחת המטריה של קישוריות אקולוגית .הוגדר שקישוריות תושג ע"י שינוי תכניות הטיפול
הקיימות בשטחי הביניים בחקלאות ,בנחלים ,וכן ,באמצעות בחינת התפקוד של שטחים מוברים .כמו כן
הוחלט שתבחן אפשרות לפעולות בתוך שטחי החקלאות עצמם ובישובים .הועלה הצורך להגדיל מעגל
השותפים לחקלאים ובעלי עניין אחרים .הוחלט על הקמת ועדת היגוי בה שותפים נציגי המועצה האזורית,

12

רשות הניקוז ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,רשות הטבע והגנים ,נציג מרכז
המועצות האזוריות ונציגי החקלאים .כמו כן ,הוחלט על הקמת ועדת עבודה בה שותפים נציגי האגף
לאיכות הסביבה במועצה ,מרכז המועצות האזוריות ,אקולוג מטעם רשות הטבע והגנים ,חקלאים נבחרים
ומנהל אגודת המים האזורית .בפגישות העבודה הבאות הוגדרו הצרכים להמשך:
•

תכנית כוללת של השטחים הפתוחים במועצה לרבות שילוב תהליכים קיימים לתוך התכנון
הכולל )לדוגמא שילוב "דרך הלב" – צירי תנועה לרכבי אופניים והולכי רגל בשבילי
המועצה וסביב לה(.

•

שילוב הקהילה בתהליכים שונים )תכנון ,איסוף בלוטים והנבטת עצים ,שתילה זריעה
והטמנת פקעות ,טיפול במינים פולשים ,ביצוע עבודות חקר ועוד(

•

שילוב החקלאים והאגודות החקלאיות )שותפות פעילה בשיקום משארי השדה ,זריעת צומח
כיסוי ,טיפול במינים פולשים ,ושותפות בוועדת ההיגוי של הפרויקט(

•

קידום הנושא של חקלאות תומכת סביבה בפורומים שונים :קיום כנסים והסברה לציבור,
לגופי תכנון ,לגופים ממשלתיים ולארגוני סביבה.

•

גיוס רכז לפרויקט מטעם המועצה האזורית.

•

גיוס תקציבים לקידום שיקום שטחים ושינוי הפרוטוקול בשטחי חקלאות לאורך צירי
מסדרונות אקולוגיים.

•

ניטור הפעולות של שינוי פרוטוקול הגידול החקלאי בשטחים שנבחרו.

תוצרי הפגישות המקדימות
איגום משאבים
טבלה  . 1משאבי פרויקט חקלאות תומכת סביבה )מיקי ליפשיץ מידע בע"פ(
נושא

מקור תקציב

ביצוע

שנה

סקר צומח ראשוני

רט"ג

רט"ג

2009

סקר מצאי בעלי חיים

רט"ג

רט"ג

2011-2010

סקר טבע ונוף

הג"ס

מכון דש"א

2011-2010

התנעת הפרויקט ואיגום משאבים

קרן סביבתית

מרכז המועצות האזוריות

2012

"חקלאות תומכת סביבה"

משרד החקלאות

יחידה סביבתית לב השרון

2012

תכנית אב לשטחים פתוחים

משרד החקלאות

משרד תכנון

2014-2013
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שיקום שטח פגוע "מחפורת"

רמ"י ,קרן שטחים פתוחים

המועצה עם יועץ חיצוני

2015-2013

ניטור ערכי טבע לפני ואחרי הטיפולים
במסגרת "חקלאות תומכת סביבה"

רט"ג והג"ס

ביצוע המועצה האזורית )יחידה
סביבתית ואקולוגית ייעודית(.

2016-2012

סקרים מקדימים ובחירת צירים ירוקים
בשנים  2012-2011בוצעו שני סקרים מקיפים בשטחי המועצה:
•

סקר טבע ,נוף ומורשת האדם -במסגרת הסקר בוצעה הערכה של  11יחידות נוף הנבדלות זו מזו
במאפיינים הטופוגרפיים ,ובאופי התכסית והצומח )מכון דש"א.(12012 ,

•

סקר זואולוגי השוואתי הבודק נוכחות מינים לרוחב קבוצות טקסונומיות בשימושי קרקע שונים:
שטחים טבעיים ,נטע האדם ,משארי שדה ,שטחים מוברים ,פרדסים ושדות תות )י .פורת,
(2012

על בסיס הסקרים המקדימים וייעודי הקרקע בתכניות המתאר המחוזיות והמקומיות אותרו צירים ירוקים
שיועדו לשמש כמסדרונות אקולוגים .שיפור תפקודם של העורקים הללו היווה את הבסיס לקישוריות
בתוך המועצה ומחוצה לה )איורים  .(4אחד הצירים ,בין יער קדימה לנחל ישפין ,נבחר לצורך תכנית
הרצה )פיילוט ,איור .(5

איור  .4צירים ירוקים בשטחי המועצה .מתוך סקר משאבי טבע ונוף .2012 .מכון דש"א

http://www.deshe.org.il/?CategoryID=237&ArticleID=38 1
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איור  .5חלקות לעיבוד משמר -מועצה אזורית לב השרון .באדום שטחי ליבה לעבודה בפיילוט "חקלאות
תומכת סביבה" ,בירוק שטחי ליבה שאינם כלולים בפיילוט הנוכחי .באדיבות ממ"ג ,משרד החקלאות
ופיתוח הכפר .עיבוד דותן רותם ,רט"ג.2012 .
איתור חקלאים וגיוסם
לאורך הציר הנבחר לתכנית הרצה בוצע מיפוי של בעלי החלקות .המועצה ביצעה פנייה יזומה לגיוס
חקלאים שיש להם עניין ישיר או עקיף בפרויקט:
•

קשר ישיר :חקלאים שהינם חובבי טבע ,סביבה ,נכונות להשתתף בפרויקט חדשני.

•

קשר עקיף :חקלאים שמעוניינים במיתוג שמעניק הפרויקט אל מול האיחוד האירופי והצגת
ההשתתפות כחלק ממאמצי שיווק תוצרת.

החקלאים השותפים הסכימו עקרונית לבצע אחת או יותר מן הפעולות המוגדרות במיזם :הפחתת חומרי
הדברה ,שימור קרקע ,שיקום אקולוגי/נופי ושיקום אקולוגי/נופי.
הושגה הסכמה כי הפעולות הבסיסיות והראשוניות ליישום יהיו :
•

בהפחתת חומרי הדברה – הדברת זבוב הפירות )מופעל כבר בחלק מן השטחים(

•

בשימור קרקע – אי פליחה ,בין השורות בפרדסים ומטעים וזריעת עשביה )צומח כיסוי( ייעודית.

•

שיקום אקולוגי שולי חלקות ע"י זריעת פרחי בר ונטיעת עצים מקומיים.

•

שיקום אקולוגי של משארי שדה – סילוק מינים פולשים ומתן תנאים לשיקום טבעי.

לאחר גיוס התקציב ממשרד החקלאות חתמו החקלאים המשתתפים על טופס מחויבות לתהליך למשך 5
שנים.
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קול קורא "חקלאות תומכת סביבה"
ב 2012 -בוצעה פנייה למשרד החקלאות–מחוז מרכז ,בבקשה להוציא תמיכה ייעודית לנושא של
חקלאות תומכת סביבה )קול קורא מועצה אזורית לב השרון .(2012 ,שילובו של משרד החקלאות
בתהליך היה צעד מכריע להצלחתו .הקצאת תמיכה לנושא היוותה גם צעד הצהרתי חשוב מכיוונו של
ממשרד החקלאות .הכרה בחשיבותם של שטחי החקלאות כשטחים פתוחים המקימים ערכי טבע,
ומתפקדים כחלק מרצף השטחים הפתוחים לאורכה ולרוחבה של ישראל .התמיכה בחקלאים במסגרת
התמיכה הוגדרה כנגד פעולות שיקום כפי שהוגדר מעלה .במסגרת הקול קורא הוגדרה תכנית העבודה
הראשונית בחלקות ואבני הדרך ליישום )טבלאות  2ו 3-מטה( .באוגוסט  2012התקבל ממשרד החקלאות
ופיתוח הכפר מענק בגובה  ,₪ 400,000והיוזמה יכולה הייתה להתקדם.
טבלה  .2תכנית ראשונית לכל חלקה שנבחרה במסגרת חקלאות תומכת סביבה )דוגמה(.
)בקשת התמיכה מ.א לב השרון(2012 ,
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טבלה  .3אבני דרך ולוח זמנים )מתווה ראשוני( .בקשת תמיכה מ.א לב השרון.2012 ,
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יוצאים לדרך
ליווי אקולוגי
השלב הבא על פי מתווה התהליך היה תוספת רכז פרויקט מטעם המועצה האזורית .איש מקצוע שיוכל
להוביל את היוזמה לשלב הבא בביצוע פעולות לשיקום אקולוגי בשטחים וליווי השינוי בפרוטוקול
החקלאי .בפועל האקולוגית שנשכרה )וכותבת שורות אלה ,אביב אבישר( ניקזה אליה תפקידים נוספים
הכוללים גם גיוס משאבים ,ניהול תקציב הפרויקט ,קידום נושא המעבר להדברה באמצעות מלכודות
זבוב ,עריכת ימי עיון ,הסברה בקרב בעלי עניין ,יצירת שיתופי פעולה ,וניהול תכנית הניטור .שכירת איש
מקצוע מתחום הדעת המתאים מהווה חוליה קריטית שתקבע את אופי הפרויקט ותוצריו )טבלה .(4
המחפורת
מחפורת עין שריד )בריכת חורף לב השרון( מהווה חלק מהרצף הגאוגרפי של המסדרון האקולוגי הנבחר.
בשנת  2014הוגשה בקשה לתמיכה בשיקום המחפורת מרשות מקרקעי ישראל דרך הקרן לשטחים
פתוחים .המועצה האזורית הגישה תפיסה לפיה שיקום בית גידול עונתי ולח המוקף בפארק של צומח
טבעי עם תשתיות לקליטת קהל הכוללות מסלול טיול ,כתה ללימודי חוץ ושילוט .הרשות קבלה תמיכה
ע"ס  ₪ 780,000והפרויקט יצא לדרך בקיץ  .2014את התכנון עשה אדריכל ואקולוג ליאב שלם ,שגם
ליווה את ההקמה בשטח .עם הקמתה הפכה המחפורת לאבן שואבת למטיילים מכל רחבי האזור ,והפכה
לחלק ממערך השטחים המשוקמים במועצה.
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טבלה  .4תכנית עבודה של אקולוגית המיזם ולוח זמנים.
תאריכים

פברואר -אפריל
2013

אפריל -אוגוסט 2013

אוגוסט -ספטמבר
2013
אוקטובר-
דצמבר 2013

היקף משרה
אקולוגית

לוגיסטיקה

•
•
40
ש"ע בחודש

•
•
•

בניית תקציב,
תיאומים )חקלאים ,משרד החקלאות ,רשות ניקוז ,המשרד
להגנת הסביבה ,מרכז המועצות האזוריות ,קק"ל ,רט"ג( ,
בניית תכנית עבודה לחלקות
איתור ספקים,
הוצאת הזמנות עבודה

•
•

40
ש"ע בחודש

40
ש"ע בחודש

•

הכנת תכנית שתילה והשקיה בשטחי השיקום

 80-45ש"ע
בחודש

ינואר -מאי 2014
 30ש"ע בחודש

•
•

מאי -אוגוסט
2014

 20ש"ע בחודש

ספטמבר -2014
פברואר
2015

 20ש"ע בחודש

 20ש"ע בחודש

ניטור אקולוגי

הכנת תכנית ניטור
בניית צוות ניטור

ניטור זמן : 0
פרוקי רגלים
•
דבורים,
•
זוחלים
•

מעקב וממשקי תחזוקה,
מעקב ממשקים חקלאים

פברואר –יוני
2015

שיקום אקולוגי

•
•
•
•
•
•
•

עבודות לסילוק מינים פולשים
החלפת מצעים
חישופים
פריסת מערכות השקיה
שתילות וזריעות של שטחי השיקום
הכנת הפרדסים לזריעה
זריעת פרדסים

ממשק תחזוקה בכל השטחים )עישוב ,דישון(

•
•

בניית תכנית עבודה לשנה הבאה
תיאום עם קבלן לתחזוקת השטחים

•
•

פיקוח השקיה
מעקב שטחים -שוטף

•
•

מעקב ממשקים חקלאים
הכנת תכנית שיקום לנחל בגאולים

•
•
•

שיקום בריכת החורף של המחפורת
מעקב שטחים -שוטף
זריעות בשטחים החקלאים לרבות ניסוי צומח כיסוי
בפורת

•

מעקב שטחים -שוטף
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נוסף

גיוס כספים:
הגשת קול קורא לקרן לשטחים פתוחים –מחפורת

קידום נושא מעבר להדברה באמצעות מלכודות
לזבוב
ועדים מקומיים
•
איתור מנהלת פרויקט
•

ניטור קיפודים )(T0

ניטור ) (T1פרוקי רגלים

•
•

) (T2פרוקי רגלים
) (T1דבורים

•

ניטור דבורים )(T2

•
•

ניטור חולייתנים )(T2
פרוקי רגלים )(T3

סיכום מיזם
ביקורת שה"ם

•
•

ניטור חולייתנים )(T2
ניטור צומח )(T1

שותפות בכתיבת המדריך לשטחים פתוחים

חלקות השותפות במיזם  .תיאור וייעוד השטח.
לאחר בחירת חלקות המיזם הוגדר ייעודם )טבלה  (5ונקבעה מבנה התקציב )טבלה (6
טבלה  .5תיאור החלקות השותפות במיזם וייעודי השטח.
אזור

מערב
המסדרון
האקולוגי

מרכז
המסדרון
האקולוגי

מזרח
המסדרון
האקולוגי

שטח

ייעוד

תיאור השטח

גודל

עין שריד צפון

ליבה

שטח טבעי של חולות .צומח פולש פזור
)כ  30%כיסוי(

8
דונם

עין שריד דרום

ליבה

שטח טבעי של חולות .מעל  85%כיסוי
של צומח פולש

9
דונם

סוללות עפר
בין החלקות

חקלאות

סוללות מלאכותיות ,המפרידות בין
חלקות התות .על הסוללות מינים
סגיטלים ופולשים

3.5
דונם )מצטבר(

מחפורת

ליבה

אזור של כריית חולות בעבר .קרקע
חמרה עם כתמי חולות .פסולת בניין
רבה ,אזור נמוך במרכז בו ניקבת
שלולית טבעית

35
דונם

חקלאות פורת

חקלאות

פרדסים צעירים הוכנסו למיזם בשנת
2014

30
דונם

נחל עין ורד

ליבה

אי בנחל עין
ורד

ליבה

נחל אכזב מנוהל ע"י רשות ניקוז
בחישוף עונתי .בקצה הנחל מספר עצי
שיזף עתיקים .מכיל צומח רודרלי
ופסולת חקלאית
אי מוגבה מעל ערוץ הנחל המנוהל.
מצדו הצפוני ערוץ רדוד נוסף שנוהל
בעבר ע"י רשות ניקוז ועבר לידי
המועצה במסגרת המיזם הנוכחי

 15דונם

 3דונם

פרדסים לאורך
הנחל

חקלאות

פרדסי הדרים ומטע אפרסמון .בעלים
פרטים מתושבי המושבים באזור

כ  50דונם

שטח טבעי
כללי 5

ליבה

שטח טבעי מעט עצים אקליפטוס שתול
ושיזף גדול .מכיל פסולת בניין.

 13דונם

נחל ישפין

ליבה

פרדסים לאורך
הנחל

חקלאות

נחל אכזב קטוע משני קצותיו .מכיל
צומח טבעי .משמש לרעיית כבשים
ונשרף בקיץ באופן תדיר .מכיל ערמות
גזם ופסולת חקלאית .פחות מ 10%
כיסוי של מינים פולשים
פרדסי הדרים .פרדס אחד בבעלות
פרטית .השאר בבעלות של תאגיד
מהדרין.

סה"כ שטח )בדונם( שטופל במיזם

20

 5.5דונם

כ  40דונם

212

בניית תקציב מפורט

טבלה  .6תקציב המיזם) .מתוך דו"ח מעקב שהוגש למשרד החקלאות .אביב אבישר(2014,
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פרק ב' -הלכה למעשה
שיקום אקולוגי  .כלי לטיפו ח שטחים שעברו שחיקה וניצול ייתר
לטבע יש יכולת שיקום עצמי ,אך תהליכי שיקום טבעיים הינם איטיים וארוכים ).(Aronson, 1993
שיקום אקולוגי ) (Restoration Ecologyמהווה אחת מהאסטרטגיות המבטיחות ביותר לטיפול
במערכות פגועות .קרקעות מבשילות ומשתנות בסקלות של אלפי ומיליוני שנים .גם תהליכי סוקצסיה של
חברות צומח הינם תהליכים ממושכים .באמצעות שימוש בטכניקות אגרו-אקולוגיות ניתן לקצר את
התהליך ) .(Dobson, 1997לכל חלקה במיזם ,נקבע ייעוד ,וממנו נגזרו מטרות השיקום .פעולות
השיקום נקבעו בהתאמה למטרות ולמצב השטח בפועל )טבלאות  .(7,5בחלקות הנבחרות בוצעו פעולות
שיקום ברמות התערבות שונות .משיקום עדין ) (Rehabilitationהכולל סילוק גורמי הפרעה כגון פסולת
או מינים פולשים במטרה לאפשר התחדשות ספונטנית וטבעית של המערכת האקולוגית ,ועד לשחזור
אגרסיבי יותר ) (Restorationהכולל פעולות אגרוטכניות לאתחול תא השטח ושיחזור תנאי הקרקע
והצומח שאפיינו אותו בעבר .כלל עבודות השיקום והשחזור בוצעו במהלך קיץ ,סתיו וחורף 2014-
 .2013שיחזור מחפורת עין ורד בוצע במהלך קיץ-חורף  . 2015-2014לאחר גמר הביצוע יושמה תכנית
תחזוקה אחידה בכלל השטחים שמטרתה -שמירה על מצב קיים .תאי השטח המשוקמים היוו את אזורי
הליבה והמקור למגוון ביולוגי מקומי ) .(sourceשטחי החקלאות בהיקף שטחי הליבה היוו שטחי מבלע
) .(sinkבמטרה להרחיב את בית הגידול הזמין לבעלי חיים במהלך החורף והאביב ,ולהגדיל את אספקת
שירותי האבקה ובקרת מזיקים בשטחים החקלאים ,זרענו את הפרדסים ואת סוללות העפר בין חלקות
התות בצמחי בר חד שנתיים באופן שהתייחסנו אליו כאל "הרחבה עונתית של בית הגידול" .מירב פעולות
השיקום והתחזוקה נעשו ע"י החקלאים ועובדיהם .מיעוט הפעולות ,שדרשו היכרות מעמיקה עם המינים
לוו בצוות מקצועי.

תכנית שיקום מפורטת בחלקות
לאחר הגדרת מטרות השיקום הכלליות בכל אחת מהחלקות )טבלה  (7הוכנה תכנית שיקום מפורטת
והפעולות נדרשות לכל אחת מהחלקות השותפות במיזם )טבלה .(8
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טבלה  .7מטרות השיקום בתאי השטח השונים.

שטח

תיאור

גודל

ממשק
שיקום

עין שריד
צפון

שטח טבעי של חולות .צומח
פולש פזור
)כ  30%כיסוי(

8
דונם

שיקום

עין שריד
דרום

שטח טבעי של חולות .מעל
 85%כיסוי של צומח פולש

9
דונם

שיחזור

מחפורת

נחל עין
ורד

אי בנחל
עין ורד

שטח טבעי
כללי 5

נחל ישפין

שטחים
חקלאים
עין שריד,
עין ורד,
ונחל ישפין

אזור של כריית חולות בעבר.
קרקע חמרה עם כתמי חולות.
פסולת בניין רבה ,אזור נמוך
במרכז בו ניקבת שלולית
טבעית
נחל אכזב מנוהל ע"י רשות
ניקוז בחישוף עונתי .מקצהו
מספר עצי שיזף עתיקים.
מכיל צומח רודרלי ופסולת
חקלאית
אי מוגבה מעל ערוץ הנחל
המנוהל .מצדו הצפוני ערוץ
רדוד נוסף שנוהל בעבר ע"י
ר"נ ועבר לידנו במסגרת
המיזם הנוכחי
שטח טבעי מעט עצים
אקליפטוס שתול ושיזף גדול.
מכיל פסולת בניין.
נחל אכזב קטוע משני קצותיו.
מכיל צומח טבעי .משמש
לרעיית כבשים ונשרף בקיץ
באופן תדיר .מכיל ערמות גזם
ופסולת חקלאית .פחות מ
 10%כיסוי של מינים
פולשים
שטחים חקלאים אינטנסיביים
משארי שדה וסוללות
המפרידות בין חלקות התות,
פרדסים צעירים ובוגרים
ומטע אפרסמון.

35
דונם

שיחזור

 15דונם
)(15 X1000

שיקום

 3דונם

שיחזור

 13דונם

שיקום

 5.6דונם
)(20X280

 123.5דונם
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שיקום

הרחבה
עונתית
של בית
גידול

מטרת השיקום
מטרת על :חיזוק מגוון ביולוגי ושירותי
תמיכה למערכת החקלאית
מטרת על :חיזוק מגוון ביולוגי ושירותי
תמיכה למערכת החקלאית
מטרה משנית :קליטת קהל
מטרת על :קליטת קהל
מטרה משנית :חיזוק מגוון ביולוגי ושירותי
תמיכה למערכת החקלאית

מטרת על :חיזוק מגוון ביולוגי ושירותי
תמיכה למערכת החקלאית

מטרת על :חיזוק מגוון ביולוגי ושירותי
תמיכה למערכת החקלאית
בדגש על מקלט קיץ לאויבים טבעיים
מטרה משנית :ניצפות נופית כחלק מדרך
הלב
מטרת על :חיזוק מגוון ביולוגי ושירותי
תמיכה למערכת החקלאית

מטרת על :חיזוק מגוון ביולוגי ושירותי
תמיכה למערכת החקלאית

מטרת העל :חיזוק מגוון ביולוגי ע"י הרחבת
השטח הזמין לבעלי חיים במהלך עונת
החורף והאביב )זריעה עונתית של צומח
כיסוי בפרדסים( .וחיזוק מגוון ביולוגי
בדגש על מקלט קיץ לאויבים טבעיים )תות(

טבלה  .8תכנית עבודה מפורטת בחלקות עין שריד )דוגמה(

פינוי פסולת חקלאית .צבים צעירים מהמין צב יבשה מצוי שנלכדו ומתו במיכל חומרי הדברה .נחל
ישפין ,אוגוסט .2013
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פעולות שיקום אקולוגי ) ( REHABILITATION
" -"Rehabilitationשיקום תפקודי המערכת האקולוגית ,היצרנות ושירותי המערכת שהיא מספקת
לאדם .השיקום כולל שימוש בטכניקות אקטיביות שמטרתן לבצע אתחול מזורז ) (jumpstartשל
המערכת האקולוגית ).(SER, 2004; Aronson, 1993
חלקות שותפות:
•

עין שריד -שטח ב' )צפוני(

•

נחל עין ורד

•

נחל ישפין )עזריאל(

פעולות שיקום:
•

חישוף עדין

•

סילוק מינים פולשים*

•

פינוי אשפה ,אסבסט ,ופסולת חקלאית

•

שתילת עצים *

•

שתילה של צמחי בר מקומיים )בדגש על פורחי קיץ(
בעין שריד הדגש הוא על חד שנתיים .בהמשך נזרעו רב שנתיים פורחי קיץ*
בנחל ישפין ובעין ורד הדגש הוא על רב שנתיים

•

הטמנת פקעות *

•

זריעת חד שנתיים *

•

מילוי בקרקע וזריעת דגניים לחיזוק דופן הנחל באזורי סחף מהפרדסים

•

חבלול במטרה למנוע ירידת רכב חקלאי מהשביל

•

שילוט

•

הוספת תיבת קינון לתנשמות

*רשימת מינים מפורטת וכמויות בנספח 1
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טיפול מינים פולשים )רשימה מלאה בנספח (1

עקירת ידנית של טיונית
חולות ,עין שריד.
אוגוסט 2013

עקירה של טיונית חולות בין שריד-
דרום .יוני 2013

נביטה מוגברת של קיקיון מצוי לאחר
אירוע שריפת גזם בנחל ישפין .טופל
באמצעות ראונד-אפ.
יוני 2013

עקירת שיטת המשוכות באמצעות
שופל ,נחל ישפין ,מאי 2013
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התווית שבילים ,עין שריד צפון ,מרץ
2013

דוגמה לשילוט עין ורד ,מרץ 2013
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פעולות שיחזור אקולוגי ) ( RESTORATION
" – "Restorationשיחזור בית גידול כולל טכניקות אגרסיביות יותר לשחזור התנאים הא-ביוטיים בבית
הגידול המקורי ,וגם שיקום הרובד הביוטי והרכב המינים )  .(SER, 2004; Aronson,1993פעולות
השיקום בתהליך של שיחזור בית גידול נבחרות בקפידה בהתאם לתנאים בתא השטח אותו נרצה לשקם.
חלקות שותפות:
•

עין שריד -שטח א' )דרומי(

•

מחפורת

•

אי עין ורד

פעולות שיקום עין שריד דרום
•

פינוי אשפה ,אסבסט ,ופסולת חקלאית

•

החלפת מצעים )טכניקה של חישוף אגרסיבי ,פריסת קרקע עומק(

•

עיצוב טופוגרפי )חפירת שלולית חורף ,הרמת סוללה(

•

פריסת השקיה )טפטוף  ,המטרה(

•

שתילת עצים *

•

שתילה של צמחי בר מקומיים )בדגש על פורחי קיץ( *

•

הטמנת פקעות *

•

זריעת חד שנתיים *

•

סגירת צירי תנועה עם רכב

•

חבלול והתוויה של שביל

•

שילוט

* רשימת מינים מפורטת וכמויות בנספח 1
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החלפת מצעים מלאה,
עין שריד-צפון ,ספטמבר
2013

שתילה .עין שריד-צפון,
ספטמבר 2013

פריסת השקיה ושתילת
שיחים .עין שריד-צפון,
ספטמבר 2013
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פעולות שיקום המחפורת )בריכת חורף לב השרון(
•

תכנון אדריכלי מקדים

•

הסדרה של המערך ההידרולוגי :העמקת אזור הבריכה ואיטום בשכבת חרסית ,חפירת ערוץ
ניקוז למי נגר לבריכת השיקוע וממנה לבריכת החורף.

•

חישוף כתמי של אזורים מאולחים במינים פולשים וסילוק בנק הזרעים

•

פריסת השקיה )טפטוף(

•

שתילה של צמחי בר מקומיים -צמחי חמרה וצומח של בתי גידול לחים

•

הטמנת פקעות

•

זריעת חד שנתיים

•

סגירת צירי תנועה עם רכב באמצעות בולדרים וגידור

•

חבלול והתוויה של שבילים ופינות מנוחה

•

שילוט

איור  .6תכנית אדריכלית למחפורת .אד' ואקולוג ליאב שלם .מרץ 2014
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התווית שבילים וחפירת
שלולית חורף .מחפורת.
נובמבר 2014
פעולות שיקום ,עין ורד:
•

חישוף וסילוק בנק הזרעים המקומי

•

פריסת השקיה ומעליה יריעת פלריג שחורה

•

פריסת השקיה )טפטוף ,בעין ורד גם המטרה(

•

שתילת עצים *

•

שתילה של צמחי בר מקומיים )בדגש על פורחי קיץ( *

•

הטמנת פקעות *

•

זריעת חד שנתיים *

•

שילוט

*רשימת מינים מפורטת וכמויות בנספח 1
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שלביות עבודה באי עין ורד.
א.
ב.
ג.
ד.
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חישוף
פריסת השקיה
פריסת פלריג חדיר למים
שתילה בחורים ייעודים בפלריג.

הרחבה עונתית של בתי הגידול -זריעה בפרדסים
חלקות שותפות:
•

תות -עין שריד

•

פרסים צעירים -פורת

•

פרדסים ומטע אפרסמון -עין ורד

•

פרדסים נחל ישפין

מועד ביצוע:
•

חורף 2013-2014

•

חורף ) 2014-2015לרבות פרדסים חדשים בפורת וחלקות נוספות של יצחק בוהק בעין ורד(

פעולות:
•

גירוף

•

זריעה של צמחי בר חד שנתיים* .בחלק מהפרדסים נזרעו שורות שלמות ובחלקן רק  4השורות
הראשונות בפרדס )תלוי במוכנות החקלאי(

•

הצנעת זרעים

* רשימת מינים מפורטת וכמויות בנספח 1

פריחה על השביל בין הפרדס לנחל-
הרחבת השטח הטבעי
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פעולות הזריעה בפרדסים.
ערבוב תערובת הזרעים עם
חול ,גירוף הפרדס ,זריעה
והצנעת זרעים.

תחזוק ה ואיסוף זרעים
תחזוקה ) ( 2013-2014
שטחי השיקום והשחזור
במהלך השנה הראשונה בוצעו ממשקי תחזוקה לצורך תמיכה בצומח החדש ,התחזוקה בוצעה על בסיס
ניטור דו שבועי שבוצע בשטחים ע"י אקולוגית הפרויקט .והוכנה תכנית תחזוקה לשטחים )טבלה (9
לביצוע ע"י הצוות מקצועי בפיקוח האקולוגית.
•

בעין שריד דרום בוצע דישון יחיד קל ) 25-30גרם לדונם .(2020

•

בשני שטחי עין שריד בוצע ריסוס באמצעות לונטרל למיני צמחיה רודרלית וסגיטלית המקדימים
לנבוט ,ודגנול לריסון אוכלוסיות של יבלית .שני אירועי ריסוס בסך הכול .בהמשך העונה בוצעה
עקירה ידנית של צמחיה פולשנית ומתפרצת.

•

בשל המרווחים הגדולים בין אירועי הגשם במהלך החורף ,והפסקת הגשמים המוקדמת )מרץ(
נפרסו מתזים בעין שריד דרום ובוצעה השקיה אביבית לחד שנתיים .בכלל השטחים המושקים
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)עין שריד דרום ,אי עין ורד ,נחל עין ורד ובנחל ישפין( בוצעה השקיה באמצעות טפטוף
מתחילת אפריל.
פרדסים
בשנה הראשונה למיזם ) (2013-2014בוצע עישוב של מינים פולשים ומתפרצים בין שורות הפרדס.
בשנה השנייה השטחים נזרעו באופן זהה ,אך לא תוחזקו לאורך העונה.

טבלה  .9תכנית תחזוקה לשטחי חקלאות תומכת סביבה .2015-2014
)מתוך תכנית עבודה בחלקות ,אביב אבישר (2014

כיסוח עם חרמש מכאני ,עין ורד2014 ,
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עקירת מינים פולשים בחלקות השיקום.
עין שריד2014 ,

עקירת כנפון זהוב וטיונית חולות בחלקות השיקום
ושולי חלקות התות .עין שריד2015 ,

עישוב לצורך חישוף השתילים ,עין ורד2014 .
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איסוף זרעים
2012
•

בפעילות שיזמה מחלקת החינוך באגף הסביבתי ,תלמידי בית הספר האזורי "בני דרור" אספו
זרעי אלונים )בלוטים( מאלוני תבור עתיקים באזור המועצה .הבלוטים נשתלו במשתלה של אורי
ניצן ,אחד החקלאים השותפים לפרויקט .התוצאה :נבטו כ 100עצים .לאחר כשנה וחצי ,העצים
נשתלו בחלקות השיקום.

2013
•

בפעילות שיזמה מחלקת החינוך באגף הסביבתי ,ובליווי אקולוגית הפרויקט ,תלמידי בית הספר
"דרור" אספו תורמוס א"י ממגרש בתהליך בנייה באבן יהודה .הזרעים חולצו מהתרמילים בסיוע
דיירי מעון יום "דורות" .סה"כ נאספו כ  27ק"ג זרעים בשווי של כ  .₪ 20,000הזרעים
שימוש לזריעת שטח השיקום והפרדסים.

2014
•

בתא השטח עין שריד צפון בוצע איסוף עדין של זרעי צומח חד שנתי .האיסוף בוצע ע"י הקבלן
המבצע בפרויקט .נאספו כ  55ק"ג זרעים .הזרעים שנאספו שימשו בזריעת שורות הפרדסים
בשנה השנייה וכן ,לשיקום המחפורת .כמות קטנה של זרעים חולקה לתושבים ולמוסדות חינוך.
כמו כן נאספו זרעים של מינים פורחי קיץ בחלקות השונות .זרעים אלו פוזרו בשטחי השיקום.

איסוף וגידול עצי אלון תבור.2012 .
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איסוף וחילוץ זרעי תורמוס א"י.2013 .

איסוף זרעים בעין שריד צפון .2014 .סה"כ נאספו  55ק"ג של זרעים .הזרעים הללו שמשו לשיקום
שטחי המחפורת ואף נזרעו בפרדסים השותפים במיזם.

38

פרק ג' תוצאות
סקר מגוון ביולוגי  -טרום שיקום )אביב וקיץ ( 2013
•

שיטות עבודה עבור כל אחד מהסקרים מפורטות בנספח 2

•

בסקרי צומח ,דבורי בר ,פרוקי רגלים וזוחלים ההשוואה בוצעה בין נתונים שנאספו משלושה אתרים
)עין שריד; נחל עין ורדף ונחל ישפין( .בכל אתר נאספו נתונים ממספר שימושי קרקע :מרכז השטח
החקלאי ,שולי השטח החקלאי )אזור מופר בעל כיסוי צמחייה חלקי ,המכיל לעיתים פסולת חקלאית(,
ושטח טבעי המיועד לשיקום .התוצאות המוצגות הינן ממוצע הנתונים שהתקבלו בשלושת האתרים.

•

בסקר הצומח ודבורי הבר נדונים גם נתונים ממדגם בודד שבוצע בפרדס מובר )שטח שעובד חקלאית
בעבר ונעזב(.

•

בסקר הקיפודים ההשוואה בוצעה בין נתוני ארבעה אתרים .פרדסי נחל ישפין )הכולל שטח טבעי
לשיקום( ,פרדסי הס )ללא שטח טבעי משמעותי( ,תות עין שריד )הכולל שטח טבעי לשיקום( ותות
גאולים )ללא שטח טבעי משמעותי( .התוצאות המוצגות משקפות את המצאי הכללי בכל אחד
מהשטחים.

צומח.
•

הסקר בוצע על ידי עמית מנדלסון.

•

השטחים הטבעיים מאופיינים בעושר מינים גבוה ואחוזי כיסוי צומח גבוהים ) 92%בממוצע(.

•

השטחים החקלאים מאופיינים בעושר מינים נמוך ואחוזי כיסוי צומח נמוכים משמעותית בהשוואה
לאלו שבשטחים הטבעיים ) 40%בממוצע( .בכל החלקות החקלאיות" ,צמח הכיסוי" הדומיננטי הוא
הגידול החקלאי הרלוונטי ,וכל שאר מיני הצומח הם בעלי אחוז כיסוי זניח )גרף .(1

•

ההבדל באחוז הכיסוי בין שולי שטחים חקלאיים למרכזם אינו גדול.

•

השטחים הטבעיים נגועים פחות במינים פולשים.

•

בשולי השטחים החקלאיים נסקר שיעור פלישה גבוה יותר ,בהשוואה למרכז השטח החקלאי .ניתן
ליחס זאת לכך שבמרכז השטחים החקלאיים מתקיימת פעילות יזומה למניעת התבססות צמחייה
המתחרה בגידולים החקלאיים.

•

במדגם יחיד של פרדס מובר ,נסקר עושר גבוה מאוד של מינים פולשים.
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עושר מיני צומח בחלקות
35
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פרדס מובר N=1

חקלאות N=5
פולשים
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טבעי N=5

צומח מקומי

גרף  .1תוצאות סקר צומח בחלקות -טרום שיקום )נתונים :עמית מנדלסון ,ניתוח :אביב אבישר(.
פרוקי רגלים קרקעיים.
•

הסקר בוצע על ידי איתי רנן וצוות המעבדה האנטמולוגית לניטור אקולוגי המוזיאון לטבע ע"ש
שטיינהרדט והמרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי .המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב.

•

בחלקות הטבעיות נמצא עושר המינים ,שפע הפרטים והמגוון הגבוה ביותר ,אם כי התוצאות אינן
מובהקות )גרף

•

.(2

חלקת התות ופרדסי "המהדרין" מאופיינים בחברות בעלות מגוון מינים נמוך באופן יחסי לשאר
החלקות החקלאיות שנדגמו .הסבר אפשרי הינו ממשק הדברה אינטנסיבי בחלקות הללו.

•

התוצאות מעידות כי בשלשת האתרים מתקיימת שונות נמוכה בין שולי הפרדס למרכזו ,ושונות
גבוהה בין חלקות הפרדס לערוץ הטבעי הסמוך.
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גרף  .2תוצאות סקר פרוקי רגלים בחלקות -טרום שיקום .מתוך :פוסטר שהוצג בכנס המארג2015 ,
)נתונים :איתי רנן ,ניתוח :דותן רותם ,אביב אבישר .(2015

דבורים.
•

נדגם מגוון גבוה של דבורי בר בשטחים הטבעיים והמוברים ומגוון נמוך בשטחים החקלאיים )בשול
הפרדס ובמרכזו( )גרף .(3

•

עיקר האבקת הדבורים שנצפתה בשטח החקלאי הייתה על ידי דבורי דבש.

•

למרות שפע הפריחה ,ועונת פריחה ממושכת ,שדה התות לא שימש בית גידול לדבורי בר.

•

הפרדס ,בדומה לשדה התות אינו משמש בית גידול לדבורי בר .פריחת ההדרים קצרה ומושכת
בעיקר דבורי דבש ,יתכן כי צפיפותן הגבוהה של האחרונות ,מרחיקה דבורי בר.
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Systropha

עושר ושפע דבורים בר בתאי השטח השונים .טרום שיקום

Sphecodes

250
Panurgus

200
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150
Megachilidae

100

Hylaeus

שפע פרטים

Nomada

Halictini

50
Eucera
Ceratina
Andrena

0

טבעי

שול

חקלאות

גרף  .3תוצאות סקר דבורי בר בחלקות -טרום שיקום .מתוך :פוסטר שהוצג בכנס המארג2015 ,
)נתונים :עידן אלקים ,ניתוח :דותן רותם ,אביב אבישר (2015
זוחלים.
•

הסקר בוצע על ידי דר' בעז שחם וצוותו.

•

נסקרו  17מינים מתוך  39המוכרים מהאזור .בוצע ניתוח למגוון ביולוגי על פי מדד שנון )’) (Hגרף
(5-4

•

מגוון המינים הגבוה ביותר נצפה בשטחים הטבעיים ) ,(H’=0.969מעט נמוך יותר בשטחי "מעזבה"
המהווים שוליים של שטחים חקלאיים בהם הושלכה פסולת חקלאית ) ,(H’=0.965נמוך יותר בשול
החקלאי החשוף למחצה מצומח ) .(H’=0.855המגוון הנמוך ביותר של זוחלים נצפה בשטחים
החקלאים ).(H’=0.276

•

ראוי לציין כי מינים רבים שנמצאו בניטור זה מוכרים כמינים מלווי אדם דוגמת שממית בתים ,זיקית
ים-תיכונית ,חרדון מצוי ,צפע מצוי .מינים אלה נצפים תכופות בשדות ובמטעים חקלאיים ,בגינות נוי
ובחצרות בתוך הישובים לרבות ישובים עירוניים.
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גרף  .4תוצאות סקר זוחלים בחלקות -טרום שיקום .מתוך :פוסטר שהוצג בכנס המארג) 2015 ,נתונים:
בעז שחם ,ניתוח :דותן רותם ,אביב אבישר (2014
35

חקלאי
30

שוליים
מעזבה

25

טבעי

20
15
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0

גרף  .5התפלגות התצפיות במיני הזוחלים השונים לפי בתי גידול .חקלאי – מנוקד סגול; שוליים –
משובץ ירוק; מעזבה – אלכסונים אדום; טבעי – מלא כחול )מקור :בעז שחם(
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קיפודים
•

הסקר בוצע על ידי דר' גיא רותם וציוותו

•

אחוז הלכידה הכללי היה נמוך ועמד על  2.4%בלבד

•

המצאי הגבוה ביותר של יונקים קטנים נמצא בחלקות בהן יש שטח טבעי )מיועד לשיקום( לצד
לשטח החקלאי.

•

בתוך האתר ,נראתה העדפה גאוגרפית ברורה לאזורים הטבעיים )תות עין שריד( או לאזורים
החקלאיים הסמוכים לאזור הטבעי )ישפין(.

•

מיקום הלכידות בחלקת תות גאולים מלמד כי אפילו ל'מסדרון אקולוגי' צר ביותר ,כדוגמת תלולית
עפר עם שדרת ברושים קצרה חשיבות רבה לנוכחות קיפודים.

•

קיפודי חולות נלכדו בתוך השטח החקלאי גם בגידולי תותים )גאולים( וגם בגידולי פרדסים )ישפין(,
אם כי השפע בתוך הפרדסים היה גבוה יותר.

•

בהתאם לאזורי התפוצה של שני מיני הקיפודי נראה כי באזור זה ,קיפודי החולות נפוצים יותר
מהקיפודים המצויים.

תוצאות שיקום
החורף במהלכו בוצע השיקום אופיין באירועי גשם חזקים ומרווחים .הפסקת גשמים "סופית" באמצע
מרץ.
עין שריד צפון )שטח ב'( צומח
2013-2014
בתחילת ינואר החלה נביטה משמעותית )כ  100נבטים למ"ר( .מגוון גבוה של חד שנתיים כגון קצח
השדה ,תורמוס צהוב ,א"י וצר עלים ,פשתנית יפו ,צפרנית א"י ,פרג נחות ,קחוון חוף ,וקחוונית מצויה.
בפברואר החלה הנצת עלים של גאופיטים :חצב מצוי ,בן חצב יקינטוני ועירית גדולה ואף של אירוס
ארגמן שנקלט ייפה ופרח בשנה הראשונה .שיא הפריחה באתר בחודשים פברואר -אפריל .בתא השטח
נסקרו מינים שלא נזרעו במהלך השיקום כגון חומעת ראש הסוס ,סיסנית בולבוסין ,פשתנית יפו ,כף עוף
פחוסה ,בוצין מפורץ וכמות מרשימה של אספסת איטלקית )נדיר( .צומח רודרלי וסגיטלי שהקדים לנבוט
טופל באמצעות לונטרל .יבלית טופלה בדגנול .שני אירועי ריסוס בסך הכול .במהלך החורף החלה נביטה
של טיונית חולות ) 0.5למ"ר( שטופלה בעקירה ידנית .כך גם לגבי מינים מתפרצים שהנצו .במהלך
הקיץ הייתה כמישה מלאה של הרב שנתיים שנשתלו בשטח )כאמור -שטח ללא השקיה( .תא השטח
הצהיב והתייבש .תיבת קינון לתנשמת לא אוכלסה ,אך הפכה לעמדת ציד לבז מצוי.
2015-2014
בסתיו  2014בוצע פיזור צמחים פורחי קיץ בשטח :בוצין מפורץ ,שומר פשוט ,פרע מסולסל ,הגה מצויה
)מעט( ,נזרית חופית ,עוקץ עקרב ,קוטב מצוי ,קורטם דק )מעט( ,שברק דביק ,שברק מצוי .בהמשך
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הופסק הליווי האקולוגי של החלקות והתחזוקה הופסקה כליל .למרות זאת נראתה התבססות נאה של
צומח חד שנתי ופקעות .אין התחדשות של רב שנתיים.
2016
במהלך ביקור יחיד בשטח באביב נצפה אחוז גבוה של תורמוסים ,כ  15פרטים של אירוס ארגמן נראים
במקבצים שונים בשטח .צומח רודרלי שאינו מטופל מתפשט אל תוך השטח בעיקר מכיוונו של שדה
החיטה המושקה .נצפו מספר טיוניות חולות מבוססות .צפיפות ומגוון כללי בשטח -גבוה.

עין שריד צפון ,מרץ  .2014התבססות תורמוסים ושורש מעובה של אירוס ארגמן

עין שריד צפון .אפריל .2015

מספר ימי עבודת תחזוקה* בשנה

2013-2014

2014-2015

2015-2016

8

0

0

ללא

השקיה )שבועית בעונה היבשה(
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נחל עין ורד
2013-2014
קליטה מוצלחת של העצים לאורך הנחל ,מספר מצומצם של רב שנתיים נקלטו והתבססו )שומר פשוט,
בוצין מפורץ ,בקיה תרבותית( ,אולי בשל תחרות מוגברת של צמחייה סגטלית בגדת הנחל .לאחר שיקום
הגדה הרחבה )אורי ניצן  ,(7הונחו במקום דולבים לאיסוף פרי .בהמשך הונחו במקום כוורות והשיקום
נהרס .כתוצאה מנביטה של צומח חד שנתי בשבילים הושגה המטרה של הרחבה עונתית של רצועת הנחל
במהלך החורף .הצומח שרד למרות מעברים אפיזודיים של כלי רכב חקלאים .הצמחייה כוסחה במהלך
חודש אפריל טרום הפצת זרעים.
2014-2015
הופסק הליווי האקולוגי של החלקות והתחזוקה הופסקה כליל .רצועת הנחל רחבה למדי אך מגוון הצומח
ששרד מצומצם .המשך השקיה של עצים ושיחים רב שנתיים.
2015-2016
רצועת נחל רחבה ,מגוון הצומח נמוך.

נחל עין ורד ,הערוץ הצפוני בו רשות
ניקוז אינה מטפלת .מתקבלת רצועת נחל
רחבה למדי .עם צומח רב שנתי מבוסס.
.2016

שול נחל עין ורד ,הערוץ הדרומי המטופל
על ידי רשות ניקוז2016 .
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אורי ניצן  .7יולי  .2016השטח שוקם,
אך כתוצאה מחוסר תיאום מוקמו
דולבים וכוורות על השטח המשוקם
והוא נרמס ונהרס .כיום בתא השטח
ישנה עשביה סגטלית גבוהה.
2013-2014

2014-2015

2015-2016

0

0

0

מספר ימי עבודת תחזוקה בשנה
השקיה )שבועית בעונה היבשה(

שלוש פעמים בשבוע )עם הפרדסים(

נחל ישפין )עזריאל(
2013-2014
רוב מיני הרב שנתיים נקלטו היטב ,הנצה מוקדמת של דגניים על דופן הנחל באזורים הפגועים מצליחים
להגן על דופן הנחל מסחיפה .ההנחיה שלא להשתמש בחומרי הדברה לא חלחלה לדרגים המבצעים
בחברת "מהדרין" ,הפרדסים מרוססים בקוטלי עשבים ,וסחף של חומרי הדברה קוטל חלק גדול מהשיחים
שנקלטו .לאחר שתילה מחודשת ,חלק גדול מהשתילים לא נקלטו בשנית )ייתכן שבשל שארתיות של
חומר ההדברה בקרקע( .חלק מהשיחים בצד הדרומי נאכלים על ידי כבשים .השלט נתלש ממקומו
והעצים נעקרים .למרות כל זאת ,המטרה של הרחבת רצועת הנחל על ידי זריעה ושתילה של הגדות עלתה
יפה והתקבלה רצועת נחל רחבה ומגוונת .התחדשות של כנפון זהוב וסולנום זיתני מטופלות בעקירה
ידנית .מתבצע עישוב סביב לשיחים ששרדו .במהלך הקיץ בוצעה שתילה של פורחי קיץ רב שנתיים.
2014-2015
הליווי האקולוגי מסתיים  .לא בוצעו כל עבודות לתחזוקת השטח .קליטה יפה של פרע מסולסל ,פיגם
מצוי ,בוצין מפורץ ,אזוביון דגול ,קורנית מקורקפת .ביולי  2014רצועת הנחל רחבה )מגיע עד לפרדסים(
ופורחת .באוקטובר  2014השטח כולו נשרף )ככל הנראה הצתה שמטרתה להאיץ את התחדשות העשב
למרעה( .התחדשות של קיקיון מצוי ,כנפון זהוב ושיטת המשוכות לאחר השריפה אינן מטופלת.
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2015-2016
בשטח נראו שיחים מבוססים של אזוביון דגול ופיגם מצוי ,בוצין מפורץ ,תלתן פלשתי ,וכיסוי של
תורמוס צהוב ומיני אספסת .השוליים הדרומים אינם מכוסחים ורצועת הנחל רחבה ומתפקדת .אמנם
מגוון המינים נמוך ,אך כיסוי השטח מלא .בשולי הנחל הצטברה פסולת חקלאית וערמות של גזם .קנה
הסוכר השתקם לאחר השריפה והעומדים צפופים בשנית .בתחתית הנחל נראית בעיקר צמחייה
ניוטרופילית וקיקיונים בוגרים .לקראת חרף  2016הנחל נשרף בשנית.

גדות נחל ישפין .אפריל .2013 ,נגר המצטבר על הגדודיות מנותב אל תוך הנחל ביחד עם קרקע רבה
מהפרדס .בסוף כל גדודית יש שבירה של דופן הנחל .בוצעו עבודות עפר לחיזוק דופן הנחל ונזרעו
מיני דגן חזקים ומאריכי חיים .במקביל ,צומח כיסוי בפרדס ימנע את סחף הקרקע )עם חומרי
ההדברה והדשן( אל תוך הנחל.

נחל ישפין .אוגוסט  .2014שריפות קיץ מכוונות בנחל הינן אירוע שחוזר על עצמו בכל שנה
כתוצאה מהצתת גזם או במטרה לחדש עשבייה לרעייה.
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שולי ומרכז נחל ישפין .אפריל .2015
התחדשות עשבייה והרחבת שולי הנחל עד
לקו הפרדסים

מספר ימי עבודת תחזוקה בשנה
השקיה )שבועית בעונה היבשה(

2013-2014

2014-2015

2015-2016

8

0

0

שלוש פעמים בשבוע )עם הפרדסים(

תוצאות שיחזור
עין שריד דרום )שטח א'(
2013-2014
בתחילת ינואר החלה נביטה משמעותית )כ  100נבטים למ"ר( של מרסיה יפיפייה וסביון אביבי .בהמשך
החורף התקבל מופע פריחה של צומח חד שנתי בכל השטח :צפרנית א"י ,צפרנית מגוונת ,זנב ארנבת
כפני ,תורמוס צר עלים תורמוס צהוב ,תורמוס א"י ,תלתן דו גוני ,קחוון החוף ,תלתן פלשתי ,טופח נאה,
בקיה תרבותית ואיטלקית .בשוליים נבטו קחוונית מצויה ,לשון פר ,חבלבל כפני ,וקצח השדה .נמצאו
מספר מינים שלא הוכנסו לתערובת הזרעים ונבטו בשטח :דרדר קורים חומעה מגוידת ,אספסת איטלקית
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)נדירה( עדעד מכחיל ועכנאי שרוע .הצצת עלים ופריחה דלה יחסית של גאופיטים-חצב מצוי ,בן חצב
יקינטוני ועירית גדולה .קליטה טובה של שיחים שונים -אזוביון דגול ,חומעת אווירון ,גלונית ערב וגעדה
קיפחת .אלונים נקלטו יפה .במהלך החורף היו שני גלי נביטה של טיונית חולות .הראשון בתחילת החורף,
באזורים שבהם לא בוצעה החלפת מצעים )מתחת לשיחים ובשולי השטח(  .גל שני ומשמעותי יותר
במהלך מרץ ) 3פרטים למ"ר( .הטיונית טופלה בעקירה ידנית .צמחייה מתפרצת בשוליים הגיעה לשיאה
בחודש מרץ עם  6פרטים למ"ר .צמחייה מקדימי נביטה טופלו באמצעות לונטרל ,ויבלית טופלה בדגנול.
שני אירועי ריסוס בסך הכול .בהמשך העונה ריסון צומח נעשה בעקירה בלבד .צמחייה חד שנתית אינה
מצליחה לתפוס את הקרקע במורד ומתקבל ערוץ זרימה מרכזי .לחץ מבקרים בלתי צפוי )מאות בסופי
שבוע( גורם לרמיסה .באזור הרב שנתיים המושקים בוצע עישוב של צמחי בר לרבות צפרנית א"י.
במהלך הפסקת הגשמים של חודש ינואר הסתמנה עקת יובש בעצים וההשקיה תוגברה ,לרבות מתזים
לצורך הארכת משך הפריחה .במהלך הקיץ נאספו  55ק"ג זרעים מהאתר.
2014-2015
הליווי האקולוגי של החלקות הסתיים .למרות הפצת זרעים משמעותית של חומעת האווירון היא נעלמה
מהשטח .פריחת גאופיטים מרשימה .הוגדר וחובלל שביל הליכה קצר בשטח .רב שנתיים על הסוללה
נקלטו היטב ,ודורשים פחות תחזוקת עישוב .במהלך הקיץ הופסקה השקיה וחלקים גדולים מהשיחים
התייבשו .לאחר החזרת ההשקיה הצמחייה התאוששה .בסתיו בוצע פיזור צמחייה פורחת קיץ בשטח:
בוצין מפורץ ,שומר פשוט ,פרע מסולסל ,הגא מצויה -מעט ,נזרית חופית ,עוקץ עקרב ,קוטב מצוי,
קורטם דק )מעט( ,שברק דביק ,שברק מצוי.
2015-2016
עישוב של מינים פולשים והשקיה קיצית.

עין שריד דרום ,פברואר  .2014נוצר ערוץ
זרימה במרכז השטח.

50

עין שריד דרום ,פברואר  .2015צומח חד שנתי
מתקשה להחזיק את הקרקע במקומה

עין שריד דרום ,פברואר .2015
עישוב עשביה סביב לאזוביון דגול
מאפשר התבססות טובה של
השיחים.

עין שריד דרום ,פברואר
 .2015נחנך שביל חדש
2013-2014

2014-2015

2015-2016

20

10

5

מספר ימי עבודת תחזוקה בשנה

שעה

השקיה )שבועית בעונה היבשה(

51

52

מחפורת
2014-2015

2015-2016

מספר ימי עבודת תחזוקה בשנה

60

60

השקיה )שבועית בעונה היבשה(

 3שעות בשבוע

 1שעה בשבוע

מחפורת לב השרון .אתר טבע יחיד מסוגו באזור לב השרון .חורף .2016
אי עין ורד
2013-2014
בעקבות הסכמות אליהם הגענו עם רשות ניקוז שרון ,רצועת הנחל הזמינה לצמחים ובעלי חיים הוכפלה.
הערוץ הצפוני סופח לשטחי השיקום וזרימות חורפיות החלו מנותבות לערוץ הדרומי )שגם כוסח באופן
תדיר( .ברצועת הנחל "המסופחת" התבססו מיני שיחים רב שנתיים כגון קידה שעירה וארכובית
שבטבטית .ה"אי" המפריד בין שתי רצועות הנחל שוקם .בחלקו באמצעות חיפוי פלריג וחלקו ללא חיפוי
)ראו תוצאות הניסוי בפסקה הבאה(  .במהלך השנה הראשונה התבססו השתילים שנשתלו כגון אזוביון
דגול ,בוצין מפורץ ,שומר פשוט ,קידה שעירה לוטמית ערבית .כמו כן גם העצים )אלון תבור ,חרוב מצוי,
ושיזף מצוי( התבססו היטב .בחלקים שלא כוסו בפלריג בוצע ממשק של כיסוח באמצעות חרמש ועישוב
ידני סביב לשתילים .במהלך הקיץ הראשון תא השטח עמד רוב הזמן בפריחה ונראתה בו תנועה ערה של
חרקים וציפורים.
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2014-2015
הליווי האקולוגי הסתיים .לא בוצעו עבודות לתחזוקת השטח .במהלך  2015אחוז הכיסוי הכולל בשטח
הגיע ל .100%בשטחי החיפוי התבססה הצמחייה הרב שנתית שנשתלה .בשטחים שלא כוסו בחיפוי
התבססה בעיקר צמחייה רודרלית והשיחים נעלמו.
2015-2016
הצמחייה בתא השטח מאוד גבוהה וניכר שלא בוצע כיסוח אביבי .אלונים וחרובים סובלים ממחסור באור.
המגוון הגבוה נשמר בעיקר בחלקות הפלריג.
2013-2014

2014-2015

2015-2016

5

0

0

מספר ימי עבודת תחזוקה בשנה

שעתיים בשבוע

השקיה )שבועית בעונה היבשה(

2014
אי עין ורד .אפריל
מראה החלקות הסמוכות
עם וללא חיפוי.

יולי .2014
אי עין ורד-חלקות החיפוי .שטח
מתפקד כחיץ טבעי רחב על יד
השטחים חקלאים ,פורח וירוק.
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אפריל .2016
אי עין ורד .צומח רודרלי
גבוה בחלקות ללא החיפוי.

ניסוי בחיפוי באמצעות יריעת פלריג )אי עין ורד(
מטרת הניסוי :בחינת אפקטיביות החיפוי באמצעות יריעת פלריג בשמירה על לחות קרקע ומניעת תחרות
על ידי חד שנתיים.
שיטות :לאחר פריסת השקיה שווה ע"פ כל השטח ) ,(1נפרסה יריעת פלריג שחור המאפשר חלחול מי
גשם על מחצית מהשטח ) .(2שתילת פלאגים בפתחים ייעודים ביריעה ,ובקרקע החשופה לצדו .הפלאגים
שנשתלו הגיעו מאותו מקור זרעים ,נחשפו לאותם תנאים במהלך תהליך ההנבטה ,הגיעו מאותו מגש
הנבטה ונשתלו באותו היום ) .(3בוצע המשך מעקב לאורך העונה .המעקב בוצע אחרי  5שיחים שנבחרו
באקראי בכל טיפול .יש להדגיש שהניסוי לא בוצע בתנאי מעבדה ,ולא בוצע בידוד משתנים מלא.

55

תוצאות:
עם חיפוי
יום עבודה
 2ימי עישוב
0
0

ביצוע
תחזוקה שנתית שנה 1
תחזוקה שנתית שנה 2
תחזוקה שנתית שנה 3

ללא חיפוי
יום עבודה
 5ימי עישוב
0
0

גודל עלה ממוצע עם/בלי חיפוי
4

גודל עלה עם פלריג )ס"מ(

3.5

N=5

2.5
2
1.5
1

גודל עלה )ס"מ(

3

0.5
0
22.6

20.2

27.4
תאריך הדיגום

גרף  .6גודל עלה עם ובלי חיפוי פלריג .חורף ) 2014.אביב אבישר(

גודל ענף מרכזי עם
פלריג )ס"מ(

60
40
20
0

22.6

27.4
תאריך דיגום

אורך ענף מרכזי )ס"מ(

אורך ענף מרכזי ממוצע עם/בלי חיפוי

80

20.2

גרף  .7אורך ענף מרכזי עם ובלי חיפוי פלריג .חורף ) 2014.אביב אבישר(
קוטר )ס"מ )עם
פלריג(

קוטר הצמח עם ובלי חיפוי 22.6

80
70
50
40
30
20
10
0

צמח 6

צמח 5

צמח 4

צמח 3

צמח 2

צמח 1

גרף  .8קוטר הצמח עם ובלי חיפוי פלריג .חורף ) .2014אביב אבישר(
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קוט הצמח )ס"מ(

60

•

 100%מהפריחות שנצפו בשנה הראשונה ) (N=13הייתה בפרטים שנשתלו בטיפול החיפוי.

•

כאשר תחזוקת השטחים הופסקה ,שיחי האזוביון -ללא פלריג נעלמו תחת הצמחייה הגבוהה .לעומת
זאת ,השיחים שנשתלו עם חיפוי ,התבססו היטב וכיום עומדים בתחרות עם צמחייה סגטלית מהירת
צימוח.

•

עונת הפריחה של שיחים בטיפול החיפוי התארכה אל תוך הקיץ.

פברואר ) 2014חודשים אחרי שתילה(

מרץ 2014

אפריל 2014
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יוני 2014

חומעת האווירון עם ובלי פלריג .פברואר  .2014חודשים אחרי שתילה.

תוצאות הזריעה בפרדסים
פיני כהן .אפרסמון עין ורד ,מנדרינה נחל ישפין )כ 10-דונם(:
.2013-2014
פיני כהן אפשר זריעה בארבע השורות הראשונות ,והשתמש בקוטלי עשבים עד לקו הזריעה ובין העצים.
לקראת אפריל הצמחייה כוסחה .בעין ורד התקבל מופע פריחה מרשים .קטיף מאוחר וממשק גיזום העצים
בסוף הקטיף עלול להתנגש עם ממשק הזריעה ויש לתזמן במדויק .בפרדס המנדרינה הבוגרת התקבלה
פריחה לטנטית ,ככל הנראה בגלל ההצללה מהעצים.
:2014-2015
באפרסמון בוצעה זריעה חוזרת באותה מתכונת ,אך ללא תחזוקה .התקבל מופע פריחה חלקי.
2015-2016
החלקות רוססו לכל אורכן.
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פיני כהן ,מטע אפרסמון ,עין ורד.
אורי ניצן .פרדסי עין ורד .פרדסי פורת )כ  35דונם(
.2013-2014
בשנה הראשונה נזרעו רק פרדסי עין ורד .הפרדסים נזרעו לכל אורכם .בתחילת החורף התקבל מופע
לטנטי שכלל צמחים עמידים לריסוס :לופית מצויה ,סביון מצוי וכוכבית מצויה .לדברי החקלאי ,מעכבי
נביטה שנשמרו בקרקע מסוף חורף ) 2012-2013ולא הופעלו בגלל הפסקת גשמים מוקדמת( ,הופעלו
בגשמי חורף  .2013-2014לקראת סוף החורף נתקבלה פריחה יפה וקצרה בשני הפרדסים .הפרדס כוסח
באפריל.
2014-2015
הפרדסים נזרעו שנית .גם ללא תחזוקת עישוב התקבל מופע מגוון של צומח נמוך .בנוסף אורי זרע כ 20
דונם נוספים באזור פורת בצומח כיסוי .השטח נזרע בשלוש תערובות של זרעים אספסת ,חיטה וצמחי בר
)שסופקו על ידי המועצה( .התקבלה פריחה מרשימה.
2015-2016
אורי ניצן ממשיך להשתמש בצומח כיסוי בפרדסי שלו .הצמחייה מכוסחת במהלך מרץ.

פרדסי פורת,
מרץ .2015
פריחה
מרשימה בין
שורות הפרדס
הצעיר .שולי
החלקות נזרעו
בצמחי בר
ובטווח חיטה.
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פרדסי עין ורד מיד אחרי כיסוח אביב .אפריל  .2016התחדשות ספונטנית של צומח בפרדס.
יוסי שימקין .פרדסי עין ורד )כ  10דונם(.
2013-2014
יוסי שימקין אפשר זריעה בארבעת השורות הראשונות .הוא קלטר עד לקו הזריעה ובין העצים .לקראת
אפריל הצמחייה כוסחה .בפרדס הצעיר התקבלה פריחה מרשימה .לקראת אפריל הצמחייה כוסחה ואז
קולטרה .ממשק הקלטור אינו מומלץ היות ועקירת הצמחים מהשורש מונעת תועלות של שימור
ואחזקת קרקע לקראת תחילת הגשמים בחורף שאחרי .בפרדס הבוגר ככל הנראה הופעלו מעכבי
נביטה מהחורף שלפני ולא התקבלה פריחה.
2014-2015
הפרדסים נזרעו בשנית ,ללא תחזוקת עישוב ובשל כמות גבוהה של דשנים בקרקע שגשוגו המינים
הסגיטלים כגון כרוב החוף ,חרצית גדולה חלמית גדולה ומעוג כרתי והמופע שנתקבל היה של צמחייה
גבוהה ,סבוכה ובלתי עבירה.
2015-2016
החלקות קולטרו לכל אורכן
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נחמיה בן דוד ) ,(2013-2014יצחק בוהק ) ,(2014-2015פרדסי עין ורד ) 15דונם(.
כפי שהוסכם ,הפרדסים נזרע בצמחי בר בארבעת השורות הראשונות אך נחמיה ויצחק ריססו בקוטלי
עשבים ולא הייתה כלל נביטה.

פרדסי עין ורד ,נחמיה בן דוד ,פברואר ,2014
שאריות חומרי הדברה בפרדס .אין נביטה.
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פרדסי מהדרין ,נחל ישפין ) 30דונם(
2013-2014
סוכם על זריעה בארבע השורות הראשונות .תיאום בוצע ברמת מנהל מרחב ומנהל אזור בחברת
"מהדרין" .ההסכמות לא חלחלו לדרג המבצע ,ולאחר הזריעה ,השטח רוסס בקוטלי עשבים ולא נקבלה
כל נביטה .גם השתילים שנשתלו בסמוך לנחל מתו מרחף הריסוס .לקראת סוף החורף נשטף הריסוס
וקחווני-חוף פרחו.
2015-2014
בוצע זריעה חוזרת .התקבל מופע פריחה חלקי וכתמי .ככל הנראה בשל שאריות של חומרי הדברה
בקרקע.
2016-2015
חזרו לרסס ברוב הפרדסים .אך לא מרססים בשוליים מה שתורם שהרחבת גדת הנחל הזמינה לפעילות
בעלי חיים .מהדרין ) 17נספח  (4הושארה כחלקה בלתי מטופלת .מגוון צומח סגיטלי ,אך מרשים גדל
בין השורות :צנון מצוי ,ברומית שעירה ,בקיה תרבותית ,חרצית עטורה ,שיבולת שועל ,ברקן סורי ,אזנב
מצוי ,דרדר קרומי ,שעורת העכבר ,רב-מוץ מחוספס )פולש( ,לוטוס מכסיף ,תלתן הפוך ,לשון שור
מגובבת ,פרג נחות ,מעוג כרתי .מופע הצומח נמוך.

פרדסי נחל ישפין ,מהדרין .17כרגע לא מבוצע ממשק כיסוח בשטח והמגוון שמתקבל בתוך הפרדס-
גבוהה .אפריל .2016
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שיקום ככלי לשיפור מדדי מגוון ביולוגי לאורך זמן
•

שיטות עבודה עבור כל אחד מהסקרים מפורטות בנספח 2

•

בסקרי צומח ,דבורי בר ,פרוקי רגלים וזוחלים ההשוואה בוצעה בין נתונים שנאספו משלושה אתרים
)עין שריד ,נחל עין ורד ונחל ישפין( :בכל אתר נאספו נתונים ממספר שימושי קרקע :מרכז השטח
החקלאי ,שולי השטח החקלאי )אזור מופר בעל כיסוי צמחייה חלקי ,המכיל לעיתים פסולת חקלאית(,
ושטח טבעי המיועד לשיקום .התוצאות המוצגות הינן ממוצע הנתונים שהתקבלו בשלושת האתרים.

•

בסקר הצומח ודבורי הבר נדונים גם נתונים ממדגם בודד שבוצע בפרדס מובר )שטח שעובד חקלאית
בעבר ונעזב(.

•

בסקר החולייתנים ההשוואה בוצעה בין נתוני ארבעה אתרים .פרדסי נחל ישפין )הכולל שטח טבעי
לשיקום( ,פרדסי הס )ללא שטח טבעי משמעותי( ,תות עין שריד )הכולל שטח טבעי לשיקום( ותות
גאולים )ללא שטח טבעי משמעותי( .התוצאות המוצגות משקפות את המצאי הכללי בכל אחד
מהשטחים.

צומח
•

הסקר בוצע על ידי עמית מנדלסון.

•

ממוצע מספר המינים שנסקרו בשטחים הטבעיים ) (30.1גבוה ביחס לממוצע מספר המינים שנסקר
בשטחים החקלאיים ) ,(24.1אך התוצאות אינן מובהקות
).(F=0.7, P= 0.07

•

בממוצע ,מספר המינים הפולשים שנסקר בשטחים החקלאיים ) (2.57ירד משמעותית ביחס לסקר
קודם ב .(3.33) 2013אך התוצאות אינן מובהקות )(F=0.3, P= 0.7

•

ממוצע מספר המינים בשטחים טבעיים גדל גם הוא ,מ 21.3-מינים בממוצע ב  2103ל .28.9 -ב-
 ,2016אך התוצאות אינן מובהקות )(F=3.1, P= 0.4

•

ניכר כי פעילות השיקום מביאה להעשרה במספר המינים בשטח ,ולהפחתה בהתפשטות המינים
הפולשים.

פרוקי רגלים
•

הסקר בוצע על ידי איתי רנן וצוות המעבדה האנטמולוגית לניטור אקולוגי המוזיאון לטבע ע"ש
שטיינהרדט והמרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי .המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב.

•

החלקות שלא עברו שיקום מציגות את הערכים הנמוכים ביותר בכלל המדדים שנבחנו .המשמעות
היא כי בשטחים המשוקמים ניכר שיפור באיכות המערכת האקולוגית כבר בשנה הראשונה לשיקום.

•

בעקבות השיקום ישנו שינוי משמעותי של חברת פרוקי-הרגליים בזמן ובמרחב .השינוי מתבטא
בייחוד בעלייה במספר המינים המתקיימים בשטחים המשוקמים ובעלייה במגוון התפקודי מה שמעיד
על עלייה בהטרוגניות בית הגידול.
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•

בחורף  2015-2014נראתה התדרדרות בכלל מדדי המגוון שנבדקו בחלקות המטופלות שהליווי
האקולוגי בהן הופסק )גרפים .(12-9

הפסקת הליווי האקולוגי

טיפול

גרף  .9עושר מינים בערוץ הטבעי ,חקלאי מטופל וחקלאי לא מטופל לאורך שנות הפרויקט .איתי רנן

הפסקת הליווי האקולוגי

טיפול

גרף  .10מורכבות טקסונומית )מדד ליציבות החברה( בערוץ הטבעי ,חקלאי מטופל וחקלאי לא מטופל
לאורך שנות הפרויקט .איתי רנן.
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עין שריד דרום

עין שריד צפון

גרף  .11חלקות עין שריד צפון )אקסטנסיבי( ועין שריד דרום )אינטנסיבי( .בשנת  2016ישנה המשך
ירידה מתונה במגוון המינים של פרוקי רגלים בעין שריד צפון )ללא תחזוקה( .לעומת זאת ,בעין שריד
דרום )עם תחזוקה( נראית עליה במדדי המגוון .איתי רנן.

גרף  .12שינויים באוכלוסיות הנווטת השחורה )) (cataglyphis nigerהיכולה לשמש כביואינדיקטור
לשטחים מופרים( בערוץ הטבעי ,חקלאי מטופל וחקלאי לא מטופל לאורך שנות הפרויקט .איתי רנן.
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דבורי בר
•

הסקר בוצע על ידי חברי המעבדה של דר' יעל מנדליק ,המחלקה לאנטומולוגיה ,הפקולטה לחקלאות
ברחובות ,האוניברסיטה העברית בירושלים.

•

כשנה שלאחר השיקום ) (2014בהשוואה לסקר לפני השיקום נראית עלייה בנוכחות דבורי הבר בכל
חלקות השיקום .עליה גדולה בחלקות המשוקמות ועלייה מסוימת בשולי החלקות חקלאיות .לא
נראתה כניסה של דבורי בר אל תוך החלקות החקלאיות לאחר השיקום )גרף  3ו (13

•

כשנתיים לאחר השיקום ,בשנת  2015נדגמו בשני האתרים  237דבוראים ,מתוכם  28צרעות134 ,
דבורי דבש ו  74דבורי בר מ  7סוגים שונים.

•

קיימת עליה של  35%בשפע הכולל של דבורים בין ) 2014שנה אחרי שיקום ,עם תחזוקה( ו 2015
)שנתיים אחרי שיקום ,ללא תחזוקה( .את עיקר העלייה בשפע ניתן לייחס לדבורי דבש ).(53%
העלייה בשפע דבורי הבר הייתה נמוכה ) .(13.5%

•

שפע הדבורים בעין ורד לא השתנה בין  2014ל ) 2015לאחר הפסקת השיקום( .אך עושר המינים
ירד .ב  2014דבורי הבר היוו  90%מכלל המינים שנדגמו וב  2015רק .46%

•

בבחינת ההרכב הטקסונומי בעין ורד מתקבלת תמונה דומה -ב 2014נמצאו  7סוגים/שבטים לעומת 5
ב .2015

•

בעין שריד )תחזוקה רציפה  (2015-2014נצפה שפע נמוך מאוד ב  ,2014ועלייה משמעותית בשפע
ב .2015-אך סך הכול נצפו רק  4סוגים/שבטים של דבורי בר.

•

מהממצאים עולה כי זריעת פריחת הבר יצרה כתמים אטרקטיביים לדבורים בהם קיים עושר ושפע
משמעותי של דבורים ושל חרקים מבקרי פרחים נוספים )מידע איכותי במהלך העבודה בשטח(.
ההשפעה ניכרה כבר בעונה הראשונה )עונת הפריחה הראשונה ב  ,(2014והתעצמה עם הזמן תוצאה
זו מעודדת ומראה כי באזור קיימת עדיין חברה מגוונת של דבורים )ומאביקים נוספים(
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זרוע

2014
עין ורד

גרף  13היחס בין דבורי דבש ) (HBודבורי בר ) (WILDשנדגמו במלכודות ה  Pan-trapsבמוקדי
הדיגום )עין שריד ועין ורד( בכל אחת מנקודות הדיגום בשנת  2015לעומת  .2014עידן אליקים.
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חולייתנים
•

הסקר בוצע על ידי יעל אולק וציוותה

•

במהלך הסקר נצפו  3מיני דו-חיים 14 ,מיני זוחלים ו 11-מיני יונקים.

•

 16מיני זוחלים ודו-חיים נצפו בשטחים הטבעיים 14 ,מינים בשולי חקלאות ו 8-מינים בשטחי
חקלאות.

•

המגוון בשטחים החקלאים שבשטחן משארי שדה טבעיים היה גבוה ביחס לשטחים החקלאים ללא
משארי שדה קרובים באופן שיצר שתי חברות שונות .מדד הדמיון סורנסון ) /(QS=0.64מדד
הדמיון של מונפורד ) (I=0.22מראים גם כן כי רמת הדמיון בין החברות נמוכה )טבלה  ,10גרף
.(14

•

בנחל ישפין ,גאולים ועין שריד מרבית מיני הבר )שאינם מלווי אדם( נצפו בשטחים הטבעיים ובשולי
החקלאות .בשטחים החקלאיים באתרים אלו נמצאו באופן כללי פחות מינים ורובם היו מלווי אדם
)גרף .(14

•

בחלקת פרדסי הס נראה דגם שונה ובכל בתי הגידול מספר המינים הטבעיים קטן ממספר המינים
המוגדרים כמלווי אדם.

טבלה  .10סה"כ עושר ושפע המינים שנמצאו במסגרת סקר חולייתנים אחרי השיקום .2015 .יעל אולק
שטח חקלאי לצד בו קיימים משארי

שטח חקלאי שלא קיימים לצדו

שדה

משארי שדה

פרדסי ישפין

תות עין שריד

פרדסי הס

תות גאולים

זוחלים

12

11

0

1

דו חיים

3

1

7

9

יונקים

9

3

7

5

סה"כ

24

15

14

15

.
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שטח חקלאי

שטח חקלאי עם משארי שדה

פרדסים

תות

גרף  .14מספר מיני החולייתנים בחלוקה למינים מלווי אדם ומינים טבעיים לאזור ,לפי חלקות תכסית
הקרקע נמצאו בכל אתר

שיקום אקולוגי ככלי לחיזוק שירותי תמיכה לחקלאות
פרוקי רגלים -אויבים וסניטרים מן הטבע
•

הסקר בוצע על ידי איתי רנן וצוות המעבדה האנטמולוגית לניטור אקולוגי המוזיאון לטבע ע"ש
שטיינהרדט והמרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי .המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב.

•

החלקות שלא עברו שיקום מציגות את הערכים הנמוכים ביותר בכל המדדים שנבחנו .בשטחים
המשוקמים ניכר שיפור באיכות המערכת האקולוגית כבר בשנה הראשונה לשיקום.

•

ניכרים הבדלים ברורים בין שולי אותו הפרדס ,בצדו הזרוע בהשוואה לצדו הלא זרוע .המגוון
הביולוגי של פרוקי רגלים אכן חודר מהשטח הטבעי אל תוך הפרדס כתוצאה מהזריעה )גרפים 18-
.(15

•

בחלוקה לפי רמות הזנה ניתן לראות כי קבוצות הזנה משמעותיות לחקלאות ,כגון גילדת הטורפים
וגילדת המפרקים החיוניים לתפקודו התקין של הפרדס ,נוכחות בכל החתכים שנבדקו )גרפים 18-
.(15
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גרף  .15ממוצע מספר הפרטים )פרוקי רגליים( שנסקרו בשולי הפרדס .בצד אחד שול זרוע ובצדו השני
שול שאינו זרוע .איתי רנן

גרף  .16ממוצע מספר המינים )פרוקי רגליים( שנסקרו בשולי הפרדס .בצד אחד שול זרוע ובצדו השני
שול שאינו זרוע .איתי רנן

גרף  .17מורכבות טקסונומית )מדד ליציבות החברה( של פרוקי רגלים בחלקות צמודות .איתי רנן.
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Guild type
Other

Predacious

Detritivore
21.3

24.9
50.6

18.2

18.7
10.5

60.6

56.4
38.9

לא מטופל

טבעי

מטופל

גרף  .18ממוצע מספר המינים בחלוקה לפי גילדות הזנה בכתום -טורפים טבעיים ,בכחול אוכלי רקב
ופגרים המעניקים שירותי סניטציה בחלקות החקלאיות .איתי רנן.
האבקה -דבורים
•

הסקר בוצע על ידי חברי המעבדה של דר' יעל מנדליק ,המחלקה לאנטומולוגיה ,הפקולטה לחקלאות
ברחובות ,האוניברסיטה העברית בירושלים.

•

נדגמו  127דבורים מ 8-סוגים .בסך הכול .

•

מדדי שפע הפרטים ועושר הסוגים הראו את אותן המגמות בשני אתרי הדיגום :בכתם הזרוע  -השפע
)של דבורי בר ודבש( והעושר היו גבוהים באופן ניכר בהשוואה לשטחי הגידול החקלאי.

•

בתצפיות על ביקורי דבורים )בשני הסקרים 2014 ,ו (2015בפרחי הגידולים החקלאים לא נמצאו
הבדלים במספר ביקורי הדבורים לדקה לפרח בין העצים המוקפים בזריעות פרחי הבר לבין העצים
המרוחקים מפרחי הבר באזור הביקורת; בשני המקרים עמד קצב הביקור על  0.8ביקורים לדקה וכל
הדבורים שנצפו היו דבורי דבש.

•

בסקר בשנת ) 2014סוף עונת פריחת התות( מספר הביקורים בגידולי התות היה זעום ) 5ביקורים
של דבורי דבש(.

•

בסקר של שנת ) 2015פריחת התות בשיאה( ,נצפו  35ביקורים.

•

כמו בפרדסים ,קצב הביקורים בשול הקרוב לפריחת הבר לעומת שול הביקורת המרוחק מפריחת
הבר -דומה .יחד עם זאת ,הרכב המבקרים שונה :בשול הקרוב לפריחת הבר נצפו  4ביקורים של
דבורי בר המהוות כ  11%מכלל ביקורי הדבורים .דבורי הבר שנצפו מבקרות בתות היו דבורי בר
קטנות גוף.

•

שיקום תאי השטח הסמוכים לשדות יצרה כתמים אטרקטיביים לדבורים בהם קיים עושר ושפע
משמעותי של דבורים ושל חרקים מבקרי פרחים נוספים)גרפים .(20-19
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•

למרות היווצרותם של כתמי פעילות אטרקטיביים לדבורים ,לא ניכרה עליה בקצב הביקורים של
הדבורים בפרחי הגידול החקלאי הסמוכים לפריחת הבר .הדבר יכול לנבוע מאטרקטיביות נמוכה
יחסית של פרחי הגידול ביחס לפריחת הבר )תחרות על מאביקים( ,בשל גמול פחות אטרקטיבי או
צפיפות נמוכה של פרחים בשדה .בנוסף יתכן כי הממשק החקלאי )ריסוסים ועוד( מונע פעילות של
מאביקים )גרפים .(20-19

גרף  .19שפע הפרטים שנלכדו) .דבורי דבש " "HBודבורי בר " ("Wildבאתרי הדיגום )עין שריד ועין
ורד(.

גרף  .20עושר המינים שנלכדו) .דבורי דבש " "HBודבורי בר " ("Wildבאתרי הדיגום )עין שריד ועין
ורד(
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עלות כספית מול תועלת במגוון ביולוגי
•

עלות הקמת אתר קולט קהל )המחפורת/בריכת לב השרון( עמד על /₪ 34,300דונם .בחלקות
השחזור ,עלות ההקמה הממוצעת הייתה נמוכה ב / ₪ 10,400) 70%דונם( ,ועלות השיקום הייתה
נמוכה ב / ₪ 5575) 84%דונם( )גרפים .(21-22

•

לתחזוקת המחפורת נדרשו כ  60ימי עבודה בשנה ,לצורך תחזוקת שטחי השחזור נדרשו 12.5
ימים/שנה ) (21%ולשטחי השיקום נדרשו  5.3ימים/שנה )) ,(8.8%גרפים .(21-22

•

במדדי המגוון הביולוגי שנבדקו המתאם היה הפוך .ככל שההשקעה הכספית בשטח הייתה
גבוהה יותר ,כך המגוון הביולוגי בו היה נמוך יותר )גרף .(23

•

המינים שנעלמו לאחר הקמת המחפורת ,היו מינים ג'נרליסטים ,מלווי אדם ומינים מאפייני מעזבות
כמו זיקית ים תיכונית ,צב מצוי ,חרדון מצוי ,שממית בתים וצפע מצוי )טבלה .(11

•

אמנם לא נבדק ,אבל יש לציין שלאחר השלמת עבודות ההקמה אתר המחפורת תפס מקום מרכזי
כיעד לטיול עבור תושבי הסביבה הקרובה ויש תפקיד חשוב במתן שירותי תרבות וחינוך גם למוסדות
החינוך במועצה.

עלות הקמה*
34,300

שיחזור -מחפורת

שיחזור

עלות הקמה )/(₪דונם

10,400
5575

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

שיקום

גרף  .21ממוצע עלות הקמה של החלקות השונות )שקל חדש/דונם( .אביב אבישר

תחזוקה בשנה הראשונה
70

60

60
40
30
20

12.5
5.3

ימי עבודת פועל

50

10
0

שיחזור -מחפורת

שיחזור

שיקום

*לרבות תקורות תכנון וליווי ביצוע

גרף  .22ממוצע של מספר ימי עבודת פועל שהושקעו בתחזוקת השטחים בשנה הראשונה .אביב אבישר
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עושר מינים בחלקות השונות
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
שיחזור מחפורת
2016

שיחזור
2015

שיקום
)טרום טיפול( 2013

2014

גרף  .23ממוצע עושר מיני פרוקי רגלים בחלקות השונות .חלקות המחפורת נסקרו רק לאחר השלמת
השחזור בחורף  .2015איתי רנן.
* לרבות תקורות תכנון
** טבלת עלויות ממשקי שיקום בנספח 3
טבלה  .11סך כל מיני החולייתנים שנצפו בשטח המחפורת לפני ואחרי שיקומה .יעל אולק.
לפני השיקום

לאחר השיקום

סתיו 2014

אביב 2015

קרפדה ירוקה

-

+

שנונית שפלה

+

+

חרדון מצוי

+

-

זיקית ים תיכונית

+

-

שממית בתים

+

-

נחושית חולות

+

+

צב מצוי

+

-

חנק

+

+

צפע מצוי

+

-

מריון מצוי

+

-

קיפוד חולות

+

+

סה"כ מינים

10

5
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פרק ד' .דיון ומסקנות
האם המיזם עמד ביעדים שהציב לעצמו?
יעד מספר : 1
בדיקת פוטנציאל השטחים החקלאים להוות מסדרונות אקולוגים למעבר בעלי חיים.
תוצאות הניטור העלו תשובות ברורות למדי בנושא זה .מסקר המגוון הביולוגי שנערך לפני השיקום
)אביב וקיץ  ,2013גרפים  ,(5-1עולה שהמגוון ההתחלתי במשארי השדה הטבעיים המיועדים לשיקום
היה גבוה יותר בהשוואה לשטח החקלאי בכל הקבוצות שנבדקו )צומח ,פרוקי רגלים ,דבורי בר ,זוחלים
וקיפודים( .השטחים הללו היו עמידים יותר בפני פלישה של מיני צומח ,וכלכלו חברות משגשגות יותר
של בעלי חיים וצמחים .הרכב המינים בשטחים המיועדים לשיקום הכיל פחות מינים מלווי אדם ומיני בר
שנצפו בשטחים החקלאים ,היו תמיד בסמיכות לשטח טבעי .שולי השטח החקלאי )אזור מופר בעל כיסוי
צמחייה חלקי ,המכיל לעיתים פסולת חקלאית( ,היה מגוון יותר ממרכזו ,אך הכיל אחוז גבוה של מיני
צומח פולשני .ממצא מעניין היה שמגוון הזוחלים בשולי השטחים החקלאים היה גבוה למדי .שטחים אלו
מאופיינים במורכבות מבנית גבוהה ומגוון רחב של נישות בגלל הפסולת החקלאית המושלכת בהם .כמו
כן ,שטחים אלה מופרים באופן תדיר ע"י נסיעה של כלים חקלאים ושינוע ציוד .ניתן לסביר את התוצאות
ע"י אפקט ההפרעה הבינונית בשילוב עם מורכבות מבנית גבוהה .בנוסף ייתכן שבשל תנועת הכלים
נמנעת עצירת החולות -מה שמאפשר את התבססותם של מינים פסמופיליים דווקא בשבילי הרכב.
לדוגמא ,רוב מחילות שנוניות השפלה שנצפו ,היו דווקא בשולי בשטחים המשוקמים ,על גבול השבילים.
השטחים החקלאים היו סטריליים למדי .מגוון דבורי הבר שנדגם בשטח החקלאי היה דל ,ועיקר ההאבקה
התבצעה על ידי דבורי דבש.
בסקרים שנערכו לאחר השיקום )אביב וקיץ  (2014נראה שיפור בכל המדדים ובכל הקבוצות שנבדקו.
בשטחים המשוקמים )גרפים  14-9ונתוני הצומח( החברה הייתה עשירה ,עמידה ומורכבת יותר בהשוואה
למדדי אותם השטחים טרום השיקום .לפני השיקום מידת הדמיון בין שולי השטח החקלאי למרכזו הייתה
גבוה ,ואילו לאחר השיקום ,שולי השטח החקלאי היו דומים יותר לשטח המשוקם .את העלייה במגוון
המינים בתוך ובשולי השטח החקלאי ניתן לייחס לצמצום השימוש בחומרי הדברה ,והזריעה של הפרדסים
בצומח כיסוי למניעת סחיפת קרקע .כמו כן ,בשטחים החקלאים ירד המספר הממוצע של מיני הצומח
הפולשני .ייתכן שהדבר נובע ממודעות גבוהה יותר של החקלאים שמבצעים עקירות תכופות יותר ,או
שהשינוי בחברת הצומח בשטחים הטבעיים הקטינה את המקור לזרעים של צומח פולשני .נוכחות
חולייתנים קטנים וגדולים במטריקס החקלאי הושפעה במיוחד מקיומם של משארי שדה ,אפילו קטנים
ביותר במרחב החקלאי )נתוני סקר קיפודים ,טבלה  ,10גרף  .(15ככל שהכתם הטבעי גדול יותר ,כך הוא
קיים יונקים גדולים יותר .לסיכום ,במיזם הנוכחי לא נבדקה מוביליות של פרטים בין השטחים השונים
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במטריקס ,אך ניכר כי בשטחים המשוקמים האוכלוסיות מבוססות ויציבות .אוכלוסיות אלו מהוות מקור
לפרטים .מקור שיגדיל את שיעור ההפצה והגיוס של פרטים בין הכתמים הטבעיים והמשוקמים .העלייה
במגוון המינים בתוך השטחים החקלאים ובשוליהם לאחר השיקום ,מעידה על כך שבממשק נכון ,המרחב
החקלאי יכול להוות ציר להתבססות ותנועה של צומח וחי – מסדרון אקולוגי.
אמנם ,הגדלת סל השירותים שהמערכות הטבעיות מעניקות למערכת החקלאית ,לא הווה יעד בפני
עצמו במיזם הנוכחי ,אך מהנתונים של מגוון פרוקי רגלים עולה כי המגוון בשוליים הזרועים של הפרדס
גבוה מהמגוון בשוליים הלא מטופלים בקצהו השני של הפרדס .ניתן לייחס את התוצאות לשילוב בין
הקרבה הראשונית של השוליים הזרועים לשטחים הטבעיים המגוונים ,או לעצם הזריעה )גרפים .(18-16
הרכב המינים החודר לשטח החקלאי כולל קבוצות הזנה חשובות כגון טורפים ,שהינם בעלי פוטנציאל
להיות אויבים טבעיים ,וכן ,אוכלי הרקב שלהם תפקיד חשוב בסניטציה ומחזור חומרי הזנה אל הקרקע
)גרף  .(19בסקר דבורי הבר הסתמנה מגמה של עליה במספר הביקורים של דבורי בר בגידולי התות
הסמוכים לכתם משוקם בהשוואה למספר הביקורים בכתם הרחוק מהשטח המשוקם )גרפים  .(21-20יש
לציין שבשינוי בממשק החקלאי לכדי ממשק תומך סביבה ,טמונות תועלות נוספות למערכת החקלאית.
זריעה ושימוש בצומח כיסוי משפר את אחיזת הקרקע ואת יכולת החלחול של מים לקרקע ,ומונע שטף
של חומרי הדברה ודשנים אל מחוץ לשטח החקלאי .החקלאי ,אורי ניצן ,דיווח על הטפלה נמוכה יותר של
מזיקי עלים בפרדסים שחופו בצומח כיסוי ,בהשוואה לפרדסים ללא צומח כיסוי ) .(2015כמו כן שימוש
מופחת בקוטלי עשבים וחרקים מקטין את הסך הכולל של חומרי הדברה בגידול ,ופותח בפני החקלאים
שווקים נוספים בארץ ובעולם .יש לציין שאחד הגורמים המגבילים את נוכחותם של אויבים טבעיים
בשטחי החקלאות הינו בית קיץ בטוח שבו יוכלו למצוא את מזון ומקלט בעונה היבשה .שיקום משארי
שדה בקרבת השטח החקלאי ושימת דגש על צומח רב שנתי בעל פריחה קיצית ,יאפשר לאויבים טבעיים
להישאר בקרבת הפרדס בעונה היבשה ,ולתת שירות מידי של הדברה ביולוגית בפרדס בעת הצורך.
יעד מספר : 2
קבלת הכרה הן של הציבור והן של מקבלי החלטות בחשיבותו של השטח החקלאי כחלק ממערך
השטחים הפתוחים של מדינת ישראל
טבעו של מיזם מסוג זה להתפרסם בציבור .בתקופת המיזם הוצגו המיזם ותוצאותיו בפורומים שונים:
משרדי ממשלה )משרד החקלאות ,המשרד להגנת הסביבה ,לשכת התכנון של משרד הפנים( ,גופים
אקדמיים )סטודנטים לתארים מתקדמים מאוניברסיטת תל אביב ,חוקרים מהטכניון ומהפקולטה לחקלאות
באוניברסיטה העברית ,מורות מובילות מנהיגות ירוקה( ,נציגי רשויות )מ.א בני שמעון ,מ.א עמק חפר,
מ.א גולן( ,פורמים מקצועיים )כנס המארג ,הוועדה השנתית לאקולוגיה וסביבה ,התחנה לחקר הסחף,
חוקרים ממכון וולקני ,וועדת מומחים "חקלאות תומכת סביבה"( כמו גם לגופים פנים מועצתיים .בנוסף,
מסקנות ראשוניות מהמיזם שולבו כחלק מהתכנית האב של המועצה האזורית ובמדריך לתכנון וניהול
שטחים פתוחים במועצות האזוריות )לרמן .(2015 ,כמוכן ,בשלל הזדמנויות הפרויקט פורסם בתקשורת
הכתובה והמצולמת ברמה המקומית

והארצית.

75

יעד מספר : 3
עידוד החקלאים לשילוב פרוטוקולים של חקלאות תומכת בתכנית העבודה
במיזם חקלאות תומכת סביבה החקלאים היו שותפים מלאים לשיקום הכתמים הטבעיים .חלק מפעולות
השיקום נעשה ע"י הצוות המקצועי שהעמידו לרשותנו החקלאים .כמו כן החקלאים היו אחראים
להשקיית השטחים המשוקמים ושיתפו פעולה גם בנושא מיגור מינים פולשים מהשטחים החקלאים
שבניהולם .במסגרת המיזם נערכו מפגשי עדכון תדירים עם החקלאים ,בהם הוצגו תוצאות הניטור ,הועלו
שאלות ונפתרו חסמים להמשך .בנוסף ,במסגרת המיזם קודמו נושאים באפיקים נוספים :פעלנו מול
החקלאים ומול משרד החקלאות לגיבוש קבוצה שתעבור יחדיו לשימוש במלכודות זבוב ים תיכוני
והפסקת הריסוס מהאוויר .במסגרת המהלך יזמנו יום עיון לחקלאים בנושא ,וצרפנו את הוועדים
המקומיים למיגור אוכלוסיות שבוב גם בתוך הישובים .בנוסף קודם מהלך של ניסוי משותף של החקלאים
עם התחנה לחקר הסחף ומכון וולקני בנושא השימוש בצומח כיסוי בפרדסים .יחד עם זאת ,בפועל ,הרוב
המוחלט של החקלאים חזרו לממשקים החקלאים הקודמים ברגע שהליווי האקולוגי למיזם נגמר והמועצה
הפסיקה לפעול בנושא .המיזם לא עמד ביעד של יצירת שינוי לטווח ארוך )להוציא החקלאי אורי ניצן
האמון על פרדסים רבים באזור עין ורד ויהודה יפרח -מתות עין שריד( .הממשקים החקלאיים של
חקלאות תומכת סביבה לא הוטמעו ומוצבו בתוך הפרוטוקולים הקיימים .כמו כן ,הפרוטוקולים של
חקלאות תומכת סביבה לא הורחבו לשטחים נוספים במועצה .מסיבות אלו השגת היעד של מיצוב חקלאות
תומכת סביבה הייתה חלקית ביותר.

תכנית יום העיון בנושא
חקלאות תומכת סביבה"
יולי .2013
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יעד מספר : 4
שילוב הקהילה בטיפוח המרחב הכפרי  :חקלאות וטבע.
לאורך תקופת המיזם המחלקה לחינוך וקהילה באגף לאיכות הסביבה במועצה פעלה לחיבור הקהילה
למיזם .פעילות עם בית הספר האזורי בני דרור כללה בין השאר כריתה של שיטים מכחילות ,איסוף
בלוטים של אלוני תבור עתיקים והנבטתם במשתלה מקומית ,סימון חלקות השיקום במיזם ותיעוד שלבי
השיקום בריכת החורף .בנוסף השתתפה הקהילה באיסוף זרעים ובשתילה והטמנת פקעות בפרויקט
בריכת החורף .הציבור דרך הוועדים המקומיים היו שותפים למיזם מיגור זבוב הפירות הים תיכוני,
ובשימוש בזרעי בר בגינות הפרטיות .הציבור נטל חלק בוועדת ההיגוי של המיזם הנוכחי ומעל הכול,
הציבור הצביע ברגליו ופקד את השטחים המשוקמים בעונות הפריחה.

תלמידי בית הספר "בני דרור" נוטלים חלק
בשיקום בריכת לב השרון ומסייעים בשתילה
והטמנת רב שנתיים .חורף .2014

יעד מספר : 5
צבירת ידע ,ניסיון ותיעוד ליישום תכנון וניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות.
בישראל השתמשו עד כה בכלים של שיקום אקולוגי בעיקר בשטחים מוגנים סטטוטורית .הניסיון לשקם
ולקיים מערכות טבעיות מתפקדות לצד שטחים המעובדים באופן אינטנסיבי היה מאתגר במיוחד .שטח
טבעי שאך שוקם זקוק לפחות בתחילת דרכו ,ליציבות .מדובר על מערכת מורכבת ,שלא כל מרכיביה
גלויים לנו .אופייה של מערכת החקלאית שונה בתכלית .היא דינמית ומשתנה :עונות שתילה וקטיף,
שימוש תדיר ברכב כבד ,שימוש רווח בחומרי הדברה ודשנים ,מגוון בעלי התפקידים ומגוון דעות
ותפיסות של החקלאים .כל אלו יוצר מערכת כאוטית ובלתי ניתנת לחיזוי .יחד עם זאת לאורך תקופת
המיזם צברנו מידע רב על הדרך שבה שתי המערכות :הטבעית והחקלאית יכולות בכל זאת לדור בכפיפה
אחת זו לצד זו .להלן יובאו שורה של מסקנות ותובנות בנושאים שונים:
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א .יש לתקצב ליווי אקולוגי ותחזוקה לאורך זמן.
בפרויקט הנוכחי הליווי האקולוגי ניתן למשך שנה אחת בלבד מתום השיקום )נובמבר -2013נובמבר
 .(2014לאחר פרק זמן זה תחזוקת השטחים דולדלה ואף הופסקה לחלוטין ברבים מהשטחים .ממצאי
הניטור של פרוקי רגלים )גרפים  (12-9ודבורי בר )גרף  (14-13מסתמנת מגמה מסוימת של פחיתה
בערכי המגוון הביולוגי עם הפסקת הליווי והתחזוקה בשטחים ,עד כדי חזרה לערכי שנדגמו לפני
תחילת השיקום )אביב וקיץ  .(2013כבר בשלבי בניית התקציב של מיזם מסוג זה יש להבטיח
תקצוב לתחזוקה נאותה ,ע"י איש מקצוע מיומן .כמו כן יש לתקצב אקולוג שמכיר את אופי המערכת
האקולוגית ורכיביה השונים ,ויוכל לתת את הליווי המקצועי לצוות התחזוקה .להלן יובאו שתי
דוגמאות:
•

בבסיס המערכת האקולוגית עומדת הקרקע .רובנו נוטים לראות בחול נודד מטרד ולא משאב .אך
קרקע חולית שאינה מיוצבת הינה רכיב הכרחי לקיומם של מינים חובבי חולות רבים .לאורך
זמן ,אחוז הכיסוי של הצומח המקומי שלא רוסן ע"י תחזוקה גרם לייצוב מלא של הקרקע.
כתוצאה מכך שנוניות שפלה )לטאה חובבת חולות הנמצאת בסכנה קריטית בישראל( התקשו
לחפור באזורי הצומח הצפוף ונדחקו מחוץ לשטחים המשוקמים אל שבילי הרכב .גם פרטים של
נחושית חולות )חומט "השוחה" בחולות( התרכזו באזורים החוליים המועטים ששרדו בחלקות
המשוקמות .לאורכו ולרוחבו של פארק בריכת החורף נפרסו מערכות השקיה שהגבירו את קצב
הידוק הקרקע ,ושביל הולכי רגל שהיה במקור חולי כוסה בחצץ .כתוצאה מכך ,בתוך פרק זמן
של שנה בלבד התייצבה הקרקע ברוב השטח וחובבי החולות נעלמו ממנו כמעט לחלוטין )אולק,
.(2015

•

דינמיקה של צומח הוא אחד ממרכיבי המערכת בהם נדרשת תחזוקה רבה -למינים סגיטלים
ופולשים יש יתרון על הצומח המקומי .בדרך כלל מדובר על מינים סתגלנים ,מהירי צימוח
שכבר בתחילת החורף מצמחים עומדים צפופים .מינים אלה יודעים לנצל במהירות וביעילות את
היתרונות הטמונים בקרקעות חקלאיות .בהכללה ,המינים הסגיטליים משגשגים בשטחים עם
עודפי חנקן וזרחן ומינים פולשים מתבססים היטב באזורים בהם הקרקע נפגעה .בבסיס השיקום
עומד הרעיון של מתן יתרון למיני צומח מקומיים עד להתבססותם המוצלחת ,אז יוכלו "לעמוד"
בתחרות של אותם מינים אגרסיביים .את היתרון יש לתת בשלבי הצימוח הראשוניים באמצעות
עישוב והשקיה .הפסקת התחזוקה של הצומח לאחר פרק זמן קצר לא מאפשרת את התבססותם
המלאה של המינים המקומיים שלפני התבססות ,אינם עומדים בתחרות מול הצומח הסגיטלי.
במסגרת המיזם ביצענו ניסוי לבדיקת היעילות של חיפוי הפלריג )גרפים  .(8-6מהממצאים עולה
כי שיטת חיפוי זו יכולה להתאים לאזורים בהם נרצה לבסס צומח רב שנתי במינימום צומות
תחזוקה .הפלריג מונע נביטה של צומח סגיטלי או פולשני ונותן את היתרון למינים שנרצה
לבסס .מסתמן שלפלריג יתרונות גם בשמירה על לחות הקרקע ובייצוב הטמפרטורה של הקרקע,
מה שנותן לצמחים הנשתלים על פלריג יתרון נוסף.
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שיפור התיאום בעבודה עם החקלאים

ב.
•

ככלל הנושא של זריעה בפרדס הינו נושא בעל רגישות יוצאת דופן בקרב החקלאים ,בפרט
בקרב חקלאים מהדור הישן .על מנת להשיג את היעד יש להקדיש שימת לב מיוחדת לנושא
ולבצע עבודה מקדימה ויסודית עם החקלאים .במהלך הפרויקט נתקלנו בכמה חסמים להצלחת
הזריעות בפרדס:
א.

חקלאים שהתחייבו לזריעות ובכל זאת ריססו את הפרדס .לחקלאים הללו היו התנגדויות
שנבעו מתפיסות מסורתיות בנוגע ל"נקיון" הנדרש בין שורות הפרדס .למצער ,המשאבים
שהושקעו בזריעות ירדו לטמיון .נכון היה לאתר את החקלאים הללו מבעוד מועד ,לתת
פתחון לגיטימי לחששותיהם ולדאוג למעורבות גדולה יותר של משרד החקלאות .כמו כן
נכון לחשוף את החקלאים לפרויקטים מוצלחים מסוג זה )למשל בפרדסי נורדיה הסמוכים(
כמו גם לחזית המחקר בתחום )תחנה לחקר הסחף ,מכון וולקני(.

ב.

בעבודה עם חברת "מהדרין" נתקלנו בבעיה שונה .ההסכמות שהושגו עם הדרגים הגבוהים
לא חלחלו אל מנהל העבודה בשטח ,והשטחים רוססו בקוטלי עשבים .מתוך הבנה שברירת
המחדל בפרדס הינו שימוש בחומרי הדברה באופן תדיר ,יש להבטיח תיאום עם כלל
הגורמים לרבות עם מדריכי הצומח של החקלאים.

ג.

מומלץ לבדוק לפני הזריעות את התאמת מועד הזריעות לפרוטוקול הגידול החקלאי .למשל,
בגידול אפרסמון מועד הזריעות והקטיף כמעט חופפים והסנכרון חייב להיות מושלם ,כמו
כן ,בפרויקט הנוכחי נפרסו דולבים )מיכלי איסוף( וכוורות על שטחים שנזרעו ושוקמו .על
מנת להבטיח את הצלחת הזריעות ולמנוע בזבוז משאבים ,יש לבצע בדיקה מקדימה ויסודית
ולבצע תיאום ציפיות עם כל הנוגעים בדבר.

•

על מנת לקבל מופע צומח בר מרשים כפי שנתקבל בפרדסים בשנה הראשונה )ראו תמונות
מטה( ,יש להשקיע משאבי תחזוקה בלתי מבוטלים בעישוב הצומח הסגיטלי .מאידך ,כשהשטחים
הושארו ללא תחזוקה ,התקבל מופע גבוה עם מגוון נמוך ,או מופע נמוך עם מגוון גבוה .ככל
הנראה כתלות בכמות חומרי הדשן שנשתמרה בקרקע .ניסיון העבר מלמד שכיסוח חורפי,
בחודשים ינואר או פברואר ,מרסן את מיני הצומח האגרסיביים ומאפשר למינים רבים יותר
להתחרות על משאבי אור ומקום .יתרון נוסף בכיסוח חורפי טמון בכך שהמופע המתקבל לקראת
סוף האביב נמוך ולא מפריע לממשק החקלאי השוטף בפרדס .בצורה זו ניתן לדחות את מועד
הכיסוח )שבשגרה מבוצע בסוף מרץ( עד לאחר הפצת הזרעים ,מה שמייתר את הצורך בזריעה
חוזרת בכל סתיו )טבלה  .(12יש לציין שקלטור הפרדס בתחילת הקיץ יגרום לאיבוד התועלות
של אחזקת קרקע ע"י צומח כיסוי.
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פרדס ששורותיו נזרעו בצומח בר ותוחזקו
ע"י עישוב לאורך העונה.

מופע של אותו הפרדס בשנה שאחרי .הפרדס
נזרע בצומח בר אך לא תוחזק .מופע גבוה
ומגוון צומח נמוך

מופע של פרדס שלא טופל בחומרי הדברה
ולא תוחזק .מומלץ לבצע כיסוח חורפי לצורך
קבלת מופע נמוך ומגוון גבוה.
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ג .עלות כלכלית מול תועלת במגוון ביולוגי
במהלך המיזם בוצעו ממשקי שיקום משלושה סוגים) :א( שיקום שטחים ,שכלל טיפול במינים
פולשים ,והעשרה של השטח במיני צומח) .ב( שיחזור שטחים ,שכלל בנוסף לפעולות השיקום ,גם
פעולות מתערבות להכנת השטח כגון החלפת מצעים ,חישוף או חיפוי) .ג( שחזור המחפורת לכדי
אתר טבע קולט קהל )בריכת לב השרון( .מהתוצאות עולה כי לשיקום אקסטנסיבי מספר יתרונות
בולטים :עלות ההקמה והתחזוקה נמוכים משמעותית 54% ,מהעלות הממוצעת של הפעולות בחלקות
ששוחזרו ,ו  16%בלבד מעלות הקמת אתר קולט קהל )גרפים  .(23-22בטיפולי שיקום אין הפגיעה
בבנק הזרעים ולכן מגוון מיני הצומח בשטח גבוה משמעותית .כמו כן ,בעקבות שיקום בריכת החורף
מגוון הזוחלים והדו חיים בשטחה ירד )טבלה  .(11תוצאה מעניינת נוספת היא שמגוון פרוקי הרגלים
בשטחים שתחזוקתם הופסקה נשאר יציב לאורך זמן מה שמעיד על עמידות וחסינות גבוהים יותר של
השטחים הללו )גרף  (24יחד עם זאת ,שטחים אקסטנסיביים אלה ,המעניקים שירותי מערכת
חשובים לחקלאות ותורמים למגוון המינים הכללי ,אינם נתפסים כאסטטיים בעיני הציבור .בעונת
הקיץ נראים השטחים הללו יבשים ומוזנחים ולכן ,אינם מהווים מוקד לטיילות עבור הציבור .בשל
מיעוט שטחי הטבע ברחבי המועצה קיימת חשיבות גדולה ביצירת אתר טבע קולט קהל שעניינו
ביצירת קרבה בלתי אמצעית בין הציבור המקומי לטבע המקומי .ומכאן ,שיש להתאים את אופי
השיקום למטרות השטח .מטרת המיזם הנוכחי הייתה לשפר את יכולתם של משארי שדה לשאת מגוון
ביולוגי גבוה יותר ולהגדיל את הקישוריות בין כתמים משוקמים .על כן ,במסגרת המיזם הנוכחי
ההמלצה היא לבצע שיקום של התפקוד האקולוגי במשארי שדה בעלויות הקמה ותחזוקה
מינימליים ,קרי ,לבצע שיקום אקסטנסיבי בלבד.
ד .איסוף זרעים כמקור אפשרי למימון.
רכישה של זרעי בר מהווה רכיב משמעותי בעלויות מיזמים מסוג זה )/ ₪ 1500-2600ק"ג( .חלקות
השיקום מכילות כמות בלתי מבוטלת של זרעים בסוף העונה .לרוב החלקות הללו צפופות מאוד
ויכולות להוות מקור טוב לזרעים ולחיסכון גדול לתחזוקת חלקות המיזם .ניסיוננו בלב השרון הראה
שהזרעים הללו יכולים להוות גם מקור למימון והרחבה של הפרויקט לחלקות נוספות .בקיץ 2014
בוצע איסוף זרעים מעין שריד דרום ונאספו כ 55-ק"ג זרעים .שווי הזרעים כ  .₪ 110,000בניכוי
עלויות האיסוף על ידי קבלן מקצועי )ובהנחה של קציר זהיר יותר( הרווח לדונם הוא סביב ל 5000
 .₪כלומר -קציר זרעים זהיר )עד  (20%בסוף העונה יכול לכסות את כל עלויות התחזוקה ואף לממן
את הרחבת המיזם לחלקות נוספות .יש לציין שהפריחה בשטחים באביב שאחרי -לא נפגעה.
ה .תועלות בשימור שטחים קטנים
מהממצאים עולה כי אוכלוסיות משגשגות מתקיימות גם בשטחים קטנים .בסוללה צרה בשולי שדה
חקלאי אינטנסיבי נמצאה משפחה של קיפודי חולות ,בקטע נחל של  400מ' על  15נמצאו עשרות
זוחלים מ  14מינים שונים ואף יונק גדול כחתול ביצה נצפה כמשתמש בשטח בקביעות ,בשטחים
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המשוקמים בעין שריד משוטטים ככל הנראה לא אחד כי אם שני צבועים )ר .אלעזרי ,מידע בע"פ(.
פלוני יוכל לטעון כי אנו חוזים בקצה תהליך הכחדה מקומי של חולייתנים גדולים הנדחקים אל
הכתמים האחרונים במרחב .אך בכל הקשור בחולייתנים קטנים ובפרוקי רגלים ,אין ספק שבשטחים
מתקיימת רבייה ,ועל כן גם גיוס ותפוצה של פרטים בין כתמים טבעיים באזור .הסקרים העלו כי גם
בשטחים הקטנים מחצי דונם מתקיימות חברות מגוונות ויציבות .בעת הכנת תכנית לשיקום השטחים
יש להשקיע מחשבה ותכנון גם בשיקום של ליבות קטנות במרחב ,שכן חשיבותן ברורה.
האם המיזם עמד במסגרת התקציב ולוח הזמנים ?
לוח הזמנים )טבלה (3
המיזם עמד בכל הנדרש )ואף מעבר לנדרש( על פי אבני הדרך שהוגדרו בקול קורא שהוגש למשרד
החקלאות בפברואר .2012
תקציב
למיזם הוכנה תכנית תקציבית מפורטת במהלך ) 2013טבלה  .(6המיזם עמד בתכנית התקציבית בשנים
 .2013-2014על פי כרטסת הפרויקט ,משנת  2015הוצאות הפרויקט כללו אך ורק השקיה ועבודות
תחזוקה קלות ,לא נוספו חלקות שיקום חדשות והמיזם למעשה -קפא על שמריו.

המלצות
יש ליישם את הידע שנצבר בשנתיים הראשונות של הפרויקט )יעד מספר  ,(5אל תוך תכנית העבודה ואל
תקציב של המיזם לשנתו האחרונה של המיזם ):(2017
תקציב:
נכון לספטמבר  2016בתקציב הפרויקט קיימים כ  .₪ 150,000המלצתי היא להכין תקציב חדש שיכלול
את הרכיבים הבאים:
•

ליווי אקולוגי בהיקף ממוצע של  20שעות בחודש )בממוצע( למשך שנתיים )כ .(~₪50,000
האקולוג אחראי על ליווי צוות התחזוקה ,איתור שטחים חדשים לשיקום ,הכנת תכנית שיקום
וליווי הבצוע.

•

תחזוקה בהיקף ממוצע של  3ימי עבודה בשנה בכל שטח )(~₪40,000

•

איסוף זרעים מהשטחים המשוקמים )(~₪ 30,000

•

שיקום שטחי ליבה נוספים באזור המסדרון )(~₪ 40,000

•

המשך מימון השקיה לחקלאים ,אך ורק בחלקות בהן נדרש המשך השקיה )(~₪10,000

אינני ממליצה על הוצאת כספים נוספת עבור זרעי בר לשתילה בפרדסים .יש להתבסס על המלאי הקיים
בשטחי הליבה .כמו כן אני ממליצה לגייס תקציב נוסף להמשך ניטור פרוקי הרגלים.
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שיקום אקולוגי
•

מומלץ לבצע שיקום אקסטנסיבי ככל הניתן .יתרונותיו של שיקום אקסטנסיבי רבים :עלות ההקמה
והתחזוקה נמוכים יותר ,בנק הזרעים נשמר בקרקע ולעיתים הוא כולל גם מינים נדירים.

•

על השיקום האקולוגי להיות דל בתחזוקה ככל הניתן .ניתן להשתמש בחיפויי קרקע כפתרון לנושא
התחזוקה.

•

יש להגדיר נתיבי זרימה לפני השיקום ולייצב את גדותיהם באמצעות שתילת שיחים.

•

שילוב חלוקת זרעים ואף שתילים של מינים מקומיים לתושבי המועצה תוך עידוד שימוש בצמחי בר
בגינות פרטיות ,מהווה כלי חשוב ביצירת כתמים איכותיים שיהוו אבני קפיצה למינים מקומיים.

•

יש לשים דגש על מובלעות חוליות באזורי השיקום חוליים.

•

מומלץ להשתמש במינים צומח שעונת הפריחה שלהם היא בסוף האביב -תחיל הקיץ )נספח  ( 1כמו
כן מומלץ לשתול שתילים גדולים ומבוססים יותר )לאחר תחיל הגשמים( ולהימנע מהשקיית עזר.

•

יש להגביל את השימוש במיני תורמוסים .מינים עדינים כמו מרסיה יפיפייה ,צפרנית מגוונת ופרג
נחות מתקשים להתחרות אתו .קצב הרבייה של הסוג גבוה והוא תורם לירידה במגוון מינים .מומלץ
להשתמש בתורמוסים ומינים אגרסיביים אחרים )קחוונית מצויה ,סביון אביבי ,לשון פר ,וארכובית(
בשולי השטחים המשוקמים על מנת ליצור אזורי חיץ.
עבודה עם החקלאים

•

יש להגדיל את המעורבות של משרד החקלאות במיזם .יש לערב א מדריכי שה"ם ואת אנשי האגף
לשימור קרקע.

•

יש לבצע את התיאום עם כלל הדרגים .מקבלי ההחלטות ודרגי הביצוע

•

לנושא צומח כיסוי בפרדסים .להלן תכנית עבודה מומלצת:

טבלה  .12המלצה לתכנית עבודה עם צומח כיסוי בפרדסים.

זריעה
מצב קיים
מצב רצוי

אוקטובר*

ממשק עשבים -
חורף

ממשק עשבים -
אביב

ממשק עשבים -
קיץ

ריסוס

כיסוח+קילטור

מונעי נביטה

כיסוח
)תחילת פברואר(

כיסוח
)סוף אפריל(

אין

*ניתן להתבסס על זרעים מקומיים ,בפרט ,אם מאפשרים הפצת זרעים בסוף העונה .ניתן לחזק את מגוון
המינים המקומי באמצעות זרעי בר או זרעי אספסת אחת לכמה שנים
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נספח  . 1פירוט מינים וממשקי צומח במיזם

מינים פולשים:
•

טיונית חולות -עקירה ידנית כממשק עיקרי ,בשולי השטחים טופלה בתחילת החורף באמצעות
לונטרל

•

כנפון זהוב ,סולנום שחור ,קייצת מסולסלת -עקירה ידנית

•

קיקיון מצוי -שטחים גדולים טופלו באמצעות ריסוס ייעודי ,פרטים גדולים נעקרו ורוססו ,נבטים
בודדים נעקרו ידנית.

•

שיטת המשוכות -עקירה באמצעות כלי כבד

מינים רודרלים וסגיטלים
ממשק :ריסון צומח באמצעות עקירה במרכז החלקות בלבד .בשל חוסנם ותפקודם כפילטר ביולוגי
המינים הושארו בשולי החלקות.
מינים :כרוב חוף ,צנון מצוי ,שיבולת שועל נפוצה /מתפרקת ,חלמית גדולה ,מעוג כרתי ,סביון אביבי,
חרצית עטורה ,אמיך קוצני
עצים:
צפיפות ממוצעת :של  4עצים לדונם
גודל שתילה :העצים גודלו במשתלה עד גיל שנה )לפחות( ונשתלו בקוטר של כחצי צול ומטר וחצי
גובהם .העצים נשתלו בנובמבר -דצמבר .הנטיעה בנחל עין ורד בוצעה במהלך הקיץ.
השקיה :כל העצים נשתלו עם שני מעגלי השקיה האחד במרחק של כ  20ס"מ מהגזע והשני במרחק של
כ 60ס"מ מהגזע
מינים :אלון התבור )נאספו ע"י תלמידים ,הונבטו וגודלו ע"י אחד החקלאים בפרויקט( ,חרוב מצוי ,שיזף
מצוי.
שיחים:
צפיפות ממוצעת :השתילה בוצעה בכתמים .במרווחי שתילה בין  50-30ס"מ.
גודל שתילה :במטרה למנוע הסתלסלות שורשים רוב השתילים נשתלו כפלאגים מיד לאחר הגשמים
הראשונים )נובמבר(.
השקיה :עם ובלי השקיה
מינים וכמות:
אזוביון דגול ) ,(1200געדה קיפחת ) ,(2לוטם מרווני ) ,(120לוטם שעיר ) ,(120משיין גליל ),(240
צלף ) ,(120קורנית מקורקפת ) ,(240שמשון סגלגל ) ,(240אלת המסטיק ) ,(120אספרג ארוך עלים
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) ,(120בוצין מפורץ ) ,(120געדה מצויה ) ,(120געדה קיפחת )גודל  10 5פרטים( ,גלונית ערב )גודל
 10 5פרטים( ,זקנן שעיר ) ,(120חבלבל כפני ) ,(120חוטמית זיפנית -דרומית ) ,(120חומעת האווירון
) ,(240לוטמית ערבית ) ,(120לשון פר סמורה ) ,(120סייפן התבואה ) ,(360עדעד כחול ) ,(120עכנאי
שרוע ) ,(120פיגם ) ,(120פרסיון גדול ) ,(120קידה שעירה ) ,(120רותם מדבר ) ,(360שיח אברהם
) ,(120תורמוס שעיר ) ,(120תלתן ארגמני ) ,(240תלתן דו גוני )(240
פקעות:
צפיפות ממוצעת :השתילה בוצעה בכתמים .בכתם של פקעות הצפיפות הייתה כ 50פקעות לדונם
השקיה :ללא
מינים :אירוס ארגמן ,בן חצב יקנטוני ,חצב מצוי ,ועירית גדולה
זרעים
צפיפות ממוצעת 5 :ק"ג לדונם
מינים :בוצין מפורץ ,בקייה שעירה ,ברומית ספרדית ,זנב ארנבת ,זקנן שעיר ,לשון פר מגובבת,
לששישית הבוצין ,מרסייה יפיפייה ,משיין גלגילי ,נשרן הדוחן ,עכנאי שרוע ,פרג נחות ,פשתנית יפו,
צפרנית א"י ,צפרנית מגוונת ,קחוון החוף ,קחוון פלשתי ,קחוונית א"י ,קצח השדה ,שומר פשוט ,תורמוס
א"י ,תורמוס צהוב ,תורמוס צר עלים ,תורמוס שעיר ,תלתן א"י ,תלתן דו גוני.

צומח רב שנתי-מקומי .בדגש עלך פורחי אביב מאוחר וקיץ
בוצין מפורץ ,שומר פשוט ,פרע מסולסל ,הגא מצויה -מעט ,נזרית חופית ,עוקץ עקרב ,קוטב מצוי,
קורטם דק )מעט( ,שברק דביק ,שברק מצוי.
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נספח  . 2שיטות עבודה בניטור צמחים ובעלי חיים
תכנית ניטור

 2013טרום

צומח

פרוקי רגלים

דבורים

זוחלים

קיפודים/יונקים

+

+

+

+

+

שיקום
2014

+

2015

+

2016

+

+

צומח
צוות הניטור :עמית מנדלסון
מטרת הניטור:
מיפוי המצב ההתחלתי של החלקות החקלאיות ,לפני התערבות )שינוי בפרוטוקולי העיבוד החקלאי(.
שיטות:
הניטור כלל שלושה ימי שדה מרוכזים שנערכו במחצית השנייה של אפריל  .2013כיוון שתקופה זו חלה
לאחר כחודשיים של עצירת גשמים ,נמצאה הצמחייה בשטח בשלבי התייבשות מתקדמים בחלקות
הניטור השתייכו בעבר לשני טיפוסים" ,טבעיים" ו"חקלאיים" ,כאשר השטחים ה"טבעיים" כוללים הווה
הן שטחים שאינם מעובדים תקופה ממושכת )בעיקר לאורך ערוצי נחלים( והן שטחים שעיבודם החקלאי
הופסק לפני שנים אחדות )שטחים מוברים(.
בכל חלקות הניטור ,נבחנו המדדים הבאים:
•

עושר מינים )מס' מיני הצומח בחלקה(.
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•

מידת הכיסוי באחוזים מכלל שטח המרובע.

•

אחוז כיסוי של מיני צומח דומיננטיים )לרוב זוהו כשלושה מינים דומיננטיים(.

•

מידת הכיסוי של מינים פולשים שזוהו ברדיוס של  50מטרים ממרכז החלקה.

בשטחים שהוגדרו "טבעיים" )כיסוי צומח מעל  ,50%ללא גידולים חקלאיים( ,בוצע הדיגום בריבוע של
 X1010מ' )כ 100 -מ"ר( .בשטחים שהוגדרו "חקלאיים" ,בוצע הדיגום במלבן של  X250מ' )סה"כ כ-
 100מ"ר( .המלבן בוצע במקביל לגבול השטח )לאורך שורה לא נטועה ,ועם התייחסות לשתי השורות
הנטועות מימין ומשמאל(.במרבית המקומות ,בוצע הדיגום בהתאם לסימוני חלקות )יתדות עץ עם סרטים
צבעוניים ,או סרטים צבעוניים בלבד( ובסיוע שני מגלולים )רולטקות( של  30מ' כ"א.
פרוקי רגלים קרקעיים
צוות הניטור:
איתי רנן ,לילך רייכמן ,אחיקם גרא ,וצוות המעבדה האנטמולוגית לניטור אקולוגי ,מוזיאון הטבע ע"ש
שטיינהרדט ,אויברסיטת תל אביב.
מטרות הניטור:
 .1לבחון את השפעת הטיפולים בשולי חלקות חקלאיות על המערכת האקולוגית על פי מצב חברות
פרוקי-הרגליים.
 .2לבחון את הצלחת כלי שיקום אקולוגי בהעלאת עושר ומגוון החי המקומיים בשולי המערכת
החקלאית המטופלת.
שיטות:
בכל חלקה מוקמו  25מלכודות נפילה יבשות )ללא חומר ממית( בנפח ליטר .המלכודות הושארו פתוחות
בשטח במשך כ 72 -שעות .החומר )בעלי החיים( מויין במעבדה ושוחרר לשטח לפי האתרים לאחר יום
או יומיים למעט מספר עשרות חיפושיות אשר הומתו ונאספו למטרות הגדרה .כל החומר שנאסף הועבר
בתום הפרויקט לשימור באוסף החרקים הלאומי באוניברסיטת תל-אביב .הגדרת המינים נעשתה
בחיפושיות ונמלים ,ככל האפשר ,לרמת המין בעוד ששאר הסדרות הוגדרו לרמת morphospecies
בלבד .תהליך ההגדרה עדיין בעיצומו בחלק ממשפחות החיפושיות .הנחת המלכודת נעשתה במהלך יומיים
על ידי צוות של שלושה חופרים .מיון החומר נעשה גם הוא על-ידי שלושה אנשי צוות .תהליך המיון ערך
במצטבר כשלושה ימים.
דבורים
צוות ניטור:
דר' יעל מנדליק וחברי מעבדתה :אהד אפיק ,טל שפירא ,יעל ברנר  ,עידן אליקים המחלקה
לאנטומולוגיה ,הפקולטה לחקלאות ברחובות ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
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מטרות הניטור:
 -2013טרום שיקום :אפיון מגוון המינים של דבורי הבר בתחומי המועצה האזורית לב השרון,
בשטחים בעלי שימושי קרקע שונים .מידע זה יסייע בתכנון עתידי של מבנה השטחים הטבעיים
והחקלאיים במועצה במטרה לשמר מגוון מינים רחב ככל הניתן ותכנון מסדרונות אקולוגיים
מיטביים.
 -2014אחרי שיקום :הערכת ההשפעה של שיקום אקולוגי )זריעת פרחי בר( בשולי שדה תות
ובפרדס בתחומי המועצה האזורית לב השרון על חברת הדבורים בשטח:
א .שפע ,עושר המינים והרכב חברת הדבורים בכתמי פריחת הבר המשוקמים
ב .פעילות דבורים על פרחי הגידול הסמוכים לכתמי פריחת הבר המשוקמים
שיטות:
 .1לכידה פסיבית באמצעות פיזור מלכודות מי סבון .בכל חלקת דיגום הוצבו  12מלכודות
בצבעים שונים )לבן ,צהוב ,כחול( .המלכודות הוצבו בבוקר יום הדיגום ,בין השעות 7:30
–  ,8:30ונאספו לקראת ערב ,בין השעות  .17:00 – 15:30בעין שריד המלכודות הוצבו
בתוך השטח המשוקם )"זרוע"( ,בערוגת התות בשול הקרוב לשטח הזרוע )"שול קרוב"(
ובערוגת השול הרחוקה מן האזור המשוקם בכ 70-מטר )"בקורת"( .בעין ורד הזריעה
נעשתה בין שורות הפרדס ולכן הוצבו המלכודות רק בני אזורים  -האזור הזרוע בין שורות
ההדרים )"זרוע"( ובאזור שורות ההדרים המרוחקות כ  70מטר מן השטח הזרוע
)"בקורת"( .הפרטים שנפלו במלכודות הועברו למבחנות עם אתנול לשימור זמני ומאוחר
יותר יובשו וקובעו על-גבי סיכות אנטומולוגיות לצורך הגדרה.
 .2לכידה אקטיבית של דבורים באמצעות רשת תוך כדי הליכה וסקירה שיטתית של כל שטח
הדיגום .הדיגום בשיטה זו התבצע פעמיים ביום בכל חלקה ,בבוקר ובצהרים ,רבע שעה של
איסוף נטו בכל סבב .הדיגום התבצע רק על גבי השטח הזרוע בפרחי בר וזאת על מנת
להימנע מפגיעה בצומח החקלאי ובשל קושי טכני בשימוש ברשת בין קשתות ערוגות התות.
הפרטים שנאספו הוכנסו למרעלות המכילות אתיל-אצטט ובהמשך הועברו למקפיא )-
(10˚C

עד

על

לקיבוען

סיכות

אנטומולוגיות.

כל הדבורים שנאספו בשתי שיטות הלכידה הוגדרו בשלב הראשון לרמת הסוג/טיפוס
ויועברו בחודש הקרוב לזיהוי לרמת המינים אצל טקסונומיים מומחים מחו"ל .מספר המינים
הסופי עשוי להיות שונה ממספר הטיפוסים שזוהו ,היות וטיפוסים דומים עשויים להתגלות
כמינים שונים בשלב ההגדרה הסופי .כל הדבורים שנאספו בשתי שיטות הלכידה הוגדרו
בשלב הראשון לרמת הסוג/טיפוס והוערך מספר הטיפוסים השונים בכל אתר בכל דיגום.
מספר המינים הסופי עשוי להיות שונה ממספר הטיפוסים שזוהו ,היות וטיפוסים דומים
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עשויים להתגלות כמינים שונים בשלב ההגדרה הסופי ומנגד טיפוסים שונים יכולים
להתגלות כזכר ונקבה בני אותו המין .שלב ההגדרה הראשוני התבצע במחלקה
לאנטומולוגיה פקולטה לחקלאות ברחובות ובהמשך נשלחו הדבורים למומחים המתאימים
לצורך הגדרה לרמת המין .חלק מהדבורים חזרו מהגדרה אולם לא כולן ולכן בדו"ח זה
נתייחס להגדרה הראשונית של טיפוסי דבורים ולא מינים מוגדרים .לאחר סיום תהליך
ההגדרה יועברו החרקים לאוסף החרקים הלאומי באוניברסיטת תל-אביב.
 .3בנוסף ,בדיגום "אחרי שיקום" התבצעו גם תצפיות ביקורי מאביקים בפרחי הגידולים
החקלאיים על מנת להעריך את השפעת הקרבה לכתם הזרוע על שרותי ההאבקה לגידול
החקלאי )ביקורים מהווים מדד ראשוני לשרותיי האבקה; כימות מדויק של שרותי ההאבקה
מחייב בחינת יעילות ההאבקה לביקור יחיד( .בכל נקודת תצפית )קרוב ורחוק מכתם
הפריחה( בוצעו  10תצפיות של  60שניות בכתם של כ 1 -מ"ר .עבור כל תצפית נספרו
הפרחים הזמינים להאבקה )על פי מדד של עלי כותרת מחוברים וצבע אבקנים טרי(.
 .4בנוסף ללכידות ולתצפיות הדבורים ,נדגמה עוצמת הפריחה בגידולים  -תועדה איכותית
עוצמת הפריחה בכל נקודת דיגום )פריחה חזקה /בינונית /חלשה בהתאם לשלב גל הפריחה
של התות/הפרדס( .בשטח הזרוע נמדדו כמות ומספר המינים הפורחים לאורך  3טרנסקטים
של  10מ' כל אחד.
דיגום  .1טרום שיקום )זמן (0
כל השטחים נדגמו ארבע פעמים .דיגום ראשון נערך בסתיו ) 22-29בנובמבר  ,(2012שני דיגומים
באביב ) 7-13במרץ  1-5 ,2013באפריל  ,(2013ודיגום רביעי בוצע בקיץ ) 3-4,9ביולי( .נבחן מגוון
מיני דבורי הבר בשטחים בעלי פוטנציאל כבית גידול לדבורים .נבחנו ארבעה טיפוסים שונים של שימושי
קרקע המאפיינים את תחומי המועצה:
•

שטחים טבעיים

•

שטחים מוברים ששימשו בעבר לחקלאות אך כיום אינם בשימוש

•

שני סוגים של שטחים חקלאיים :פרדסים ושדות תות.

מכל סוג של בית גידול נבחנו שלושה שטחים נפרדים )טבלאות .(2 ,1
דיגום  .2אחרי שיקום
הדיגום התבצע במהלך מרץ-אפריל  ,2014שיא פריחת הבר וגידולי החקלאות ,בשני אתרים באזור
המועצה האזורית לב השרון:
א .עין שריד  -השטחים משוקמים )צפון ודרום( בשולי שדה תות
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ב .עין ורד  -פרדס שנזרע בצמחי כיסוי פורחים
בכל אתר דיגום בוצעו שני דיגומים בהפרש של שבועיים.
זוחלים
צוות ניטור :דר' בעז שחם ,ארבל לוי
מטרות הניטור:
 .1בניית רשימת מצאי )אינבנטר( הרפטולוגי של האתרים הנסקרים.
 .2בחינת שיטות הניטור ומתן המלצות לניטור עתידי של זוחלים באתרים הנ"ל.
 .3זיהוי מגמות מבחינת פיזור המינים ונוכחותם בשימושי קרקע השונים בשטח.
 .4זיהוי מוקדים חשובים להרפטופאונה ,מינים נדירים ו/או אינדיקאטורים לניטור.
שיטות
במסגרת הניטור ,נתבקשנו לאפיין ולהשוות בין שלושה אזורים שונים במרחב מבחינת ההרפטופאונה,
להלן שמות האזורים )מצפון לדרום( ותאריכי הניטור לעונת אביב :2013
 .1קדימה – דיגום ביום ;5/5/2013
 .2עין ורד – דיגום ביום ;15/4/2013
 .3נחל ישפין – דיגום ביום 9/5/2013
בכל אחד מהאזורים הנ"ל נעשה דיגום בכל סוגי בתי הגידול שהיו זמינים בשטח ,לרבות שטחים טבעיים
בלתי מופרים ,שטחים טבעיים מופרים ,שטחי מעזבה )שהיו פעם מעובדים וננטשו ,או שהפכו לאתרי
שפיכת פסולת( ,שוליים של שטחי חקלאות ,ושטחים מעובדים בהווה )שדות ,מטעים ופרדסים( .בנתונים
עצמם נעשתה חלוקה לארבע קטגוריות פונקציונליות לשם השוואה:
השוואת עושר מינים ושפע הפרטים בארבעה תאי שטח:
 .1שטח טבעי
 .2שטחי מעזבה
 .3שולי שטחי חקלאות
 .4שטחי חקלאי מעובד
שיטות החיפוש והרישום:
 .1סקר רגלי לחיפוש בעלי-חיים פעילים.
 .2הפיכת אבנים וחפצים שונים בשטח וחיפוש שרידים וסימנים )נשלים ,גללים(.
 .3תצפית רכובה בבעלי-חיים בעת הדילוג מאתר לאתר.
 .4רישום התצפיות כולל :נקודות ציון  ;GPSשעה; מין; זוויג; הערות התנהגותיות ומורפולוגיות.
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קיפודים
ניטור :דר' גיא רותם ,ארבל לוי
מטרות המחקר:
השוואה נתוני קיפודים )מפורט מטה( בין תאי שטח שונים:
 .1חקלאות )תות/הדרים( לעומת שטח טבעי
 .2לפני ואחרי טיפול )רסטורציה של שטחים טבעיים ,הרחבת רצועת צומח עשבוני בשטח החקלאי,
מעבר לשימוש במלכודות זבוב כתחליף לריסוס זרחניים מהאוויר(
 .3שטח מטופל לשטח לא מטופל
שיטות:
בכל חלקה הוצבו  75מלכודות ללכידת קיפודים )למעט בחלקת פרדס הס מהדרין ,שם הוצבו 78
מלכודות( במרחק של כ  -50מטרים אחת מהשנייה .גודל כל חלקה היה כ  -100דונם .המלכודות הוצבו
בכל חלקה למשך שלושה לילות רצופים :מידי ערב הן נדרכו והושם בהם מזון לחתולים כפיתיון .מידי
בוקר הן נבדקו להמצאות קיפודים או מכרסמים ונסגרו .המלכודות נאספו בבוקר שלמחרת הלילה
השלישי .הלכידות נערכו בין התאריכים  .03/11/13 - 18/10/13כל פרט שנלכד מוספר וסומן
באמצעות צבע באופן אינדיבידואלי )ראו תמונה  (9לצורכי זיהוי .עבור כל לכידה נרשמו הנתונים
 capture- recapture.חוזר על מנת לבצע ניתוח מבוסס .הבאים :שם החלקה ,מספר המלכודת בחלקה,
נ.צ ,תאריך ,מין ,זוויג ,ומשקל .מרבית פרטי הקיפודים נמדדו לאורכם במצב מכודרר.
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קיפוד חולות שנלכד בחלקת תות עין שריד באזור המיוער וסומן בנקודה אדומה על גבו
חולייתנים
צוות הניטור :יעל אולק ,יונתן ורונסקי ועומר לביא
מטרת הסקר
סקר זה הוא חלק מפרויקט תכנון וניהול שטחים פתוחים במועצה אזורית לב השרון .מטרת הסקר היא
לבדוק את מצאי מיני יונקים ,זוחלים ודו-חיים בלב השרון ולבחון את השפעת סוג הגידול החקלאי
ושימוש בהדברה על נוכחותם .בסקר זה ייבדק האם שטחים טבעיים הסמוכים לשטחי חקלאות יכולים
להוות בית גידול יציב לבעלי חיים שונים ולשמש כמסדרון אקולוגי.
שיטות
במהלך סתיו  2014ואביב  2015נדגמו זוחלים ,יונקים ודו חיים באזור לב השרון .הדיגום בוצע ב4-
חלקות )מפה  (1כאשר כל חלקה מכילה שטח חקלאי מעובד ושטחים המוגדרים טבעיים .השטחים
הטבעיים אינם בית הגידול הטבעי האופייני לאזור ,אך אלו שטחים בהם לא מתבצע עיבוד חקלאי והם
כוללים שטחי מעזבה המכילים פסולת חקלאית ,דרכים חקלאיות )לרוב דרכים חוליות( ויער אקליפטוסים
נטוע .ב 2-חלקות שנדגמו בוצע שיקום אקולוגי באזור מוגדר בתוך החלקה וב 2-חלקות לא בוצע כל
שיקום )טבלה  .(1גודל כל חלקה שנדגם הוא  100דונם בהתאמה לשטח שנבחר בסקר קיפודים שבוצע
בעבר בחלקות )רותם ואורון.(2013 ,
שם החלקה

שיקום אקולוגי

סוג הגידול החקלאי

.1

נחל ישפין

יש שיקום

פרדסים

.2

פרדסי הס

אין שיקום

פרדסים

.3

עין שריד

יש שיקום

שדה תותים

.4

גאולים

אין שיקום

שדה תותים

טבלה  -1חלקות הדיגום בסקר.
כל חלקה נדגמה בסתיו  2014במהלך  2לילות ובאביב במהלך  2לילות בין השעות .18:00-24:00
בנוסף ,באביב  2015בוצעו  2ימי דיגום בכל חלקה בין השעות  .06:00-12:00בוצעה הקפדה על זמני
הדיגום למעט  2מקרים של הפסקת דיגום )פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב( כשעה קודם בחלקת
פרדסי הס וזאת בשל ריסוס בחלקה.
דיגום בעלי החיים
הדיגום התבצע על ידי  2סוקרים בכל פעם .כל החלקות סווגו ל 3-בתי גידול :שטח טבעי )כולל שטחים
משוקמים ושטחי מעזבה( ,שטח חקלאי ושולי חקלאות )בטווח של כ 2-מ' בין השטח החקלאי לשטח
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הטבעי( .כל אחד משלושת השטחים שסווגו נדגם בפרק זמן זהה )שעתיים בכל פעם( בדיגום יום ובדיגום
ערב .הדיגום בוצע בטרנסקטים )מסלולים( במהלכם כל תצפית של דו-חי ,זוחל או יונק נרשמה .בדיגום
ערב בעלי החיים אותרו באמצעות פנס .תצפיות של עקבות ,נשלים וגולגולות שהוגדרו לרמת המין
נרשמו גם הם .לכל תצפית נרשמה השעה ונקודת הציון )נ"צ( של התצפית .במידה והתאפשר נלקחו גם
נתונים של זוויג ומשקל לפרטים שנלכדו
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נספח  . 3טבלת עלויות ממשק שיקום

95

נספח  . 4תצלומי אויר

מקטע עין שריד
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מקטע עין ורד
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מקטע נחל ישפין
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