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  פתח דבר

כתיבת תיק הממשק לשמורת הטבע בנחל הוא במידה רבה תולדה של אתר המחקר בעדולם  

הוא חורש ים השולט  השאלות שהטרידו אותנו היו איך מטפלים בשמורות בהן הנוף. שורק

האם אנחנו יודעים ? מה המטרות של הממשק האקטיבי? האם יש צורך בממשק אקטיבי? תיכוני

האם אנחנו יודעים ?  הממשקמה יהיו תוצאותהאם אנחנו באמת יודעים ? איך לבצע את הממשק

  ?התערבותלתועלת במחיר היחס שבין המהו 

א ידענו אך גם ל, לא גיששנו באפלה מוחלטת. לרוב השאלות היו חלקיותשהיו בידנו התשובות 

ההחלטות .  החלטנו לבחון את עצמנו באמצעות מחקרולכן, לתת תשובות ברורות מספיק

  :המרכזיות בתחילת התהליך היו אלה

 .המחקר יעסוק בהשפעת ממשק על המגוון הביולוגי .1

 .ניסויי יתבצע בתוך שמורת טבעההמערך  .2

 .המחקר יהיה ארוך טווח .3

 .קר יהיה בשמורת חורש עדולםאתר המח .4

ההחלטה להקים את אתר המחקר בלב שמורת טבע . אני מבקש להתעכב על ההחלטה השנייה

כיוון שחשבנו שהצבה של אתר , אולם. ג"וגררה אחריה לא מעט טרוניות ברט, היתה חדשנית

להציב החלטנו , המחקר מחוץ לשמורת טבע ירמוז על כך שממשק אקטיבי הוא עניין אקדמי בלבד

עובדי השטח ברשות בחירת המיקום הביאה לידי שותפות הדוקה בין . את האתר בלב השמורה

  .המדענים בחטיבת המדע ובאקדמיההטבע והגנים לבין 

רשת של היתה תמריץ להקמת  קמת אתר המחקר בשמורת חורש עדולםה, במידה לא מועטה

 הדומה לזו שעוצבה באתר ,ברשתתכנית המחקר . אתרי מחקר בהם מתבצע מחקר כמעט זהה

בוחנת את ההשפעות של שיטות ממשק שונות על המגוון הביולוגי לאורך מפל , בשמורת עדולם

מ גשם " מ100- כ(ועד עבדת ) מ גשם בממוצע לשנה" מ900-כ(משמורת המירון , הגשם בישראל

כל והתוצאות המתפרסמות כאן ישמשו את , האתר בעדולם הוא חלק מהמחקר). בממוצע לשנה

  .המעורבים במחקר בסקלה הרחבה

שקצרה היריעה להודות לכולם , ברור למדי שבפרויקט בסדר גודל כזה מעורבים אנשים רבים

אבקש להודות לצוות שכתב את . על העריכה הלשונית, תודה לבלה דקס).  אנשים100-למעלה מ(

מרגרטה , בלי השותפות של זאב קולר; תיק הממשק לנחל שורק שחידד את הצורך במחקר

לכל החוקרים והאסיסטנטים שעבדו ; שיפמן אתר המחקר מעולם לא היה קםואילן אק 'וולצ

 משה שחק; )שמות חלקם מפורטים בעמוד הבא (באתר ואפשרו את כתיבת לקט מאמרים זה

;  כולל האתר בעדולם,נמצא בראש רשימה ארוכה של פרויקטים מדעיים טובים המתחילים בו

  .הפרויקט לא היה יוצא לדרך, שות על החיבור לקרקע של אבי פרבולוצקיבלעדי העזרה וההתעק

המשרד . שמצוינות בתודות למאמרים, המימון של המחקרים השונים נעשה בעזרת קרנות מחקר

  . להגנת הסביבה אפשר את אחזקת האתר במענק מחקר מיוחד

  

   יהושע שקדי

  רשות הטבע והגנים, מדען ראשי
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 המרכזיים אחד הוא הטבע שמורות וממשק, נושאים של רחב במגוון עוסקת והגנים הטבע רשות

 ביעילות שברשותנו המשאבים את לנצל אותנו מחייבת המטלות עומס עם ההתמודדות. שבהם

  . רבה

 , רשותה. פעולה ולתכניות לידע תרגומו, המידע בהעשרת בסיסי כלי מהווים וסקרים מחקרים

 התומכים וסקרים במחקרים, רבים וכלכליים אנושיים אביםמש משקיעה, לומד מקצועי כארגון

  .ההחלטות בביצוע ידע פערי על ומגשרים טבע ממשק החלטותב

אתר המחקר האקולוגי ארוך הטווח בשמורת חורש עדולם הוא אבן יסוד במאמץ שמשקיעה 

משק  אמצעי מבוחן,  בלב שמורת טבע בקנה מידה גדול יחסיתשמבוצע, מחקר זה. הרשות במחקר

  . הים תיכוניחורש ה רעייה ודילול ובעיקר, שונים

ובחיבור לרשת אתרי המחקר , הקפדנו לבצע את המחקרים באתר יד ביד עם עמיתים מהאקדמיה

, הוא חיוני לרשות, בין הרשות לאקדמיה, החיבור הזה). LTER(האקולוגי ארוך הטווח בישראל 

  . יותר של השטחים הפתוחים בישראלנייצר כלים לממשק טוב, יחד. ולדעתי גם לאקדמיה

במחוז מרכז ובחטיבת המדע של רשות , באקדמיה, אני מבקש לברך את כל העושים במלאכה

  .הטבע והגנים

  

  אלי אמיתי

  ל רשות הטבע והגנים"מנכ
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שמורת טבע עדולם כאתר למחקר אקולוגי ארוך טווח למציאת : 1פרק 

  מגוון הביולוגיתיכוני והשפעתו על ה-שיטות לממשק החורש הים

  

  יהושע שקדי, אילן שיפמן, זאב קולר, יריב מליחי
  

  תקציר

בתחומי שמורת הטבע חורש עדולם אשר בשפלת מזה למעלה משלוש שנים נערך ניסוי רחב היקף 

אלה ו של חברת אלון מצויתיכוני בואריאנט -ייחודה של השמורה הוא בצרוף של חורש ים. יהודה

זוהי צורת חורש שממדיה . זית בינוני-ברוישראלי -אשחר ארץ, קישראלית עם אלת המסטי- ארץ

אחד המאפיינים החשובים בשטחי .  לממדי העצים השולטים בגב ההרהבהשווא, נמוכים יחסית

 ההקמה שלתהליך מ הקמת הניסוי מהווה חלק. ו המגוון הביולוגי הגדול המוכל בההשמורה הינ

כחלק , באתר) LTER - Long Term Ecological Research(תחנה למחקר אקולוגי ארוך טווח 

 מטרת המחקר ).ג"רט( של הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מפעולות המחקר והממשק

הניסוי שהחל . באתר היא לבחון לאורך זמן כלים לממשק שמורות טבע של חורש ים תיכוני

 הבאים לבחון -ביניהם  כריתה ורעייה ושילובים - כלל ארבעה טיפולי ממשק 2002באוקטובר 

הקיים בין הניסוי נועד לתת מענה לפער . תכוני-שיטות שונות לממשק אקטיבי של החורש הים

המחקר האקולוגי בנושא המגוון הביולוגי לבין פעולות השימור והממשק שמבצעים בשמורות 

 לפתח גישה מחקרית אשר תיתן את התשובות לשאלות מטרה ב, של חורש ים תיכוניטבע

  . טבע והגנים לגבי ממשק שמורות טבעעשיות של רשות ההמ

 סגירה של תהליך חל הקרקע שימוש מאפייני שינוי בעקבות כי ההשערה עומדת הניסוי בבסיס

, בפרט עדולם ובשמורת בכלל בישראל תיכוניים-הים בשטחים, תיכוני הים החורש של והצטופפות

 תהליך לבחינת בניסוי להתמקד הוחלט זה בהקשר .הביולוגי במגוון לשינויים לגרום העתיד

 תוך התהליך את לווסת מנת על הנדרשות הממשק פעולות ובבחינת תיכוני הים החורש סגירת

 העומדים ממשקיים-המחקריים הרעיונות את מציגים אנו זה בפרק .המינים מגוון אחר מעקב

 ארוך לטווח עקבוהמ ההקמה פרטי את ומתארים עדולם בשמורת והניסוי האתר הקמת בבסיס

  .הניסוי של

Abstract 

A large scale ecological study is cnducted in Adullam nature reserve. The vegetation 

in the reserve is characterized by common oak, pistacia lenticus and BAR ZAIT. The 

site is part of a chain of Long Term Ecological Research Sites in Israel (LTER), and 

serves the Nature and Parks Authority (NPA) to better understand the management of 

the Mediterranean maquis. The studies goals are to improve the management tools 

employed by the NPA. The experiment started in 2002, studing 4 different 

management tools: clear cutting, grazing and the combination between them.  
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The main assumption leading the study was that land use changes drived a 

successional process where woody plants are getting dense, changing the biological 

diversity at these areas. This chapter describes the research-management guidelines 

that directed the research goals of the site, and describes the set-up of the basic 

experiment that most of the studies below used.  

  

 מבוא

  שמירת טבע

 השנים 500-וכלוסיית האדם גדלה בערך פי עשר ב שאהצורך המרכזי בשמירת טבע נובע מכך

והיא גוררת , עליה זו גרמה להרס בתי גידול ולפיצולם). Meffe & Carroll 1997(האחרונות 

משאבי סיבות נוספות לירידה במספר המינים הם ניצול ישיר של . אחריה ירידה במספר המינים

המלווה את פעילות האדם ואת ,  וגלםחומרי דלק, מזוןשירותים אקולוגיים כגון   לאספקתטבע

  . )Millennium Ecosystem Assessment. 2003 (הגידול באוכלוסיותיו

 שיאפשרו תהתפקיד המרכזי של שמירת הטבע הוא לשמור על מערכות אקולוגיות דינאמיו

עליו לעצור את , הראשון: תפקיד שומר הטבע הוא כפול, לפיכך. לשינויים אבולוציוניים להתרחש

וישמרו על , והשני הוא לדאוג לכך שהמערכות הקיימות ימשיכו לתפקד, ירידה במגוון המיניםה

  .הפוטנציאל שלהן להשתנות

. )Margules and Pressey 2000 (אין אמצעי טוב יותר לשמירה על הטבע מאשר שמורות טבע

וד וקיום היתרון המרכזי של שמורות הטבע הוא האפשרות למנוע בהן תהליכים המזיקים לתפק

 ופוגעים בתפקוד מערכות ישירות לפעילות האדםלרוב תהליכים אלה קשורים . מערכות טבעיות

הקצאה מספקת של שטחים . אשר אינן מותאמות לפעילות אדם כחלק מהן, אקולוגיות טבעיות

ברור לנו .  מגינה על המערכות האקולוגיות ומגוון המינים המתקיים בהןהלשמורות טבע היית

  .ל לא הוקצו מספיק שטחים לשמירה על כל המינים ולשמירה על מערכות מתפקדותשבישרא

  חשיבות שימור המגוון הביולוגי

 The(מופיעה כמטרה מרכזית בשמירת טבע ) Biodiversity(שמירת המגוון הביולוגי 

Convention on biological diversity .(א אחת הבעיות המרכזיות של עיסוק במגוון הביולוגי הי

הגדרות מקיפות . הדרכים השונות בהן הוא מוגדר ומאופיין בעוד שאין הגדרה ברורה למושג

מגוון מערכות , מגוון מינים,  מגוון גנטי-מפרקות את המגוון הביולוגי לארבעה מרכיבים 

תוך התייחסות למספר הישויות הביולוגיות , )Landscape(ומגוון נופי ) Ecosystem(אקולוגיות 

הבעיה המרכזית הראשונה הנובעת ). IUCN 1993( ביניהן בכל אחד מהרכיבים וההבדלים

אקולוגיה של (יא דורשת אינטגרציה של תחומים שונים באקולוגיה שהמהגדרה זו היא 

רך כלל קשה לקשר בין  בד).גישה אקוסיסטמית ואקולוגיה של הנוף, אוכלוסיות וחברות

ידי -גדרים על מומגווניםשה מרכזית נוספת היא עיהב. התפיסות של תחומים שונים באקולוגיה

 ידי יחסים תפקודיים-ולא על) מגוון של מינים מגוון של כתמים, מגוון של גנים(יחידות בדידות 

במקרים רבים משתמשים במושג מגוון ביולוגי כמושג נרדף למגוון , לכן. וצרים את המגווןהי
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 בהרכב המינים ובשכיחות היחסית של כל מין מגוון המינים עוסק). Species diversity(מינים 

  . בסקלות מרחביות שונות

ורכי שמירת טבע יש צורך במושג לצעל מנת להשתמש בכמה שיותר מרכיבים של המגוון הביולוגי 

, הירעי, מושג זה מקשר בין התהליכים אקולוגיים כגון ייצור ראשוני. של מגוון ביולוגי פונקציונלי

מינים ,  גנים- קה של כתמים ומעבר של חומרים ואנרגיה ובין מגוון הישויות דינמי, פירוק, טריפה

 מוצעת תיאוריה חדשה המאפשרת לקשור בין 2בפרק  . המבצעות את התהליכים- וכתמי נוף 

העומדת , גישה זו. למגוון ביולוגי תפקודי, )בעיקר מגוון מינים ומגוון נופי(ולוגי תיאורי ימגוון ב

היא הופכת את תורת שהיא משמעותית מאחר , רויקט המחקר בעדולםבבסיסו המדעי של פ

השילוב בין התפיסות האקולוגיות , יתרה מכך. המגוון הביולוגי ליישומית בנושא שמירת טבע

ת המושג של מגוון ביולוגי תחיחד עם הבנת התהליכים האקולוגיים הקושרים ביניהן , השונות

כך שיוכל לטפל טוב יותר בשאלות הקשורות בקנה , שומייונלי תסייע להפוך את הממשק לייצפונק

  .המידה בו מתרחשות תופעות אקולוגיות

  

 האדם כחלק מהמערכת האקולוגית 

שינתה את , הניכרת בסביבה כבר אלפי שנים, בעולם בכלל ובמזרח התיכון בפרט, השפעת האדם

את אופן גם וון המינים ואת מגגם נוכחות האדם שינתה . ות של אזורים רביםהאקולוגיהמערכות 

וצאה היא שהשפעת האדם  הת.)Naveh and Dan 1973 (התפקוד של המערכות האקולוגיות

של האדם והשפעתו משמורות  הרחקה מוחלטת .הפכה לחלק בלתי נפרד מהתפקוד של המערכות

 נפגעתכך ש, לשנות את המערכות האקולוגיות בהן באופן ניכר, במקרים לא מעטים, הטבע יכולה

אי אפשר להסתפק בהרחקת , לכן. היכולת שלהן לשמור על מגוון המינים ועל תפקוד המערכות

אלא צריך לכוון את , מערכות אקולוגיות כאלוהאדם והשפעותיו משמורות הטבע כדי לשמור על 

  . שמרויהשפעות האדם על מנת שמגוון ותפקודי המערכת האקולוגית י

  ידי ממשק אקטיבי-שמירת טבע על

לות המתבצעות בשמורות טבע שתכליתן לשנות את הכיוון והעוצמה של תהליכים אקולוגיים הפעו

מהרגע בו הוחלט שהטבע . השפעות האדם בשמורה מוגדרות כממשק של שמורותכתוצאה מ

 לכוון ולווסת את התהליכים שצריךו, "להסתדר לבד"בשמורה אינו יכול במקרים רבים 

 חייבים לקבוע מטרות ברורות לשמן מתבצע שימור המערכתהאחראים על , האקולוגיים בשמורה

בחירת פעולות  .הממשק ובהתאם למטרות אלו לגזור את פעילות הממשק הנדרשת לשמורה

 רההכומתוך , בהסתמך על ידע מדעיהממשק המתאימות להשגת המטרות צריכה להיעשות 

או הפשרות  ת שלהן החסרונו, ההישגים האפשריים בשימוש בשיטות ממשק שונותהבנה שלו

הממשק האקטיבי חייב להיות מלווה בניטור ומעקב אחר תוצאות והשפעות , בנוסף. הכרוכות בהן

 ברור כי על מנת לשמר את האקוסיסטמות בתחומי השמורות אין די  לפיכך.פעולות הממשק

   .פיתוח דרכי התערבות לביצוע ממשק אקטיבי של המערכות אלא דרוש במניעת פעילות אנושית

אבל קשה לצקת ברעיון זה , קל לומר שמטרת שמירת הטבע היא לשמור על מערכות מתפקדות

עזור בהבנת המערכת על  לכולים יהמושגים מגוון ביולוגי ותפקודים אקוסיסטימיים. תוכן ממשי

  . ולות הממשק הנדרשות בכדי לשמור על המערכת ותפקודהפעסייע בהכוונת ולמרכיביה 
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ירות או בעקיפין ישכולות להתבצע  י במגוון או בתהליכים אקולוגייםולות ממשק לתמיכהפע

)Shachak et al. 2000, to appear או השבה , ויסות אוכלוסיות של מין פולש).  בספר זה2 ופרק

או /משק היא לווסת והמכאשר מטרת , לעיתים. ן דוגמאות לפעילות ממשק ישירה ה,של מין נכחד

יים להשיג מטרה זו באמצעות מניפולציה ישירה של קשעוררים מת, לשנות את מגוון המינים

דהיינו התערבויות באחד או , קרים כאלה ניתן לבצע התערבויות ממשק עקיפותבמ. מספר המינים

דרך התהליכים התפקודיים של , מספר מרכיבים של המערכת האקולוגית שיגרמו באופן עקיף

תערבות המבוצעת בדרך כלל מתמקדת הה. לשינוי במגוון או בהרכב המינים, המערכת

כולה ינוף  הבנהבמהמניפולציה ). Shachak et al. 2008(וף הנבנה ממניפולציה המשנה את ב

ויים להביא עשה אלשינויים . שאביםהמל  שרחביהמהאיכות והארגון , ותהכמלשנות את 

 ,את כתמיות הנוףנה משעקירה של שיחים , למשל). 2ראה פרק (ינוי במגוון המינים  שבעקבותיהם

יא בעקבותיו שינוי במשטר המים העשוי לשנות את מבנה והרכב חברת מבשינוי בכתמיות הו

  .שנתיים-הצמחים החד

  

  תיכוני-תהליכים בחורש הים

 וכריתה רעייה לחץ. בישראל תיכונית הים מערכתב רבים שינויים חלו האחרונות השנים 50-ב

 שעם לכך גרם האחרונות השנים באלפי באזורנו יושח המקומיות האוכלוסיות ידי-על שהופעל

 בפני רבים שטחים של סגירה. )1988רבינוביץ  (מצומח חשופים היו רבים אזורים המדינה קום

 וסייעו והרעייה הכריתה ממדי את הקטינו, הערבית בחברה ושינויים, הערבית האוכלוסייה

 היה קשה השחרור מלחמת שבזמן תמתאר) 1988 ('רבינוביץ. רבים באזורים הצומח להתאוששות

 עבותים חורשים מכסים היום ואילו, תחתיו להסתתר היה שאפשר יהודה בהרי עץ או שיח למצוא

  .הוגבלה אליהם אדם שכניסת בשמורות שטחים ובמיוחד, מהשטח חלק

ניכר כי חלה הצטופפות של כיסוי ) בעיקר כריתה ורעייה(כתוצאה מהפחתת הפעילות האנושית 

עלייה בכיסוי הצומח ל. )3ראה פרק  (תיכוני בישראל-המעוצה במרבית אזורי החורש היםהצומח 

, )1992פרבולוצקי וחובריו  (סיכוני השרפה בחורשעלייה של , האחת: יש שתי השפעות מרכזיות

. )גריגה וחורש פתוח, בתות ( כיסוי צומח נמוךבעליגידול  בתי התמעטות בשטח שלוהשנייה היא 

קידה ,  בעיקר אורן,כיסוי היחסי של מינים מסוימיםנראית עלייה בחים שנשרפו בשט, במקביל

הרחקת האדם מהשמורה שינתה את , כלומר. )1992פרבולוצקי וחובריו ( לוטםמיני שעירה ו

 עלייה בתדירות -  למצב לא רצוי אחר - נמוך מאודדל וכיסוי צומח  -השטח ממצב לא רצוי אחד 

המותאמים להתמודדות עם השתלטות של מינים  ונים של חורש פתוחעלמות מייה, שרפותועצמת 

   . שרפותמשטר

  תיכוניות-שימוש בממשק אקטיבי במערכות ים

, )ממשק אקטיבי( נפתחו שמורות טבע רבות להשפעת האדם ,תמודד עם שינויים אלוכדי לה

שה עדרים כפי שמתבצע בשמורת נחל שורק בה רועים שלו, בעיקר לרעייה של עדרים מבויתים

 המרכזית בהשבת העדרים אל השמורות היא המטרה. פי הנחיות תיק הממשק-על) רעייה עונתית(

כך   שהנוף בהם צפוףחורשותפתח אזורים ב, סכנת השרפותאת ן י רעייה באופן כזה שתקטלאפשר

באמצעות , הממשק האקטיבי, כלומר.  גם מינים הגדלים בחורש הפתוחשימשיכו להתקיים בו
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והפעם באופן יזום כשהמטרה ,  המערכת האקולוגית בשמורה לשנות שוב את מצב נועד,רעייה

  . ברורה

.  הים תיכוני הוא מצומצם ביותר החורש במערכתןמספר פעולות הממשק שאנחנו משתמשים בה

ופעולות ספציפיות , ריסוס ודישון, השקיה, נטיעה, גיזום, כריתה, הן רעייההאפשריות הפעולות 

המטרה המרכזית של . כאןכשהאחרונות אינן מתחום העניין , יתן לטפל במין מסויםאחרות שתכל

 של הפחתהמטרה אחת של עיצוב הצומח היא . רוב פעולות הממשק היא לעצב את הנוף הצמחי

מטרה אחרת של עיצוב הנוף הצמחי יכולה .  סיכוני השרפה במטרה להקטין אתהביומסה היבשה

כלל או שינוי המבנה הפיזי של ) למשל הרמת נוף( אינדיבידואליים  צמחיםהמבנה שללהיות שינוי 

ידי הסרת -מטרת עיצוב הצומח היא לשנות את הרכב המינים באזור על, מקרים רביםב. הצומח

לחדור , או באזורים סמוכים, ובכך לאפשר למינים אחרים הנמצאים באותו האזור, המינים בו

 במקרים אחרים עיצוב הנוף מבוצע .יות דומיננטיים בולהתבסס בו ואולי גם לה ,המטופללאזור 

אם כי זו אינה הגישה הרווחת לממשק של , למערכת) למשל נטיעת עצים(ידי הוספת מינים -על

  .ג בפרט"טבע בכלל ולאופן הממשק של רטשמירת 

  

  הצורך במחקר מלווה ממשק

ורות מזה כעשרים בעיקר רעייה והסרת צומח פולשני בשמ(למרות השימוש בממשק אקטיבי 

 על  פעולות הממשק שלתוצאות המידיותהן של ה הבנה עמוקה נראה כי חסרה עדיין, שנים

  . הממשק לטווח ארוך תוצאותהן שלו, המרכיבים השונים של המערכת האקולוגית

 ה השנים האחרונות לא לוו20-בתיכוני -שהחל להתבצע בשמורות החורש היםאקטיבי הממשק ה

אחד הגורמים החשובים בהפעלת התערבויות ממשק בשמורות הוא . פקים מסבמחקר ובמעקב

 למשל איזה לחץ רעייה יגרום כמו,  לנבוע מהפעלת ממשקיכולותהשליליות ההשפעות בחינה של ה

איננו יודעים מה ההשפעה של הרעייה על , כמו כן. לפגיעה כזו אשר תקשה על החורש להתחדש

עד כה לא נערך . רמיסת הבקר והמקנה עלולה להפריע להםמגוון הזוחלים או פרוקי הרגליים ש

אחד הדברים . מעקב מספיק גם אחר ההשפעות החיוביות והרצויות של הממשק האקטיבי

 השמורות שטחיבהבולטים שאיננו יודעים הוא באיזה תנאים הסרה של מינים המצויים 

באיזה , ור למערכתמאגר המינים האזורי לחדב תאפשר למינים אחרים המצויים ותהמטופל

בהתאם תנאים המינים שיחדרו אליה הם המינים שיצרו מערכת אקולוגית מגוונת ומתפקדת 

למינים שהיו   שיאפשרו תנאיםהאם התערבויות הממשק יכולות לייצרולמטרות השמורה 

  . ר אל המערכת המטופלתוחזל  קודם ונעלמו בעקבות הפרעות האדםבמערכת זו

ומעקב ארוך שנים אחר השינויים , יית של פעולות ממשק אלורק באמצעות בחינה ניסו

, אפשר יהיה להעריך את היעילות של השיטות השונות, הממשקהמתרחשים בשטח לאחר הפעלת 

 בחינת השינויים המתרחשים בעקבות הפעלת הממשק .ואת היעדים שניתן להשיג באמצעותם

לוגית שיכולים להיות מושפעים צריכה לכלול מספר היבטים וגורמים שונים במערכת האקו

  .ולא רק את מרכיבי המערכת עליהם פועל הממשק ישירות, מהממשק באופן עקיף



 12

  מחקר אקולוגי לטווח זמן ארוך

Risser) 1991 (שונות אקלימית והפרעות, סוקצסיה: מציין שיש מספר רב של תהליכים כמו, 

בנה והתפקוד המ,  ההרכבעלווח  השפעה ארוכת טם אך יש לה, יחסית בפרק זמן קצריםהמתרחש

שרפה או קריסה של עץ ביער הם תהליכים קצרי זמן אך , לדוגמה. של המערכת האקולוגית

 Likens 1983, Lawes Agricultural(ולכן צריכים להיחקר לאורך זמן , השפעתם ארוכת טווח

Trust 1984, Wiens 1984, Coull 1985, Greenland 1986, Munn 1986, Strayer 1986, 

Strayer et al. 1986, Peterken and Jones 1987 .(הפשוט מאחורי הצהרה זון ההיגיולמרות  ,

וסף בנ. העובדות הן שרוב המחקרים האקולוגיים הם מחקרים המתבצעים על סקלת זמן קצרה

לסקלת הזמן המצומצמת בה נערכים המחקרים האקולוגיים גם סקלת המרחב של רוב המחקרים 

תבצעים הממצטברות עדויות לכך שהמסקנות המתקבלות ממחקרים אקולוגיים . מתהיא מצומצ

 קלות זמן ומרחב צרותבסשונות מאלה של מחקרים המתבצעים  ,בסקלות זמן ומרחב רחבות

)Callahan 1984; Risser 1991(.שטווח האפשרויות הסביבתיות של  ת הסיבות לכך היא אח

עשים הנרק באמצעות מחקרים ו ,היא מצומצמת תקלות זמן ומרחב צרובסהמערכת הנמדדת 

אפשר לנסות ולעקוב אחר ההשתנות של המערכות האקולוגיות בעקבות  בסקלה מרחבית רחבה

  . השינויים האקלימיים הגלובליים

 המגמה של הקמת תחנות מחקר ארוכות טווח שתכליתן מתחזקת 20- של המאה ה80- משנות ה

וללמוד בעזרתם על , ן ארוך ובסקלה מרחבית רחבהלעקוב אחר תהליכים לאורך טווח זמ

ייעור ושינויים אקלימיים על המערכות , כריתה, רעייה, ההשפעות ארוכות הטווח של שרפות

. השאלות האלה הן מרכזיות לשמירת טבע ולממשק שמורות טבע. )Callahan 1984(האקולוגיות 

הטבע ייענו בתחנה למחקר ארוך טבעי הדבר שתשובות לשאלות מחקריות שמציבה שמירת , לכן

  .טווח

 מנת עלידי רשות הטבע והגנים - אתר המחקר ומערכת הניסוי בשמורת הטבע עדולם הוקמו על

ויבחן , תמודד עם הבעיות של מגוון ביולוגי פונקציונאלי בשמורות הטבעשיממשק כלים לתח פל

להבין את ההשפעה של תוכננה במטרה מערכת הניסויים .  ארוךאת השלכות הממשק בטווח זמן

מעקב ארוך טווח הוא תנאי הכרחי להסקת . פעולות הממשק בטווח הקצר ובטווח הארוך

 וזאת לאור מטרות בי דרכי ממשק והשפעתם על המגוון הביולוגילגמסקנות משמעותיות 

  . השמורה

  

   עדולם וניסוי עדולםLTERתחנת 

 שמורת טבע חורש עדולם

השמורה מקיפה שטח . הטווח נבחרה שמורת טבע חורש עדולםלצורך יישום תחנת המחקר ארוך 

תיכוני -שמורה חורש יםב). 1איור ( דונם במרכז חבל עדולם שבשפלת יהודה 6000-של כ

 Pistacia( ישראלית- אלה ארץ-) Quercus calliprinos(בואריאנט מיוחד של חברת אלון מצוי 

palaestina(עם אלת המסטיק ) Pistacia lentiscus( ,ישראלי-אשחר ארץ) Rhamnus palaestinus( 
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זוהי צורת חורש . רטון איאוקני של תצורת צרעהיעל מסלע ק, )Phillyrea latifolia (זית בינוני- ברו

  .  לממדי העצים השולטים בגב ההרהבהשווא, שממדיה נמוכים יחסית

 וב הנושבות, מזרחיות יבשתיות לילה רוחות של תדירותן משום יחסית חם האזור: אקלים

. מההרים בירידתן ומתחממות, )אוגוסט -  יולי החודשים את להוציא (השנה חודשי במרבית

 %66 ,בספטמבר הוא המשני והשיא ,ינואר בחודש הוא השיא היחסית הלחות של השנתי במהלך

, בשנה גשם מ"מ 400 - 300 למחצה צחיח אקלים שורר יהודה בשפלת .בהתאמה ,לחות %64- ו

 ממוצע. מ"מ 450 מעל הוא השנתי הממוצע, עדולם חורש שמורת נמצאת בה, צפוניתה בשפלה אך

 השמורה בקרבת ביום שנמדדה המכסימלית המשקעים כמות .52-כ הוא בשנה הגשם ימי מספר

  .מ"מ 127 היא

, םנקבוביות למרותש רכים חוואריים -  רטונייםיק סלעים כלל בדרך בנויה השפלה: גיאולוגיה

, נארי בשם הידוע, קשה גירי בקרום רטוןיהק מכוסה, השטח פני על. היטב מים יםמעביר םאינ

  . ויותר אחד למטר מגיע שעוביו

. כהה אדמדם - כהה חום צבעה. גיר מכילהה אבנית, כהה רנדזינה פוסימט היא הקרקע: קרקע

  . סנטימטרים של ספורות עשרות על עולה אינו המירבי ועומקה רוב פי-על רדודה הקרקע

 מצויה באגן ההיקוות של נחל לכיש ובחלקה הדרומי עובר קו פרשת המים המורהש: ידרולוגיהה

בין רכסי השמורה מספר גיאיות . )1איור  (שניהם יובלים של נחל לכיש, בין נחל האלה ונחל גוברין

  .השמורה אין מקורות מים בתחום .שאין בהם נגר עילי ואין זרימה שטפונית, רדודים
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  .  מיקום השמורה במרחב:1איור 

  

  : צומחארבעה טיפוסים של נופיבשמורה : צומח

אלת  וזית בינוני-ברומופיעים בו גם , אלון מצוישהמין השולט בו הוא , חורש צפוף .1

  . מסטיק

אלון , זית בינוני-בר, אלת מסטיקששכבת העצים והשיחים בו בנויה בעיקר מ, חורש דליל .2

 . ישראלי- ארץאשחרו מצוי

, שעורת הבולבוסין, אנפין-חיטה רב-בןי יד- להמפותחת בעמקים ונשלטת ע, בתה עשבונית .3

 . בולת שועלישו

ה ומרו ובלוטה גלונית, אזוב מצויגבי מדרונות עם קרקע רדודה שגדלים בה - בתה עשבונית על .4

 . ריחנית

היסוד . ים הטיפוסי לשפלת יהודההחי-שמורת עדולם מהווה בית גידול למגוון בעלי :בעלי חיים

הביאה , אך קרבתם של אזורים זואוגיאוגרפיים אחרים, תיכוני שולט בהרכב המינים באזור-הים

, ירגזי, חוגלהתיכוניים כ-לצד מינים ים. חיים ממוצא זואוגיאוגרפי שונה-למפגש בין קבוצות בעלי

מינים , בולבול וצופית, ת מצויהגירי, נמיה ניתן למצוא מינים ממוצא סודני כ,חרדוןו ארנבת
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ומינים ערבתיים , ראש- שחורןגיבתו ודרבןכינטליים שמוצאם באסיה הטרופית יהודים אור

  .סמור ומריון מצויניים כאטור-נואאיר

  מטרות התחנה למחקר אקולוגי ארוך טווח בשמורת עדולם

ות טבע של חורש לממשק של שמור שיטות, לאורך זמן,  היא לבחון של התחנהעיקריתה המטרה

המוקד העיקרי של . ואת אופן השפעת הממשק על רכיבים שונים של המגוון הביולוגי, תיכוני- ים

 תהליך הסגירה של החורש הים תיכוני ופעולות מחקר הממשק בתחנת עדולם הוא התמודדות עם

ובות מטרות נוספות כוללות את בחינת תג.  בוהממשק הנדרשות על מנת לשמר את מגוון המינים

 התחדשות החורש הים תיכוני לאחר הכריתה - מרכיבי המערכת האקולוגית לטיפולי הממשק 

או נעלמים מהן בעקבות /קצב ומספר המינים החודרים אל חלקות הניסוי ו, והתגובה לרעייה

  .פעילות הממשק

 .גרמים בגלל פעולות ממשק נ המערכת האקולוגית ובתפקודגוון המיניםבמ,  חלק מהשינוייםרק

שינויים מעשה ידי , התנהלות הטבעית של המערכות האקולוגיות במקור חלק מהשינויים הוא

התחממות (ושינויים גלובליים בביוספרה , )שרפות ופיתוח(ק ששאינם נעשים למטרות ממ, אדם

הקצנו בתחנת עדולם ,  הנובעים מפעולות הממשק בלבד מנת לזהות את השינוייםעל). ור הארץכד

קות אלה משמשות חל .לא ממשק לגוונים ובתפקודיםבממעקב אחר השינויים  לתספונוחלקות 

תנהלות של ההקבות  בעקודיםפינויים במגוונים ובתהשחר  א ולמעקב)reference(נקודת ייחוס כ

  . ללא התערבות ממשקיתהמערכות

על מנת להעריך את , בעתיד אנו מתכננים להקים באתר תחנה מטאורולוגית לניטור אקלימי

  . השפעות האקלים על המערכת האקולוגית בעדולם

   

 שיתוף באמצעות, לגשר ביו המחקר האקדמאי לבין הממשק הנדרש בשטח ניסיוןמחקר זה הוא 

וצוותי הממשק ) משה שחק' ביוזמת פרופ ובראשות(פעולה לעבודה משותפת בין הצוות המדעי 

, אבי פרבולוצקי' פרופיעוצו של זאב קולר ובי, אילן שיפמן, יהושע שקדי(ג "והמחקר של רט

 ). המדען הראשי דאז

  

 הממשק בניסוי עדולם- שאלות מחקר

 שונים במהותם טיפוסים של כתמי נוף פסיפס נופי המורכב משני  יוצרשמורת עדולםהצומח בנוף 

ולא ידי צמחייה נמוכה -המכוסים על ידי צמחייה מעוצה וכתמים פתוחים- כתמים המכוסים על-

שקובע את מבנה האקוסיסטמה בכך ) landscape diversity(יפס הזה יוצר מגוון נופי הפס. מעוצה

בכך . המים והמזון עבור הרמות הטרופיות הגבוהות יותר,  את פיזור הנוטריאנטיםמווסתשהוא 

  .למעשה קובע המגוון הנופי את מגוון המינים

בשלוש  .ולוגיות למגוון הנופיאקהחברות ההניסוי בעדולם בוחן את תגובת מגוון האורגניזמים ו

 התמקד המחקר בבדיקת ההשפעות של) 2005 - 2002(השנים הראשונות מאז הקמת הניסוי 

  .המגוון הביולוגימספר מרכיבים של על , כריתה ורעייה, בחורש הממשק יותפעילו

  :השאלות שנבחנו בניסוי הממשק
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 .השונים בתגובה לטיפולי הממשק במגוון המיניםחלים שינויים אילו  .1

 . בנוף והשתנותם עם הזמןמגוון הכתמיםכיצד משפיעים טיפולי הממשק על  .2

 .כיצד משפיעים טיפולי הממשק על דינאמיקת הצומח המעוצה היוצר את עיקר הכתמיות .3

 .כיצד משפיעים השינויים במבנה פסיפס הכתמים על מגוון והרכב המינים .4

 שאלות מדעיות שהבנתן מסייעת להבנת בוחן ניסוי עדולם גם, נוסף על שאלות מחקר הממשק

אך המענה עליהן אינו הכרחי , האקולוגיה של האזור ויחסי הגומלין בין מרכיבי המגוון הביולוגי

כתמי -השאלות המדעיות מתמקדות בבחינת חשיבות הפסיפס הדו. ישירות לביצוע ממשק מושכל

התיאוריה האקולוגית . ולוגישל כתמי הצומח המעוצה וכתמי הנוף הפתוח למרכיבי המגוון הבי

   .2ושאלות המחקר המדעיות מוצגות בפרק 

מבנה והתנהגות , הבדל נופי גדול יביא להבדלים גדולים וברורים בצפיפותאנו משערים ש

ההשפעה של  הדרך לבחון את. האורגניזמים בכתמים המעוצים אל מול הכתמים הפתוחים

. זהות המינים וצפיפותם בשני סוגי הכתמיםת כוללת בחינמינים ה על מגוון הטרוגניות הנוף

גם במינים , גרום לשינויים בצפיפות המיניםל  יכולים- ורעייה  הסרת הצומח-י הממשק טיפול

הפחתת ידי -על, השפיע על הנוף מחדהרעייה עשויה ל. מצאו הבדלים ברמת הכתמיםישבהם לא י

ה מאידך ייתכן שהרעיי, הכתמים את ההבדל בין צמחייה המעוצה ובכך להקטיןהביומסה של ה

  .תפגע דווקא בכתמים הפתוחים

, כתמיותל יצורים קטנים עם ניידות מוגבלת בניסוי זה התמקדנו בבחינת תגובות המינים של

סדרי הגודל של הממשק מתאימים , מאחר שאלו מהווים נתח נכבד ממגוון המינים בשמורה

ביטוי  ר שבמינים הקטנים התגובה תבוא לידילאורגניזמים אלו ומכאן קיימת סבירות גבוהה יות

או שיהיו בו ,  מינים שאינם מותאמים לחיות בכתם מסוים לא יימצאו בו;בהבדלים בצפיפות

יונקים ופרפרים החוצים את המרחב , ציפוריםכמו , מינים גדולים וניידים. בצפיפות נמוכה

  .קיימא עבורםבכתמים שאינם ברי גם תפס בכמויות רבות יבמהירות עשויים לה

. הנוף. 2; הכתם. 1: השפעת המגוון הנופי על מגוון המינים נבחנה בניסוי זה בשתי רמות .1

ידי - כתם המכוסה על: ברמת הכתם הניסוי בוחן את מגוון המינים בשני סוגי כתמים חשובים

ההבדלים במגוון ). כתם פתוח(וכתם חשוף הרחק מצומח מעוצה , )כתם מעוצה(צמח מעוצה 

 מגוון - בין סוגי הכתמים יכולים להתבטא בפרמטרים שונים של מאספי המינים המינים

השוני במגוון . וצפיפות הפרטים או הביומסה שלהם, הרכבם, )מספר המינים השונים(המינים 

  . המינים ברמת הכתם בקבוצות טקסונומיות שונות נבחן על ידי מספר קבוצות של מדענים

עת המגוון הנופי הנובע מההבדלים בתצורת הנוף הצמחי ברמת הנוף אנו בוחנים את השפ .2

. כריתה ורעייה וללא טיפול, רעייה, כריתה: בכלל החלקה כתוצאה מטיפולי הממשק השונים

 .הטרוגניות הנוף יכולים להשפיע על מאפייני מגוון המינים ברמת החלקה/השינויים בתצורת

  
 מבנה הניסוי

 טיפולי ממשק הגורמים לשינוי במבנה נוף הצומח במטרה לבחון שאלות אלו ביצענו ארבעה

בטיפול הכריתה . וללא כריתה וללא רעייה, רעייה בלבד, כריתה ורעייה,  כריתה בלבד-המעוצה 

שיחי אלת , רק של עצי אלון מצוי(קרקעי של הצמחייה המעוצה -של החלק העלביצענו הסרה 
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, ייה הופעל עדר צאן בגודל משתנהבטיפולי הרע. בחלקה המטופלת) זית בינוני- המסטיק ובר

הכריתה בוצעה בשטחים של שני . והשליטה על מועדי הכניסה והיציאה של העדר היתה קטנה

הניסוי .  כריתה עם רעייה וכריתה ללא רעייה-כשכל שטח כזה מחולק לשתי חלקות טיפול , דונם

, 1טבלה ) (כל אחת חלקות בשטח דונם אחד 4(מורכב מבלוקים הכוללים את ארבעת הטיפולים 

 שלוש חזרות על מפנה צפוני ושלוש על - הניסוי נערך בשני אתרים מרכזיים בשמורה ). 2איור 

ה לדאוג לבחינת יתהישני אתרים שונים הסיבה לבחירת .  בלוקיםכ שישה" סה-מפנה דרומי 

עשויים  ההבדלים בין המפנים יוצרים בתי גידול שונים ולכן ,המפניםהשאלות הרלוונטיות בשני 

  .לתת תשובות שונות

כריתה של  -י ממשק סוגי טיפולארבעה הכולל ,ניסויבכל בלוק חלקות הטיפול ב מערך .1טבלה 
 ויחידות הדיגום בכל -  )X (ללא רעייהו) G (רעייה, )U (הכריתללא צומח , )R(הצומח המעוצה 

  ). W (מעוצהוכתם  )O ( פתוחכתם -  סוגי כתמיםחלקה הכוללות שני

  טיפול הממשק  הכתםסוג 
  רעייה  צמחייה מעוצהה כריתת  כתמים מעוצים כתמים פתוחים

GR-O  GR-W +  עם  

GU-O  GU-W  -  עם  

XR-O  XR-W +  ללא  

XU-O XU-W  -  ללא  
  

  הקמה ומעקב-מהלך הניסוי 

טיפול הסרת תחנת המחקר עסק בכריתת השיחים והעצים מחלקות ב הקמת הניסויעיקר פעילות 

לצורך מחקר הבוחן את , יתה של חורש ים תיכוני בתוך שמורת טבע מוכרזתעצם הכר. הצומח

 התערבויותהיווה פריצת דרך בכל הקשור לליווי המדעי של , תוצאות שיטות הממשק השונות

,  אנשי אקדמיהים נכלל של הניסויבצוותי העבודה. הממשק אותן מבצעים ברשות הטבע והגנים

,  התחילה הכריתה2002בראשון באוקטובר . ז מרכזפועלים בשכר ואנשי מחו, סטודנטים

  על מנתעם מסדרונות כרותים,  דונם כל אחתשניבנות , הטיפול חלקות את ששלט לכרות חכשהו

 בשטח החלקה   והשיחיםעציםהכריתה כללה ניסור כל ה .לאפשר את סילוק החומר הכרות

ג "הניסוי הוצאו מאות קבכל . והשארת גדמים בגובה סנטימטרים ספורים מעל פני הקרקע

  . נערמו ונטחנו לשבבים דקים שסולקו מהאזור הכרותיםהעצים. ביומסה מעוצה בכריתה

רה נוספת של הצמחייה נערכה הס, ר שהתברר שהעצים מתחדשים מהרלאח, 2005סתיו ב

  . 2006חידוש הכריתה בוצע שוב גם בשנת . המעוצה

 על , בנות דונם של חורש טבעי וחורש כרותקותגודרו חל, שארכה כארבעה שבועות, בתום הכריתה

ניהול ממשק . )2איור (על מנת לאפשר את טיפול הרעייה במחצית חלקות הניסוי , פי התכנית

תוך תיאום עם עדר מעורב של כבשים ועיזים שרועה , פקח האזור, הרעייה בוצע על יד אילן שיפמן

  .בכל עונה בשטח השמורה

. ר הקמת הניסוי נערך מעקב אחר התהליכים בשטח הניסוישלוש השנים הראשונות שלאחב

המעקב כלל דיגום של מספר רב ממרכיבי המערכת האקולוגית ותוצאותיו מתוארות בפרקי ספר 

. עיקר המעקב לאחר הקמת הניסוי התמקד בדגימת מגוון המינים בחלקות הטיפולים השונות. זה

 כתמים תחת צמחייה מעוצה וכתמים בשטחים – שני סוגי כתמי הנוף המרכזיים כל חלקה נדגמוב

בחלקות של טיפול הכריתה נדגמו הכתמים שהיו  .פתוחים הרחק ככל שניתן מצמחייה מעוצה
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קראנו לכתמים אלו כתמי נשר . מכוסים בצומח מעוצה לפני הכריתה ונשארו חשופים אחריה

מינים הת הרכב בדיק. בגלל שכבת הנשר של הצמח המעוצה שמכסה את הכתם הקרקעי תחתיו

 מעוצה צומח: ןהקבוצות הנבדקות הינ. מגוון המינים בשיאוראה כי  פעם בשנה בעונה בה נהתנעש

 עכבישים, )6פרק (חיפושיות וחגבים , פרוקי רגליים קרקעיים, )5פרק (ועשבוני ) 4- ו3פרקים (

פרק  (מת הסדרה חרקים מעופפים לרנבדקוכמו כן . )9פרק (וזוחלים ) 8פרק (שבלולים , )7פרק (

  .םשונירות בפרקים הואהשיטות ללכידת בעלי החיים מגוונות ומת. )6

-2002 (הממשק והמעקב אחר ניסוי עדולם בשנים הראשונות, תיאור מהלכי ההקמה. 2טבלה 
2006.(  

  פרטים נוספים  פעילות  תאריך

  2002-2003שנת 

  2002אוקטובר 
תיעוד כללי של ממדי עצים ושיחים 

  בוגרים 
  י הכריתהלפנ

  
הסרה של הצומח המעוצה בחלקות 

  הכריתה
  גידור חלקות לטיפול הרעייה

  

     זוחלים-דיגום מגוון מינים   2002נובמבר 
  'חלק א   שבלולים-דיגום מגוון מינים    2003פברואר 

  18.04.2003 – 7.04.2003 שיטת חתכים   צומח עשבוני-דיגום מגוון מינים   2003 אפריל - מרץ
  'חלק ב   שבלולים-גוון מינים דיגום מ  

  2003מאי  
מספר ימי הרעייה לא .  ראש200-כ  הכנסת רעייה לשטח הניסוי

  .נמדד

    דיגום התחדשות צומח מעוצה  2003 יולי

  2003-2004שנת 

  מדידת עוצמת הרעייה כולל   דיגום התחדשות צומח מעוצה  2003אוקטובר 

  
 עכבישים שוכני -דיגום מגוון מינים 

  עצים
  בעצי אלון בלבד

     זוחלים-דיגום מגוון מינים   2003דצמבר 
  15-16.01.2004   שבלולים-דיגום מגוון מינים   2004ינואר 
  11.04.2004 – 28.03.2004 שיטת חתכים   צומח עשבוני-דיגום מגוון מינים   2004  אפריל-מרץ 

   פרוקי רגליים-דיגום מגוון מינים   
, יםחגב, )מרץ(חיפושיות קרקעיות 

ופרוקי רגליים , חרקים מעופפים
  )אפריל(בקרקע 

  
 עכבישים שוכני -דיגום מגוון מינים 

  עצים
  זית-בעצי אלון ובר

     זוחלים-דיגום מגוון מינים   

  הכנסת רעייה לשטח הניסוי  2004מאי  
מספר ימי הרעייה לא .  ראש200-כ

  .נמדד

  רות אור לנוףחדימדידת כולל   דיגום התחדשות צומח מעוצה  2004 מאי

  2005- 2004שנת 

  30.03.2005 – 18.03.2005   צומח עשבוני-דיגום מגוון מינים   2005מרץ 

   פרוקי רגליים-דיגום מגוון מינים   2005אפריל 
, חרקים מעופפים, חיפושיות קרקעיות

  ופרוקי רגליים בקרקע
     זוחלים-דיגום מגוון מינים   

  2005מאי 
ישים שוכני  עכב-דיגום מגוון מינים 

  עצים
  זית ואלה-בר, בעצי אלון

  הכנסת רעייה לשטח הניסוי  2005מאי  
מספר ימי הרעייה לא .  ראש200-כ

  .נמדד

  2005-2006שנת 
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    כריתה שנייה   2005ספטמבר 
     זוחלים-דיגום מגוון מינים   2005אוקטובר 

  20.10.2005 - ' דיגום א   שבלולים-דיגום מגוון מינים   

    דיגום התחדשות צומח מעוצה  2005נובמבר 

  18.12.2005 - ' דיגום ב   שבלולים-דיגום מגוון מינים   2005דצמבר 
     זוחלים-דיגום מגוון מינים   2006אפריל 

   פרוקי רגליים-דיגום מגוון מינים   
, )אפריל-מרץ(חרקים מעופפים 

  וחיפושיות קרקעיות
  וקי רגליים בקרקעפר   פרוקי רגליים-דיגום מגוון מינים   2006מאי 
  חגבאיים   פרוקי רגליים-דיגום מגוון מינים   2006יולי 

  הכנסת רעייה לשטח הניסוי  2006  מאי
מספר ימי הרעייה לא .  ראש200-כ

  .נמדד
  

 הניסוי כחלק מתחנה למחקר אקולוגי ארוך טווח ומניסוי ארצי על גרדיאנט הגשם בישראל

. קם לראשונה בתחנה למחקר אקולוגי ארוך טווח בעדולםהניסוי לבחינת טיפולי כריתה ורעייה הו

בעקבות ניסוי עדולם הוקם מערך ניסוי ארצי החוזר על אותו מבנה ניסוי ומערכי דיגום בחמש 

. מ גשם לשנה" מ90-לועד מ גשם לשנה " מ900-  מ,ישראלנט הגשם באילאורך גרד, תחנות מחקר

  . להבים ועבדת, שמורת עדולם, ת הנדיברמ, הר מירון:  בהן הוקם ניסוי דומה הןתחנותה

  

  

 ,2002שצולם בשלהי באיור הסכמתי על גבי תצלום האוויר האלכסוני . הניסוי חלקות. 2איור 
והשטחים המגודרים ) כל אחד'  מ45-של כ, קווים רציפים(מסומנים השטחים בהם בוצעה כריתה 

 3- ו) צד ימין( חזרות במפנה הצפוני 3 אתר הניסוי כולל). םקווים מקווקווי(לצורך טיפול הרעייה 
  .של אותו ואדי) צד שמאל(חזרות במפנה הדרומי 
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 צומח מעוצה כמעצב נוף והשפעתו על דגמי מגוון ביולוגי: 2פרק 

אבי , נאמןגידי , מרוןאהוד , לוביןיעל , קדמוןרונן , אלי גרונר,  בוקןברטרנד, משה שחק
    שפר ויהושע שקדיאפרת , אונגרן י'יוג, פרבולוצקי

  

  תקציר

מירב . סימטרית- בצורה אהמחקר האקולוגי על יחסי הגומלין שבין אורגניזמים וסביבתם התפתח 

לב התמקדה בחקר השינויים שהסביבה גורמת לאורגניזמים בעוד שהמחקר על השפעת התשומת 

בפרק זה אנו מציעים מסגרת עיונית לחקר אורגניזמים . האורגניזמים על הסביבה מוגבל בהיקפו

רת העיונית המסג.  על המגוון הביולוגישל הנוףבמטרה להבין את השפעת העיצוב , נוףכמעצבי 

 על ות משפיעהן וכיצד צמחים מעוצים מרחביות שונות של כיסוי יצירת תבניות מבוססת על 

  .כתמיות המשאבים ועל המגוון הביולוגי

באמצעות שני , אנו מציעים מודל חדש המקשר בין מעוצים כמעצבי נוף לבין המגוון הביולוגי

סינון ) 2(; ן כתמי מעוצה לכתמים פתוחיםהיוצר פער במשאבים ביפיזור משאבים ) 1(: מנגנונים

היוצר הבדל באסופות המינים בין  מינים ממאגרים בקנה מידה מרחבי גדול למרחבים מוגבלים

, התפתחות: מכיל ארבעה שלבים בדינאמיקת מעצבי הנוףהמודל המוצע . סוגי הכתמים

משתנה בין , ב הנוףהתלוי במעצ, הרכב אסופות המינים. והתאוששות) הפרעה(דעיכה , התבגרות

, המעברים בין השלבים יוצרים לולאה ולכן המודל מציע מחזוריות של המגוון הביולוגי. השלבים

  .בניגוד להשקפה של המגוון הביולוגי כמאפיין קבוע של מערכת אקולוגית

מהווה גורם הפרעות ה משטר, ו מראים שבנופים בהם חשיבות גדולה לאורגניזם כמעצב נוףאנ

. האקוסיסטימה והחברה הביוטית, ה מכרעת על דינאמיקת המערכת ברמות הנוףהשפעבעל 

 ובכך מעצב הנוף של שלבים התפתחותיים שונים של כתמיות קיום בו זמניהפרעות מאפשרות 

  .מגדילות את המגוון הביולוגי

יונית  ח,דגמים של מגוון ביולוגיבין  ואורגניזמיםידי -הבנת יחסי הגומלין שבין עיצוב הנוף על

כמסד לביצוע ממשק אקוסיסטמי מושכל ולשימור ושיקום המגוון הביולוגי בתנאים של שינויים 

  .באקלים ובשימושי קרקע

Abstract 

Ecological research on organism-environment interactions has developed 

asymmetrically. Modulation of organisms by the environment has received much 

attention, while theoretical studies on the environmental impact of organisms have 

until recently been limited. We propose a theoretical framework for studying the 

environmental impacts of woody plants in order to understand their effects on 

biodiversity. We adopt pattern formation theory to discuss how woody plants organize 

ecological systems on the patch and landscape level through patch formation, and 

how organism patchiness creates resource patchiness that affects biodiversity. We 

suggest an integrative model that links organisms as landscape modulators through 

resource distribution and species filtering from larger to smaller spatial scales. Our 
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“biodiversity cycling hypothesis” states that in organism modulated landscapes, 

disturbance enables the coexistence of different developmental stages of vegetation 

patches, thereby increasing biodiversity. This hypothesis emphasizes that species and 

landscape diversity vary with the development, renewal, maturation, and decay of 

biotically induced patches. 

  

  מבוא

מהם :  כלומר,האקולוגיה מתמקדת בחקר יחסי הגומלין ההדדיים שבין אורגניזמים וסביבתם

 ומהם השינויים בסביבה שמבצע םהשפעות הסביבה על התפתחות והישרדות האורגניזמי

סביבה התפתח - המחקר המדעי בשני ההיבטים של יחסי אורגניזם. האורגניזם כתוצאה מפעילותו

תשומת לב רבה יותר ניתנה לחקר תלות האורגניזמים בתנאי הסביבה וכיצד . ריתסימט-בצורה א

ידי אורגניזמים - הללו משפיעים על המגוון הביולוגי מאשר להבנת השינויים בסביבה הנגרמים על

פיתחו מודלים תיאורטיים וערכו ניסויים , למשל, אקולוגים. והשלכותיהם למגוון הביולוגי

פיזור מרחבי ושפע , התנהגות, לים ושינויי אקלים על הפיזיולוגיהאמפיריים על השפעת אק

המחקר , באופן דומה). Porter et al. 2000, Helmuth et al. 2005 (אורגניזמיםבמרחב ובזמן של 

, לאורך האבולוציה, עיצבו, כגון שרפות ובצורות, אקולוגי בחן כיצד הפרעות בסביבהה

מחקרים ). Tilman and El Haddi 1992, Barton 2003 (עותאותן הפראורגניזמים העמידים בפני 

תוך התמקדות בהשפעות של , אקולוגיים הדגישו את השפעת הסביבה הביוטית על האורגניזמים

בניגוד לחקר ההשפעות הסביבתיות על . מתחרים וטורפים על הדינאמיקה של אוכלוסיות וחברות

 ן של האורגניזמים על סביבתם ותוצאותיה על ההשפעות,הידע המחקרי המשלים, אורגניזמים

אקולוגים העוסקים , למשל. מוגבל בהיקפו אבל מצביע על חשיבותו, במונחים של מגוון ביולוגי

 על מחזורי אורגניזמיםחקרו כיצד משפיעים ) האקוסיסטמ(ברמת המערכת האקולוגית 

 Vanni 2002, Hartley(ם נוטריינטים בסביבתם וכיצד המחזורים חוזרים ומשפיעים על אורגניזמי

and Jones 2004 .(חרקים יםחוללמחוקרי חרקים וחוקרי מחלות צמחים חקרו את השינויים ש 

 Holdenrieder et(הכימית והביולוגית והשפעתם על אורגניזמים אחרים , ופטריות בסביבה הפיזית

al. 2004 .(ת ביוטי-מעצבים את סביבתם הביוטית והא יערנים בחנו כיצד עצים)Perry 1998 .(

למרות שמחקרי השפעת האורגניזמים על סביבתם תרמו להכרה בחשיבות יחסי גומלין אלו 

רק לאחרונה .  לא התגבשה מסגרת עיונית כוללת לעיסוק בתופעה,להבנת מערכות אקולוגיות

הבינו האקולוגים כי קיים צורך במסגרת מדעית מובנית לחקר של שינויים בסביבה המבוצעים 

 מודלים הנוגעים בשינויי סביבה ושיטות, תיאוריות, שתכיל מושגים, אורגניזמיםדי י-על

צורך ההכרה ב). Jones et al. 1994, Odling-Smee et al. 2003  (ידי אורגניזמים חיים - המושרים על

ה ששינויים סביבתיים שהם תוצאה של השפעות בנפיתוח מסגרת מובנית נובעת מההב

היות משמעותיים לגבי המגוון הביולוגי באותה מידה כמו שינויים  יכולים לאורגניזמים

 .Day et al(ביוטיים -י גורמים איד-להמתרחשים באורגניזמים כתוצאה מתנאי סביבה הנקבעים ע

2003, Jones and Lawton 1995( . ההנחה היא שפיתוח מסגרות עיוניות חדשות לחקר עיצוב

קרי האקולוגיה לבחון באופן סימטרי את המשובים שבין י אורגניזמים תאפשר לחויד-להסביבה ע

  .אורגניזמיםסביבה ו
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י אורגניזמים על מנת יד-ל זה היא פיתוח מסגרת עיונית לחקר עיצוב הסביבה עפרקמטרתנו ב

 ,להגיע להבנה טובה יותר של נושא המגוון הביולוגי שמקורו במשובים שבין אורגניזמים וסביבתם

  .גוון ביולוגי ושינויים סביבתיים שהם תוצרי הפעילות של אורגניזמיםתוך הדגשת הקשר שבין מ

כיצד משפיעה תגובת הסביבה לפעילות אורגניזמים המעצבים אותה על ) 1(אנו בוחנים , ספציפית

 -  ו; שגורמים לעיצוב הסביבהאורגניזמים מהן התכונות והפעילויות המאפיינות )2(; עושר המינים

  . על תהליכים הקובעים את  המגוון הביולוגיכיצד העיצוב משפיע) 3(

השפעה חזקה על עיצוב הסביבה ולכן חשוב לחקור גם את , במקרים רבים, לפעילות אנושית

אבל בניגוד לגרסה המציבה את . הנוףהשפעות בני האדם על המגוון הביולוגי כתוצאה מעיצוב 

אורגניזמים לכלל החים משותפים ם שיש קווים מניהאדם כגורם ייחודי בעיצוב הסביבה אנו מניח

בהקשר זה רצוי לשאול אם שינויים סביבתיים שהם תוצר של פעילות . נוףוהאדם כמעצבי 

  . שמקורו בצמחים ובעלי חייםנוף שונים באופן מהותי מעיצוב ,אנושית

י האדם יד-לממשק פעיל של  מערכות אקולוגיות ונופים הוא למעשה עיצוב סביבתי ע

)Perevolotsky et al. 2005(.שאלה מרכזית המתעוררת היא כיצד נוכל להשתמש בידע ,  לכן

שיקום ,  משפיעים על סביבתם למטרות של שימוראורגניזמיםובהבנה של התהליכים בהם 

שאלה זו רלוונטית במיוחד לגבי  . ידי הפרעות בפרט- וממשק של נופים בכלל ונופים שנפגעו על

הארץ  מהמערכות היבשתיות של כדור 40%-יים המכסים כנופים  מעורבים של מעוצים ועשבונ

)House et al. 2003.(י המעוצים היוצרים יד-ל במערכות אלה עיצוב הנוף הביוטי נעשה בעיקר ע

) אקלים-מיקרו(ובתנאים ) יםטקרינה ונוטריינ, מים(מתחת לעלוותם כתמים השונים במשאבים 

כתמי מעוצים וכתמים (נופית הדו כתמית למערכת ה. מאלה שאינם מכוסים בביומסת מעוצים

  . )Imeson and Prinsen 2004(מערכת חד כתמית בתכונות אקולוגיות שונות מ) פתוחים

יעדו להציג מסגרת מושגית  .מטרת  פרק זה להציג את הרעיון המדעי שמאחורי ניסוי עדולם

 ולשמש ,הביולוגי בהקשר של השפעתם על המגוון ,נוףכללית על תפקודם של מעוצים כמעצבי 

ולאורך מפל ) 4-9 פרקים(כמסגרת מאחדת לניסויים הספציפיים הנערכים במסגרת שמורת עדולם 

 מרכזיים נוף פרק זה מתמקד בתפקידם של צמחים מעוצים כאורגניזמים מעצבי .הגשם בישראל

יפס ובוחן את השפעתם על המגוון הביולוגי באמצעות יצירת פס, במערכות אקולוגיות יבשתיות

  :בפרק נדון ב .דו כתמי נופי

  . נוףמושג האורגניזם כמעצב   .א

יוצרים את המגוון וכיצד אלו  ארגונם במרחב ,קשר שבין תכונות כתמי הביומסה המעוצהה  .ב

   .הנופי הדו כתמי לבין אסופות המינים הקובעות את מגוון המינים

ידי -נופים המעוצבים עלמודל  מושגי לתיאור הדינאמיקה של מגוון המינים והרכב המינים ב  .ג

 .מעוצים

י מעוצים  יד-להטוענת כי בנופים המעוצבים ע" היפותזת המחזוריות של המגוון הביולוגי"  .ד

 .המגוון הביולוגי נמצא בשינוי מתמיד אך מחזורי

השלכות המסגרת המושגית המוצעת על המחקר והממשק של המגוון הביולוגי בנופים   .ה

  .ידי מעוצים-המעוצבים על
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ניסוי בישראל ובעדולם כאמצעי לבחינה של מספר היבטים מרכזיים במודל הרעיוני של מערך   .ו

 בהם לצומח המעוצה תפקיד מרכזי ,תיכוני- חורש יםם שלמחזוריות המגוון הביולוגי בנופי

 .בעיצוב המגוון הנופי המשפיע על מגוון המינים

  אורגניזמים כמעצבי נוף

 אורגניזמים. עות הכרוכות זו בזו ואינן ניתנות להפרדהקיום חיים והשפעות סביבתיות הינן תופ

השפעותיהם . משפיעים על הסובב אותם בתהליכי צריכת משאבים ושינויים בכתמיות בית הגידול

. המערכת האקולוגית והנוף, החברה, האוכלוסייה: ניכרות בכל רמות הארגון האקולוגיות

הנובעות , החברהוים ברמות האוכלוסייה  על תהליכאורגניזמיםהתיאוריות הדנות בהשפעה של 

 על הסביבה אורגניזמיםההשפעה של . מפותחות ומבוססות, בעיקר מתהליכי טריפה ותחרות

 נושא מרכזי במחקר ברמת המערכות הווהא ומי אף התכתוצאה מצריכת משאבים מטופל

  .האקולוגיות

קיבל מעט ,  ברמת הנוףדרך שינויים, לעומת זאת הנושא של השפעות אורגניזמים על הסביבה

 ,צמחים מעוציםשעובדה זו מפתיעה במיוחד מאחר . מאוד התייחסות במחקר האקולוגי עד כה

משנים משמעותית את התהליכים ברמת , המכסים חלק ניכר מהמערכות האקולוגיות היבשתיות

, וגמהלד, עצים.  באמצעות מנגנונים שאינם תלויים בצריכת משאבים ,המערכת האקולוגית והנוף

 כמו .משפיעים על מהירות הרוח וכתוצאה מכך מווסתים תהליכים של סחף קרקע והפצת זרעים

 ,Gabet et al. 2003(עצים יכולים לייצר כתמים של נשר צמחי המשנים את תפקוד הנוף , כן

Boeken and Orenstein 2001 .(אקלים בסביבתם ואת - עצים קובעים את המיקרו,בנוסף לכך

  .ל השפעה על עושר והרכב המינים"לכל התהליכים הנ. ומבנה הקרקעמשטר המים 

- מקורם בתהליכים של יצירת כתמי ביומסה עלהאלהאנו מעריכים שכל השינויים הסביבתיים 

נוף היות שכתמים וה ןתן האקולוגית החשיבות בנוף בוהואיל והישויות המרכזי. ידי המעוצים

 אנו ,י תנועה של חומרים ואנרגיהיד-לים יחסי גומלין עאקולוגי פירושו פסיפס של כתמים המקיימ

. מציעים להסתכל על מעוצים כמעצבי תהליכים בנוף שנובעים מיצירת כתמי ביומסה על ידם

כגון , כתמי הביומסה של הצומח המעוצה נבדלים מכתמי הנוף הסובבים אותם בהיבטים רבים

יגודיות בין התנאים בכתם המעוצה ובין לדעתנו הנ. משטרי מים וכמות הנשר צמחי, רמת הצללה

הכתמים הסובבים אותו משפיעה על הרכב האורגניזמים בנוף וקובעת את מבנה ותפקוד המערכת 

  .האקולוגית כולה

. מעצבי נוף שגורמים לשינויים בפסיפס הנופי על ידי תוספת כתמים כאורגניזמיםאנו מגדירים 

ם של אורגניזמים כמהנדסי סביבה במערכות  טבוע בתפיסה של תפקודמעצבי נוףהמושג של 

אורגניזמים כמהנדסי סביבה הם אותם אורגניזמים  . )Jones et al. 1994, 1997(אקולוגיות 

ביוטית ועל ידי כך משפיעים על הרכב החברה -המשנים בצורה משמעותית את סביבתם הא

בר שעל ידי פעילות הנבירה מהנדסי סביבה אופייניים בישראל הם דרבנים וחזירי . באתרי השינוי

  ובעקבותיהם את הרכב הצומח העשבוני,טופוגרפיה ומשטר המים-שלהם משנים את המיקרו

)Boeken et al. 1995( .ביוטית דרך -מעצבי נוף הם מהנדסי סביבה המשפיעים על הסביבה הא

 המשנים את הפסיפס הנופי וגורמים לתהליכי שרשרת של פיזור מחדש של, יצירת כתמים

  .משפיעים על החברה הביוטית ועל תפקוד המערכת האקולוגיתובכך משאבים 
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 אולם לגבי רובם ,כל הצמחים ובעלי החיים משנים את מבנה הנוף שבו הם חיים במידה כלשהי

צמחים מעוצים , לעומת  זאת. ההשפעה אינה משמעותית לגבי מבנה החברה ותפקודי המערכת

. תפקיד מפתח בהיבט של מידת השפעתם על עושר המיניםבעלי , נחשבים מעצבי נוף מרכזיים

י כתמי יד-לבעצם העובדה שהם תופסים חלקים גדולים מהמרחבים הפתוחים ע, צמחים מעוצים

המעוצים ). Perry 1998(מעצבים ומשפיעים על הסביבה בצורה משמעותית ,  הביומסה שלהם

משאבים ולשינוי התנאים במרחב יוצרים כתמים של ביומסה אשר גורמים לשינויים בפיזור ה

  .וכתוצאה מכך משפיעים על הפיזור ודגמי השפע של האורגניזמים השונים בנוף

  תבניות מרחביות של ביומסת מעוצים ועיצוב נוף

ההתייחסות לביומסה של צמחים מעוצים באקולוגיה התמקדה בתפקידה כמשאב , באופן מסורתי

תפקיד .  המזון ברמות החברה והמערכת האקולוגיתלאוכלי צמחים וכבסיס להתארגנות של מארג

ברוב , הביומסה של הצומח המעוצה בארגון ובעיצוב של הפסיפס הנופי ובתפקודו לא נכלל

שילוב של כתמי הביומסה המעוצה בניתוח הנוף . במפורש בתיאוריה האקולוגית, המקרים

ידי - היווצרות נוף עלמצריכה שימוש בכלים תיאורטיים המאפשרים לנתח את המנגנונים של

של צומח כתוצאה מיחסי ) הפיזור המרחבי של ביומסה(התיאוריה של היווצרות תבניות . צמחייה

 בין הצמחים יכולה לסייע להבנת דרכי והטבהגומלין בין הצמחים ומשאביהם ויחסי תחרות 

 ארגון הצומח צומח גורסת כי תבניתהתיאורית יצירת תבניות . צמחים מעוציםידי -עיצוב הנוף על

י הצומח יד-לע) מים ונוטריינטים(במרחב נוצרת כתוצאה מתהליכים של צריכת משאבי קרקע 

 ,HilleRisLambers et al. 2001(ושינויים בפיזור המשאבים כתוצאה מהעיצוב הסביבתי 

Klausmeier 1999, Lejeune et al. 2004, Rietkerk et al. 2004 .( מודלים מתמטיים של

 תבניות של ביומסה צמחית הראו כיצד נוצרים דגמים מרחביים של פיזור הצומח היווצרות

התבניות הללו מתקבלות כאשר מנסחים מתמטית . )1איור  (המעוצה במערכות מוגבלות מים

) תהליך של צריכה(כיצד שורשי הצמחים המעוצים משחרים אחר משאב המים ומתחרים עליו 

תהליך של (שנה את קצב חלחול המים אל תוך הקרקע וכיצד הביומסה הצמחית מ,  גיסאמחד

  ).Gilad et al. 2004, Meron et al. 2004 ( גיסאמאידך) עיצוב

מודלים אלו הראו שכתמיות הביומסה המעוצה נובעת מכך שהפיזור האחיד של צמחייה במרחב 

 ביומסה בלתי כיסוי). Gilad et al. 2004, Meron et al. 2004(אינו אפשרי בגלל מוגבלות המים 

. רציף  המייצר תבניות ביומסה במודלים אלו נובע מתהליך של משוב חיובי בין ביומסה ומשאבים

 היא מתפשטת ולפיכך מגדילה ,מהות המשוב החיובי בכך שככל שהביומסה צורכת יותר משאבים

ר המודלים של היווצרות תבניות מרחביות בצומח מצליחים לשחז. ידה-את צריכת המשאבים על

את מגוון תבניות הצומח המופיעות בטבע וחוזים את השינויים הצפויים בתבניות הללו בתגובה 

במודלים שמדמים אזורים יובשניים מתקבל הרצף . או בלחות הקרקע/לשינוי בצריכת המים ו

, חורים: בסדר של כמות משקעים הולכת ופוחתת,  ביומסה צמחית שלבסיסיות הבא של תבניות

 Lefever et al. 2000, Von Hardenberg et al. 2001, Okayasu() 1איור  (נקודות פסים ו, מבוך

and Aizawa 2001, Rietkerk et al. 2002( .ידי צומח -בתבנית של חורים רוב השטח מכוסה על

). שנתיים- עליה יכולים לגדול עשבוניים חד(מעוצה למעט אזורים קטנים בהם הקרקע חשופה 

הם יידי צומח מעוצה ובינ-ך או פסים מייצגות פסים בנוף המכוסים עלתבניות שנקראות מבו

 כתמים קטנים של ביומסת מעוצים על רקע של תקרקע חשופה ואילו תבנית הנקודות מתאר
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המודלים מגדירים גם טווחי משקעים בהם יהיה ניתן למצוא מספר סוגי תבניות  .קרקע חשופה

ריבוי התבניות מגדיל את המגוון הנופי . משקעיםזמנית באותו השטח באותה כמות -שונים בו

התיאוריה של היווצרות תבניות . העשוי להשפיע על מגוון המינים כפי שנראה בסעיפים הבאים

אפילו בתנאי סביבה , צופה שתהליכי ההתארגנות של הנוף ויצירת פסיפס נופי צמחי יתקיימו

לתחזית זו חשיבות רבה הואיל . מיןרק כתוצאה מיחסי הגומלין בין פרטים מאותו ה, אחידים

הראשון כאשר תבנית הצומח .  בשני אופניםרוהיא קובעת שפסיפס נופי צמחי יכול להיווצ

 והשני מקורו ,)תבנית התשתית (ביוטיות כגון הגיאולוגיה וכתמיות הקרקע- מושפעת מהתבנית הא

 התבניות מאפשרת לנו תורת היווצרות. )בתנאי תשתית אחידה (באינטראקציות ביולוגיות בלבד

מבוססים על ו) ידי אורגניזמים-נוצרו על(לייצר מבנים של נופים שבהם הכתמים הם ביוטיים 

יצירת תבניות ביומסה מהווה בסיס להמשך הפיתוח של מסגרת עבודה . תהליכים אקולוגיים

ות תבניות לצורך כך יש להבין כיצד משפיע. כוללת המשלבת בין צומח כמעצב נוף ומגוון ביולוגי

  . הביומסה על תהליכים ברמת הנוף וברמת המינים

  

  

) a (-המודל חוזה רצף תבניות ביומסה . ה לאורך גרדיאנט סביבתי מעוצ צומחתבניות. 1איור 
סימולציות של המודל מראות את טווח ) d. ( לאורך מפל המשקעים-חורים ) c(ו , פסים) b(, נקודות

הקו הרציף מתאר את טווחי המשקעים . ידי מעצבי נוף-וצרות תבניות עלבו נ) p2 עד p1(המשקעים 
 והלאה כיסוי הצומח המעוצה p2-ומ,  הקרקע חשופהp1- ל0בטווח שבין . בהם לא נוצרות תבניות 

  .Gilad et. al 2007לפי . )a,b,c( מייצג את הביומסה של התבניות השונות Eהקו המקווקו . רציף
  

   נופיתבניות ביומסה ומגוון

לכל מו  כ,למגוון הנופי.  הצמחית במרחב קובעים את המגוון הנופיהדגמי הפיזור של הביומס

ההבדלים בין הישויות ,  המגוון אתמרכיבותה מספר הישויות :הםו , יש מספר מאפיינים,מגוון

 משקעים

 צפיפות ביומסה 
  )ר"ג למ"ק(
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 המגוון ,הואיל והישות המרכזית של המגוון הנופי היא הכתם. וארגון הישויות במרחב ובזמן

ההבדלים בין הכתמים ,  בנוףה כתמי הביומסמספרי יד-לקבע עי יהפי הבנוי מכתמי ביומסהנו

 .Boeken et al (לתבניות הכתמים והתארגנותם המרחבית וצורת גודל ,ה הביומסכמותבהיבט של 

2005 .(  

-  והמגוון הנופי ניתן לראות על ידי תיאור דוההדגמה פשוטה של הקשרים בין תבנית הביומס

 בתבנית של כתמי .)2איור ( מעוצה בתבנית כתמי נקודות על גבי ציר המרחב הל ביומסממדי ש

  כתמי הצומח מהווים איים במרחב של קרקע ללא כיסוי צומח, צמחיתהנקודות של ביומס

באיור (ושיאים ) a2מבט על באיור (כתמים  כמערכת ביומסההאיור מתאר את תבנית ה. מעוצה

b2(, ביומסההמגוון הנופי באיור מתואר על ידי מספר שיאי ה. ביומסה א כתםו השיא כאשר כל 

 הללו מייצג את ההבדלים ביומסהרוחב כל אחד מכתמי ה, במרחב המעיד על מספר הכתמים

 השונים מייצג את ההבדלים ביומסהבשטח המכוסה על ידי הכתמים השונים וגובהם של שיאי ה

ההתארגנות המרחבית .  החשופה סביבם בין הכתמים והרקע של הקרקעביומסהבצפיפות ה

  .של מעצב הנוף ובין השטח ללא עיצוב ביומסהפי המרווחים בין כתמי ה-נקבעת על

  

 -הכתמיות ממבט על . a. .ידי מעצב נוף מעוצה -   תיאור כתמיות רב שכבתית הנוצרת על:2איור 
 ים המשאבים המיוצרמיוכת) (מעוצה  של ביומסה יםם נקודתימיעם כת, )(עיצוב ללא ,שטח 

הכוללת את מספר הכתמים , מגוון תבניות הביומסה המעוצה. b ). (י כל כתם מעצב נוףיד-על
, )Yהבדלים על ציר (לא עיצוב טחים לבין שההבדלים בביומסה בין שטחים מעוצבים ו, )שלושה(

הכוללת את מספר , תבנית המשאבים. c). המרחק בין שני כתמים(וההתארגנות המרחבית 
ללא עיצוב וארגונם בין שטחים ההבדלים בצפיפות המשאבים בין שטחים מעוצבים ו, הכתמים

  .במרחב
  

:  בצמוד לכתמי הביומסה מלווה ביצירת כתמים נוספיםצמחים מעוציםידי כתמי -עיצוב נוף על

מערך הכתמים המלווה את כתמי . כתמי נשר צמחי ונוטריינטים, כתמי צל, כתמי לחות קרקע

 שטח ללא עיצוב

  הנוףכתם ביומסה של מעצב
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מ

  

  רחבמ

  מעצב הנוףידי-משאבים מיוצר עלכתם 
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 של מבנים , רב שכבתי, המעוצה מגדיל את המגוון הנופי על ידי יצירת מערך כתמיביומסהה

 עיצוב  כראשיתו של תהליךביומסה אל יצירת כתמי ותבניות הסיש להתייח. )2איור (ומשאבים 

 ההשלכות הסביבתיות של ,לפיכך. מורכבת הנוף שבעקבותיו תיווצר מערכת כתמית רב ממדית

. הן מורכבות, התנאים והמגוון הנופי שהוא מייצרוצמח מעצב נוף בהקשר של כתמיות המשאבים 

האיור מצביע . ביומסהכתמי הנוכחות ותפקוד  מדגים היווצרות כתמי משאבים בעקבות 2איור 

 של ביומסהכתם ה: שנוכחות צמח מעצב נוף קשורה בשני סוגי כתמיות מרחבית צמודיםעל כך 

אשר יחדיו ,  שהוא מייצר והתנאיםשכבתית של המשאבים-כתמיות הרבהמעצב הנוף עצמו ו

בנוסף למגוון כתמי , המגוון הנופי. מגדירים את האפקט הכללי של מעצב הנוף על המגוון הנופי

ההתארגנות המבנית והתפקודית , ההבדלים ביניהם,  במספר הכתמיםתלוי גם,  עצמםביומסהה

שכבתית - הכתמיות הרב. וכתמיות ההצללה כתמיות הנשר ,)מים ונוטריינטים(של המשאבים 

) Schlesinger et. al. 1990, Ludwig and Tongway 1995(מווסתת את דינאמיקת המשאבים 

 היא קובעת את מידת הניגודיות בתכולת המשאבים בכך. בנוף) Soons et al. 2005(והאורגניזמים 

אופן ). Boeken and Shachak 1994(ובהרכב המינים בין כתמי מעצב הנוף לכתמי הרקע שמסביבם 

 , את הטרוגניות הנוףיכולים להגדיל בנוף שכבתית של המשאבים-הפיזור ומבנה הכתמיות הרב

שאינם  מותאמים לכתמי הרקע י מינים יד-וכתוצאה מכך מייצרים הזדמנויות לאכלוס הנוף על

שכבתית -ליצירת כתמיות רב, לכן). Tongway et al. 2001(שכבתית -מותאמים לכתמיות הרבאבל 

   .נוטריינטים ומים השלכות מרחיקות לכת על מגוון המינים, חומר אורגני בקרקע, ביומסהשל 

) Gilad et al. )2004 .מורכבשכבתית הוא תהליך -ווצרות המערכת הכתמית הרבי ה,כפי שציינו

מודל מתמטי חדש של  ויצרו  את הצימוד בין תהליכי יצירת כתמי הביומסה וכתמי המיםוחקר

מאפשר בחינה ומעקב אחר התהליכים המרכזיים הקובעים את ה היווצרות תבניות צומח

יים סימולציות המודל מראות ששינו. ידי צמחים מעוצים-שכבתית על- היווצרות הכתמיות הרב

 )הגדלת חדירות המים לקרקע (בזרימת המים ומשובים הנובעים מצריכת המים ועיצוב הסביבה

. שכבתית-על ידי המעוצים הם הגורמים העיקריים הקובעים את אופן היווצרות הכתמיות הרב

 יוצר ,י כתמי הביומסהיד- להסימולציות מראות שוויסות קצב חלחול המים אל הקרקע המעוצב ע

. השטחים שמסביבםבין  בין כתמי הביומסה של הצומח המעוצה וות המים בקרקעכמהבדלים ב

, יחד עם קצב צימוח השורשים של הצמח מעצב הנוף, ההבדל בקצב החלחול בין שני סוגי הכתמים

- ובכך מווסתים את היווצרות הכתמיות הדו,ידי צמח זה- קובעים את יכולת צריכת המים על

 בקרקע האם תכולת המים , למשל,רים בין הקצבים הללו יקבעו הקש.שכבתית של ביומסה ומים

  .מתחת לעלוות המעוצים תהייה גבוהה או נמוכה מתכולת המים בשטחים הפתוחים שלידם

מודלים של היווצרות תבניות צומח מהווים כלי תיאורטי לניתוח של התהליכים ,  קטע זהלסיכום

המודלים הללו . שכבתי-מגוון נופי רבהבסיסיים הקשורים בצמחים כמעצבי נוף וביצירת 

שכבתי מגוון הם -מצביעים על כך שהמנגנונים העיקריים האחראים על ייצור פסיפס נופי רב

המשוב החיובי מתקיים כאשר . תהליכי משוב חיובי ושלילי בין הביומסה הצמחית והמשאבים

ידי - כת המים עלהמשוב השלילי מקורו בצרי. גידול הביומסה מאפשר חלחול מוגבר של מים

יתרונם של מודלים אלה בהזדמנות שהם נותנים לעקוב . הצמחים ובתחרות על המים בין הצמחים

 תהליכים שקשה לעקוב אחריהם ,שכבתי- של יצירת מגוון נופי רבארוכי טווח אחר תהליכים 

  .בכלים אחרים
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  מעצבי נוף ומגוון מינים

.  זה הינו שילוב של מגוון המינים והמגוון הנופי כפי שאנו מתייחסים אליו בפרק,המגוון הביולוגי

, שכבתית-באמצעות יצירת כתמיות רב, על מנת להבין כיצד משפיעים מעצבי נוף על מגוון המינים

  .במערכת יצירת המגוון הנופי שפיתחנו עד כה) species filtering(שילבנו את מושג סינון המינים 

הליכים הקובעים את מספר המינים והשפע של כל מין סינון המינים הוא מושג שבא לתאר את הת

מושג הסינון מבהיר שמכלל המינים המאכלסים אזור מסוים רק חלק . באסופת מינים מקומית

כל זאת בגלל מספר תהליכים המעכבים את הצטרפותם של כלל המינים באזור . יתבססו מקומית

 בשעה  לעבור לאסופה המקומית לחלק מהמינים רקרעיון המסננת המאפשרת. לאסופה מקומית

משמש להסבר של , אסופה המקומיתב מתבססים ואינם "נשארים על המסננת "שיתר המינים

מקובל לחשוב על . תהליכים המעכבים הצטרפות מינים מהאסופה האזורית לאסופה המקומית

 -מסננת ההפצה ) 1: (הןו ,)3 איור(מספר מסננות שהם תהליכים מעכבי התבססות מקומית 

, מרחק(מאורגניזמים להגיע ולהצטרף לאסופה המקומית פיזית תהליכים המונעים הת את יצגמ

ביוטיים -ת את התנאים האיצג מ- ביוטית-המסננת הא) 2 (;)' וכומחסומים, וון ועוצמת רוחיכ

לו ימשאבים ותנאים אלו יקבעו א.  כלומר את מגוון המשאבים והתנאים,בפסיפס הנופי המקומי

ביוטיים נקבעים בקנה מידה -התנאים הא. מים פיסיולוגית להתבסס ביחידת הנוףמינים מותא

ידי מעצבי הנוף שמכתיבים -ידי האקלים והקרקע ובקנה מידה מקומי על-על) מאקרו(רחב 

המסננת ) 3 (; בין כתמים מעוצבים ושאינם מעוצבים, באקלים ובקרקע,מיקרוברמת ה םהבדלי

 ות את שמונע, בתהליכי ניצול המשאביםןות שמקורת את האינטראקצייצג מ- הביוטית

מסננת הביוטית בם פועליהתהליכים ה. התבססות מין המותאם פיסיולוגית לתנאים המקומיים

  .  יכולים להגדיל או להקטין את סינון המיניםואלו, הטבה וטריפה, תחרות: הם

אלה מקומית ובסקאלה פותח מושג סינון המינים לתיאור הקשר שבין מספר המינים בסק, במקור

מתוך כוונה לאתר את הגורמים האחראים על קביעת הרכב המינים באסופה , האזורית בלבד

 ,Keddy 1992, Partel et al. 1996(מקומית מתוך כלל המינים הקיימים במאגר המינים האזורי 

Zobel 1997 .(ובעים על מנת להבין מהם הגורמים הק, אנו משתמשים במושג בצורה כללית יותר

אנו יכולים לשאול למשל מה . את זרימת המינים מסקאלה מרחבית רחבה לסקאלת קטנה יותר

שתי סקאלות (הקשר בין אסופת המינים בשטח של מטר מרובע ואסופת המינים בשטח של דונם 

 או לחילופין מה הקשר שבין אסופת המינים באגן היקוות לבין אסופת ,)מרחביות שרירותיות

בשאלות הללו מתייחסים ). שתי סקאלות בעלות משמעות אקולוגית( הדרומי המינים במפנה

 היא מהם הגורמים שהביאו לכך תהשאלה האקולוגית המעניינ. בצורה סמויה לתופעת הסינון

. אגן ההיקוותבדונם או מינים בשונה מאסופת הכולו מפנה על האו מרובע מטר המינים בשאסופת 

לים כיצד משפיע השינוי מנוף ללא כתמי מעוצים לנוף עם אנו שוא, במקרה של מעצבי הנוף

 המינים ביחידת נוף אסופתמאגר המינים בסקאלה רחבה למ המינים מעברתבניות מעוצים על 

ליחידת הנוף ) יסתננו פנימה(לו מינים חדשים יחדרו יבמילים פשוטות אנו שואלים א .קטנה יותר

כחדו ילו מינים יי א,רה בכתמי המעוציםשכבתית שמקו-כתוצאה מהיווצרות הכתמיות הרב

 ומה תהיה ההשפעה של שני התהליכים ,כתוצאה מכתמיות המעוצים) יסתננו החוצה(מקומית 

  .ל על מגוון המינים בפסיפס הנופי"הנ
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גר מינים  דגימה של מינים ממאהיאאסופת המינים בפסיפס נופי נתון . סינון המינים: 3איור  
בדגימה נמצאים רק אותם מינים . המצוי בסקאלה מרחבית הגדולה מסקאלת הפסיפס הנופי

מינים שהצליחו  -  מסננת ההפצה) 1": (מסננות"שתכונותיהם אפשרו להם לעבור דרך שלוש 
מינים  - ביוטית - המסננת הא) 2 (; בסקאלה הרחבה לסקאלה הצרהלהגיע ממאגר המינים

ידי תנאי -ביוטיים בפסיפס הנופי שנקבעים על-א הםיולוגית בתנאישיכולים להתקיים פיס
 הנוצרים כתוצאה משינויים במיקרו בית מיקרונאי התידי -עלו –אקלים וקרקע  -המאקרו 

 מינים שיכולים לנצל את המשאבים - המסננת הביוטית) 3(;  ידי מעצבי הנוף-הגידול הנגרמים על
 ההטבה ,ם בתנאי התחרותיהביוטיקציות עם הגורמים להתקיים במערכת האינטראהאביוטיים ו

אסופת המינים בפסיפס הנופי יכולה להשפיע על המסננת . והטריפה הקיימים בפסיפס הנופי
 – 2(ביוטית - ידי מעצבי הנוף המפקחים על המסננת הא-ידי תחרות וטריפה ועל-על) 3(הביוטית 

 .   )מיקרו
  

 נתאר תהליך אכלוס ,י המעוצים וסינון המיניםיד- ללהדגמת הקשר בין תהליכי עיצוב הנוף ע

. המוקף במאגר מינים בסקאלה רחבה יותר, מינים בשטח ללא מינים בסקאלה מרחבית קטנה

מעצבי נוף ומינים שאינם מעצבי נוף מופצים אל השטח שיכולים לתפקד כמינים , בשלב ראשון

 ונוצרידי מעצבי הנוף - על מתכסהחלק מהשטח, במרוצת הזמן.  בותבססיםהריק מאורגניזמים ומ

הפסיפס הנופי ). צל ,נשר ,מים, כתמי ביומסה(שכבתי - רב) מעוצה ופתוח(כתמי -פסיפס נופי דו

 לגבי מינים שתכונותיהן , הראשונה.שכבתי מפעיל עתה שתי מערכות סינון-כתמי והרב-הדו

תמים הפתוחים לגדול ולהתרבות בכ, הפיזיולוגיות והאקולוגיות מאפשרות להם להתבסס

 מאגר מינים בסקאלה רחבה

 לפסיפס  שהגיעו מינים
 צרה בסקאלה נופי

  פיזיולוגית היכולים מינים
 הנופי בפסיפס להתקיים

  

  עיצוב
 נופי

ביוטי -א
 )מיקרו(

 ביוטי 

(1)  

(2) 

(3) 

  מינים המתקיימים בפסיפס הנופי

ניצול 
 משאבים

  נוף מעצבי

 הפצה

ביוטי -א
 )מאקרו(
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-יצירת הפסיפס מלווה ביצירת בתי. מינים שתכונות הכתם המעוצה מתאימות להםהשנייה לגבי ו

 החדש יכול לגרום הפסיפס, במקביל. של מינים חדשים )סינון(אכלוס המתאימים לגידול חדשים 

  השתנהת הראשוני חדירת המיניםלהכחדה מקומית של מינים שבית הגידול אותו אכלסו בשלב

  .בעקבות עיצוב הנוף על ידי המעוצים

 את תהליכי עיצוב הנוף והסינון למסגרת מושגית להבנת המגוון הביולוגי בנוף המעוצב שילבנו

- מווסתים על- נופים המינים וה -שני מרכיבי המגוון הביולוגי ,  במסגרת מושגית זו).4איור  (אחת

הסקאלה . ות וסקאלות רחבות יותרמקומיפני סקאלות -ידי מערכת של תהליכים הפועלים על

הסקאלה הרחבה היא הסקאלה . מדרון ואגן היקוות, המקומית יכולה להיות למשל כתם מעוצב

אם הכתם המעוצב נבחר כסקאלה . ממנה יכולים להגיע מינים חדשים לסקאלה המקומית

ת נקבע אם אגן ההיקוו.  בסקאלה הרחבהלמקומית אזי המדרון או אגן ההיקוות יכולים להיכל

תהליך . כסקאלה מקומית אזי מערכת האגנים שמסביבו יכולה להיחשב כסקאלה הרחבה

 ממאגר המינים המסנן מינים, תחיל בסינון מינים ראשונימ ההיווצרות של המגוון הביולוגי

הסינון . בסקאלה הרחבה לסקאלת יחידת הנוף המעניינת את החוקרים או את צוותי הממשק

 כגון ,ידי התנאים הסביבתיים המקומיים-בים ושאינם מעצבים נשלט עלהראשוני של מיני מעצ

התהליך השני הוא תהליך . )4 באיור 1F ,2F ,3Fמסננים  (אקלימיים- גשם ותנאים מאקרומשטר ה

ידי יחסי גומלין בין - הנשלטות על, בסקאלה מרחבית קטנה יצירת  תבניות הנוף הביוטיות

התהליך השני יוצר . שכבתית-היוצר כתמיות רב, עצמםלבין  בין הצמחיםוהצמחים למשאבים 

שכבתית המלווה -והכתמיות הרבשנובעים מהיווצרות כתמי המעוצים  תנאי סביבה חדשים

מסננים  (כתמית- משוב סינון הקובע את ההרכב הסופי של המינים במערכת הדוומשמש ,אותם

4F ,5F 4 באיור(.  

: מינים מייצרים שני סוגי קשרים בין מינים לכתמיםתהליכי המשוב בין מעצב הנוף לבין מאגר ה

סוג המינים הראשון יאכלס רק . מינים התלויים בכתמי מעצב הנוף ומינים התלויים בכתם הרקע

מצא רק בכתמים שלא יבעוד שסוג המינים השני י, נופים עם כתמיות שנוצרה על ידי מעצב הנוף

ניתן , ל שבין מינים לכתמים"גי הקשרים הנ לשני סו,בנוסף. הושפעו מנוכחות צמחייה מעוצה

דהיינו מינים שמתקיימים הן בכתמי המעצב והן , כתם-למצוא בנוף גם מינים שאינם תלויי

 בהתאם .כתם-תהליך יצירת תבניות הביומסה לא משפיע על מינים שאינם תלויי. בכתמי הרקע

ויה רק באיזון שבין ההכחדה כתמי תל-  לדו- הדינאמיקה של מגוון המינים בנוף ההופך מחד, לכך

   .ידי מינים התלויים במעצב הנוף-המקומית של מינים התלויים ברקע והאכלוס על

 לתיאור הדינאמיקה של עושר )4איור (נוף  את המודל המשלב סינון מינים ועיצוב  מתרגם5איור 

, כתמי-ובשלבים הראשוניים של התפתחות הנוף הד. כתמי-כתמי לדו- המינים בנוף המשתנה מחד

, בשלב זה.  לא תהייה להם השפעה על מינים תלויי רקע,כאשר כתמי מעצב הנוף קטנים ומפוזרים

 חיובי בין קשרתוך קיום ,  כניסה של מינים תלויי מעצב נוףעל ידיעושר המינים יוכל רק לגדול 

ה  משום שבשלב זה המעצב והתפתחותו מעשירים את מבנהתפתחות תבנית המעצב ועושר המינים

ידי מעצב -עושר המינים בנוף ימשיך לעלות עד לשלב שבו התפתחות הנוף שנוצר על. בית הגידול

שהחלק היחסי מאחר ( להפחתה בעושר המינים תלויי רקע בכתמי הרקע תגרום) כיסוי גבוה(הנוף 

ירידה במספר המינים ברקע יכולה לנבוע מירידה ).  במידה ניכרת כיסוי הרקע הולך ופוחתשל

  . כתוצאה מהתפשטות ועלייה בכיסוי של כתמי מעצב הנוףהםאו מקיטוע של/ הרקע וי שטחבגודל
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התנאים , בנוף שאינו מעוצב על ידי מעוצים. מיניםהסינון בתהליך מעצבי נוף תפקיד . 4איור 
 בסקאלה ניםשלושה סוגי מינים ממאגר המי )1F ,2F ,3F(האקולוגיים המקומיים מסננים 

מינים שאינם תלויי כתם ואסופת מינים שאינם מעצבי נוף הכוללת , מינים מעצבי נוף: הרחבה
מתקיימים רק בכתמים (ומינים תלויי רקע ) םמתקיימים בכתמים מעוצבים ושאינם מעוצבי(

ם יהמינים מעצבי הנוף יוצרים פסיפס נופי המשנה את התנאים האקולוגי ).שאינם מעוצבים
  שלילי באופן להשפיעלולהעיצוב ע .)מסומן כתהליך עיצוב נופי (ים בכתמי המעצבהמקומי

  קבוצת מינים חדשה סינון על)הגדלה (וחיובי) 4F(על סינון המינים תלויי הרקע ) הקטנת המגוון(
)5F( - מינים תלויי מעצב )השפעת המעצב על עושר והרכב המינים ). מתקיימים רק בכתמי מעצב

  .5בוצות השונות מתואר באיור דרך סינון הק
   

מלווים גם בשינויים בהרכב , כתוצאה מהיווצרות תבנית הביומסה, השינויים במספר המינים בנוף

ידי מינים תלויי -אם קצבי ההכחדה המקומית של מינים תלויי רקע והאכלוס על, למשל. המינים

תהיה עלייה בנוכחות ש מאחר אך הרכב המינים ישתנה, עושר המינים לא ישתנה, מעצב נוף שווים

 השוואה של נקודות החיתוך של ,5איור (מינים תלויי מעצב נוף וירידה בנוכחות מינים תלויי רקע 

אנו מצפים לראות בהתחלה , כתמי- בתהליך התפתחות הנוף הדו, לפיכך ).'ב-ו' בתחום א Cהקו 

המסלול הראשון כולל . יתכנו שלושה מסלולי התפתחות שוניםיעלייה בעושר המינים ולאחריה 

תהליך זה ). 1קו , 5איור ( של מעצב הנוף ביומסהעלייה בעושר המינים במקביל לעלייה בכיסוי ה

ידי מינים תלויי מעצב נוף עולה על קצב ההכחדה של מינים תלויי -יתרחש כאשר קצב האכלוס על

הכחדה של מינים ידי מינים תלויי מעצב נוף נמוך בהשוואה לקצב ה- כשקצב האכלוס על. רקע

המינים בנוף ככל שהכיסוי של מעצב הנוף ומידת התפתחות  תלויי רקע נראה ירידה בעושר

ידי -שהנוף יהיה מכוסה כולו עלכ, בסוף התהליך). 3-  ו2קוים , 5איור (התבנית הנופית שלו יעלו 

, תחלהבהשוואה לנקודת הה מספר המינים בנוף יכול להיות קטן או גדול, ביומסת מעצב הנוף

  ). 3-  ו2 ,1קוים , 5איור (והמינים בו היו רק תלויי רקע ללא מעוצים כשהנוף היה 

  

  

מעצבי נוף  
 מקומיים

תנאים 
אקולוגיים 
 מקומיים

תנאים  
אקולוגיים 
מקומיים 

 תלויי מעצב

 מקומית מינים אסופת
בכתמים המתקיימת  

מעוצבים לאו מעוצבים  

 מינים אסופת
 מקומית

 המתקיימת
מעוצבים בכתמים  

 עיצוב נופי

 מינים שאינם מעצבים מינים מעצבי נוף

מקומית מינים אסופת  
בכתמים המתקיימת  
מעוצבים שאינם  

F1 F2 F3 

F4 F5 

 אסופה מקומית
 של

 מעצבי נוף

  מאגר מינים בסקאלה רחבה

  של תמקומי אסופה
 שאינם מינים

 מעצבים
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  דינאמיקת המעצבים ויצירת אסופות מינים

במסגרת חקר השפעת מעצבי נוף על המגוון הביולוגי יש לקחת בחשבון את מארג הקשרים בין 

בדיון על ). Shachak et al. 2005 (המגוון הנופי שמייצר המעצב ומגוון המינים שמושפע מנוכחותו

ישויות אליהם המספר :  שלושה מרכיבי מגווןםקיימי. המגוון הביולוגי חשוב להתייחס למרכיביו

במקרה שלנו הישויות .  של הישויות במרחב ובזמןן וארגונ,הבדלים בין הישויות, מתייחס המגוון

 להבדלים םמתייחסיבכתמים דלים ההב. ומיני אורגניזמים) מעוצה ופתוח( סוגי כתמי נוף ןה

 או ם להבדלים סיסטמתייםתנאים בין סוגי הכתמים וההבדלים במינים מתייחסיבבמשאבים ו

  .)למשל מקומם של המינים במארג המזון (תפקודיים

  

מחלק את הקו האנכי ). מעוצה ופתוח(כתמי -  עושר המינים כתלות בהתפתחות הנוף הדו:5איור 
. כל תוספת של מעוצים מגדילה את עושר המינים' בתחום א. מינים לשני תחומים- הקשר נוף
 תעושר המינים תלוי ביחס בין קצב הכחדה מקומי של מיני הרקע לבין קצב ההתיישבו' בתחום ב

 של המינים תלויי המעצב גבוה מקצב הכחדת תכאשר קצב ההתיישבו. של  המינים תלויי המעצב
 של המינים תלויי המעצב נמוך מקצב תכאשר קצב ההתיישבו. 1מתקבלת עקומה , הרקעמיני 

  .3 או 2מתקבלות עקומות , הכחדת מיני הרקע
  

 כיסוי(סקרנו את הקשר בין הארגון המרחבי של המגוון הנופי ' מעצבי נוף ומגוון מינים'בסעיף 

כעת נרחיב את הדיון לכלל ). 5ר איו(מגוון המינים  לבין מספר והרכב המינים כמרכיבי) תבניתו

על מנת לקשר בין הכתמיות ) כתמים ומינים(מארג הקשרים בין שני מרכיבי המגוון הביולוגי 

שכבתית יוצרת פער -הכתמיות הרב. ידי מעצב הנוף והרכב המינים-שכבתית שנוצרת על- הרב

פער משאבים הקשר שבין ). 2איור (מעצב הנוף וכתמי הרקע  בצפיפות המשאבים בין כתמי

בפער משאבים קטן מינים רבים :  הוא כדלהלן בכתמי המעוצה וכתמי הרקעואסופות מינים

ומידת הדמיון בין אסופות המינים בשני סוגי הכתמים ,  את שני סוגי הכתמים בו זמניתיאכלסו

 ההבדלים במשתנים ,ככל שהפער בצפיפות המשאבים בין כתמי המעוצה והרקע גדל. תהיה גבוהה

דמיון בין אסופות הפער המשאבים ו. יוטיים גדלים והדמיון בהרכב אסופות המינים פוחתב-א

  :'תחום א
  של השפעה אין

  על הנוף מעצבי
  המינים תלויי הרקע

  כיסוי של מעצבי הנוף% 

  עושר מינים

1  

2  

3  

  :'תחום ב
  יורד רקע תלויי מינים מספר
  עולה מעצב תלויי מינים מספר
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הראשון את ההבדלים .  ההבדלים במגוון הביולוגי-י המגוון מרכיבאחד מאת יחד מיצגים המינים 

  . בין הכתמיםכתמים והשני את ההבדלים בהרכב המיניםתכונות הבין 

 בין הכתמים אפשר לאחד על ידי תיאורם המינים  בתכונות הכתמים ובהרכבההבדליםאת 

כל נקודה באיור מתארת בו זמנית את ההבדלים במגוון הנופי . )6איור (במערכת צירים משותפת 

ידי הכללת שני -כל נקודה בו מתייחסת למגוון הביולוגי על, לכן.  בנוף דו כתמיומגוון המינים

השינויים במיקומה של הנקודה במערכת . ניםמגוון נופי ומגוון מי: בעת ובעונה אחת מרכיביו

 מציג מישור תגובה של 6איור  .הצירים מסמלים שינויים בו זמניים בנוף ובהרכב אסופות המינים

ואילו בין הכתמים הציר האופקי מייצג את ההבדלים בצפיפות המשאבים  המגוון הביולוגי שבו

בין ) species assemblage similarity(ים הציר האנכי מייצג את דרגת הדמיון בהרכב אסופות המינ

כמו , פי הפער בצפיפות משאב יחיד-את הציר הראשון ניתן לכמת על. כתמי מעצב הנוף והרקע

פי מדד המשלב את ההבדלים בין מספר -או על, הבדל בלחות הקרקע בין שני סוגי הכתמים

פי -המינים ניתן לכמת עלאת מידת הדמיון בחברות . לחות קרקע ועוצמת קרינה:  כגוןמשאבים

למשל כאחוז המינים המשותפים ,  המינים בין שני סוגי הכתמים אסופותמידת הדמיון בהרכב

). Whittaker 1975 ( בחברה ביוטיתידי סוגים אחרים של מדדי דמיון-בכתמי הרקע והמעצב או על

 מתמצת בתוכו , המבוסס על הבדלים במשאבים ובאסופות המינים בכתמי הנוף,ייצוג גרפי כזה

מעצבי ידי -את ההבדלים הבסיסיים בין פסיפס נופי של כתמיות פיזית ופסיפס נופי המיוצר על

הוא יציב ) למשל מערכת כתמית של סלע וקרקע(פסיפס נוף פיזי , בסקאלות זמן אקולוגיות. נוף

ה הם הפערים במשאבים והרכב החבר, לעומת זאת, ידי מעצבי נוף-בנופים שנוצרים על. יחסית

הסיבות לשינויים בפסיפס הנופי הביוטי הן צימוח והתפתחות .  הזמןעםדינאמיים ומשתנים 

בהתאם . נגדהמקטינות את כתמי המעצב מ) רעייה ושרפותכגון (כתמי המעוצה מחד והפרעות 

 בפסיפס הנופי הביוטי ניתן לזהות שני שלבים בדינאמיקה של המגוון דינאמיקת ההתפתחותל

כתמי - השלב הראשון הוא התפתחות הנוף הדו).a,b 6איור (ף שמושפע ממעצב נוף הביולוגי בנו

במהלך שלב זה פער . נוףבשכבתית - המאופיינת ביצירת הכתמיות הרב, )עלייה בכיסוי המעצב(

המשאבים בין כתמי מעצב הנוף לרקע הולך וגדל והדמיון בהרכבי אסופות המינים בין כתמי 

סביר להניח שיחסי הגומלין המורכבים בין פער המשאבים . ך ופוחתמעצב הנוף וכתמי הרקע הול

בשל העיכוב בתגובת אסופות , ולכן, )6איור  (י המינים אינו משתנה באופן ליניאר אסופותוהרכב

 הפרשבשלבי ההתפתחות הראשונים צפוי ). 6aאיור (המינים אנו צופים שדגם השינוי יהיה קמור 

ההתקדמות .  שונות בין הכתמים והארגון של המינים לאסופותזמן בין התפתחות פער המשאבים

  .בתהליך עיצוב הנוף מלווה בעלייה בקצב תגובת המינים לשינויים בפער המשאבים

-השלב השני בדינאמיקת המגוון הביולוגי בנופים עם עיצוב ביוטי הוא דעיכת הכתמיות הרב

תבניות ביומסה נוטות לדעוך . תמיתשכבתית שפירושה פירוק מוחלט או חלקי של התבנית הדו כ

הפוגעות , אדם-ידי-טבעיות או מעשה, הפרעות. כתוצאה מתמותה או הפרעות לכתמי המעצב

שכבתית וכתוצאה מכך לשנות את טיב הקשר -במעצב הנוף יכולות לגרום לשינויים בכתמיות הרב

פרעות הטבעיות הה. )6איור  (בין פער המשאבים ודמיון האסופות בין כתמי המעוצה והרקע

 ,חיים צמחוניים-פעילות בעלי, המרכזיות שגורמות לשינויים בתבניות ביומסה מעוצה הן שרפות

הפרעות אנושיות ). Sousa 1984( חרקים מזיקים ואסונות אקלימייםמתקפות , מחלות צמחים

כתמי מעצב נוף שהופרעו שונים . ורעייה) כריתה(נית של ביומסה אהסרה מכ, כוללות שרפה
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בהיבטים של כיסוי ותבנית , הן מכתמי הרקע והן מכתמי המעצב הלא מופרעים, באופיים

, )כריתה(לאחר הסרת הנוף של צמחי מעצב נוף , למשל. הביומסה וצפיפות המשאבים בהם

, יחד עם זאת. צטמצמו בין כתמי המעצב וכתמי הרקע יהקרינההפערים בריכוז מים ועצמת 

, )מבחינת עוצמת הקרינה, למשל ( הנוף דומה יותר לכתם הרקעלמרות שהכתם ממנו הוסר מעצב

יוותרו עדיין הבדלים בין כתמי המעצב הכרות וכתמי הרקע הנובעים משאריות הנשר הצמחי 

מבחינת חדירות המים אל עומק , למשל (ושורשי הצמח המעצב הנותרים בכתם של המעצב הכרות

  .)הקרקע

  

  

  

פער משאבים בין כתמים  . דינאמיקת כתמי מעצב הנוף ומחזוריות המגוון הביולוגי:6ור אי
מתיחס להבדלים כמותיים בין כתם מעוצה וסביבתו הפתוחה לגבי משאב מסוים כגון הבדלים 

המינים בכתם  דמיון בין אסופות מתיחס להבדלים שבין אסופת. בלחות קרקע או עוצמת קרינה
 מסלול. a . דרגת הדמיון קטנה,ככל שההבדלים גדולים יותר. פתוח לידוכתם הבין ההמעוצה ו

של פער המשאבים והדמיון בין אסופות מינים בין כתם מעוצה לבין כתם ) 5t- ל1tבין ( בזמן השינוי
- ל1tבין ( בזמן השינוימסלול . b .שאינו מעוצב בשלבי התפתחות או התחדשות של כתמי מעוצים

5t ( והדמיון בין אסופות מינים בין כתם מעוצה לבין כתם שאינו מעוצב בשלבי של פער המשאבים
המסלול המחזורי של המגוון הביולוגי במונחים של פער משאבים ודמיון בין . c .דעיכת הכתם

   .אסופות בארבעה שלבים במחזוריות כתמי מעצב נוף מעוצה
   

 המפחיתה ,יגה בתהליך עיצוב הנוף מסלול השינוי במגוון הביולוגי מייצג את הנס,בשלב ההפרעה

מייד לאחר ההפרעה חלה ירידה חדה בפער ). 6bאיור (את הפערים בין כתמי המעצב והרקע 

 בעוד שתגובת המינים איטית יותר ונמשכת ,המשאבים בין כתמי הרקע לכתמי המעצב המופרעים

ברוב , הההפרעשלאחר אירוע ההפרעה מאחר נמשך תהליך הדעיכה . לאורך זמן רב יותר

גוררת אחריה משוב חיובי שהולך ומגביר את מידת השפעתו על תהליך הדעיכה , המקרים

)(Suding et. al. 2004 .לאחר אירוע של השרת עלים בצמח כתוצאה ממתקפת חרקים, לדוגמא ,
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לאחר ההפרעה . והרקע) המופרע(ישנה ירידה בפערי הקרינה ובלחות הקרקע בין כתמי המעצב 

למשל השפעות של גשם או , ביוטיים-ידי גורמים א-ם הגברה של תהליך הדעיכה עלעצמה תיתכן ג

המעצב מ העלווהרוח המסירות את שרידי הנשר הצמחי בכתם בקצב מהיר יותר לאחר הסרת 

הנתיב של תהליך הדעיכה על מישור היחסים בין , לפיכך.  מפני סחףלהגנהכלל -בדרךהמשמשת 

בעקבותיו ינים מייצג תהליך של הפחתה בפער המשאבים ופער משאבים לדמיון באסופות המ

צורת הנתיב וקצב ). 6bאיור (כתמית - הגדלת מידת הדמיון בהרכב אסופות המינים במערכת הדו

 מפער משאבים גבוה ודמיון אסופות נמוך לפער משאבים נמוך ודמיון אסופות גבוה -ההתקדמות 

העיכוב בזמן עד לתגובת המינים מידת ו תלוי במשאבים הספציפיים המושפעים מההפרעה -

ידי -האפקט הכולל של תהליך הדעיכה על הדמיון באסופות המינים מווסת על. לשינוי במשאבים

עוצמת המשוב החיובי הבא בעקבותיו וקצב ההיעלמות של מינים , עוצמת ההפרעה הראשונית

  בראשיתת של המיניםאנו טוענים שהתגובה האיטי. התלויים בכתם מעצב הנוף שנפגע בהפרעה

להבדלים ). 6bאיור ( היא שיוצרת נתיב שינוי קעור לקראת סופותהליך הדעיכה והתגובה המהירה 

 ת עשויה להיות השפעה מרובה על דינאמיק)קעור(והדעיכה ) קמור(בצורת מסלולי ההתפתחות 

  .  המגוון הביולוגי כפי שנסביר בסעיף הבא

  גי ומחזוריות המגוון ביולומעצבי נוף

 b- וa 6איור  (כפי שזו מתוארת בנתיבי ההתפתחות והדעיכה,  של המגוון הביולוגיההדינאמיק

נוף ובהרכב כתמיות ההינה תוצר סופי של מספר גורמים המניעים תהליכי שינוי ב, )בהתאמה

ידי תהליכי -המונע על, ידי הצומח-פער המשאבים מקיף את ההיבטים של עיצוב הנוף על. מינים

שנובעים מתהליכים של , )רמת הכתם(מידה קטן - ושינויים בקנה) ידי הצמח-על(שאבים צריכת מ

דמיון בהרכב מינים מקיף את ההיבטים השונים . משוב חיובי בין ביומסת המעוצים ומשאבים

תנאי סביבה , ידי תהליכים אקלימיים בקנה מידה גדול-המונע על, שגורמים לסינון המינים

 הנובעים מנוכחות כתמי מעצב הנוף בקנה מידה )ביוטיים-ביוטיים וא (מקומיים ומשובי הסינון

 של המגוון הביולוגי המסכם את עיקרי הדינאמיק השילוב של נתיבי ההתפתחות והדעיכה. קטן

 מתבססת על מסלולים משותפים לפערי המשאבים ופערים ההדינאמיק. בנופים מעוצבים ביוטית

 של פער המשאבים ודמיון בהרכב אסופות תהדינאמיקו .כתמי-בהרכב אסופות מינים בנוף דו

אנו מגדירים את ). 6cאיור  (טבעתי יוצרים יחד נתיב , שני המרכיבים של המגוון הביולוגי,המינים

מחזוריות המגוון , יו יחדהמצומדים, המסלול בזמן של מרכיבי המגוון הנופי ומגוון המינים

הוא נובע שמאחר , ולוגי מוצע כאן כהשערה לבדיקהמודל המחזוריות של המגוון הבי. הביולוגי

לינאריות והפרשי זמן בתגובות בין השינויים -מפיתוח רעיוני תיאורטי ומבוסס על הנחות של אי

 תהליכי ההתפתחות הגורסת כיההשערה החלופית . בפערי המשאבים ובדמיון בין האסופות

לינארית הכוללת תהליכי -ערכת לא לא נראית סבירה במ,והדעיכה מתרחשים על אותם הנתיבים

 במודל המחזוריות של המגוון לטבעת בהשערה זו הוספנו). Norgaard and Baer 2005(משוב חיובי 

 נותר  מבנה הנוף הדו כתמי הסופיהשלב בו ,שלב ההתבגרות) 1: שלבי ביניים) 6a,bאיור (הביולוגי 

ב ההתחדשות של המעוצים לאחר של) 2- ו; בתנאי סביבה נתונים לאחר שלבי ההתפתחותיציב

עם הוספת שלבים אלו לשלבי ההתפתחות והדעיכה נקבל מחזוריות מגוון ביולוגי . הפרעה

 שלההתבגרות מאפיינת את השלב שבו תהליך ההתפתחות . )6cאיור (המאופיינת בארבעה שלבים 

רות באזור דל בגשמים שלב ההתבג,  למשל.הפסיפס הנופי הסתיים בהתאם לתנאי הסביבה

יתאפיין בתבניות של נקודות ביומסה ואילו באזור עשיר יותר במשקעים ההתבגרות תאופיין 
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 בשלב ההתבגרות פער המשאבים הגיע לערכו המרבי ומידת הדמיון בהרכב .בתבניות חורים

 . מינימליתו קבועההאסופות בין כתמי המעצב  וכתמי הרקע 

תהליך . לאחר ההפרעה,  ביומסה חדשהמייצריםשלב ההתחדשות מתרחש כאשר מעצבי הנוף 

 עלייה בפער הכוללים, לתהליכי התפתחות כתמי מעצב הנוף, באופן כללי, ההתחדשות דומה

 השערתפי -על. ת המינים בין כתמי המעצב והרקעוהמשאבים וירידה במידת הדמיון בהרכב אסופ

 הינו תהליך תצב ביוטי של המגוון הביולוגי בנוף מעוה הדינאמיק,מחזוריות המגוון הביולוגי

היווצרות הרכבי .  תהליך שבו קיים פער בזמן בין הגורם והתגובה אליושהוא, הקרוי היסטרזיס

דית אלא מתרחשת זמן מסוים לאחר יהמינים האופייניים לכתמים השונים במערכת אינה מי

ליך תה.  ביומסת המעוצים ופערי המשאבים בין כתמי המעוצה והרקע שלכתמיותהצרות והיו

אם אכן הקשר בין . היסטרזיס מצביע גם על הבדלים בנתיבים בין תהליכי הדעיכה  והתחדשות

 אזי באותם תנאים ,המגוון הנופי ומגוון המינים הוא מחזורי ובעל תכונות של מערכת היסטרזיס

זמנית באותה מערכת שתי קבוצות של הרכבי מינים בכתם -של פער משאבים נוכל למצוא בו

באותה אנו צופים כי . )6cראה קו מקווקו באיור  (רקע שמידת הדמיון ביניהם שונההמעוצה וב

 מידת דמיון בהרכב המינים בין כתמי המעצב והרקע גבוהה יותרשרמה של פער משאבים נמצא 

משמעות הדבר שמגוון המינים יהיה גדול יותר במערכת  .בשלב ההתפתחות מאשר בשלב הדעיכה

  .ליכי התחדשות ודעיכהשמתקיימים בה במקביל תה

במידה והשערה זו מתאימה לתיאור .  חיוניתהיאהיפותזת מחזוריות המגוון הביולוגי של  בדיקה

 ניתן יהיה להשתמש בה על מנת לחזות את תהליכי השינוי בזמן של המגוון ,תהליכים בטבע

יים כתוצאה תחזיות אלו חשובות במיוחד לאור העלייה בעצמת ותדירות השינו. הביולוגי בעתיד

חקר המגוון הביולוגי בנופים שעברו שינוי יוכל לסייע להבנת . מהפרעות הפעילות האנושית

 .Boeken et al(הגורמים המניעים את תהליכי ההתארגנות של מספר והרכב הכתמים והמינים 

2005 .(  

 הקשר יש גם משמעות לגבי, לחקר המגוון הביולוגי יש חשיבות מעבר להגדלת המגוון ושימורו

ניסויים רבים הראו שתפקוד המערכת . שבין מגוון ביולוגי ותפקודן של מערכות אקולוגיות

 היפותזת ,לפיכך). Loreau et al. 2001(האקולוגית תלוי במספר ובהרכב המינים במערכת 

יכולה , טוענת שהרכב המינים בנוף מעוצב ביוטי משתנה כל הזמןה ,מחזוריות המגוון הביולוגי

מתרחשים בצורה ) זרימת אנרגיה ומחזור יסודות(התהליכים האקוסיסטמיים  שלרמז גם

השערת מחזוריות המגוון הביולוגי טוענת שהמינים והתהליכים האקוסיסטמיים . מחזורית

בדרך זו טוענת השערת מחזוריות המגוון . קשורים זה בזה דרך תהליכי עיצוב נוף ביוטיים

 - לוגיות תלויה ביכולתנו לקשר בין שלוש רמות ארגוןהביולוגי שהבנת תפקודי מערכות אקו

אסופת (והנוף , )חומריםהאנרגיה ואסופת ה(האקוסיסטימה , )אסופות מינים(החברה הביוטית 

  ).כתמים

  הביולוגימחזוריות המגוון היפותזת  שלת ה ניסוייבחינ

וגי בנופים  המגוון הביולת המחזוריות של המגוון הביולוגי מתמצתת את דינאמיקהיפותזת

ידי - כוללת את תהליכי יצירת הפסיפס הנופי עלמחזוריות המגוון הביולוגי. מעוצבים ביוטית

 רעיון כולל במחזוריות המגוון הביולוגיניתן לראות . הצומח המעוצה והשפעתם על סינון המינים

, לכן. אקולוגיה של הנוףמאקוסיסטימות ווהמקיף עקרונות מתחומי האקולוגיה של חברות 
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לחקר המגוון הביולוגי ככלל ולבחינת " מטריה" עשויה להוות השערת מחזוריות המגוון הביולוגי

  . מודלים הקשורים בחיבור שבין מגווני המינים והנוף בפרטוהנחות , מושגים

  מערכת ניסוי לבחינת היפותזת מחזוריות המגוון הביולוגי 

 נבנתה מערכת מחקרית הכוללת חמישה ימחזוריות המגוון הביולוג  השערתפות שללבחינת התֵק

  הכיסוי  שטח:עוצמת העיצוב הנופימדים של שני מב  השונים,אתרים לאורך מפל הגשם בישראל

הניסוי מתנהל באתרים . הניסוי בעדולם מהווה חלק ממערכת זו.  הנוף של הצומח המעוצהוגובה

 הנעוזרים על מפל משקעים האתרים מפ. רמת הנדיב והר מירון, עדולם, להבים, עבדת: הבאים

לאורך מפל זה עוצמת העיצוב ). מירון(מ בשנה " מ900-ועד ל, )עובדת( בשנה  בממוצעמ" מ100בין 

נמוך של המעוצים כיסוי שטח ה שבו ,בדרום הנופי על ידי המעוצים היא נמוכה ביותר באתר עבדת

 ישנם ,להבים -הבא  באתר . תבנית של נקודות ביומסהנמוכים היוצריםשיחים ומורכב מ) 10%-כ(

בעדולם . )גם כן שיחים נמוכים (40%-כ ופסים ואחוז הכיסוי הוא ותמעברים בין תבנית נקוד

הכוללים שיחים נמוכים , )60%-של ככיסוי (הנראים כמבוך  התבניות של המעוצים הן של פסים

 , וכלה בחורים החל בפסים,ברמת הנדיב אפשר לזהות מספר תבניות. ובינוניים ועצים נמוכים

של  תבניות יוצריםנופים המירון הר תיכוני הצפוף והמפותח ב-בחורש הים. 70%-כבכיסוי של 

  . )100% ( השטח מכוסה כולו בעציםבהם ,חורים ושטחים ללא תבנית

מתוך כלל התהליך המחזורי של , בשלב זה מתמקד הניסוי בבחינת שלבי ההתבגרות והדעיכה

 של שלב ההתבגרות מבוסס על ניטור המערכת במצבה הנוכחי ללא הבחינה. המגוון הביולוגי

בחינת שלב הדעיכה מבוססת על טיפולי ניסויים של הסרת ביומסת הצומח המעוצה מעל . הפרעה

 באמצעות כריתה מלאה של כל הנוף או הסרה חלקית של נוף המעוצים :פני הקרקע בשתי צורות

בפרק  מתואר ,כפי שהוא מתנהל בעדולם,  הניסוי כולומבנה. רעייה של עדרי צאן או בקר מבויתים

1.  

בפערי המשאבים ובמידת הדמיון בהרכב המינים , בטווח ארוך, הניסוי בוחן את השינויים

המהווה מרכיב עיקרי של מגוון המינים במערכות אקולוגיות (בקבוצת הצמחים העשבוניים 

 בספר 4-9ראה פרקים (יים וחסרי חוליות  פרוקי רגלכגוןנוספות אורגניזמים ובקבוצות ) בישראל

  .קרקעית של מעצבי הנוף- כתלות בטיפולים של הסרה חלקית עד מלאה של הביומסה העל, )זה

הניסוי בוחן מספר השערות ספציפיות הנוגעות להשפעת תבנית וכיסוי כתמי המעוצים בפסיפס 

והדעיכה ) כתמית-ערכת הדו של המיהמצב העכשוו(הדו כתמי על סינון המינים בשלבי ההתבגרות 

בשלב . לאורך מפל הגשם וכיצד השפעה זו משתנה )המערכת לאחר מניפולציות של רעייה וכריתה(

היחס שבין מספר המינים בכתם לכלל (עוצמת סינון המינים ) 1: (ההתבגרות הניסוי בוחן את

, ן המינים גוברת האם רמת סינו.על ידי הצומח המעוצה כתלות ברמת עיצוב הנוף) המינים באתר

שינויים בצומח המעוצה מדרום ב כתלות) hump-shaped(פוחתת או מתנהגת כעקומת פעמון 

) 2(; קבוצות טקסונומיות ופונקציונאליות שונותשינויים אלו דומים או שונים בהאם ו ;לצפון

 כתמי תבנית וכיסויהשתנות היחס בין עוצמת הסינון לכתמי המעוצים וכתמי הרקע כתלות ב

 על אסופות המינים של , וברשת האתריםבנפרדאתר כל  ב,השפעת תהליך הסינון) 3 (;המעוצים

דרגות שונות ( קבוצות המאפיינות רמות טרופיות שונות שלמגוון קבוצות טקסונומיות שונות ו

 - ו;  כתלות בפערי המשאבים בין כתמי המעצב וכתמי הרקע ותכונות האורגניזמים,)במארג המזון

אנו משערים כי . תבנית המרחבית של מעצב הנוף המעוצהוה תהליך סינון המינים  ביןקשרה) 4(
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 הכיסוי ה בשטחיעליהשפעה ישירה הנובעת מה: התבנית עשויה להשפיע על הסינון בשני אופנים

דרגת הקיטוע של כתמי השפעה עקיפה כתוצאה מהגברת  ו, יחסית לשטח הרקעים המעוצשל

  . מדרום לצפוןי כתמי המעוצה יד- להרקע ע

קצב הדעיכה בהיבטים של השינויים בפער משאבי הקרקע ) 1: (לגבי שלב הדעיכה הניסוי בוחן את

) 2( ;ועוצמת ההצללה וקצבי העלייה במידת הדמיון בין אסופות המינים בכתמי המעצב והרקע

 מקומם(השינויים באסופות המינים בשלב הדעיכה כתלות בקבוצה הטקסונומית או תפקודית 

סינון המינים וביצירת אסופות במהלך שלב  ,השינויים בפערי המשאבים) 3 (-ו; )במארג המזון

רעייה לעומת כריתה או שילוב של (הדעיכה כתלות במידת ההפרעה לכתמי הצומח המעוצה 

  ). שניהם

קבוצות , )קרינה ונוטריינטים,מים(היעד הסופי של הניסוי הוא לבחון האם משאבים שונים 

קבוצות מרמות טרופיות שונות , )ידקיםיחרקים עכבישים וח ,עשבוניים(יות שונות טקסונומ

גודל , משפיעים על צורת) כריתה ורעייה( וגורמי הפרעה שונים ,)אוכלי צמחים וטורפים ,צמחים(

בעתיד אנו מתכוונים לבחון היפותזות . ומשך הזמן של תהליך הלולאה של מחזור המגוון הביולוגי

  .טווח- באותו מערך אתרים למחקר ארוךות לשלב ההתאוששותדומות הקשור

תוצאות ל ,הואיל וכריתה ורעייה הם כלים ממשקיים היכולים להשפיע על תבנית וכיסוי המעוצים

החלטות קבלת חשובות לצורכי השלכות בדיקת השערת מחזוריות המגוון הביולוגי עשויות להיות 

  .ממשקיות

. גי מקשרת בין שינויים במגוון הנופי לשינויים במגוון המיניםהשערת מחזוריות המגוון הביולו

 לפעול יכול, מגוון המיניםב ווסת את השינויים לשמטרתו, ממשק פעיל של מערכות אקולוגיות

  או שינוי בפסיפס הנופי)השפעה ישירה (הוספת או הפחתה של מינים במערכת: בשתי דרכים

ינים בודדים בלבד והיא נעשית בעיקר להשבה של הדרך הראשונה מוגבלת למ. )השפעה עקיפה(

לממשק לגבי רוב רובם של המינים הדרך היחידה . מינים שנכחדו או סילוק של מינים פולשים

באופן הכוונת אסופות מינים ניתנת לביצוע  .היא לבצע ממשק המכוון להרכב אסופות מיניםיעיל 

ריות המגוון הביולוגי טוענת ששינויים במגוון השערת מחזו. רק על ידי שינויים במגוון הנופימעשי 

 בשטחים של ממשק , לכן.הנופי יובילו למסלולי תגובה אשר לאורכם אסופות המינים משתנות

  .     גבוההמכוון למגוון הנופי יתקיים מגוון אסופות שיאפשר קיום של מגוון מינים

  מעצבי נוף ומגוון ביולוגי: סיכום

כתמים מעוצים  (כתמי- פסיפס נופי דות מעוצה מייצר נוףשל מעצבת מרחביות והיווצרות תבני

 ות וכתמיהצומח המעוצההגודל והארגון המרחבי של כתמי , מספרב מאופייןפסיפס זה . )ופתוחים

 בנוףאסופות המינים . שנוצרת בהשפעת מעצב הנוף המעוצה ביוטיים- א משאבים ותנאיםשל

ון מינים ממאגר המינים בקנה המידה הרחב לאסופות קשורות לתבנית הכתמיות דרך תהליכי סינ

כתוצאה מתהליכי סינון המינים נוצרים בנוף הדו כתמי הרכבי מינים שונים הקשורים . מקומיות

מגוון . אסופותה מגוון  אתאסופות המינים השונות מכתיבות .לכתמי המעצב ולכתמי הרקע

 האקוסיסטמיים של זרימת אנרגיה  ואת מגוון התהליכיםמגדיל את מגוון המיניםהאסופות 

  .ומחזור יסודות
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תהליכי ידי -היווצרות אסופות מינים שונות עלהיווצרות פסיפס נופי של כתמי ביומסה מעוצה ו

. סינון מינים הם שני תהליכי המפתח המקשרים בין מינים וכתמים בנופים מעוצבים ביוטית

צפוי להשתנות באופן מחזורי , ת המגוון הנופי הכולל הן את מגוון המינים והן א,המגוון הביולוגי

  . של הצומח המעוצה)הפרעה(התבגרות ודעיכה , בהתאם לתהליכי התפתחות

, )ייצור ראשוני ועמידות להפרעות: כגון(תהליכים אלו נובעים מהתכונות הביולוגיות של המעוצים 

  .קיותומפעולות ממש) כריתה ורעייה, פהתדירות ועוצמה של שר(שטר הפרעות ממ

ודמיון  המשלבת פערי משאבים, )6cאיור ( את השערת מחזוריות המגוון הביולוגי בפרק זה הצענו

 המגוון הביולוגי בנופים מעוצבי תככלי מרכזי לבחינת דינאמיק,  בין כתמיםבהרכב אסופות מינים

השלכות מחקריות ) 6איור (למסגרת המושגית של מחזוריות המגוון הביולוגי . מעוצים

ומשך ) 6cגודל המעגל באיור (מדי המחזורים במסגרת המחקרית עלינו לבחון את מ. שקיותוממ

עלינו לבדוק . הזמן של מחזורים אלו במערכות האקולוגיות השונות לאורך מפל הגשם בישראל

קבוצות טקסונומיות ופונקציונאליות , את ממדי המחזורים ומשכם לגבי סוגי משאבים שונים

הנתונים הללו חיוניים לקבלת החלטות ממשקיות הקשורות למגוון . ה שוניםשונות וגורמי הפרע

ככלי  ,תיכוני-אם למשל מחליטים על כריתה מבוקרת בחלקים מסוימים של חורש ים. הביולוגי

קבוצות טקסונומיות שונות לאורך זמן לדעיכת יגיבו רצוי לדעת כיצד , להגדלת המגוון הביולוגי

מידע זה יכתיב את עוצמת הכריתה ואת מחזוריות הכריתה במרחב . כתם המעוצה ולהתחדשותו

 מחזוריות ההבנה שלרעייה מבוקרת ככלי ממשקי תקבע על סמך צורת ההפעלה של גם . ובזמן

הבנת הקשר שבין משטר הרעייה ומחזוריות המגוון הביולוגי תוכל לכוון . המגוון הביולוגי

 ומחזוריות ,עוצמתה,  משך הרעייה,הרכבו, ל העדרגוד:  ממשקיות באמצעות רעייה כגוןתפעילויו

  .הרעייה

 למערכת המושגים האקולוגיים מצריכה חשיבה מחדש על מעצבי נוףההטמעה של מושג 

זאת משום שלתהליכי המגוון הביולוגי . התהליכים המווסתים את המגוון הביולוגי ברמת הנוף

שיקום וממשק של המגוון הביולוגי , רהיבטים של שימו לעברמת הנוף ישנן השלכות תיאורטיות 

)Waldhart 2003, Steiner and Kohler 2003 .( אנו טוענים שמושג מעצבי הנוף יוכל להיות שימושי

ושינויים בשימושי ) הארץ-התחממות כדור(בהתמודדות עם בעיות סביבתיות כמו שינויי אקלים 

ם לגרום לשינוי רב בתבניות שינויים במשטרים האקלימיים ובשימושי הקרקע יכולי. קרקע

  .הצומח המעוצה שיביאו לשינויים מרחיקי לכת במגוון הנופי ובמגווני המינים

 כגורם מפתח בתהליכים ברמת הנוף מנחה אותנו אל חיפוש דרכים מעצבי נוףהכללת  ,לסיום

 גם הצגת מושג מעצב הנוף). Boeken et. al. 2005(חדשות לקישור בין מגווני הנופים והמינים 

נוסף לתפקיד .  הצמחית במערכות אקולוגיותביומסהמרחיבה את אופן ההתבוננות על תפקיד ה

, )מזון( הצמחית כמקור בתהליכי זרימת אנרגיה ומחזור נוטריינטים ביומסההקלאסי של ה

 הצמחית כלי לויסות ההטרוגניות המרחבית של צפיפות המשאבים ביומסהמהווים כתמי ה

  .והרכבי המינים בנוף

 משטחו היבשתי של כדור הארץ הוא מערכת דו כתמית של כתמי מעוצים ורקע 40%-הואיל וכ

מחקר וממשק של שטחים אלה מחייב שילוב של הבנת התפקיד הכפול של מעוצים נראה כי 

 , עיצוב הנוף, והשני, צריכת משאבים ושותפות במארג המזון, הראשון:במערכות אקולוגיות

  .וסינון מיניםויסות  משאבים באמצעות 
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  תודות

 - NCEAS(ידי מענק של המרכז לאנליזה וסינתזה באקולוגיה - מחקר זה נתמך באופן חלקי על

National Center for Ecological Analysis and Synthesis (מענק לשחק ; שחק כעמית מחקר. למ

ונאמן . לוצקי אפרבו, .מענק האקדמיה הישראלית למדעים ללובין י; מקרן מקדונל. ומירון א. מ

פרק זה הוא גרסה עברית של המאמר . ומענק קרן אשכול של משרד המדע לכל הכותבים; .ג

Shachak M., Boeken B., Groner E., Kadmon R., Lubin Y., Meron E., Neeman G., 

Perevolotsky A., Shkedy Y. and Ungar E. 2008. Woody Species as Landscape Modulators 

and their Effect on Biodiversity Patterns BioScience 58: 209-221. 
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 שנים מתוך 50ניתוח השתנות הצומח בשמורת עדולם במשך : 3פרק 

  תצלומי אוויר

   ומשה שחקפרנסיס אוקקה ,קרניאליארנון 

  תקציר

וקרקע , שיח ועשבוניים-בני, עצים ושיחים(בעבודה זו חקרנו את השינויים במרכיבי תכסית 

בחלק גדול ומייצג משטח שמורת , )1996 - ו1945בין  השנים ( שנה 51במהלך תקופה של ) חשופה

מטרת . ים היסטורייםנכרומטיאפבעזרת עיבוד וניתוח ממוחשב של סידרת תצלומי אוויר , עדולם

טווח בפיזור הצומח המעוצה ולקשור את השינויים -המחקר להעריך ולכמת דגמי שינויים ארוכי

עבודה נעשתה באמצעות שיטות שונות של ה. )ופנות, שיפוע, גובה(למשתני טופוגרפיה מקובלים 

שלוש חלוקה ל) 2(; עיבוד מקדים של התצלומים) 1 (:ם עיקריים שלביהארבעעיבוד תמונה וכללה 

ניתוח ) 4 (- ו;  העיתייםשינוייםהזיהוי ) 3 (;מרכיבי תכסית של )Classification(קבוצות סיווג 

) 1 (: הבאותסקנותר הניב את המהמחק .תבליט בהתייחסות למשתני בצומח המעוצהשינויים 

לאבחון הם ניתן להשתמש בהמשמעותיות של תצלומי האוויר ההיסטוריים למרות המגבלות 

 היתרונות הבולטים של תצלומי האוויר הוא .התכסית מרכיבישינויים עיתיים ומרחביים של 

, הטובהוהרזולוציה המרחבית ) 1996 – 1945(סידרת הזמן הארוכה המתעדת את שטח המחקר 

אובחנה ) 2(; ומקרקע חשופה, המאפשרת להבחין בעצים בודדים ולהפרידם משיחים ועשבוניים

  בשיא הגיע כיסוי. בתקופת המחקר)עצים ושיחים גדולים(צומח המעוצה כיסוי הבעליה עקבית 

, הוכח.  וצומח העשבונישיח-בניכיסוי בביל אובחנה ירידה עקבית במק .36%-  להמעוצים

כי במשך השנים כיסוי המעוצים גדל על חשבון בני השיח , טטיסטית גבוההבמובהקות ס

השטחים החשופים כוללים בעיקר . נמצא שינוי באחוז כיסוי הקרקע החשופה לא .יםוהעשבוני

העלייה המשמעותית ביותר בכיסוי ) 3(; משטחי סלע חשופים ודרכים ולכן לא התפתח בהם צומח

 - ל1945 בני השיח והעשבוניים התרחשו בעיקר בין השנים המעוצים ובמקביל הירידה בכיסוי

תהליך זה נבע ככל הנראה מהשינויים המדיניים שחלו בשטח והתהליכים האקולוגיים . 1956

הפסקת משטר ההפרעות אפשרה .  הפסקת הרעייה וכריתת העצים להסקה–הנגזרים מהם 

שינוי ) 4(;  כיסוי המעוציםהתפתחות טבעית בין סוגי הצמחייה השונים והביאה להתפשטות

, )אזורים שטוחים( בעיקר באזורים הגבוהים ובשיפועים הנמוכים התרחשצים ועמבכיסוי ה

לשינויים ) 5( ;לפנותצים ועמ לא נמצא קשר משמעותי בין שינוי כיסוי ה.כלומר לאורך הרכסים

עוצים על התפשטות מרחבית והגדלת השפע של מינים מ: אלה משמעויות אקולוגיות בולטות

יצירת בתי גידול חדשים ובמקביל הצטמצמות מרחבית והקטנת השפע של , הרכסים והמדרונות

  . והתייצבות והתבססות של חברות העשבוניים בגיאיות, מיני העשבוניים על המדרונות
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Abstract 

The paper describes an investigation of changes in three land cover classes (woody 

vegetation (trees and big shrubs), small bushes and herbaceous, and bare surfaces).  

The research was conducted in a major and representative section of the Adullam 

Natural Reserve, Israel, over a period of 51years (from 1945 to 1996), using digital 

image processing of historical panchromatic aerial photographs. The aim of the 

investigation was to evaluate and quantify long-term changes in the spread of woody 

vegetation with respect to common topographic variables (elevation, slope, aspect). 

The study made use of the application of analytical methods based on digital image 

processing and comprised four main components: (1) image pre-processing; (2) 

classification; (3) change detection analysis; and (4) analysis of woody vegetation 

changes with respect to topography. The following issues were concluded: (1) Despite 

of the significant limitations of historical aerial photographs, they can be used for 

observing spatial and temporal variations of different land cover classes. The main 

advantages of aerial photographs are the existence of a long series of these (1945 – 

1996), covering the research area, and their good spatial resolution that enables to 

distinguish between individual trees and the other land cover classes; (2) Continuous 

increase of the woody vegetation was observed along the research period while a 

gradual decries of the small bushes and herbaceous was observed in parallel. In the 

climax stage, woody vegetation covered 36% of the study area. No change was 

observed in the cover of the bare surfaces since they are mainly composed of exposed 

rocks and dirt roads;  (3) The most pronounced increase in the woody vegetation 

occurred between 1945 and 1956, probably due to the new political situation 

(establishing of the State of Israel in 1948) and the consequent ecological processes. 

At that time grazing and woodcutting for burn material were stopped. While the 

anthropogenic disturbance was terminated, the natural development of the different 

vegetation classes was made possible, and thus woody vegetation cover was spread;  

(4) The change of the woody vegetation occurred especially in the high elevated areas 

(along ridges) and low-sloped areas (both are flat areas). No statistical connection was 

found between the aspect and woody vegetation cover; (5) The above-mentioned 

changes have several prominent ecological meanings: spatial distribution and increase 

of the woody vegetation bio-diversity in ridges and slopes; formation of new habitats; 
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a parallel decrease of small bushes and herbaceous along the slopes; and colonization 

and stabilization of herbaceous in the ephemeral steams (wadies). 

 
  מבוא

וקרקע , בני שיח ועשבוניים, עצים ושיחים(בעבודה זו חקרנו את השינויים במרכיבי תכסית 

בחלק גדול ומייצג משטח שמורת , )1996 - ו1945בין  השנים ( שנה 51במהלך תקופה של ) חשופה

בגווני (ים נכרומטיאפ) א"תצ(בעזרת עיבוד וניתוח ממוחשב של סידרת תצלומי אוויר , ולםעד

טווח בפיזור הצומח -מטרת המחקר להעריך ולכמת דגמי שינויים ארוכי. היסטוריים) אפור

העבודה כללה . )שיפוע ופנות, גובה(המעוצה ולקשור את השינויים למשתני טופוגרפיה מקובלים 

  .נליטיות של עיבוד תמונה ממוחשב ולוותה בניתוח סטטיסטישימוש בשיטות א

מרווחי זמן ) 1: (בין אלה ניתן למנות. לתצלומי אוויר חסרונות רבים המקשים על ניתוחם

חוסר התאמה ) 3(; אומטריים בתוך התצלום הבודדיעיוותים ג) 2(; בין התצלומיםמשתנים 

אומטרית בין יחוסר התאמה רדיומטרית וג) 4(; אומטרית בין רצפים של תצלומיםירדיומטרית וג

לשימוש . ועוד; איכות תצלומי האוויר הישנים ירודה למדי) 5(; תצלומים מתקופות שונות

  התצלומים מוגבלים למידע –בתצלומי אוויר פאנכרומטיים לחקר צמחיה חסרון מוכח נוסף 

במקרה .  לשחור מוחלטי אפור מלבן מוחלטכלומר להשתנות גוונ, ספקטראלי בערוץ מידע אחד

, gray levels (GL)מונחים המקצועיים נקרא בה(מספר רמות האפור ,  של עיבוד ממוחשב

תלוי ) brightness value (BV)או ערך הבהירות , digital number (DN)המיספר הדיגיטלי 

  . המשמשת לסריקה ולעיבודסריקה של התצלום המודפס ומערכת המחשובשלבי הב

מחקרים רבים בעבר השתמשו בניתוח תצלומי אוויר כאמצעי יעיל להפקת , אלהחרף חסרונות 

 Barnes 1989, Hudak and Wessman 1998, Tuner et al. 1996, Carmel(נתוני צומח אמינים 

and Kadmon 1998, Kadmon and Harari-Kremer 1999( . יםפאנכרומטילשימוש בתצלומים ,

; תוצר הנפוץ והזמין ביותרהזהו ) 1: ( מספר יתרונות חשובים,על אף החסרונות המצוינים מעלה

בישראל (זה המידע המרחבי היחיד שניתן למצוא עבורו רצפי מידע לאורך הזמן הארוך ביותר ) 2(

) 3( -ו; )1972 לעומת הדמייות לווין רק משנת 20-קיימים תצלומי אוויר כבר מתחילת המאה ה

עובדה ההכרחית , ב לאין שיעור מזה של הדמייות לוויןטו) רזולוציה(כושר ההפרדה המרחבי 

. עשבונית או קרקע חשופה נמוכה וצמחיה ו ה בין צמחים מעוצים עץ בודד ולהבחנולזיהוי שיח א

 לתוצר יקר ערך להפקת מידע על דגמים של יםפאנכרומטיסיבות אלה הופכות את התצלומים ה

 Barnes 1989, Kadmon( תהליכים בצומח שנתיים ארוכים ועל קצב התרחשות של-שינויים רב

and Harari-Kremer 1999( .התצלומים הפאנכרומטיים הם המשאב הגדול ביותר הזמין , לפיכך

, לחקר דינמיקת הצומח והמשאב היחיד באמצעותו ניתן לבצע מחקר ברזולוציה מרחבית גבוהה

  .יםוסוקר ברטרוספקטיבה טווחי זמן ארוכ, המקיף שטחים נרחבים יחסית
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  שיטות
 ’34°56קואורדינטות מרכזיות  , מישור החוף הדרומי יהודה בשמורת עדולם נמצאת בשפלת

, 1956, 1945 נבחרו שבעה סטים של תצלומי אוויר מהשנים ).'א1איור ( צפון ’31°39 -מזרח ו

מכסים המתוכם נבחרו התצלומים . המכסים את השמורה, 1996 -  ו1984, 1980, 1967, 1965

  ). 'ב1איור (במרכז השמורה ,  דונם1728בגודל  ,ח המחקראת שט

 

 המחקר איזור של פנכרומטי אוויר לתצלום דוגמה, )'א (עדולם שמורת של מיקום מפת: 1 איור
  ).'ב(

 

- וERDAS Imagine version 8.6  -הניתוחים בוצעו בשתי חבילות תוכנה לעיבוד תמונה 

Matlab version 6.5.שלבי עבודהה שיטת הניתוח מורכבת מארבע :  

 א

 אזור המחקר

שמורת 
 עדולם

 ב
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שלב הכנה זה כולל איסוף חומר הגלם ושלבי עיבוד ראשוניים : עיבוד מקדים של התצלומים )1

שלבי העיבוד הראשוני כוללים סריקת . םהמשמשים להכנת התצלומים קודם לניתוח

 geometric and(תיקון עיוותים גיאומטריים ורדיומטריים , התצלומים האוויריים

radiometric distortions( ,חיבור צילומים שונים להרכבת תמונת פסיפס של כלל השטח ,

ובחירת האזורים , )georeferenced( הגיאוגרפית תייחוס התמונה לרשת הקואורדינאטו

  .בתצלום המתאימים לגבולות אזור המחקר

איות מהתצלומים הלא יצירת מפות נוש: )Classification( חלוקה לקבוצות סיווג  )2

צומח מעוצה (מח השונים והמפות הנושאיות מכילות מידע על כמות ופיזור סוגי הצ. מעובדים

 image-to-image ('לנרמל'בתהליך זה אין צורך . בשטח המחקר) וצומח עשבוני נמוך

radiometric normalization ( לא ש מאחר זהביחס לזה את התצלומים מהשנים השונות

, אף על פי כן). Lunetta and Elvidge 1996(וואה לאיתור שינויים בין תצלומים נעשית הש

 יחס אחיד בין גווני  עלעל מנת לשמורזה  ביחס לזהבוצע תיקון רדיומטרי של התצלומים 

בשלב זה של המחקר עובדו גם המפות של קבוצת סיווג העצים . האפור לכל שבעת התצלומים

לשפר את הייתה  המטרה. ות את אחוזי כיסוי הצומח המעוצההמייצג) raster(למפות שריג 

תוך הפחתת ההשפעה של , יכולת ההשוואה בין התצלומים ויעילות איתור דגמי השינוי

 .שגיאות הנובעות מהייחוס הגיאוגרפי

 וחילוץ זו לזותהליך איתור השינויים מבוסס על השוואת המפות הנושאיות : זיהוי שינויים )3

 . בכמות ובפיזור המרחבי של מרכיבי התכסית השונים עם הזמןמידע על ההבדלים

ניתוח בחינה של תוצאות : ניתוח שינויים בצומח המעוצה בהתייחסות למשתני תבליט )4

הקצב של תהליכי השינוי בצומח המעוצה והדגמים של השינוי במרחב ביחס למשתנים 

 ).ופנות, שיפוע, גובה(הטופוגראפיים 

  מקורות מידע לניתוח

מרי הגלם העיקריים במחקר זה היו שבעה סטים של תצלומי אוויר פנכרומאטיים המכסים את  חו

). 1טבלה  (1996- ו1984, 1980, 1967, 1965, 1956, 1945התצלומים מהשנים . שמורת עדולם

למעט . 1:26,000 -  ל1:12,000הנע בין , לכל אחד מהתצלומים המקוריים קנה מידה שונה

בכל השנים האחרות נעשה שימוש ,  נאלצנו לחבר שתי הדפסותושב, 1945התצלום משנת 

נוסף על תצלומי האוויר השתמשנו במפת רום . בתצלום בודד המכסה את כל שטח המחקר

 מטר המכסה את שטח המחקר 25ברזולוציה של ) Digital Elevation Model ,DEM(דיגיטלית 

)Hall 1993 .(  

  עיבוד מקדים של התצלומים

 בלתי TIFFים נסרקו בסורק דיגיטלי ונשמרו כקובצי מחשב בגווני אפור בפורמט כל התצלומ

 את כולם למערכת קואורדינטות בעלת נועל מנת להכין את התצלומים להשוואה יישר. מכווץ

 לרשת 1984של התצלום משנת ) orthorectification( יישור ביצענולצורך כך . ייחוס משותף

קבענו בשטח . )orthobase module באמצעות ( ERDAS Imagineבתוכנת , ישראל החדשה
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התצלום המיושר .  )GPS(נקודות ייחוס ליישור בעזרת מדידות במכשיר איכון לוויני המחקר 

שיטת עבודה זו .  שימש כתצלום ייחוס אליו הותאמו התצלומים משאר השנים1984משנת 

שני ). Israel et al. 1997(יים הוכחה כטכניקה אמינה לרישום תצלומים לזיהוי וחקר שינו

ידי - שולבו לקבלת תצלום פסיפס המכסה את כל שטח המחקר על1945התצלומים משנת 

ERDAS Imagine Dataprep Module .  

  

  .פירוט תצלומי האוויר ששימשו כמקורות לנתוני המחקר. 1טבלה 
  תאריך התצלום  קנה מידה בקירוב מספר תצלום   מספר סט

  1945,  בינואר5  1:14000, 1:12000  6068, 6022  1

  1956, ספטמבר  1:25000  7243  2

  1965,  באוגוסט21  1:14000  5207  3

  1967,  ביוני19  1:26000  6164  4

  1980,  בנובמבר29  1:12000  000316  5

  1984,  בפברואר24  1:13000  113467  6

  1996,  במרץ30  1:12000  1489  7

  

וגרפית נחתך החלק המכסה את אתר המחקר בעזרת מכל אחד מהתצלומים המיושרים גיא

שסומן על מפה ברשת ) common area of interest polygon(פוליגון אחיד של שטח העניין 

בוצע , מבחינת גודל התצלום וקנה המידה, על מנת ליצור אחידות בין התצלומים. ישראל החדשה

רוחב במטר אחד וגודל תצלום אחיד בכול התצלומים לרזולוציה של ) שינוי צורה וגודל(עיבוד 

למעט זה , רוב התצלומיםשמאחר  .Matlab- באמצעות תוכנית ב, פיקסלים1592 אורך ו1781

 רדיומטרי של כל התצלומים ביחס לתצלום 'נירמול'בוצע , הורכבו מתצלום בודד, 1945משנת 

בכדי לקבל  ,ERDAS Imagineידי פרוצדורה להתאמת היסטוגרמות בתוכנת -  על1945משנת 

  .ערכי אפור אחידים לכל סידרת התצלומים

  )Classification(חלוקה לקבוצות סיווג 

מטרת החלוקה לקבוצות סיווג במחקר זה הינה ליצור תצלומים נושאיים המציגים : סיווג צומח

וקרקע , )שיחים ועשבוניים(צומח אחר , ) ושיחיםעצים(צומח מעוצה  –את פיזור מרכיבי התכסית 

-  סיווג לערכנובכל אחד מהתצלומים . פני כל שטח המחקר ובכל סידרת התצלומים- על– חשופה

מתוך . ERDAS Imagineבתוכנת ) unsupervised(ידי מודול סיווג בלתי מונחה  - קבוצות על10

, ציםועמ המאפיינות ים שלוש קבוצות הסיווגבחרנו אתהחתימות של הסיווג הבלתי מונחה 

 סיווג מונחה –שלב הבא לקבוצות אלה שימשו . וקרקע חשופהשיחים וצומח עשבוני 

)supervised ( בשיטת מיוןmaximum classifier. מציג דוגמה של תוצר הסיווג לשלוש 2 איור 

  .  1984הקבוצות לשנת 
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ליצירת מפות שריג , -Matlabבאמצעות תכנית ב, התצלומים הנושאיים עברו עיבוד נוסף

מפות אלה ).  פיקסלים10×10( מטר 10×10ברזולוציה של ) raster(המורכבות מרשת תאים 

מפת צפיפות העצים נבנתה . צים ומכסות את כל שטח המחקרועממייצגות את צפיפות כיסוי ה

צים ועמצפיפות ה. צים בכל תא במפהועמידי ספירת מספר הפיקסלים שסווגו בקבוצת ה-על

רה לערך בסולם גווני האפור של המפה ידי הפיכת ערך הצפיפות חז-הנמדדת מוצגת במפות על

 בתא שהורכב ממאה פיקסלים בתצלום מקביל לצפיפות שיחים/ עצים100למשל ערך צפיפות של (

צים כמייצגות ועמהתייחסנו למפות ה). 255,  יהיה שווה לערך אפור מקסימאלי ולכן100%של 

מפות שריג של אחוזי באותו אופן הוכנו .  בתצלומי האוויר והשיחיםאת אחוז כיסוי העצים

  .ידי קרקע חשופה-ועל) שיח ועשבוניים-בני(ידי צומח נמוך - הכיסוי על

  

 

  ).1984 לשנת דוגמה (תכסית קבוצות לשלוש המחקר אזור סיווג תוצר: 2 איור

 רבים נותיתרו ישנם. הניתוח של הבאים בשלבים השינויים לזיהוי שימשו הנושאיות השריג מפות

 המפות; )classified images (מסווגים תצלומים במקום) grid images (שריג במפות לשימוש

 תהליך את מייעלות ובכך) זה במקרה, עצים (בניתוח המטרה אובייקט את מדגישות הנושאיות

 את מפחית נושאיות במפות השימוש, כן כמו. המגמות וניתוח זה באובייקט השינויים איתור

 תצלומי של הגיאוגרפי בייחוס משגיאות הנובעות השינויים זיהוי בתהליך לשגיאות הסיכוי

  .אלו למפות המקור
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 נעשה הניתוחש מאחר בשטח הצומח מרכיבי לזיהוי שדה עבודת נעשתה לא: מהשדה אמת נתוני

, זה במחקר ניתן לא, מכך יתרה). 1996 עד 1945 משנת (בלבד היסטוריים תצלומים סידרת על

 מודלים נמצאו שלא מכיוון לסיווג כמדד הצמחייה גובה מדידות פי-על הצומח את ולסווג לזהות

  .המחקר אזור של התצלומים עבור) מדייםמ- תלת (קופייםסטריאוס

לא ניתן לבצע בדיקה של מידת הדיוק בסיווג מול נתוני אמת שמאחר : הערכת דיוק הסיווג

 מספר פרוצדורות במטרה להבטיח עקביות ננקטו, זמינות נתוני האמת-כתוצאה מאי, מהשטח

של ) unsupervised classification(בוצע סיווג בלתי מונחה , ראשית; בסיווג בכל מערך הנתונים

בוצע זיהוי ויזואלי של הצומח בתצלומים , שנית;  קבוצות סיווג10 -כל מערך התצלומים ל

בוצע תהליך סיווג מונחה , לישיתש; הבלתי מונחהסיווג ההגולמיים לאימות טביעות האצבע של 

)supervised ( של עשר קבוצות הסיווג ובדיקה של מידת דיוק על ידי שימוש בקבצי מרחק של

יוצרו תצלומים חדשים המציגים את החלוקה לשלוש קבוצות , לבסוף .Imagine ERDASתוכנת 

  .וקרקע חשופה, שיח וצומח עשבוני-בני,  ושיחים עצים–סיווג 

  ציםועצמחים המיים בניתוח שינו

תהליך ניתוח השינויים מבוסס על שימוש בסדרת תצלומים משנים שונות על מנת לאתר הבדלים 

הנחת היסוד מאחורי השימוש בנתוני חישה מרחוק לזיהוי שינויים היא . בין מרכיבי התכסית

 radiance (ששינויים בכיסוי השטח באים לידי ביטוי בשינויים בקרינה המוחזרת מפני כדור הארץ

values ( אשר נמדדת ונרשמת בנתוני החישה מרחוק)פותחו ). תצלומי האוויר במקרה הנוכחי

 ,Byrne et al.1980, Fung and LeDrew 1987(מגוון שיטות לניתוח שינויים בין תצלומים  

Singh 1989, Lambin and Strahler 1994, Ridd and Liu 1998, Sunar 1998, Mas 1999, 

Sohl 1999, Rogan et al 2002, Lillisand and Kiefer 2000, Lunetta and Elvidge 1998 .(

 כיעילה ביותר Image Differencingבמחקר זה בחרנו להשתמש בשיטת ההחסרה בין תצלומים 

- שיטת ההחסרה הינה שיטה יעילה ופשוטה לאיתור שינויים בתצלומים חד. למטרות הפרויקט

לאיתור שינויים במגוון סוגים של הערכות ) אלגוריתם(ה ביותר כתהליך שיטה זו נפוצ. ערוציים

לשיטה יתרונות רבים מבחינת . כפי שבוצע במחקר זה, סביבתיות וביחס לגורמים טופוגרפיים

שיטת ההחסרה בין תצלומים לאיתור . ופענוח התוצרים, קלות הניתוח, פשטות החישובים, דיוק

ההפרש בין ערך האפור מתאריך אחד לערך של , תא בתמונה כל עבור,  מבוססת על חישובשינויים

 מייצג את מידת תא מפה חדשה שבה הערך בכל וייצור,  בתצלום מתאריך אחרתאהאפור באותו 

לעומת אזורים בשטח שהשתנו , הפרשים אפסיים מפה שלא חל בהם שינוי יהיובבאזורים . השינוי

החולשה העיקרית , יחד עם זאת. ליליים או חיובייםש, ובהם תוצאות החישוב יתנו ערכים גבוהים

אומטרית של התצלומים ובהתאמה יגהשל השיטה נובעת מרגישות התוצאות לשגיאות בהתאמה 

השלב החשוב והקריטי בשיטה הוא ). Lillisand and Kiefer 2000, Mas 1999(הרדיומטרית  

.  המיוצרת בסוף התהליךקביעת ערך הסף הנחשב לשינוי משמעותי במפת חישוב ההפרשים

במחקר זה השתמשנו במספר פרוצדורות לטיפול בערך הסף של השינויים המבוססות על כך 

הסיכויים לטעויות . שההחסרה בין תצלומים בוצעה על מפות מסווגות ולא על תצלומי המקור

ההחסרה נעשית על תאי מפה שהנובעות משגיאות בייחוס השטח בין התצלומים פוחתות מאחר 

המציגות את ,  השימוש במפות הנושאיות. מטר10×10המייצגים יחידות שטח של , גדולים יחסית
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מסיבות אלו בחרנו . מקל גם על תהליך בחירת ערך הסף לשינוי, צים בכל תא במפהועמאחוז ה

  . עיבוד וסיווג התצלומיםיהחסרה לאחר שלבאת הבמחקר זה לבצע 

  

  

  ניתוח התבליט הטופוגרפי

ט הטופוגרפי במחקר נועד לבחון את הקשר בין השינויים בכיסוי מרכיבי התכסית ניתוח התבלי

  .לאורך שנות המחקר) ופנות, שיפוע, גובה(בשטח המחקר לבין משתני התבליט 

עובד לקבלת מודל ',  מ25ברזולוציה של , של שטח המחקר) DEM(מודל תבליט דיגיטלי 

לאחר מכן בוצע עיבוד של אותו מודל . ומיםבהתאם לרזולוציה של התצל',  מ1ברזולוציה של 

עיבודים אלו כללו ניתוח של .  עליהם יתבסס המשך הניתוח,להפקת משתני השטח הטופוגרפיים

. ופנות, שיפוע,  ליצירת שלוש מפות נושאיות המסווגות את שטח המחקר לקבוצות גובהDEM-ה

 לשבעה מקטעים ERDAS Imagine-הסיווג לקבוצות גובה בוצע בתהליך סיווג בלתי מונחה ב

סיווגים . Matlabולאחר מכן חושב טווח הגבהים המאפיין כל קבוצת סיווג בעזרת תוכנית 

-נעשו בעזרת כלים לניתוח טופוגרפי ב, לארבעה מקטעי שיפוע וארבעה מקטעי פנות, נוספים

ERDAS Imagine .ן בוצעה התאמה מרחבית בין מפות הטופוגרפיה והמפות של ההבדלים בי

 על פי משתני תצלומים ולאחר מכן יוצרו מפות חדשות המציגות את מידת השינוי בקבוצות סיווג

  ).ERDAS Imagine-באמצעות מודל מרחבי שפותח ב (התבליט

  

 ידי-על המכוסה השטח. המחקר שנות במשך התכסית קבוצות שלוש של הכיסוי אחוז: 3 איור
 המעוצה הצומח כיסוי, ) (המפוספסים העמודות במקטעי מיוצג) ועשבוניים שיח-ניב (נמוך צומח

  ). (האפורים במקטעים החשופה והקרקע)  (הלבנים במקטעים) גדולים ושיחים עצים(
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  מעוצה עם הזמןשינוי כיסוי הצומח ה

תוצאות סיווג תצלומי האוויר מראות כי מרכיב התכסית העיקרי בשטח שמורת עדולם הוא 

-בני. ואלת המסטיק, בר זית, אלה ארצישראלית, בעיקר אלון מצוי ,)60%-כ ( והשיחיםהעצים

). 3איור ( הנותרים 10% את והקרקע החשופה,  מהשטח30%- וצומח עשבוני מרכיבים כשיח

 מראה כי אחוזי הכיסוי של מרכיבי התכסית אינם קבועים וחלים שינויים בין 3 יור א,אולם

צים ועמכיסוי הב, אולם מובהקת סטטיסטית, חלה עליה הדרגתיתעם השנים . תצלום אחד לאחר

  .  )'א4איור  (באזור המחקר

  

, )'ב (ועשבוניים שיח-בני -  הנמוך הצומח ,)'א (המעוצה הצומח של הכיסוי אחוז שינוי: 4 איור
  .המחקר שנות במשך) 'ג (החשופה והקרקע

  
, 1996, המחקר תקופת בסוף .המחקר שנות בכל הנמוך, 27%-כ ציםועמה כיסוי היה 1945 בשנת

 ירידה חלה, במקביל. 36%-מ למעלה, 1984 בשנת נצפה הכיסוי שיא. 34%-כ הכיסוי היה
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R
2
 = 0.78

p = 0.01

25

27

29

31

33

35

37

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
שנים

 (%
 ) 
ה

וצ
ע
מ

ח 
מ

צו
י 

סו
כי

y = -0.19x + 430.54

R
2
 = 0.76

p = 0.006

50

52

54

56

58

60

62

64

66

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

(%
) 
ם

יי
ונ

ב
ש

עי
 ו
ח
שי

י 
בנ

י 
סו

כי

y = 0.002x + 7.07

R
2
 = 0.005

9

10

11

12

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
שנים

(%
) 
ה

פ
שו

ח
ע 

ק
ר
ק

י 
סו

כי

)א(  

)ג(  

)ב(  



 56

 ועשבוניים שיח-בני של נמוך צומח ידי על המכוסים בשטחים ,תסטטיסטי ומובהקת הדרגתית

, המחקר תקופת בסוף. שניצפה ביותר הגבוה, 63% -כ זה כיסוי היה 1945 בשנת. )'ב4 איור(

 את משלים 'ג4 איור .53% של מינמלי כיסוי מצאנו 1984 בשנת .55%- כ הכיסוי היה, 1996

 ,המחקר תקופת לאורך בכיסוי משמעותי ינויש חל לא. החשופה הקרקע כיסוי לגבי הנתונים

 הסטטיסטית המובהקות חוסר .אחר לתצלום אחד תצלום בין בודד 1% עד של תנודות למעט

  .  זאת תצפית מחזקת

צומח העשבוני שיח ו-המעוצים לעומת הירידה בכיסוי בני של העלייה בכיסוי ות ההפוכותהמגמ

מצאנו כי  .ם קשר בין שני מרכיבי תכסית אלהקיי על מנת להוכיח כי אכן ,ת ניתוח נוסףודורש

מתאם סטטיסטי גבוה בעשבוני שיח וצומח -בניצים לכיסוי ועמבין כיסוי הקיים יחס הפוך 

צים ועמכי העלייה בכיסוי ה, עם כך,  מסקנתנו).5איור  (ומובהק סטטיסטית) R2=0.98(במיוחד 

  . והעשבונייםשיחהבני באה על חשבון הירידה בכיסוי 

  

  .המעוצה הצומח כיסוי באחוז כתלות הנמוך הצומח כיסוי אחוז: 5 איור
  

 אינו קצבם, המחקר תקופת במשך בהדרגתיות מתרחשים מעלה המתוארים שהשינויים למרות

 את מראה 'א6 איור .הבסיס כשנת 1945 -ל מתייחסו העיתיים השינויים את מציג 6 איור. קבוע

 -כ של עלייה (1956-1945 השנים בין חלים העיקריים השינויים כי ומלמד בכיסוי השינוי ערכי

 1980 לשנת 1967 שנת ובין) והעשבוניים השיח בני בכיסוי 4%-כ של וירידה ציםועמה בכיסוי 3%

 כי לציין יש). והעשבוניים השיח בני בכיסוי 5.5%-כ של וירידה ציםועמה בכיסוי 6%-כ של עלייה(

, כאמור ,נשאר החשופה הקרקע שטח. ציםועמה לכיסוי ראי תמונת הוא עשבונייםו שיח- בני יכיסו

 השינוי קצב את להראות טיבימ 'ב6 איור. ודרכים סלעים בעיקר כולל זה שטחש מאחר שינוי ללא

 השינוי 1967 שנת עד מכן לאחר. 1956-ל 1945 בין מתון שינוי חל כי נראה. התכסית במרכיבי

 -ל 1984 שנת בין .1984 לשנת 1967 שנת בין חל יותרב המשמעותי השינוי .וזניח לימינימ היה

 וציםעמה בכיסוי 8%-כ של עלייה הוא המצטבר השינוי כל סך. קל ושינוי מגמה היפוך חל 1996

  .נמוךה הצומח בכיסוי 8%-כ של וירידה

  ציםועמה השפעת משתני טופוגרפיה על שינויים בכיסוי

y = -x + 89.3

R
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p < 0.005

52

54

56

58

60

62

64

66

25 27 29 31 33 35 37

כיסוי צומח מעוצה (% )

 (%
 ) 
ם

יי
ונ

שב
וע

ח 
שי

י 
בנ

י 
סו

כי



 57

מופיעה , מעל מפלס מי הים'  מ391 -ל'  מ308בין ,  לשבעה מקטעי גובהחלוקת שטח המחקר

, שיפוע,  גובה–השפעת משתני הטופוגרפיה בחרנו לתאר את , בהמשך לניתוח הקודם. 7באיור 

עשבוני נמצא במתאם גבוה  וצומח שיח- בניהוכח כי כיסוי שצים מאחר ועמרק על כיסוי ה –ופנות 

 השינויים עם הזמן .משתנהאינו ש שינוי הקרקע החשופה כמעט צים ואחוזועמוהפוך מזה של ה

 משבעת המקטעים בפילוג למשתני התבליט מופיעים ד בכל אח1945צים מאז ועמבאחוז כיסוי ה

המאפיינים את , )' מ391 - 377( מלמד כי באזורים הגבוהים ביותר בשטח 'א8 איור .8באיור 

 26%-כ, צים בכל התקופות שנבחנוועמיסוי החלה העלייה הגדולה ביותר באחוז כ, הרכסים

מקטע זה בולט . 31%-כ, 1956- ל1945 ביותר במקטע זה חל בין בשנים דולהשינוי הג. בממוצע

כלומר באזורים הנמוכים יותר של , במקטעי הגובה האחרים. באחוזי השינוי משאר מקטעי הגובה

  . 15%-  ל10%בין בממוצע השינויים נעו , שטח המחקר

  

 מעוצה צומח - התכסית מרכיבי שלושת של) 'ב (המצטבר השינוי וקצב) 'א (השינוי קצב: 6 איור
  .המחקר שנות במשך -) --�-- (חשופה וקרקע) -�- (נמוך צומח, )- �-, ושיחים עצים (גבוה

  
.  מעלות45 - ל0ן צים בפילוג לארבעה מקטעי שיפוע ביועמ מציג את השינוי בכיסוי ה'ב8איור 

, השינוי הרב ביותר.  עם העלייה בשיפוע המעוציםנראה כי קיימת ירידה הדרגתית של אחוז כיסוי

הקשר בין השינויים בכיסוי .  מעלות10 בממוצע חל בשיפועים הנמוכים ביותר של עד 79%-כ

נים הן  באזור המחקר קיימים שיפועים מתו.ת עם הזמן משמעותיהמעוצים והשיפוע לא משתנה
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שילוב ממצא זה עם תוצאות ניתוח השינוי עם הגובה מלמד כי . לאורך הגאיות והן ברכסים

שיפועים ב.  לאורך הרכסים–קרי , השינוי הגדול ביותר אכן התרחש רק באזורים הגבוהים ביותר

 מעלות 20- ל11מקטע השיפוע שבין בשטחים הנכללים ב.  שינויים קלים יותרהיוהתלולים יותר 

- שינוי ממוצע של כמצאנו מעלות 30- ל21מקטע השיפוע שבין ב ,21%-  שינוי ממוצע של כנוצאמ

 גם בשיפועים הגבוהים .וציםעמ כלל שינוי בכיסוי הלא היה מעלות 31-ובשיפוע הגדול מ, 0.2%

  . הבדלים משמעותיים עם הזמןלא חלויותר 

  

 מפלס מעל שונים גובה טווחי מייצגים הצבעים. המחקר אזור של ידיגיטל תבליט מודל: 7 איור
  .הים פני

  

, מזרח,  צפון–עצים בפילוג לארבעה מקטעי פנות שיחים וה מציג את השינוי בכיסוי ה'ג8איור 

 .מתפנות מסוישינוי בכיסוי המעוצים ייחודי ל דגם מצאנוניתוח נתונים אלה לא ב .ומערב, דרום

 משמעותי ללא שינוי,  בממוצע26%- ל24%נעים בין השינויים  מצאנו בארבעת מקטעי הפנות

  .לאורך תקופת המחקר

308-341 341-350 350-357 357-363 363-367 369-377 377-391 

)הים פני מפלס מעל' מ (גובה מרווחי  
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 גובה: תבליט משתני לפי המחקר שנות במשך המעוצה הצומח כיסוי באחוז השינוי פילוח: 8 איור
  ).'ג (המדרון ופנות, )'ב (המדרון שיפוע, )'א (טופוגרפי

  
   ומסקנותסיכום

וקרקע ,  ועשבונייםשיח-בני,  ושיחיםעצים( השינויים במרכיבי תכסית חקרנו אתבעבודה זו 

) 1996 עד 1945בין  השנים ( שנה 51במהלך תקופה של , בחלק גדול משמורת עדולם) חשופה

 דגש מיוחד .ים היסטורייםנכרומטיאפבעזרת עיבוד וניתוח ממוחשב של סידרת תצלומי אוויר 

 –ניתוח השינויים העיתיים במרכיבי התכסית ביחס למשתני התבליט הטופוגרפי העיקריים ניתן ל

  . ופנות, שיפוע, גובה

 : הבאותסקנותהמחקר הניב את המ

לאבחון הם ניתן להשתמש ב ,המשמעותיות של תצלומי האוויר ההיסטורייםלמרות המגבלות  •

יתרונות הבולטים של תצלומי ה. התכסיתכיסוי  ם שלמרכיביבשינויים עיתיים ומרחביים 

והרזולוציה ) 1996 – 1945( שטח המחקר המתעדת את סידרת הזמן הארוכה הםהאוויר 

 שיח-בניבודדים ולהפרידם מושיחים המאפשרת להבחין בעצים , המרחבית הטובה

 .ומקרקע חשופה, ועשבוניים

 .36%-יסוי ל בשיא הגיע הכ.בתקופת המחקר הצומח המעוצהכיסוי באובחנה עליה עקבית  •

, הוכח . וצומח עשבונישיח-  בני-הצומח הנמוך כיסוי בביל אובחנה ירידה עקבית במק

שטח שהיה צים על חשבון הועמכי במשך השנים גדל כיסוי ה, במובהקות סטטיסטית גבוהה

שטחים אלה . נימצא שינוי באחוז כיסוי הקרקע החשופהלא . ידי צומח נמוך- מכוסה על

 . סלע חשופים ודרכים ולכן אינם מכוסים בצמחיה כל שהיאכוללים בעיקר משטחי

 בני השיחהירידה בכיסוי אליה צים ובמקביל ועמהעלייה המשמעותית ביותר בכיסוי ה •

 , ככל הנראה,תהליך זה נבע. 1956- ל1945ם התרחשו בעיקר בין השנים שבונייוהע

. יתת העצים להסקה הפסקת הרעייה וכר– והשלכותיהםמהשינויים המדיניים שחלו בשטח 

 הביאו להתפשטות כיסוי  של הצומחתנאי התפתחות טבעיתהפסקת משטר ההפרעות והתרת 

  .ציםועמה

שטחים בהם ובשל השטח  בעיקר באזורים הגבוהים התרחשצים ועמשינוי בכיסוי ה •

לא נמצא קשר משמעותי בין . כלומר לאורך הרכסים, )אזורים שטוחים(שיפועים נמוכים ה

 .  לפנות והשיחיםי העציםשינוי כיסו

התפשטות מרחבית והגדלת השפע ) 1: (לשינויים אלה שלוש משמעויות אקולוגיות בולטות •

) 2(; )2ראה פרק (תוך יצירת בתי גידול חדשים , של מינים מעוצים על הרכסים והמדרונות

 - ו; הצטמצמות מרחבית והקטנת השפע של מיני העשבוניים והשיחים הנמוכים על המדרונות

  .התייצבות והתבססות של חברות העשבוניים בגיאיות) 3(

ה זו יכולה רמט. היעד של גופי שמירת הטבע הוא שימור מגוון רחב ביחידות הנוף לאורך זמן •

צים ועמ המורכבים מכתמי להיות מושגת על ידי ממשק המכוון ליצירת מדרונות כתמיים

 . ושליטת מעוצים ברכסיםיאיותומשמירה על שליטה עשבונית בג, וכתמים של עשבוניים
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  תודות

תודתנו נתונה לקרנות . המחקר בוצע במימון הקרן להשכלה גבוהה וקרן נקודת חן של יד הנדיב

  .אלה
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  יהיכריתה ורע: התאוששות החורש לאחר טיפולי ממשק: 4פרק 

  משה שחק ואבי פרבולוצקי, חגית ברעם, ין אונגר'יוג, אפרת שפר, בימלה שרסטה

  תקציר

 Phillyreaזית בינוני -בר - חקרנו את תגובת שלושת מיני הצומח המעוצה הדומיננטיים בעדולם 

latifolia ,  אלת המסטיקPistacia lentiscus ואלון מצוי Quercus calliprinos - לטיפולי ממשק 

טיפולי הממשק מדמים את משטרי הניצול המסורתיים המאפיינים את . של כריתה ורעיית צאן

: המחקר בחן את השפעת הטיפולים על. תיכוניים בישראל לאורך אלפי שנים-שטחי החורש הים

 מבנה הענפים והעלים ,של הצמח שינויים במבנה הנוףה, צמת ההתחדשות הווגטטיביתעו

שלושת  תגובתם של במטרה להבין את, מכאניים וכימיים והתפתחות מנגנוני הגנה ,הםומאפייני

תיכוני -החורש היםצמחי  ממצאי המחקר מלמדים כי התחדשות .לתהליכי ההפרעה םמיניה

מבוססת על מנגנוני ו ,היא מהירה ביותר, ריתה ורעיית צאן לאחר הפרעות כגון כ,בישראל

שלושת מיני המעוצים התחדשו . השורשיםהגזע ומבסיסי ) Re-sprouting (התחדשות וגטטיבית

הבדל בין המינים קיים , יחד עם זאת.  בשנה הראשונה לאחר הכריתהבעיקרמהר מאוד 

 הצימוח וההתמודדות עם ינמיקת ההתחדשות הבאים לידי ביטוי בדבמנגנוני ובאסטרטגיות

, מנגנוני ההגנה העיקריים בפני רעייה התבטאו בצורת ההתחדשות. רעייהטיפולי הכריתה וה

מלבד  . העליםשלדהיינו ארכיטקטורת העצים והשיחים המתחדשים ובהתאמה פיזיולוגית 

, ל הנראהככ, אותו מין הקשורהמשונות בין פרטים גם המנגנונים הספציפיים לכל מין נמצאה 

 העצים והשיחים יחתצמ. מיקרו בית הגידול של הפרטיםלהבדלים פיזיולוגיים ולתנאי 

 הצמחים  שבו,צפונימאשר ב יותר במפנה הדרומי הה מהירתהילאחר הכריתה המתאוששים 

ייתכן משום שמינים אלו מותאמים , מתונות  היורעייההצמחים לתגובות  .הבוגרים גדולים יותר

 הייתה נמוכה מכדי בשנתיים הראשונות של הניסויוייתכן שעצמת הרעייה , לרעייהאבולוציוניות 

תיכוניות מסוגלים -  כי הצמחים המעוצים במערכות היםלהסיקממחקר זה ניתן  .לקבל תגובה

על תכנית הממשק  .שילוב שלהןרעייה ו,  כריתהשללאחר הפרעות חמורות ולהתחדש לשרוד 

ת בחשבון את האופי של תגובות הצמחים  ואת קצבן כדי שתגובש לשמורת הטבע עדולם לקח

  .להשיג את התוצאות הרצויות

Abstract 

We investigated the responses of the three dominant woody species in Adullam – 

Phyllyrea latifolia, Pistacia lentiscus and Quercus calliprinos – to clear-cutting and 

goat grazing treatments performed as ecosystem management interventions. 

Management interventions were intended to simulate traditional land-use regimes in 

Mediterranean ecosystems. In this research we examined how management treatments 

affected: vegetative resprouting, changes in the structure of shrub and tree canopies,  

the structure and characteristics of branches and leaves, and development of physical 

(morphological) and chemical defense mechanisms, with the goal of understanding 

how the three species respond to disturbances. Our findings show that plants of 
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Mediterranean maquis in Israel regrow vigorously after anthropogenic disturbances 

such as grazing and clear-cutting, through vegetative resprouting from dormant buds 

in their roots and trunks. Vegetative resprouting was especially fast in the first year 

after clear-cutting. Nevertheless, we found differences in resprouting strategies and 

recovery mechanisms between species, mainly in regrowth dynamics. Alterations of 

the architecture of regrowth and physiological adaptations in leaves were the main 

defense mechanisms developed against grazing. Aside of inter-species variations in 

mechanisms we found intra-species variation between individuals, which we 

hypothesize to be related to physiological and micro-habitat differences. Regrowth 

after clear-cutting was faster in south-facing slopes than in north-facing slopes, where 

adult plants are larger.  

Plants showed moderate response to grazing, presumably because these species have 

been adapted through evolution to grazing regimes, and possibly because grazing 

intensity in the first two years of the experiment was light. We conclude that woody 

plants in Mediterranean ecosystems survive and resprout after severe disturbances 

such as wood cutting, grazing and their combination, and that ecosystem management 

of Adullam nature reserve should consider the nature and rate of plant response to 

such treatments in order to achieve its goals. 

  מבוא

:  גורמים מספר תוצר התפתחותי שלהן -גריגה ובתה ,  חורש-תיכוניות -תצורות הצומח הים

דגם כמו גורמים אזוריים ; )אקלים-מיקרו-סלע-קרקע(האקולוגיים המקומיים  התנאים

 Blondel(תיכוני - בעיקר על מחזורי החיים שהתפתחו בצומח היםיםמשפיעה, ודינמיקת האקלים

and Aronson 1998( ,תקופות ממושכות של השפעות הפרעה אנושית במערכות אלו בעברו 

)Naveh and Dan 1973, Perevolotsky and Seligman 1998( .החורש ההשתלטות של תצורת 

מהתאמות של מיני החורש לעקת יובש בעונת הקיץ בעיקר תיכוני נובעת -היםהמעוצה על הנוף 

)Mooney and Dunn 1970 .(  

 שיכולות לגרום לשינויים , דוגמאות להפרעות אנושיות במערכות טבעיותהן ושרפה רעייה, כריתה

המין הבודד ועד לרמת ו  הפרטמרמת, הרכב ותפקוד מערכות הצומח, בביומסה וכן במבנה

). Mooney and Gordan 1983, Hobbs and Huenneke 1992(התהליכים האקוסיסטמיים 

  ). Hobbs and Huenneke 1992(הצמח ותנאי הסביבה התגובות להפרעות משתנות בהתאם למין 

 מהרחקת כתוצאההזדמנויות להתחדשות במערכת אל ישנן תיאוריות המתייחסות להפרעות כ

 צעירים ושל מינים פרטיםשל מבוגרים ופתיחת נישות התחדשות המאפשרות התבססות פרטים 

תלויים בהפרעות לקיומם מסוימות   צומחחברותו  רביםמיני צמחים). Grubb 1977(חדשים 
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, אלו לאורך זמן מצריךומינים שימור חברות ). Hobbs and Huenneke 1992(והתחדשותם 

 תהליכים במערכות אלוישנם , באופן דומה. שימור משטרי ההפרעה, לעיתים קרובות

זרימת אנרגיה ומחזור יסודות , הצטברות ביומסה, כמו יצרנות ראשונית ושניונית, אקוסיסטמיים

   ).Mooney and Gordon 1983( במשטר ההפרעות ,בין השאר, תלוייםה

כמו כריתה ורעייה נחשבות לגורמים המרכזיים אשר שינו את הרכב ומבנה אנושיות הפרעות 

 מאפיינות את אלופעולות . תיכוניות המוכרות היום-מערכות הצומח ועיצבו את המערכות הים

פיזיולוגיה ,  במורפולוגיהלהתאמות אבולוציוניות והן גרמו שנה 7000 -האזור מזה למעלה מ

 אזורים והפכ כריתה ורעיית יתר .של הצמחים המאפיינים מערכות אלו החיים מחזורותכונות 

 גריגות,  לתצורות של בתות,חורש מפותחשכוסו בעבר בתצורת צומח של  ,באגן הים התיכון

 יםשנתי- ורב-  חדיםבעושר מיני צמחתיכוניות בהווה מתאפיינות -התצורות הים.  מדוכאוחורש

 Blondel and( בעבר הן שהתקיימו ב)mega fauna(עלמות בעלי החיים הגדולים ייוצא דופן ובה

Aronson 1998 .( התאמות במיני הצומח השונים מבחר במהלך היסטוריה זו התפתחו

) מינית-אל(יכולת התחדשות וגטטיבית העיקרית שבהם היא , להתמודדות עם הפרעות האדם

)resprouting (בבסיס בגזע או בשורשים המאפיינת את מיני החורש ומבטאתמניצני התחדשות  

. )Naveh 1975(רעיית יתר וכריתה , אדפטציה עיקרית להתאוששות לאחר הפרעות כגון שרפה

  .חיים הרביווריים-ידי בעלי-התאמה נוספת היא התפתחות מנגנונים להגנה מפני אכילה על

ם הוקדשו להבנת ההשפעה של הפרעות אנושיות על תהליכים ברמת חברת הצמחים מחקרים רבי

 רבים  אמפירייםמחקרים). Connell 1978, de Mazancourt et al. 1998(והמערכת האקולוגית 

במגוון ,  על יצרנות במינים שוניםת של רעייה וכריתהות או חיוביו שליליותמצביעים על השפע

עיקר המחקר בתחום זה התמקד בהשפעת הפרעות על  .אי הסביבהבהתאם לתנ, סוגי מערכות

ההבנה המדעית אולם , )di Pasquale et al. 2004 (ויערדהיינו מערכות מרעה , מערכות יצרניות

 עדיין תהליכי התאוששות הצומחרמת הפרט והאוכלוסייה ועל  על תהליכי ההפרעהשל השפעות 

  . רוחסר ידע אקולוגי רחב וכולל יות מוגבלת

תיכוניות וקיומן לאורך זמן רב ניתן להתייחס - בשל התפקיד של ההפרעות בעיצוב המערכות הים

תובנה זו הובילה למסקנה כי . אליהן כחלק בלתי נפרד מהמבנה והתפקוד של המערכות כיום

תיכוניות אינה יכולה להישען על מדיניות ממשק של הרחקת כל פעילות -שמירה על המערכות הים

פעולות הכריתה והרעייה יכולות לשמש ככלי ממשק לטיפול במערכות ים , חילופיןל. אנוש

ללא ידע זה ). Perevolotsky 1994(לכן הידע האקולוגי החסר רלוונטי יותר מאי פעם . תיכוניות

  .יקשה על גורמי הממשק לכלכל מעשיהם בצורה נכונה ויעילה

של ניצול בעבר הרחוק וה ארוכה של יהיסטורשל מבנה החורש הנוכחי בעדולם נובע משילוב 

 אשר כתוצאה  הכרזת השמורהמאזפעילות השימור ומניעת התערבות אנושית בשנים האחרונות 

 בכרמל ובגליל,  אחרים בהרי יהודהכמו במקומות, אלוניםבשליטת ך וחורש סבממנו התפתח 

)Perevolotsky and Seligman 1998 .(  
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  כונייםתי-אסטרטגיות צימוח במינים ים

 תגובת ההתחדשות הטבעית )1(: במחקר זה בדקנו שני היבטים בתגובת הצומח המעוצה להפרעות

 המבטאת  defense response תגובת הגנה)2(; ידי צמיחה וגטטיבית מחודשת- לאחר הפרעה על

  . את ההתאמות  של מיני הצמחים המעוצים להקטין את ההשפעה של ההפרעה עתידית

הממוקמים בבסיס הגזע ניצני התחדשות מ צמיחה וגטטיבית של נצריםידי -צמחים מתחדשים על

מיני ב. זריעיםעד להתבססות של  הנובטים ומתפתחיםידי ייצור והפצת זרעים - או על,או השורש

). James 1984( הוגטטיבי הצימוח בעיקר מנגנון נפוץתיכוניים -הצמחים המעוצים הים

- המאפיינת את המינים במערכות הים, שורשים עמוקהאסטרטגיות הצימוח מבוססות על מערכת

ועל מערכת אגירה של חומרי ההזנה , תיכוניות המותאמים לשרוד את עונת הקיץ היבשה

הפרעה הפוגעת ). Canadell and Roda 1991 (בשורשים המאפשרת גידול וגטטיבי מהיר ונמרץ

ויסות ם האחראים על ל שטף ההורמוניאדמתיים של הצמח גורמת להפסקה ש–בחלקים העל

לכן ). Naveh 1975, Espelta et al. 1999(הניצנים הרדומים ים תעוררמהצמיחה וכתוצאה מכך 

נפוצים במקומות שונים שרדו תחת משטרי הפרעות והם  בעלי יכולת התחדשות וגטטיביתמינים 

  ). Mooney and Dunn 1970(באגן הים התיכון 

 היארעה על ההתחדשות וההתאוששות של מיני הצומח ההשפעה האבולוציונית של תהליכי הפ

הצימוח מניצני ). Canham and Marks 1985(גורם חשוב בעיצוב מגוון תצורות צומח מעוצה 

 אסטרטגיית ההתאוששות היעילה ביותר לפיצוי על אובדן ביומסה מעוצה הואהתחדשות 

). James 1984, Retana et al. 1992, Bellingham and Sparrow 2000(כתוצאה מהפרעה 

דהיינו , של הפרט המתאושש) Resilience ()Holling 1973 (תגובת פיצוי זו תלויה בעמידות

במאגרי המשאבים של , בין היתר, עמידות הפרט תלויה. ביכולת הצמח לצמוח מחדש לאחר הנזק

 ובסוג יכולת ההתחדשות בגיל וגודל הצמחתלויה , כמו כן. הצמח התומכים בהתחדשות המהירה

למרות מנגנון ). Bellingham and Sparrow 2000, Bond and Midgley 2001(ועוצמת הנזק 

, תיכוניות תחת משטרי הפרעה ממושכים- ותפקידו בשרידות המערכות הים,התחדשות יעיל זה

ה בגובה וביומסה יריד לו גרמ,בסיס שנתי-  על, ונשנותתו חוזרות שכריתה מחקר שהראוישנ

 Tsiouvaras (ובעוצמה ובתדירות גבוהים מאוד אף הביאו למותםתיכוניים - יםבעצים ושיחים

תוך הדגשת החשיבות   המתחדשגיל הפרטלבין קשר בין יכולת ההתחדשות  אחר מחקר). 1988

שאחריה יואט קצב הצימוח  , לצורך תפיסת נישה בבית הגידולמהירההתאוששות האקולוגית של 

)Ducrey and Toth 1992(.  

 ביכולת כולם מתאפיינים ,זה במחקר שנבחנו ,בעדולם השליטים המעוצים המינים תשלוש

 ההתחדשות תהליכי .השורש של קרקעי-התת ובחלק הגזע בבסיס מניצנים וגטטיבית התחדשות

 בישראל תיכוניים-הים העצים. הצמח של הארכיטקטורוה מדיםהמ, הביומסה על משפיעים

 כנראה, גבוה עצי נוף במקום, גזעים וריבוי ענפים של משני צימוח של סבוך כתמי מבנה וצריםי

 , Perevolotsky and Seligman 1998( בעבר אלו באזורים הגבוהה ההפרעות מתדירות כתוצאה

Martinez and Wool 2003.(  
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  מעוצה בצומח הגנה תגובות

 פנימ והגנה הרתעה מנגנוני בצמחים התפתחו, הפרעה לאחר ההתחדשות למנגנוני במקביל

 שני קיימים, כללי באופן). Karban and Myers 1989 (הרעייה משטר עם להתמודדות הרביבורים

 ועמידות הימנעות -  השרידות סיכויי והגדלת אכילה נזקי עם להתמודדות מנגנונים סוגי

)Milchunas and Noy-Meir 2002 .(שונים הגנה מנגנוני והתפתח שונים במינים) Coley et al. 

 Baldwin( הצמח אברי של הכימי בהרכב ושנויים יםמורפולוגי שינויים בעיקר כולליםה) 1985

1988, Agrawal 2002 .(קוציםה או/ו עליםה צפיפות בהגדלת מתבטאים מורפולוגיים שינויים 

)Cooper et al. 2003( ,העלים גודלבו צורהב, במבנה שינוייםו, ושערות קוצים ביצירת 

)Perevolotsky and Haimov 1991, Bond et al. 2004(. ייצור כוללים כימיים שינויים 

 החיים בעלי לדחיית המשמשים) secondary metabolites( משניים )חומרים (מטבוליטים

)Baldwin 1988, Karban and Myers 1989( ,או הטעם שינוי, הצמח של התזונתי הערך הפחתת 

 חומרי רוציי). Bryant et al. 1991b (טעים או אכיל לבלתי הצמח הפיכת או התזונתית האיכות

 מושרית תגובה או הצמח של ומתמשך תמידי מאפיין להיות יכול הרביבורים לדחיית ההגנה

)induced defense mechanisms( בהשקעת מלווה הגנה מנגנוני ייצור .הפרעהה ידי-על המעוררת 

 נראה מסוימים במקרים ולכן, )Wittstock and Gershenzon 2002 (םייצור בתהליכי משאבים

 במקרים). Belsky 1986( הפיזית לפגיעה מעבר שלילית הצמח על ההפרעה של ההשפעה כי

 )McNaughton 1983 (הצמח גידול את מעודדת שהיא מאחר חיובית הרעייה השפעת ,אחרים

  . )compensatory growth (ההפרעה תחילת לפני מדיולמ מעבר

  מרכיבים כימיים מרכזיים 

  Crude proteins חלבון כללי

.  לערכו התזונתי)אם כי לא מדויק מאוד( פשוט ויעיל י בצמח מהווה מדדכללתכולת החלבון ה

מדד  . נוספים לערך התזונתימשתמשים במדידות של תכולת סוגי סיבים שונים כמדדים, בנוסף

  .חלבוני-לאהחנקן הבמזון יחד עם את סך כל החלבונים האמיתיים זה מבטא 

  Neutral Detergent Fiber (NDF) סיבים עתירי תאית

פעילות העיכול במעלי גירה מאחר שהם קשורים לסיבי תאית מהווים מרכיב חשוב במזון הצמחי 

)Goering and van Soest 1970 .( התאית בעלים משפיעה על בחירת המזון הסיבים עתירי תכולת

 מהווה אינדיקציה NDFתכולת ). Cooper and Owen Smith 1985(ידי הצאן -המעוצה על

, תאית( מדד זה כולל את סך הסיבים הבלתי מומסים .לכמות חומר סיבי מדפנות תאי הצמח

את כמות המזון שבעל החיים יכול לצרוך , ביחס הפוך,  משקפיםNDF-ערכי ה). ליגנין והמיצלולוז

 ,העיכול איטי יחסיתבמערכת ) סיבים ותאית(מעבר מזון עשיר בחלקי דופן תא שוזאת היות 

  .  ומשפיע שלילית על המשך צריכה

  Acid Detergent Fiber (ADF) סיבים ממיצוי חומצי וליגנין

מבטאים את עיקר הרכיבים  וNDF-מהווים מרכיב ב) ADF( והליגנין ממיצוי חומציהתאית 

, אית כולל את תכולת התADF-מדד ה. ידי מרבית ההרביבורים-ברקמת הצמח שאינם נעכלים על
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עלייה .  וחומרים עמידים נוספים במזון)heat-damaged protein (חום- חלבונים פגועי, ליגנין

 Goering( בצמח מעידה על ירידה באיכות המזון וביכולת בעל החיים לעכל אותו ADF-בכמות ה

and van Soest 1970.(  

  Tannins טאנינים

ונים ולכן אכילת צמחים המכילים  בעיכול חלב)Inhibitors (מתפקדים כמעכביםהטאנינים 

 טאניניםה). Feeny 1969( תגרום לבעיות במערכת העיכול של בעל החיים הצמחוני טאנינים

רעיית חסרי  בפני בין השאר, מיוצרים כמטבוליטים משניים בצמחים במטרה להגן על הצמח

בין השאר , צמח מפחיתה את יעילות עיכול המרכיבים השונים בטאניניםנוכחות . ובעלי חוליות

 Deshpande and Salunke 1982, Barry( החיים יבעלידי פגיעה בפעילות אנזימי העיכול של -על

and Duncan 1984 .(את בעלי טאנין גבוה מרתיע נראה כי ריכוז ,כאשר ברירת המזון אפשרית 

מצא  )1991(דפני  ).Cooper and Owen-Smith 1985 ( כמקור מזוןצמחים אלובהחיים מלבחור 

בינוני באלון מצוי ,  ריכוז גבוה באלת המסטיק:הבדלים בריכוז הטאנינים בין המינים המעוצים

, אותו מיןבני  ,גילאים שוניםני  ב, שוניםבין פרטיםנמצאו הבדלים , כמו כן. זית בינוני- ונמוך בבר

, מחקר אחרב). Dafni 1991( ביחס הפוך לריכוז הטאנינים היאנטייה לאכילת הצמחים נמצא כי ו

 אינדוקציה ליצירת חומרי הגנה בעלים כתוצאה מטיפולי רעייה ודילול הלא נמצא, לעומת זאת

אלת , זית בינוני-בר,  אלון מצוי:תיכוני בישראל-בחמישה מינים דומיננטיים בחורש הים

  ).Perevolotsky 1994(לוטם ואשחר , המסטיק

 כריתת -יפולי ההפרעות האנושיות  נבדקה השפעת ט,כחלק מהמחקר שנערך בשמורת עדולם

פעילויות .  על דינמיקת ההתחדשות של המינים המעוצים העיקריים- צומח מעוצה ורעיית צאן 

הכריתה והרעייה נבחרו כדי לבחון את השלכות המשך השימוש בהן ככלי לממשק בשטחים 

עקוב אחר קצב ל) 1: (מטרות המחקר המוצג בפרק זה היו. בישראל בכלל ובעדולם בפרטפתוחים 

לבדוק את השפעת תנאי ו, אלת המסטיק ואלון מצוי, זית-הצמיחה מחדש לאחר כריתה של בר

השפעה של הלבחון את ) 2 (;ועונת השנה על קצב הצמיחה) מפנה צפוני מול דרומי(בית הגידול 

לנתח את התגובות המורפולוגיות ) 3(; ל בחורש הכרות"רעיית צאן על התחדשות המינים הנ

לבדוק את הקשר בין תהליכי ) 4(; לפני ואחרי רעיית הצאן, ימיות של מיני הצמחים המעוציםוהכ

  .ההתחדשות לבין מנגנוני הגנה בצמחים אלו

  

  שיטות

 אחר שנתי-רב מעקב ביצענו) זה בספר 1 פרק ראה( עדולם חורש בשמורת הממשק ניסוי במסגרת

 בחורש הדומיננטיים המעוצים הצמחים מיני בשלושת הגנה מנגנוני ויצירת ההתחדשות תהליכי

 על - צאן ורעיית המעוצה הצומח כריתת של שילובים - הניסוי טיפולי השפעת את בחנו. זה

 2002 באוקטובר בוצעה בניסוי הכריתה בחלקות המעוצה הצומח כל כריתת. הללו התהליכים

 את מדדנו הכריתה נילפ ).1 בפרק הניסוי מבנה על פירוט, דונם 1 חלקה כל גודל, חזרות שש(

 מצוי ואלון, )n=235 (המסטיק אלת, )n=138 (בינוני זית-בר של בפרטים ההיטל ושטח הגובה
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)n=96 (הניסוי תחילת לפני הבוגרים הצמחים של הממוצעים מדיםהמ לקבלת הניסוי בשטח .

 תרונו הכריתה לאחר. הכריתה לפני שנכרתו מהפרטים אחד כל של מדיםהמ את מדדנו לכך בנוסף

 גדמי נותרו ובתוכם הכריתה לפני עץ או שיחב מכוסה שהיה מקום בכל עלים נשר של םכתמי

 דינמיקת אחר לעקוב במטרה .הקרקע פני מעל מ"ס 3-5 שגובהם, שנכרת הצמח של הגזעים

 הטיפול בחלקות קבועים פרטים דגמנו בעדולם העיקריים המעוצה הצומח מיני של הצמיחה

 ויישום הצומח של ההתאוששות לתהליכי במקביל, הכריתה שלאחר ימוחהצ עונות שתיב ותהשונ

  . הרעייה טיפולי

  : םההתחדשות ההפרמטרים שנמדדו להערכת 

 ממדידות הממוצע הקוטר סמך על המחושב הצמח היטל ושטח, גובה :השלם שיחה/העץ ברמת

 פרטים בחמישה התחדשותה מדימ את מדדנו .מערב-ומזרח דרום- צפון בציר השיח קוטר

 של הצימוח אחוז פי-על שבחּו ההתחדשות קצב .פרטים 180 כ"סה, חלקה בכל מין מכל מסומנים

  .הכריתה לפני מין מאותו הפרטים של הממוצע לגודל יחסית הנוכחית במדידה פרט כל

100התחדשות קצב
כריתה לפני ממוצע גודל

נוכחית במדידה גודל
=×  

 הנוף צפיפותו; שיח מתחדש/פי מספר ענפים לעץ- על-צפיפות ההתחדשות כמו כן נמדדה 

דהיינו עצמת אור , פי חדירת אור-נמדדה בעקיפין על, מבחינת צפיפות הענפים והעלווה, המתחדש

 . לעצמת קרינת השמש בשטח פתוחיחסיתשיח /השמש החודרת למרכז נוף העץ

קבענו את ו כל אחד מהפרטים המסומנים המוצע של ענף באורךה מדדנו את :הענפים ברמת

  .נור במשך חמישה ימים לאחר ייבוש בת שלוביומסהה

הענפים האכולים והערכה של ) אחוז( נעשתה על סמך מדידות של מספר :עצמת הרעייה הערכת

מדידות אלו שימשו . ידי העיזים מיד לאחר כל תקופת רעייה-אורך החלק היחסי שנאכל על

  . בינונית וחזקה, חלשהרעייה : בסולם של שלוש רמות, לקביעת עצמת הרעייה

, )reference(לצורך ייחוס   ניתוח כימי של מרכיבי העלה בוצע לפני טיפול הכריתה:ברמת העלים

שנה לאחר הכריתה ולאחר תקופת רעייה בשטח , )2003יולי (בשנה הראשונה להתחדשות 

. )1טבלה  ()2004מאי (ודגימה רביעית נמדדה לאחר התחדשות החורף השנייה ) 2003אוקטובר (

עלים יבשים ב) ADF- וNDF( וסיבים ן כלליחלבו, ניניםא טיוז ריכובאנליזה הכימית נבדק

 NIRS ,Nearתכולת החומרים הכימיים בצמחים נמדדה באמצעות ספקטרופוטומטר . וטחונים

Infra-red Spectrometer . מדידותNIRS נפוצות למדידת הרכב כימי בצמחים ולקביעת ערכים 

  ). Deaville and Flinn 2000(תזונתיים במספוא 

 ומאפייני פיתול, קשיחות, העלים וצורת מדימ את כללו שנמדדו :העלים של הפיזיים המאפיינים

 Soil Test Pocket (פנטרומטר ידי-על נמדדה העלים קשיחות. העלים שוליב קוצניות/שינון

Penetrometer CL-700 (הטרי העלה של השטח פני לחדירת הנדרש הכוח את המודד) ר"סמ/ג"ק( 

 כאינדיקציה העלה משטח של הקימור רדיוס מדידת פי- על נמדד העלה פיתול. בו חור ויצירת

 לאחר (העלים ביומסת, העלה של הפנים שטח גם נמדדו עלים באותם. העלים במבנה מכני לשינוי

 כל. העלה בשולי קוצים/השיניים ושטח העלה בשולי קוצים/השיניים מספר, )בתנור ייבוש
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 נוספים עלים ועשרה (עלים עשרה של ממדידות תוצאות של ממוצע הן בהמשך המוצגות תוצאותה

  .מסומן פרט מכל באקראי נדגמו אשר) בלבד החדירות לבדיקות ששימשו

  .1פרוט המדידות ומועדיהן מובא בטבלה  ).Shresta) 2005-פירוט מלא של השיטות ב

  .יתה לאחר כרהמעקב אחר הצומח המעוצה בעדולםופירוט מדידות  מועדי :1טבלה 

  סוגי הדגימות  תקופה  תאריך

  בעלים כימי הרכבו ושיחים עצים מדימ  לפני כריתה  2002אוקטובר 

  2003יולי 
 כריתהה אחרי , חודשים9

  ועונת צימוח ורעייה ראשונה
  בעלים כימי הרכבו התחדשות מדימ

   חודשים12  2003אוקטובר 
  הרכב כימי בעלים ומדי התחדשותמ

  מדידת עוצמת הרעייה 

  2004 מאי
שתי  אחרי , חודשים19

  ורעייה עונות צימוח

 אור חדירות, הנצרים מדיומ צפיפות, התחדשות מדימ

  בעלים וצורה מבנה, כימי הרכבו עלים צפיפותל כמדד

  2005נובמבר 
אחרי שלוש  , חודשים37

  רעייה וצימוחעונות 
  מדי התחדשותמ

  

  

  ניתוח סטטיסטי

ברמת (והתגובה )  ההתחדשות בגובה ובשטח הכיסויאחוז(בחנו את השינויים במדדי הצימוח 

הזמן , )רעייה והשילובים ביניהם, כריתה, בקורת(כתלות בארבעת טיפולי הניסוי ) הענפים והעלים

הניתוחים הסטטיסטיים בוצעו . תלויים-כמשתנים הבלתי) מפנה צפוני ודרומי(ובית הגידול 

במקרים . עבור כל אחד מהמינים בנפרד) GLM) General linear modelבניתוח שונויות על פי 

ידי טרנספורמציה - בודדים בהם נתוני המשתנה התלוי לא התפלגו באופן נורמאלי בוצע תיקון על

 של ANOVA-כל התוצאות המוצגות בפרק זה היו מובהקות הן במבחן ה. לשיפור ההתפלגות

היו ) Tukey test(הוק -סטוהן בבחינת ההבדלים בין הקבוצות על פי מבחן פו) p<0.05(המודל 

  ).SAS(כל המבחנים נעשו בתכנה סטטיסטית  .אלא אם מצוין אחרת, )p<0.05(מובהקים 

  

  תוצאות

  דינמיקת התחדשות הצומח המעוצה

  .2מסוכמת בטבלה בכל המועדים  ההתחדשות בשלושת המינים תוצאות נתוני

  זית בינוני-בר

 והאטה חודשים 9 לאחר המקורי מהגובה 51% של השלמה תוך, לגובה מהירה התחדשות מצאנו

 הסתיו במהלך, מכן ולאחר בצמיחה עיכוב היה בקיץ). 2 טבלה (מכן לאחר ההתחדשות בקצב

 ההתחדשות ).חודשים 19 אחרי (השלישית במדידה בלבד נוספים 11% של גידול חל, והחורף
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 לפני (המקורי שטחמה 48% ,היא גם מהירה הייתה ,הצמרת היטל שטח לפי הנמדד, הרוחב מדבמ

 עלה לרוחב ההתחדשות קצב .חודשים 19 אחרי 70%-ו חודשים 9 לאחר כבר הושג) כריתה

 מהיר היה הממדים בכל ההתחדשות קצב .בקיץ הצימוח האטת לאחר לגובה לצמיחה במקביל

 היו, זאת לעומת, הבוגרים העצים). F1,4=28.51, p<0.001 (דרומי במפנה משמעותי באופן יותר

, F1,3=14.41, p=0.002 גובה (הדרומי למדרון בהשוואה ובהקמ באופן הצפוני במדרון יםגדול

  .)F1,3=4.02, p=0.0469 שטח

  

 של ,הכריתה לפני הנוף לגודל יחסית, באחוזים הצמרת היטל ושטח הגובה התחדשותה .2 טבלה
 העצים ודלוג ההתחדשות ממדי והשואה כריתה לאחר שונים זמן בפרקי יםהמעוצ יםמחהצ מיני
   .וצפוני דרומי מפנה בין כרותים הלא

   חודשים37   חודשים19  שים חוד12   חודשים9   

  זית בינוני-בר

  68%  62%  51%  51%  גובה

  73%  70%  48%  48%  שטח

  השפעת בית גידול  צפוני> דרומי   קצב התחדשות

  דרומי> צפוני   עצים בוגרים

  אלון מצוי

  58%  54%  49%  42%  גובה

  53%  50%  34%  30%  שטח

  השפעת בית גידול  אין השפעה  קצב התחדשות

  דרומי> צפוני :  גובה  עצים בוגרים

  צפוני> דרומי :  שטח

  אלת המסטיק

  63%  63%  55%  52%  גובה

  27%  24%  20%  19%  שטח

  השפעת בית גידול  צפוני> דרומי   קצב התחדשות

  אין הבדל משמעותי  עצים בוגרים

  

  אלון מצוי

,  אחרי תשעה חודשים42% ( במהירות רבהגיעה כמעט למחצית הגובה המקוריהגובה  להצמיחה

, יחד עם זאת. זית ובאלה-איטית בהשוואה לקצב התחדשות בבראך , ) חודשים19אחרי  54%

  לגובהתוספת הצימוח, זית ואלה-בשונה מבר, למרות שקצב ההתחדשות במהלך הקיץ איטי

קצב ההתחדשות  .קצב הצימוח עולה בחורף. )F2,4=16.36 p<0.001 (בעונה זו באלון משמעותית

,  בעונת הגידול הראשונה30%(בהשוואה לצימוח לגובה ואף פחת במהלך הקיץ היה נמוך לרוחב 

 אך ההבדל לא היה מובהק ) חודשים19 התחדשות בשטח לאחר 50%- לאחר הקיץ ו34%

היטל תר במפנה הצפוני אך שטח ים יובוהבאלון מצוי נמצא כי העצים הבוגרים ג .סטטיסטית
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 F=10.64בגובה  (במפנה הדרומיבאופן מובהק  יותר דולגהיה  של העצים הבוגרים הצמרת

p=0.0015 ובשטח p=0.018 F=6.76( .לעומת זאת, בתהליך ההתחדשות הכללי והצימוח לגובה ,

  . )p=0.33 ( לבית הגידולובהקתלא נמצאה השפעה מ

  אלת המסטיק

 מהגובה המקורי 52%-להמגיעה , הירה לגובה בשלבי ההתאוששות הראשוניםהתחדשות ממצאנו 

אחרי עונת החורף . קצב ההתחדשות בדגימות העוקבותוהאטה של  ,בתשעת החודשים הראשונים

שהיה גבוה באופן , )2טבלה ( מגובהם הממוצע 63% -השיחים הגיעו ל)  חודשים19לאחר (השנייה 

הייתה ההתחדשות לרוחב ). F2,4=5.94 p=0.032(חודשים  9מובהק משמעותית מגובהם לאחר 

 משטחם המקורי בשנתיים הראשונות 25-20%השיגו השיחים , נמוכה בהשוואה לצמיחה לגובה

 מהירה באופן מובהקתהליכי ההתחדשות במפנה הדרומי  .ללא תלות בעונת השנה, להתאוששות

אולם לא , )F1,4=10.61 p=0.014טח  ובשF1,4=41.71 p<0.001בגובה  (צפוניהבהשוואה למפנה 

  . היה הבדל בגובה ובשטח היטל הצמרת של השיחים הבוגרים בין המפנים

על , מפנה הדרומי בהשוואה למפנה הצפונישיחים ב נמוכה ב)עלווה וענפים( המתחדש צפיפות הנוף

  .)F1,2=4.09 p=0.0478 (מתחדשיםם חדירת אור לנוף שיחימדידה עקיפה של מידת סמך 

  ימוח ענפיםצ

היה שונה משמעותית בין , אחרי שתי עונות צמיחה, 2005אורך הענפים המתחדשים בנובמבר 

מ באלון " ס116±3.4האורך הממוצע היה ). F2,2=95.55 p<0.0001(שלושת המינים שנבדקו 

הבדלים דומים ברמת המין נצפו גם לגבי . מ באלה" ס63±2.3 -זית ו-מ בבר" ס82±2.7, מצוי

ההבדלים בביומסה , )בהתאמה'  ג18±1.6- ו34±3.2, 87±5.7( של הענפים המתחדשים הביומסה

באופן גדול היה ענפים ה בשלושת המינים אורך ).F2,2=86.92 p<0.0001(משמעותיים יותר 

באלון מצוי ; F1,2=11.67 p=0.0014זית בינוני -בבר(לעומת המפנה הצפוני  במפנה הדרומי מובהק

F1,2=6.79 p=0.0117 ; באלת המסטיקF1,2=14.71 p=0.0003 ( הבדל בביומסת לא מצאנו אך

 ,בין המינים) אורה חדירת  אחוזפי-על(צפיפות הנוף ולא היה הבדל גדול ב הענפים בין המפנים

  .זית- בבר80.6%±2%- באלה ו74.6%±2.3%,  באלון89.5%±1.5%

  השפעת רעייה

 ות הייתה נמוכה ואנו מניחים כי זה ההסבריעילות טיפולי הרעייה בשתי עונות הרעייה הראשונ

 צמיחהעל קצב ההשפיעה רק  הרעייה .להשפעה הנמוכה של הרעייה על תהליכי ההתחדשות

 בלבד מנפח ההתחדשות  4% הפחיתההרעייה מדידות עצמת הרעייה הראו כי . לרוחב באלון מצוי

בבדיקות . צאןידי ה-עלסימני אכילה של אלת המסטיק כל  בעוד שלא נמצאו ,זית ואלון-של בר

 של טיפולי הרעייה על אורך או ביומסת הענפים  משמעותיתברמת הענפים לא נמצאה השפעה

  .המתחדשים

   כריתה ורעייה על מבנה והרכב עלים השפעת

 מסוכמות  השפעת הטיפולים על המבנה הפיסי ועל התכונות הכימיות של העליםתוצאות

  . בהתאמה4- ו3 אותבטבל
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  יזית בינונ-בר

זית היו קשיחים בהשוואה לעלים של פרטים -של ברלאחר כריתה המתחדשים ענפים העלים ב

) שיניים(השיכים לאחר הכריתה נמצאה גם עלייה במספר . )F1,3=56.18 p<0.0001 (וכרתשלא נ

לרעייה לא ). F1,3=58.37 p<0.0001( אלושיכים  ושטח )F1,3=29.78 p<0.0001 (בקצוות העלים

היו מעט יותר קשיחים העלים  .הביומסה והפיתול של העלים, מובהקת על השטחהייתה השפעה 

  ).p=0.063(אך ההבדל לא היה מובהק , במפנה צפוני

שאינה מובהקת ,  וניכרת עלייהגבוה בהשוואה לאלון ואלההיה זית -ברעלי  בהכלליריכוז החלבון 

ר בעלים של עצים שלא בריכוז החלבון הכללי בהתחדשות שלאחר הכריתה מאש, סטטיסטית

ריכוז החלבון בעלים של פרטים שהיו נתונים לרעייה היה נמוך יותר מאשר בעלים של . נכרתו

בשנה שלאחר טיפול הכריתה נראתה . )F1,5=12.56 p=0.0005(פרטים שלא היו נתונים לרעייה 

  .זית מתחדשים- בעצי ברטאניניםבריכוז  1%-של כעלייה 

  אלון מצוי

 באלונים. זית-עלים לטיפול הכריתה שונה באלון מצוי בהשוואה לאלה וברהתגובה ברמת ה

שטח העלים והביומסה היו נמוכים באופן מובהק משל העלים בעצים המתחדשים לאחר כריתה 

 קשיחות, לעומת זאת).  בהתאמהF1,3=129.14 p<0.0001 ,F1,3=29.23 p<0.0001(שלא נכרתו 

 F1,3=28.06(מספר הקוצים , )F1,3=63.16 p<0.0001( לפיתו, )F1,3=16.69 p<0.0001( העלים

p<0.0001(ושטחם ) F1,3=15.65 p<0.0001(  בעצים המתחדשים באופן מובהק גבוהים היו

  .  בהשוואה לעצים בוגרים שלא נכרתולאחר כריתה

עלה בניסוי גרמה לעלייה בביומסה של העלים בחלקות הרעייה הופרעיית העיזים המתונה ש

)F1,3=8.25 p=0.0048( ,העלים בקשיחות לירידה )F1,3=5.18 p=0.0247( , ולעלייה מעטה

  . לא הייתה עלייה במספר השיכים). F1,3=3.98 p=0.048(בשטח השיכים בעלים 

בהשוואה לעלים של  לאחר כריתה ותחדשעלים של עצים שהב היה גבוה יותר ריכוז סיבי התאית

לאורך , )F1,5=21.55 p<0.0001 (NDF -ו) ADF )F1,5=24.48 p<0.0001 :עצים שלא נכרתו

 וכמו בשני המינים ,)10%-כ(הטאנינים היה בינוני בעלים של אלונים בוגרים ריכוז  .כשנה וחצי

ירד  ריכוז חלבון כללי ).3טבלה (הכריתה לאחר  צמיחהעלה מעט בתחילת ההוא , האחרים

 הכריתה לאחר התחדשועצים שבעלים של  ועלה) F1,5=16.72 p<0.0001 (כתוצאה מהרעייה

)F1,5=4.77 p=0.03.(  

  אלת המסטיק

ביומסה , )F1,3=9.05 p=0.0032( עלייה בשטח הייתההכריתה ר בפרטים המתחדשים לאח

)F1,3=6.08 p=0.0151( , קשיחות)F1,3=34.43 p<0.0001 (העלים מידת פיתולו )F1,3=21.28 

p<0.0001 .( ח העלים נמצאה עלייה בשטהמתונהלאחר הרעייה) F1,3=4.18 p=0.043( , וזאת

  . למרות מידת האכילה הנמוכה

 יםהמתאוששעלים של הצמחים באלת המסטיק הייתה נמוכה ב) ADF(תכולת תאית וליגנין 

אם כי לא , )F1,5=8.02 p=0.0051 (לאחר כריתה בהשוואה לאלות בחלקות הביקורת באוקטובר
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 בעלי שיחים בוגרים של אלת טאניניםריכוז ה. םבין הטיפוליבעלים  NDF-הנמצא הבדל בריכוז 

  בצימוח הראשון שלאחר הכריתהריכוזםהייתה מגמת עלייה ב ו)18%-כ(היה גבוה המסטיק 

)p=0.0504( . ריכוז החלבון הכללי בשיחי האלה המתחדשים היה גבוה יחסית לצמחים שלא 

  ).F1,5=8.76 p=0.0034(נכרתו 

  

 יחסית לרמתם ,כריתהשהתחדשו לאחר ה  בענפיםעליםות של ההפיזיתכונות  שינויים ב.3טבלה 
ירידה (+) עליה ברמת התכונה  מסומנת . אלון ואלה, זית-בעלים של ענפים שלא נכרתו בבר

** , p≤0.05(* כוכביות מסמלות את מידת המובהקות הסטטיסטית ). 0(והעדר הבדל ) - (מסומנת 
p≤0.01 , ***p≤0.001.(  

  שיכים/שטח קוצים  שיכים/קוצים' מס  פיתול  קשיחות  ביומסה  ניםשטח פ  תכונות פיזיות

  *** +  *** +  0  *** +  0  0  זית בינוני-בר

  *** +  *** +  *** +  *** +   ***-  *** -  אלון מצוי

  לא רלוונטי  לא רלוונטי   ***+   ***+  * +  ** +  אלת המסטיק

  

יחסית לרמתם , כריתהאחר השהתחדשו ל  בענפיםעליםהכימיות של התכונות שינויים ב .4טבלה 
ירידה (+) עליה ברמת התכונה  מסומנת . אלון ואלה, זית-בעלים של ענפים שלא נכרתו בבר

** , p≤0.05(* כוכביות מסמלות את מידת המובהקות הסטטיסטית ). 0(והעדר הבדל ) - (מסומנת 
p≤0.01 , ***p≤0.001 .(אותיות לועזיות מסמנות את משך הזמן בו נמצא הבדל,) A ( הבדל בשנה

  .  חודשים19הבדל במשך ) B(, הראשונה בלבד
  

  כלליחלבון   NDF ADF  טאנינים  תכונות כימיות

  ***) A (***  0  0   +)A(+   זית בינוני-בר

  ***) A (***   +)B (***   +)B (***   +)A(+   אלון מצוי

  ***) A(  0  -) A* (   +)A(+   אלת המסטיק

  

  זית בינוני-אלת המסטיק ובר, אלון מצוי ביןכימי בעלים ההרכב ה תהשווא

ואלת  )10%~(לאלון מצוי בהשוואה  )2%~(זית נמוך -בעלים של בר) טאנינים(ריכוז חומרי ההגנה 

זית - גבוהים באלון המצוי בהשוואה לבר- ADF- וNDF -ריכוזי הסיבים  .)18%~(המסטיק 

  . ואלה

תשעה , שותחדשהים לים של הפרטעב כלליהחלבון הבריכוז  עלייה הייתהבשלושת המינים 

 ירד לאחר ריכוז החלבון. )4טבלה  (בעצים שלא נכרתולריכוזו בהשוואה , חודשים לאחר כריתתם

השפעת , לעומת זאת. משנה לאחר הכריתהנכרתו החל לא שלריכוז בצמחים מכן והיה דומה 

לעליה מה גר היא אך ,זית הייתה שולית- ובבר באלהADF- וNDFהסיבים כריתה על ריכוזי ה

  . בשני מועדי הדגימה הראשונים)F1,5=7.52 p=0.0066( אלוןבם בריכוז

. ריכוז הטאנינים בשלושת המינים היה גבוה יותר בעלים בעונת הצמיחה הראשונה לאחר הכריתה

בדומה לדגם השינוי בריכוז , זית ובאלון ריכוז הטאנינים נשאר גבוה עד כשנה לאחר הכריתה-בבר

  .לו באלת המסטיק ריכוז הטאנינים השתנה בין המדידות ללא דגם אחיד בזמןואי, החלבון
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 בין צמחים הגדלים בשני הרכב התזונתי בשלושת המיניםשאר מדדי הבלא נמצאו הבדלים 

  .וכן לא בין צמחים שהיו נתונים לרעייה או מוגנים מפניה המפנים 

 

  דיון

 בעדולם לטיפולי כריתה השכיחיםעוצים המחקר המוצג בפרק זה בחן את תגובת שלושת מיני המ

 העלים וההרכב ,הענפים, ) שלם עץ או שיח(פרט צמיחה של הה:  ורעייה בארבע רמות שונות

ברמת הפרט השלם טיפולי הרעייה והכריתה יכולים להשפיע על תהליכי . הכימי בעלים

וראליים לשינויים סטרוקט. ההתחדשות כמו גם על הארכיטקטורה ומבנה העצים והשיחים

, האוכלוסייה,  להיות השלכות על תהליכי הגידול והתפקוד מרמת הפרטותבצומח המעוצה יכול

הבנת תהליכי ההתחדשות של מערכות צומח . חברת הצומח ועד לרמת המערכת האקולוגית כולה

  .מערכות אלומתאים לממשק ה על מנת לקדם מעוצה חשוב

 

  וצים במיני המע לאחר כריתה דינאמיקת ההתחדשות

 הגובה מדבמ יותר, ומהירה חזקה הייתה ריתההכ לאחר ההתחדשות ,שנבדקו המינים בשלושת

 דגם. ואילך להתחדשות השנייה מהשנה ופוחת הולך ההתחדשות קצב אך, רוחבב מאשר

 Perevolotskyלמשל  (נוספים באתרים אלו תיכוניים- ים במינים הזמן עם נמצא דומה התחדשות

and Haimov 1992 .(חדשים נצרים של רב מספר התפתחות ידי-על נעשה המחודש צימוחה 

 גבוהה המתחדשים בעצים הנצרים שצפיפות כך, הכריתה לאחר שנותרו הגדמים מבסיסי

 של המשאבים מאגרי חשבון על מבוצע המתחדש הנוף צימוח. נכרתו שלא לפרטים בהשוואה

 חומרי מאגרי גודלב יםתלוי המתחדשים הענפים ומאפייני הצימוח קצבי כי נראה. הצמח

 Ducrey (המתחדש בפרט הספציפי המאגרים וממצב) Espelta et al. 1999 (המין של התשמורת

and Toth 1992 .(המספיק נוף צימח שהפרט אחרי מתרחשת התחדשות בקצב ההאטה כי יתכןי 

  . המאגרים ובחידוש שורשים בצמיחת יותר משקיע הוא ואז, הנישה של מחדש לתפיסה

המינים המעוצים אשר התפתחו יחד באותה סביבה מתאפיינים במגוון אסטרטגיות התחדשות 

)Perevolotsky and Haimov 1992 .(זית מצאנו דגם של שינוי מצימוח חזק לגובה בשנה -בבר

השונה מדגם הצימוח באלון שהיה בעיקר , הראשונה לטובת צימוח מוגבר לצדדים בשנה השנייה

 מאסטרטגית המין תן להסביר את השינויים בתהליכי ההתחדשות כחלק ני.התחדשות לגובה

 Perevolotsky and Haimov) (1992. להחזיר לעצמו את החלל אותו תפס לפני ההפרעה

 התחדשות צידית היאמסבירים שאחת מאסטרטגיות ההתחדשות של מיני המעוצים הנמוכים 

מים ,  אור:ת של משאבים מספקכמות שטח על מנת להבטיח יותרמהירה לתפיסה של 

 על מנת להתמודד עם העצים רוחבלבעיקר השיחים הנמוכים מתפשטים נראה כי  .ונוטריינטים

זית בשנה - משמעותית לרוחב בברצמיחההתוצאות מעדולם מצביעות על . בתחרות על אור

 בהתחדשותה נוף רחב מספיק לתפיסת השטחים פיתחהלא , לעומת זאת, אלת המסטיק. השנייה

 בשנתיים הראשונות צמחושיחי אלת המסטיק שנכרתו בעדולם . טרם הכריתההפרטים כיסו ש

 נראה כי בתוך שנתיים שיחי אלת , הלטראלית הייתה מעטהצמיחהאך למרות שה, גובהלבעיקר 

זית - מנפחם המקורי לפני הכריתה בהשוואה לעצי אלון ובריותר אחוז גבוה שיגיםהמסטיק מ

מחקרים רבים קושרים את יכולת ההתחדשות ,  מנגד.הכריתה היה גדול שנפחם לפני המתחדשים
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 ופחות לאסטרטגיות )Espelta et al. 1999(של הצומח המעוצה בעיקר לגודל הפרט לפני ההפרעה 

  .כלליות המאפיינות את המין

   ארכיטקטורת הנוף המתחדש

ת זאת ההבדלים לעומ, לפרטים בוגרים של מינים מעוצים ארכיטקטורה אופיינית של נוף

המעבר מהמבנה של הצמיחה . בארכיטקטורה של הנצרים המתחדשים לאחר הכריתה קטנים

דהיינו , )self-thinning (דילול עצמיכתוצאה מתהליכי המוקדמת לנוף הבוגר  קורה בעיקר 

כלל בשנת -דילול ענפים מתחיל בדרך. המתחדשים נצריםמהשל חלק והתמותה הפסקת הצימוח 

 ,Ducrey and Toth 1992 (כתגובה לתחרות בין הענפים על אור ונוטריינטיםשנייה ההתחדשות ה

Retana et al. 1992(, לכן עצמת דילול הענפים נמוכה בבתי גידול עתירי משאבים או בצמחים 

.  או במינים בעלי נוף צפוףםדלי בבתי גידול הוחזק) פחות תחרות על אור(בעלי מבנה נוף פתוח 

, נצרים מתחדשים סימנים של תמותת מצאנושות שלושת המינים בעדולם לא במעקב אחר התחד

חדירת האור . התחדשותתהליך האך ייתכן שתהליכים אלו מתרחשים בשלבים מאוחרים יותר ב

ר "מ/ וואט128ר בשכבות החיצוניות לעומת "מ/ וואט781(לנוף העצים והשיחים המתחדשים 

מהקרינה באלון מצוי ובאלת  79%- ו90% מוצעת שלשל בר זית וחסימה מבמרכז הנוף בממוצע 

 שתהליכי דילול , ניתן לשערלפיכך. ל תחרות חזקה מאוד על אור מצביעים ע,בהתאמה, המסטיק

  . ענפים יתרחשו בצמחים המתחדשים במשך הזמן

  דגמים עונתיים בתהליכי התחדשות הצומח המעוצה

) מועד הכריתה( 2002דשים אוקטובר עיקר בין החובבשלושת המינים התרחש הצימוח המהיר 

ככל הנראה , ראתה ירידה משמעותית בקצב ההתחדשותלאחר מכן נ). דגימה ראשונה( 2003ויולי 

תיכוניים יובשניים -גידול ים-הצומח בבתי. מעיכוב הצמיחה המאפיין את עונת הקיץכתוצאה 

 יחד עם . בצימוחידי תרדמה או האטה משמעותית-מותאם להתמודד עם עקת היובש בקיץ על

 למרות שהם גדלים באותה סביבה ,בדגמי התחדשות שוניםמינים שונים מתאפיינים , זאת

)Paraskevopoulos et al. 1994 .(באלת המסטיק ,זית מצאנו עיכוב חזק של הצימוח בקיץ- בבר 

. ץבמשך הקילגדול בקצב דומה לזה של החורף גם אלון מצוי ממשיך עוד ש ב,הצימוח הקיצי איטי

ביכולות המינים השונים לתפקד ) פיזיולוגיים(ניתן לייחס צורות התנהגות שונות אלו להבדלים 

בדומה (סלע במקום כמו גם לתנאי בית הגידול -ליכולת שונה למצות מים מהקרקע, בתנאי יובש

נראה כי דגמי ההתחדשות הם תוצר . )לתוצאות ההשפעה של המפנה על קצב הצמיחה מחדש

מאגרי  גודל ומבחינת(יכולת ההתחדשות של הפרט , טרטגיית ההתחדשות של המיןמשולב של אס

  ). ומפנהחורף-קיץ( והתאמת המין לגידול בתנאי סביבה משתנים )חומרי המזון

  תהליכי התחדשות ברמת הענפים

מייצגים את הוגטטיבית  בהתחדשות המתפתחים יםגובה ומבנה הנצר, ינים כמו צפיפותמאפי

במיני החורש . עצב את הנוף לאחר כריתהולשונים להתחדש המינים של הים יכולות והדרכה

גבוהה בהשוואה לאלון מצוי ואלת הייתה זית בינוני -שבדקנו צפיפות הענפים החדשים בבר

  .המסטיק

 הענפים מדיבמ בהבדלים גם ביטוי לידי ותבא ותהשונ ההתחדשות תוויכול יותהאסטרטג

, באלון גדול המתחדשים הענפים של יםהממוצע ביומסהוה האורך. למין בהתאם המתחדשים
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  .מין מכל בוגרים פרטים של הסופי לגודל בדומה המסטיק באלת טןוק זית- בבר בינוני

  

  תהליכי התחדשות ברמת העלים

 כל אחד .השונות הגבוהה בין המינים באה לידי ביטוי גם בצורות התגובה לכריתה ברמת העלים

התגובה . בעוצמות שונות ואף במגמות שונות, ה במדדים אחריםמהמינים שנבדקו הראה תגוב

ויש הגורסים כי תיתכן אף שונות באופן התגובה בין פרטים מאותו ,  ספציפית למיןאלהפרעה הי

  ). Karban et al. 1997(מין 

  השפעת הכריתה על מבנה העלים

ים מאשר בשיחים לוגד לאחר כריתה היו מתחדשיםה בשיחי אלת המסטיק שטח וביומסת העלים

ה של ביומסהשטח וה, עלים של אלון מצוי הייתה הפוכהל ה התגובה שבניגוד לכך, שלא נכרתו

הקטנת העלים .  היו קטנים מאשר של עלים של עצים שלא נכרתוהעלים בחלקות לאחר כריתה

טנה זו הק, מנגד). Takada et al. 2001(יכולה להיות מנגנון הגנה בפני רעייה לאחר כריתה באלון 

או /ו, עליםשטח היכולה לנבוע מהשקעת משאבים רבים לגידול הענפים על חשבון צמצום 

 יחסית לאלה , במיוחד לאור התוצאות המראות כי צפיפות הנוף באלון גבוהה- ממחסור באור 

יכולה להעיד על מלאי המתחדשת לאחר כריתה העלייה בגודל העלים באלת המסטיק . זית- ובר

יק המאפשר התחדשות זו או להצביע על כך שפתיחת הנוף בכריתה מהווה יתרון נוטריינטים מספ

גבוהה יותר התומכת ) בעיקר אור(בהתחדשות של אלת המסטיק בכך שמאפשרת זמינות משאבים 

  . בצימוח עלים גדולים יותר בהשוואה לשיחים בוגרים וצפופים

 יותר מזו של עלים של פרטים  הייתה גבוהה של פרטים המתחדשים לאחר כריתהקשיחות העלים

- בבר. זית-אלה וברלבין , שונה בין אלון הקשיחות הייתה אם כי מידת, בכל המינים, שלא נכרתו

ככל הנראה כמנגנון הגנה עיקרי , זית מצאנו עלייה גדולה במיוחד בקשיחות העלים לאחר הכריתה

לקשיחות העלים משמעות . םמכיוון שבמין זה לא נמצאו שינויים בגודל העלי, בפני הרביבוריה

. צמח מרעה המין כpalatability)( טעימותדהיינו , אקולוגית מבחינת מידת ההתאמה לאכילה

גורמת לירידה בערכו התזונתי קשיחות העלים נובעת מעלייה בריכוז הליגנין ולכן עלייה ב

  . ידי בעלי החיים-  עלנעכלליגנין אינו שמאחר , של המזוןוטעימותו 

מופעל בתגובה ה, אלוןבעיקר בזית ו-בברשל העלים הוא מנגנון הגנה נוסף שנמצא ול פיתמידת ה

   .ידי בעלי חיים- של הצמח עלאכילהדחיית בסייע כנראה במטרה ל, להפרעה

-ברב העלים עלתה לאחר הכריתה שוליב) םושטחאו שיניים  שיכים, קוציםהמספר  (מידת השינון

מחקרים במינים אחרים . )אלון(או קוצניים ) זית- בר (ים עלים משוננשלהם ,אלוןבעיקר בזית ו

לאחר ) Rooke et al. 2004( תגובה כזו או חוסר) Takada et al. 2001(מראים עלייה בשינון 

  .הפרעה

  עליםבהשפעת הכריתה על התכולה הכימית 

 אשר התבטאה בשינויים, ברמה הכימית נמצאה רגישות גבוהה בשלושת המינים בתגובה לכריתה

 יתה היהבדליםצורת ועוצמת ה. חומרי ההגנהריכוז הן מבחינת הערכים התזונתיים והן מבחינת 

 ברוב המקרים התגובה הכימית מושרית באופן זמני לאחר .ספציפית לכל מין ושונה בין המינים

  .הטיפול ופוחתת לאורך הזמן שלאחר מכן
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  ערכים תזונתיים 

בעונת היו גבוהים ) ADF- וNDF  וסיביםכלליחלבון ( שנמדדו פרמטרים התזונתייםה

 תכולת החלבון). 4טבלה ( לערכים שהיו לפני הכריתה וכעבור שנה ירדו ההתחדשות הראשונה

לצמיחה של חלקי נצר חדשים העשירים ברקמות צעירות ובתאים , קרוב לודאי, קשורה הגבוהה

ים גבוהה כנראה מהקצאת משאבתוספת זו מתאפשרת  .שהם עשירים בחלבון, חדשים

 .Espelta et al( של הצמח לטובת ההתחדשות מיד לאחר כריתת הנוף קרקעיים-התתמהמאגרים 

 אשר יכולה להסביר את הצימוח של ירידהבשנה השנייה להתחדשות ישנה , בהמשך לכך). 1999

). Coley et al. 1985, Bryant et al. 1991a, Cooper et al. 2003 (בתכולת החלבוןהירידה 

 Dafni(תיכוניים -חים רבים בספרות מתארים שינויים עונתיים בהרכב הכימי במינים יםדיוו

 Alonso( ערכים תזונתיים גבוהים באביב -  לדגם שהראו התוצאות בעדולםבחלקם דומים, )1991

and Herrera 2000 ( וירידה בערכים אלו במקביל להפחתת קצב הצימוח בקיץ ולקראת הסתיו

)Rea and Gillingham 2001( .ו בעדולם הייים העונתיים בערכים התזונתיים של העלים נויהש

  המתון יותרעונתיה השינוידגם ל  והןלדגם ההתחדשותים הן  בשלושת המינים ומתאימיםדומ

במקביל לירידה בריכוז החלבון חלה עלייה . בצמחים הבוגרים בחלקות שלא עברו טיפול כריתה

  .קמות מתבגרות ומתפתחותהיות שהר, בריכוז הסיביםצפויה 

  מנגנוני הגנה כימיים לדחיית רעייה

ידי הפחתת איכות הצמח למרעה ויעילות - כאמצעי לדחיית רעייה עלטאנינים משמשים בצמחים

נוכחות מטבוליטים משניים בעצים ושיחים ). Cooper and Owen-Smith 1985(העיכול שלו 

 טאניניםריכוזי ה). Dafni 1991( להפרעות מעידה על התאמה אבולוציונית של הצומח המעוצה

   זית-בבר 2% ,באלת המסטיק 18% בממוצע( בין המינים  היו שוניםבצמחים בוגרים ללא טיפול

 בשלושת המינים בריכוז הטאניניםודומה  הכריתה גרם לעלייה קלה בלבד טיפול). באלון 9%- ו

ודמים באותם מינים בישראל  בדומה למחקרים ק,)באלה ובאלון 1%, זית-בבר 2%(המתחדשים 

)Dafni 1991, Perevolotsky 1994 ( ובמינים אחרים בעולם)Cooper and Owen–Smith 1985, 

Wittstock and Gershenzon 2002 .(בעונת ההתחדשות ניכרתריכוז הטאנינים העלייה ב 

לצמחי  דומה ,התייצבות בריכוזולאחר כשנה הייתה , )תשעה חודשים לאחר הכריתה(הראשונה 

  .הביקורת

 שהם ,על הצמחים המתחדשיםמפני רעייה  הטאנינים היא להגןהעלייה בריכוז משמעות ייתכן ש

פרטים הבוגרים ולכן יכולים להוות גורם בהשוואה ל) יותר חלבון(בעלי ערכים תזונתיים גבוהים 

מרי ההגנה  קורלציה חיובית בין ריכוזי החלבון וחוים רבים נמצאהבמחקר. משיכה לבעלי החיים

מחקרים אחרים ). Dafni 1991 ( ובשלבי צימוח שוניםבמגוון מיני צומח)  ופנוליםטאנינים(

גבוה בחלקי הצמח המתחדשים או , טאניניםכגון פנולים ו, מצביעים על ריכוז חומרי הגנה

  ).Borroso et al. 2002, Rooke 2003(בצמחים צעירים 

של עלייה בעונת הצימוח באביב דגם שינוי עונתי ה ריכוז חומרי ההגנה בצמחים המתחדשים הרא

במקביל לשינויים בחומרי התזונה ובדומה למחקרים רבים זאת , וירידה עם עיכוב הצימוח הקיצי

 בצומח המעוצה טאניניםריכוזי ה). Coley et al. 1985, Alonso and Herrera 2000(אחרים 
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 ,כמו כן. יותרהיו קטנים השינויים ם בהם ולא, בחלקות הביקורתגם  כתלות בעונת השנה ושתנה

ניתן להניח שהשינויים בריכוזי .  עבור שלושת המינים שנבדקוהיו שונותעוצמות השינוי 

שהוא  ,בעיקר חנקן(זמינות נוטריינטים לצימוח העונתיים הדגמי שילוב בין  נובעים מטאניניםה

 להעיד על מגבלת מים אשר האטה ,שילוב תוצאות זה יכול אולי). בעל דינמיקה מורכבת בקרקע

, לעומת זאת, אחרבמחקר . בעוד שהנוטריינטים לא היוו גורם מגביל בשלב זה, את הצימוח בקיץ

כתוצאה מההתאמה ארוכת הטווח  אולי , בתכולת הטאנינים בצמחי חורשלא נמצא שינוי עונתי

  .)Perevolotsky 1994 (של המינים שנבדקו למשטר הפרעות

  ידולג-השפעת בית

, תיכוני יובשני בישראל הראו הבדלים במאפייני צומח כגון כיסוי-מספר מחקרים באזור הים

 Kutiel(הרכב החברה ותהליכי התאוששות בין בתי גידול סמוכים במפנה צפוני ודרומי , ביומסה

1992, Sternberg and Shoshany 2001 .(ידי -ההבדלים בין בתי גידול אלו מוסברים לרוב על

 נמוכה יותר ולכן לכמות לחות קרקעהגורם ל  חזקה יותר במדרון הפונה לכיוון דרוםת שמשקרינ

בספר זה ניתן בפרקים אחרים . הגורם המגביל באזור אקלימי זהשהם , נמוכה של מים זמינים

למצוא עדויות נוספות להבדלים בין מפנה צפוני ודרומי בעדולם מבחינת הרכב הצומח העשבוני 

  ). 6פרק (ב חברת החרקים והרכ) 5פרק (

בשלושת המינים הנחקרים מצאנו התחדשות מהירה יותר של הפרטים במפנה הדרומי מאשר 

 -  באזורים אלותוצאה זו מפתיעה לאור העובדה שהגורם המגביל העיקרי לגידול הצומח. בצפוני

ורך א, גם שמספרבחלק מהמינים מצאנו  .נמוך יותר במפנה הדרומינחשב ל - לחות הקרקע

 הראו קודמיםמחקרים , בניגוד לכך. וביומסת הענפים המתחדשים גדולים יותר במפנה הדרומי

קצב ). Brooks and Merenlender 2001(דווקא במפנים צפוניים חזקה יותר של אלון התחדשות 

הבוגרים בעדולם לפני  הגבוה במפנה הדרומי מפתיע בהתחשב בעובדה שהעצים ההתחדשות

צמחים . בבית הגידול במפנה הדרומישמאלו  הצפוני במפנהמשמעותית   יותרגדולים, ההפרעה

 הראו כי 2004מדידות ממאי (מתחדשים במפנה הדרומי נהנים מקרינת שמש חזקה יותר ה

הגורמת לשינויים נוספים בתכונות קרקע , ) מבמפנה צפוני13% -הקרינה במפנה דרומי חזקה ב

 להציעניתן , מצד שני. קצב האידוי וירידה בלחות הקרקעבוכמו עלייה בטמפרטורה בפני הקרקע 

כי הפרטים המתחדשים במפנה הדרומי מתפתחים בסביבה בה צפיפות הצומח נמוכה יותר 

תמונה , ככל הנראה. נמוכה בהשוואה למפנה הצפוני, בהתאם, והתחרות על שטח ומשאבים היא

ובעיקר לחות , זמינות המשאביםזו משתנה בהמשך תהליך ההתפתחות של הצומח המעוצה כאשר 

בשלב זה עצמת .  וגורמת להאטת הצימוח המואץ במפנה הדרומיהופכת משמעותית יותר, הקרקע

קטן ה גודל העלים .הצימוח וכיסויו הופכים גדולים יותר במפנה הצפוני בעל התנאים המשופרים

 כאמצעי למניעת ,ה תוצאה של אדפטציה לעצמת הקרינה הגבוהכול להיותי, מעט במפנה הדרומי

    ).Auslander et al. 2003(נזקי קרינה ולהפחתת קצב איבוד מים מהעלווה 

 עוצמת . המתחדשיםהמיניםהכריתה גרמה לשינויים במבנה הארכיטקטוני של שלושת , לסיכום

הפרעות של לאחר הכריתה מעידה על אדפטציה אבולוציונית למשטר ההתחדשות הוגטטיבית 

אסטרטגיות ההתחדשות שונות בין מיני , יחד עם זאת.  שרפה או רעייה,תהכריתכופות דוגמת 

של  השינויים בהרכב הכימי. עליםוהענפים ה,  הפרט השלם:בכל רמות הארגון, המעוצים שנבדקו

ריכוזי החומרים הכימיים שנבדקו עלו בעונת הצימוח ;  היו זמניים ועונתייםים המתחדשיםהצמח



 80

 וחזרו לרמתם המקורית תוך זמן קצר לאחר , שלאחר הכריתהבתגובה להתחדשות, הראשונה

בעדולם ) זית בינוני ואלת המסטיק- בר, אלון מצוי(מחקר זה הראה כי תגובת מיני המעוצים . מכן

תלוית בית גידול , עונתית, משתנה עם הזמן מאז הטיפול, היא ספציפית לכל מיןלטיפול הכריתה 

ממצאי המחקר מעידים , יחד עם זאת. של הפרט המתחדשואף משתנה בהתאם למצבו הפיזיולוגי 

 שהמינים המעוצים עמידים בפני כריתה ופיתחו אסטרטגיות שונות להגנה בפני נזקי כך-על

   .הפרעות עתידיים

  השפעת רעיית עיזים על הצומח המעוצה
ות ככל הנראה בשל השה, הייתה בעלת עוצמה נמוכה, בשנות הניסוי הראשונות בעדולם, הרעייה

. הקצרה של העדרים בחלקות הניסוי וכתוצאה מכך שחלקות טיפולי הרעייה לא היו מגודרות

  ידי עדר הצאן בטיפולי הרעייה הייתה נמוכה מאוד -כמות החומר הצמחי שנאכל מכל פרט על

נטיית העיזים לרעות באופן שונה על מינים שונים נובעת כנראה ממנגנוני ההגנה ).  בממוצע0-4%(

באבולוציה של מיני המעוצים ). Perevolotsky et al. 2002(שר התפתחו בכל מין השונים א

-רמות בסיס גבוהות של טאנינים הגורמים לדחיית אכילה על, כנראה, השליטים בחורש התפתחו

נטיית הרעייה בעדולם ). Cooper and Owen-Smith 1985, Perevolotsky 1994(חיים -ידי בעלי

  זית -רעייה גבוהה של אלון ובר, ינים הבסיסיים שנמצאו במינים אלותואמת את ריכוזי הטאנ

 18-25%(ורעייה אפסית של אלת המסטיק ) בהתאמה,  ריכוז טאנינים מקסימלי2-4%- ו8-10%(

  ).טאנינים

טיפול הרעייה גרם לתגובות שונות במורפולוגיה של צימוח הפרט השלם ובמורפולוגית העלים 

באלון מצוי מצאנו ירידה . זית- אלון רגיש יותר לרעייה מאשר הברנראה כי ה. במינים שנבדקו

זית בינוני לא מצאנו שינויים -בקצב ההתחדשות לרוחב של הפרט ואילו בבר) 17%(משמעותית 

ברמת . בעצמת ההתחדשות או בצפיפות ומבנה הענפים המתחדשים בתגובה לטיפול הרעייה

תגובה זו כנראה מעידה . יחות וקוצניות העליםקש, באלון מצוי נמדדה עלייה בביומסה, העלים

כאמצעי להגדלת ההגנה מפני אכילת ) ליגנין(שהרעייה השרתה יצירה מוגברת של רקמה תומכת 

זית נמצאה עלייה בקשיחות וקוצניות העלים בחלקות -גם בבר, בדומה לתגובה באלון. העלים

 .Perevolotsky and Haimov 1991, Danell et al(תגובות דומות מדווחות בספרות . הרעייה

כנראה בשל עצמת הרעייה הנמוכה , בכל המינים לא נמצאה תגובה כימית לטיפול הרעייה). 1994

)Perevolotsky 1994.(  

  ).Cooper et al. 2003(מחקרים רבים מצביעים על מגמות צימוח דומות בתגובה למשטרי רעייה 

, כגון עלייה בצפיפות ענפים וייצור קוצים, הצמחהשינויים במבנה  ,)Cooper et al.) 2003לפי 

נשארים באופן קבוע בצמח , כתוצאה מארכיטקטורת ההתחדשות הוגטטיבית לאחר הפרעה

ניתן לשער שבעלי החיים הרועים ,  בנוסף.המתחדש בעוד ששינויים בהרכב הכימי הם זמניים

 .Skarpe et al(נה בצמחים תיכוניות הסתגלו גם הם להתמודדות עם מנגנוני ההג-במערכות הים

2000, Perevolotsky et al. 2002, Wittstock and Gershenzon. 2002.(  חקר תגובות הצמחים

בעיקר בהיבט המורפולוגי והשפעתו על מבנה , לרעייה תורם להבנת דינאמיקת הצמחים המעוצים

  .ברמה המקומית בהשפעת טיפולי הפרעה וממשק, המערכת האקולוגית

 שיחים/טיפולי הכריתה והרעייה גורמים לשינויים בארכיטקטורת העצים ים נראה כיבכל המינ
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המינים , יחד עם זאת). Martinez and Wool 2003 (נוף שיחני וצפוף יותרוגרמו להם לפתח 

 הנובעות ממגוון מסלולים חלופיים להקצאת ,דשצימוח מחהשונים הראו אסטרטגיות שונות של 

זית -מחקרים קודמים הראו כי בבר. ימוח מול ייצור מנגנוני הגנהמשאבים לטובת גידול וצ

פני -האסטרטגיה העיקרית היא השקעה בצימוח מהיר לרוחב כך שהצמח מתפשט במהרה על

שטח רחב ואילו באלון מצוי עיקר ההשקעה היא בצימוח לגובה המאפשר לענפים הגבוהים לצאת 

צורות ). Perevolotsky and Haimov 1991(מטווח אכילת הצאן ולהגדיל את קליטת האור 

באלון הענפים . שיחים המתפתחים/התגובה השונות מתבטאות במבנים השונים של העצים

המרכזיים יכולים לצמוח לגובה מכיוון שהענפים הצפופים בשולי הנוף מונעים התקרבות בעלי 

יכולים לפתח , יההחשופים פחות לרעי, הענפים המרכזיים של האלון, כך. חיים רועים אליהם

הן מבחינת גובה הצימוח והן מבחינת ייצור ריכוזים גבוהים של , מנגנונים נוספים להגנה עתידית

מתועדת התפתחות אלון מצוי כמבנה , בתנאים של עקת רעייה. ליגנין המסייעים בדחיית הרעייה

ל הסרת שהתפתחותם מעוכבת בש, )המתפקדים במניעת גישה נוחה(משולב של ענפים צידיים 

) לא נגישים וגבוהים(וענפים מרכזיים , ניצני הצימוח בקצות הענפים ולכן הם קצרים וצפופים

זית בינוני לא נמצא עידוד של צימוח לגובה כך -בבר. המתפתחים לגובה ואינם חשופים לרעייה

   .אם כי פחות בענפים המרכזיים שנגישותם נמוכה, שהעיזים יכולות לרעות בכל חלקי השיח

  קנות והמלצותמס

תיכוני בישראל לאחר הפרעות -ממצאי המחקר בעדולם מלמדים כי התחדשות החורש הים •

) Re-sprouting (התחדשות וגטטיביתאנושיות כגון כריתה ורעיית צאן מבוססת על מנגנוני 

  .  וגדמי הגזעיםמבסיסי השורשים

 –נוני ואלת המסטיק זית בי- בר,  אלון מצוי-שלושת מיני המעוצים הדומיננטיים בעדולם  •

בכל אחד , יחד עם זאת. התחדשו מהר מאוד כבר בשנה הראשונה לאחר טיפול הכריתה

. מהמינים מצאנו מערך שונה של תגובות בהיבטים שונים של דינאמיקת ההתחדשות

  . הרומזים על התפתחות שונה של מנגנונים אלו בין המינים

ככל , נות בין פרטים מאותו מין הקשורה נמצאה שו,מלבד המנגנונים הספציפיים לכל מין •

  .  המקומייםלהבדלים פיזיולוגיים בין הפרטים ולתנאים הסביבתיים, הנראה

מיני המעוצים המקומיים הותאמו .  מתונותהיו השפעות ,נמוכהשהייתה בעוצמה  ,רעייהל •

 באמצעות , חזקהטווח של רעייה- במהלך האבולוציה להתמודדות עם משטרים ארוכיכנראה 

השריית מנגנוני הגנה בתגובה לטיפולי רעייה קצרים ייתכן ש, לכן. מנגנוני הגנה קבועים

  .הייתה מוגבלת) ועצמת רעייה נמוכה(

צמחים ה ותגובות ,תיכוני המעוצה בעדולם-ניתן להסיק ממחקר זה כי התחדשות הצומח הים •

ות  הם תולדה של התפתחות בסביבה המאופיינת במשטרי הפרע, לרעייההנבדקים

  . רופוגניותתאנ

על התפריט הממשקי שיגובש לניהול שמורת הטבע עדולם לקחת בחשבון את תגובות הצומח  •

קיום מנגנוני הגנה מבניים וכימיים (ותכונותיו הרלוונטיות ) צימוח אופקי ואנכי מהיר מאוד(

לאור ממצאינו לא נראה שרעייה בתנאים השגורים בארץ תהווה כלי יעיל ). אפקטיבים

או כריתה חוזרת , חזקה וממושכת, רק רעייה ממוקדת. רות הממשק של שמורת עדולםלמט

  .קיימא בצומח המעוצה-יכולים לגרום לשינוי נופי בר, בכתמים מוגדרים
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ההתחדשות המהירה לאחר כריתה מצביעה על יעילות נמוכה של כריתה ככלי ממשק ליצירת  •

ורש הכרותים פתוחים מצומח מעוצה נראה כי על מנת לשמר את כתמי הח. כתמים פתוחים

או שילוב עם דילול חוזר , לאורך זמן יהיה צורך לנקוט בפעולות ממשק תדירות של כריתה

מה תהיה תגובת הפרטים לאירועים חוזרים של , בשלב זה של המחקר, לא ברור. ה חזקהירעי

  . כריתת הנוף המתחדש

 . אפשרות אחרת היא לפתח שיטות להאטת תהליך ההתחדשות •

נראה כי שימוש ברעייה חייב להיעשות בעוצמה גבוהה בהרבה מזו שהופעלה במחקר זה על  •

  .זית פתוחים לאורך זמן-מנת שתוכל  לתרום לשמירת כתמי אלון ובר

אלא אם משתמשים בטכניקות , רעייה איננה כלי ממשקי יעיל להסרת שיחי אלת המסטיק •

  .להגברת צריכה של מיני צמחים עתירי טאנינים

  

  תודות

דיאנה , נוגה זוהר, שונמי- עדי בלין, אל- נופר פרי, רפי יהונתן, אק'ברצוננו להודות למרגרטה וולצ

  .מילמן ואילן שיפמן על עזרתם בעבודת השדה לאורך השנים
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נים של צמחים מיההשפעת טיפולי כריתה ורעייה על מגוון : 5פרק 

   עילאיים

  אק ' וולצרגרטהמ

  תקציר

טווח הבודק - המחקר מהווה שלב ראשון בפרויקט ארוך. שנתי-פרק זה מסכם תוצאות מחקר תלת

פרק זה . תיכוני עדולם-את השפעת הצומח המעוצה על מגוון המינים בשמורת החורש הים

  . מתייחס ספציפית למגוון ועושר המינים בחברת הצמחים העילאיים

, המחקר בוחן את ההנחה שצמחים מעוצים ממלאים תפקיד של מעצבי נוף במערכת אקולוגית

משפיעה באופן מהותי על הדגם המרחבי של חברת הצומח , ושהכתמיות אותה הם מייצרים בנוף

נערך ניסוי המורכב מטיפולים , כדי לבדוק את ההנחה. ועל הדגם המרחבי של עושר ומגוון המינים

טיפולי .  כריתת עצים ושיחים מחלקות הניסוי וממשק רעייה–יה של הצומח המעוצה של מניפולצ

הכריתה והרעייה נבחנים כצורות ממשק אפשריות בהן רשות הטבע והגנים תוכל להשתמש כדי 

  . ידה-למנוע ירידה במגוון המינים בשטחים המנוהלים על

, )מהם נכרתו עצים(תמי נשר כתמים פתוחים וכ, בניתוח התוצאות הישוותי בין כתמי עצים

השתמשתי בשתי שיטות ניתוח . והפרמטרים שנבחנו הם הרכב ועושר המינים בחברת הצומח

 המבוססות על הרכב DCA) - וRDA –שתי שיטות אורדינאציה (משתנים -ניתוח רב: עיקריות

  .(Rarefaction curves)מינים של צמחים עילאיים ועקומות הצטברות מינים 

הגורם העיקרי שהשפיע על הרכב המינים בחברת הצומח הוא . מכו בהנחת היסודהתוצאות ת

חברת הצומח המתפתחת מתחת לעצים . כתמיות השטח המבוססת על הפיזור המרחבי של העצים

ואלו ממוקמות בקצוות הנגדיים על ציר האורדינציה , שונה מחברת הצומח בכתמים פתוחים

)DCA (אלה שונים גם מבחינת עושר מינים ומגוון מינים שני טיפוסי הכתמים ה. הראשון– 

  .בכתמי העצים עושר ומגוון המינים נמוכים ביותר ובכתמים הפתוחים הם הגבוהים ביותר

פעולת הכריתה השפיעה באופן ברור על כל הפרמטרים שנבדקו בכתמים מהם נכרתו העצים 

אה מחדירה של מינים חדשים היא גרמה לעלייה במספר המינים בכתמים אלה כתוצ). כתמי נשר(

מצד שני חלה ירידה בשכיחות של מינים האופייניים לכתמי עצים כגון מיני . מהכתמים הפתוחים

השינוי הגדול ביותר בהרכב המינים בכתמים מהם נכרתו עצים חל בחצי . מטפסים ורקפת מצויה

אלא גם ,  הכריתהויתכן שהוא נובע לא רק מההשפעה הישירה של, השנה הראשונה אחרי הכריתה

  . ובעיקר גרירת העצים הכרותים, מהשפעות  הפעילות עצמה

ידי צומח -כתם נוף פתוח לעומת כתם המכוסה על(קבוצות המינים המאפיינות סוגי כתמים שונים 

בין . בעיקר בתכונות הקשורות לתנאי האקלים של בית הגידול, נבדלות בתכונותיהן) מעוצה

ם הפתוחים מצאנו שיעור גבוה של מינים שתפוצתם משתרעת עד המינים המעדיפים את הכתמי

בין המינים המעטים המעדיפים . שנתיים-לאזורים המדבריים ושיעור גבוה במיוחד של מינים חד

ובולט , בני שיח מסוימים. בעיקר המטפסים, תיכוניים- את כתמי העצים שולטים מינים ים

כן שהתפתחות הלוטם המרווני כאן מהווה התחלה יית. מעדיפים כתמי נשר, ביניהם לוטם מרווני
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במקרה כזה מעצב נוף אחד מחליף . של תהליך שבסופו הלוטם ישתלט  על שטחים שהתפנו מעצים

  .מעצב נוף אחר

של , בכתמי הנשר מצאנו עלייה הדרגתית בעושר ומגוון מינים בקנה מידה של ריבוע דיגום בודד

עקומות הצטברות מינים מראות . ה של סוג הכתם ריבועים ובקנה מיד10- דגימה מורכבת מ

כל הפרמטרים האלה . γ-diversity -  וα ,βהבדלים בין כתמי העצים וכתמים פתוחים ברמת 

בכתמי נשר ראינו עלייה הדרגתית במגוון בכל הרמות אחרי . גבוהים יותר בכתמים פתוחים

ה את תהליך חדירת התוצאות הראו שהתחדשות מהירה של הצומח המעוצה מאיט. הכריתה

  . המינים לכתמי נשר כבר שנה וחצי אחרי הכריתה

  .כנראה בגלל ליקויים בניהול ממשק הרעייה, לא נמצאה השפעה מובהקת של רעיית העיזים

תוצאות המחקר מצביעות על כך שמשמעות  כריתת הצומח המעוצה היא הגדלת  החלק היחסי 

 נמצאהלא , אולם. שינוי המגוון ברמת הנוףכלומר , של כתמים פתוחים במערכת האקולוגית

  γ-diversity-הגם . עלייה בעושר המינים הכללי של המערכת האקולוגית כתוצאה מהכריתה

לא עברו ששטחים שעברו כריתה מאשר באלה עדולם בנמוכה יותר ב) תחלופת המינים במרחב(

  .אחידות השטחעליה ב לגרמהכלומר הכריתה , כריתה

 

Abstract 

This chapter summarizes the results of three years of research. The current research 

constitutes the first stage of a long term project studying the impact of uneven spatial 

distribution of woody vegetation on species diversity in Mediterranean maquis. The 

chapter deals in particular with species composition, richness and diversity of vascular 

plants community. 

My research tests the assumption that woody plants play the role of landscape 

modulators in ecosystems. In this model, spatial patchiness resulting from the 

distribution of trees has a major impact on spatial differentiation and diversity of plant 

communities and on spatial pattern of species richness and species diversity. The 

research is based on experimental manipulations which are a combination of clear 

cutting of woody vegetation from experimental plots and goat grazing. Experimental 

plots were compared to control plots where the woody vegetation was not treated. 

Tree cutting and grazing are studied here as management practices which are used by 

Israel Nature and National Parks Authority in protected areas for biological diversity 

conservation. Our study will improve the understanding on their impact and will 

contribute to more skilled use of these management tools in the future. 
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This study focused on small patches of vegetation (on the scale of meters). I 

compared three types of patches: 1) patches covered by woody plants – trees or 

shrubs, 2) open patches naturally existing between the trees and 3) litter patches 

resulting from tree removal (these patches were previously covered by trees). I 

compared both species composition of plant communities and species richness. For 

analysis of changes in species composition in space and time, I used ordination 

methods, DCA and RDA. For the comparison of species richness in different patch 

types I used mainly rarefaction curves. 

The results support our hypothesis. Spatial distribution of woody vegetation and the 

contrast between woody patches and open patches proved to be the major factor 

determining the composition of vegetation associations and their spatial pattern. Open 

patches and patches covered by woody vegetation had different species composition, 

as manifested by their location at opposite ends of the first DCA axis. Along with the 

contrast in species composition the two types of patches showed extreme differences 

in species richness: 2-4 species per sample (20×20 cm) in woody patches vs. 12-14 

species per sample in open patches. 

Tree clearing caused significant change in the patches that were previously covered 

by trees (litter patches). Species richness increased in these patches at every scale 

(from a sample to the total number of species in this patch type) as a result of 

penetration of species previously present in open patches and absent from woody 

patches. In parallel there was a decline in species typically inhabiting woody patches: 

climbers or Cyclamen persicum. The biggest change in species composition was 

detected in the first spring after clear cutting. This rapid change probably resulted 

both from the altered physical conditions in the patch and from mechanical 

disturbance caused in the area while clear cutting and dragging the trees. 

Groups of species that characterize the different patch types differed in various traits, 

primarily in traits related to climate, e.g. chorotype, geographical range and growth 

form, as well as systematic criterion of membership in plant families. I found a high 

percentage of species with geographical distribution extending to desert areas and a 

high proportion of annuals among the species preferring open patches. Conversely a 

few species preferred woody patches, mainly climbers and strictly Mediterranean 

species. Some species of semi-shrubs (Cistus salvifolius among them) prevailed in 

litter patches. This change can indicate the beginning of an encroachment process in 
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which one woody landscape modulator (tree species) is being replaced by another one 

– semi-shrub. 

We found gradual increase in species richness and diversity in litter patches at every 

scale: at the level of a single sample, at the level of a composite sample (10 

consecutive basic samples) and at the level of entire patch type. Rarefaction curves 

(Koellner et al. 2004) showed consistent differences in α, β and γ diversity between 

open and woody patches. At every level diversity was higher in open patches than in 

woody ones. The diversity in litter patches increased gradually in after clearing. A 

year and a half after clear cutting there was already rapid regeneration of the cleared 

woody vegetation which slowed down the penetration of additional species to litter 

patches. No impact of goat grazing was found, most probably due to faulty grazing 

management. 

The results show that clearing of woody vegetation adds open areas to open patches 

that existed previously in the ecosystem and enlarges their relative abundance. I did 

not find any increase in the general species richness in Adulam after clear cutting and 

grazing manipulation, compared to untreated plots. No additional species penetrated 

as a result of these treatments. At the same time, clear-cutting resulted in a decrease of 

gamma (landscape) diversity of Adulam treated ecosystem by causing decreasing the 

contrast between what was previously extremely different patch types. 

  מבוא

-Zohary 1966,  Feinbrun( מינים 3000 - הפלורה של הצמחים העילאיים בישראל מונה קרוב ל

Dothan 1972 ,היחס הגבוה בין עושר מיני הצמחים לשטח המדינה ) . 1991דותן ודנין -פיינברון

  . ממקם את ישראל בין המדינות העשירות ביותר בצמחים עילאיים

בספרו הקלאסי .  העילאיים בארץ נחקר ותואר ברמות שונותהפיזור המרחבי של מיני הצמחים

הוא חילק את . את היסודות של מדע הגיאובוטניקה בארץ) 1955(הניח זהרי " גיאובוטניקה"

זהרי תיאר את חברות הצומח . הארץ לחבלים פיטוגיאוגרפיים על בסיס האקלים ונופי הצומח

  . הרכב מיניםובנה את הסיסטמטיקה שלהם על פי קריטריונים של 

הוא , במיוחד בקני מידה גדולים, אחד הפרמטרים החשובים באפיון תצורות צומח וחברות צומח

תצורת הצומח . (Raunkiaer, 1934)היחסים הכמותיים בין צמחים בעלי צורת חיים שונות 

. תיכוני בו שולטים שיחים ועצים ירוקי עד-תיכוני בישראל היא חורש ים-העיקרית באזור הים

, ויזל) (גריגה או בתה(החורש מלווה בתצורות צומח נוספות המבטאות שלבי סוקצסיה שונים 

1982 .(  
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מאוחר יותר משך את תשומת ליבם של הבוטנאים והאקולוגים הקשר שבין עושר ומגוון המינים 

המבנה הזה מבוסס על . לבין מבנה חברת הצומח, שעיקרו הוא בצמחים עשבוניים, של צמחים

 Naveh and Whittaker. המרחבי הלא אחיד של צמחים מעוצים בעלי קומה שונה במרחבהפיזור 

לבין ) יחס כמותי בין צורות חיים שונות(השוו בין פרמטרים שונים של מבנה חברת הצומח ) 1979(

והראו שמגוון המינים הגבוה ביותר נמצא בחורשים , מגוון מיני הצמחים העשבוניים והמעוצים

עושר ומגוון , לעומת זאת, בחורשים צפופים ומפותחים. ים ללחצי רעייה גבוהיםדלילים הנתונ

-α(בחורשים הדלילים הנתונים לרעייה ערכי מגוון המינים המקומי . המינים נמוכים ביותר

diversity (גבוהים בהשוואה למקומות רבים בעולם.  

תיכוניים -  באזורים יםקורלציה שלילית בין צפיפות צומח מעוצה לבין עושר מינים התגלתה

תיארו את המבנה של חברת צומח ) 2004( וחובריו Pueyo. (Casado et al. 2004)נוספים 

כיסוי אדמה , )אחוז השטח(באמצעות מערכת פרמטרים הכוללת את כיסוי הצומח המעוצה 

ומצאו קורלציה חזקה בין מבנה הצומח ועומס , חשופה וכיסוי של הדגן הרב שנתי השולט בשטח

העבודות האלה . הקשר הישיר בין עומס הרעייה לבין מגוון המינים נמצא פחות חזק. הרעייה

התייחסו לצומח המעוצה מצד אחד כגורם מעצב נוף ומשפיע על מגוון ועושר מינים ומצד שני 

  .מושפע על ידי רעייה ומהווה מדד שימושי לעוצמות רעייה

מתפתחת תפישה , וסק בתהליכים ברמת הנוףעם התקדמות המחקר האקולוגי הע, בעשור האחרון

המושג של צומח מעוצה כמעצב נוף ). 2ראה פרק (המתייחסת לצמחים מעוצים כמעצבי נוף 

לבדוק ולכמת , )ואורגניזמים אחרים(מאפשר לבחון את היחסים בין הצומח המעוצה לבין צמחים 

ועל הדגם , צומחאת השפעתם של צמחים מעוצים על ההרכב והמבנה המרחבי של חברות ה

השפעת מיני מעוצים : השאלות שנשאלות בהקשר זה נוגעות ב. המרחבי של עושר ומגוון המינים

על עושר ועל מגוון המינים בפסיפס הנופי האזורי ובין אזורים , בעלי אותו מבנה שיחי, שונים

שר השפעת כתמיות השטח על עמידות וכו; (Badano & Cavieres 2006)גיאוגרפיים שונים 

התפקיד של מעצבי ; (Lavorel 1999)של מערכות אקולוגיות ) resilience(ההתאוששות /השיקום

  ).Byers et al. 2006, Crooks & Wilson 2006(הנוף בתהליכי שיקום של מערכות אקולוגיות 

וצפיפות החורש מוכר היטב לאנשי ) בעיקר עשבוניים(היחס ההפוך בין עושר מיני הצמחים 

תיכוני בשטחי מרעה ושטחים שמורים -תהליכי הצטופפות בחורש הים. רת הטבעהמרעה ושמי

בישראל בשישים השנים האחרונות גורם להצטמצמות שטחים פתוחים העשירים במינים 

 Perevolotsky and, 1993פרבולוצקי וזליגמן , 1992' פרבולוצקי וחב(ובביומאסה עשבונית 

Seligman 1998 .(ת האינטרסים של מגדלי בקר וצאן במרעה טבעי תהליך זה עלול לסכן א

. תיכוניים- ואת קיום ושימור מגוון מיני העשבוניים באזורים ים)  של צומח עשבונימרעיתאספקת (

מתוך תובנה זאת התחילו רשות הטבע והגנים ורשות המרעה לפתח כלים לממשק פעיל שמטרתו 

מתוך כוונה להגדיל את , ) שכוסודילול ופתיחת שטחים(לעצור את תהליך הצטופפות החורש 

הפעולות העיקריות המשמשות כיום . הכיסוי של שטחים עשירים במינים ובביומאסה עשבונית

בשטחי מרעה נפוצות פעולות נוספות . מבוקרת וגיזום/בממשק של שמורות טבע הן רעייה מכוונת

, ת עקירה מכאניתבעיקר קידה שעירה וסירה קוצנית באמצעו, של הסרה מלאה של צומח מעוצה

  ).Henkin et al. 1998, Henkin et al. 2007(שימוש בהרביצידים או דישון , שרפה
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תיכוני עדולם היא שהצמחים המעוצים בחורש הם -הנחת היסוד של המחקר בשמורת חורש ים

מעצבי נוף ונוכחותם ופיזורם במרחב הם אחד הגורמים החשובים ביותר המשפיעים על הפיזור 

פרק (ועל הדגם המרחבי של מגוון מינים , ל אורגניזמים מקבוצות סיסטמטיות שונותהמרחבי ש

ידי התנאים האזוריים -באימוץ גישה זו אנו משערים כי מגוון המינים באתר נקבע בעיקר על). 2

  .וההשפעות המקומיות של הפסיפס הנופי שיוצר הצומח המעוצה) אקלים ותשתית(

 הסרת הצומח המעוצה מחלקות הניסוי –יסוי הצומח המעוצה המחקר מבוסס על מניפולציות בכ

 ובדיקת תגובת המערכת האקולוגית לטיפולים -רעייה ושילוב ביניהם , באמצעות כלים של כריתה

, שלא נחקרה כלל בארץ, חשוב לציין שבניגוד להשפעת כריתה). 1ראה פרק (אלו לאורך שנים 

, הדר, 1985, שמידע(לול על חברת הצומח למעט מחקרים בודדים הבוחנים את השפעת הדי

הרבה על תגובות של מערכות אקולוגיות ושל חברות צומח לרעייה , יודעים היום יחסית, )1996

 Noy-Meir et al. 1989 ,,Seligman and Perevolotsky 1994 Milchunas andלדוגמה (

Lauenroth 1993 , כים ותופעות אקולוגיות המחקר נועד לשפר את ההבנה של תהלי) . 1996הדר

מההיבט , מהבחינה המדעית וכן לבחון שיטות ממשק וניטור חדשות ולכייל את השיטות הקיימות

  .מעשי-הממשקי

  

  שיטות

  אתר המחקר

באזור בו מתרחש מעבר הדרגתי בין חברת , שמורת חורש עדולם ממוקמת בשפלת יהודה התיכונה

 וחובריוויזל (ותר של חרוב מצוי ואלת המסטיק אלון מצוי ואלה ארצישראלית לחברה יובשנית י

תיכוני בצורה המוכרת -שמורת חורש עדולם היא האתר הדרומי ביותר בו מופיע חורש ים. )1982

במבנה הצומח ובהרכב המינים השולטים רואים השפעה של . תיכוניים אחרים- מאזורים ים

המעוצים השליטים כוללים ). מ" מ450כמות משקעים שנתית ממוצעת (האקלים היובשני יחסית 

) .Phillyrea latifolia L(זית בינוני -בר, )Quercus calliprinos Webb(אלון מצוי : שלושה מינים

 Pistacia palaestina(עצים של אלה ארצישראלית ). .Pistacia lentiscus L(ואלת המסטיק 

Boiss.( , קטלב מצוי)Arbutus andrachne L. ( וחרוב מצוי)Ceratonia siliqua L. ( מופיעים

רוב שטח השמורה מכוסה בחורש . המופע של החורש פתוח למדי. כעצים בודדים פזורים בחורש

כאשר המפנה הצפוני של הגבעות מכוסה בחורש צפוף יותר ומפותח יותר , בעל צפיפות בינונית

 המחקר אתר המחקר ממוקם באחד הנחלים הצדדיים בשמורה וחלקות). 2002קולר , שיפמן(

 משולבים העציםבו כתמי , המכוסים בחורש בצפיפות בינונית, ממוקמות על שני המדרונות שלו

  . בכתמי נוף פתוחים

  שיטות דיגום בשטח

דיגום שיטת , )2005- 2003 (ראשונות של המחקר בשמורת חורש עדולםהשנים השלוש משך ב

 ) ר" סמ20×20  שלריבוע( תות דיגום בסיסיויחיד דגימות המכילות עשר עלהתבססה הצומח 

 נבחרה לייצג סוג דגימהכל ). 1איור(המסודרות ברציפות על פני שטח חלקות הניסוי בצורת סולם 
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-על, ) כריתה כתם שהכיל שרידי מעוצה לאחר-וכתם נשר , כתם מעוצה, כתם פתוח(כתם מסוים 

בכל פעם , אורך קו חתךסולם הדגימה הונח ל.  כתם סוגתוך אותוהונח ב סולם הדיגוםכל ידי כך ש

 שנות המחקר נעשו דגימות חוזרות באותם כתמים ולאורך אותו קו חתך 3במשך . בכתם אחר

 ,)4פרק  (2005-  ו2004כתוצאה מתהליכי ההתחדשות של העצים הכרותים בשנים  ).1איור(

 ,הראשון : נוספיםחלקים המייצגים שני טיפוסיםשני בין  נשר םכתבכל הפרדנו  באותן השנים

  והשני,)כתם התחדשות (צומח מעוצה לאחר כריתהשל  חלה התחדשות ו נשר אשר מעליםכתהוא 

 כמעט בכל דגימה 2005- ו2004בשנים . )כתם נשר פתוח (מעוצהב התכסהלא ש נשר םכתהוא 

בדגימות שנעשו בכתמי נשר . בכתם נשר נמצאו ריבועים המייצגים את שני הטיפוסים החדשים

 . %51.5 -  2005מהריבועים היו עם התחדשות ובשנת  %45.4 – 2004בשנת 

 סומנו בשטח זוגות כתמים  הדגימות לא פוזרו לאורך מסלול אלאלא כריתההניסוי לבחלקות 

 דגימות 12 נדגמו בשטח שלא עבר כריתה 2003 בשנת .ים צמודמעוצההכוללים כתם פתוח וכתם 

 מספר הדגימות בשטחים 2005 - ו2004 בשנים.  דגימות בכתמים מעוצים12-בכתמים פתוחים ו

נדגמו בשנת )  חזרות מכל חלקת טיפול בכל מפנה3,  בלוקים6(בכלל הניסוי . ללא כריתה הוכפל

 1750 כתמים ובהם 175 – 2004בשנת ,  ריבועים בסיסיים1500 כתמים ובהם 150 – 2003

היחסים . יים ריבועים בסיס1720 כתמים ובהם 172 – 2005ובשנת , ריבועים בסיסיים

את היחסים , במידה מסוימת, הכמותיים בין סוגי הכתמים שנדגמו באותו תא שטח שיקפו

  . הכמותיים בכיסוי בין אותם סוגי הכתמים בשטח

, רשימת המינים הנוכחים בריבוענרשמה , בוצע זיהוי של מיני הצמחים ת בסיסייחידת דיגוםבכל 

 .הערכה בתצפית שהוגדרו על פי, יםכיסוי סלע וכיסוי אבנובוצע אפיון של רמת 

ר האחרות על מחקהנות חתהמחקר שהתבצע ב קשר עם ללא,  באופן עצמאישיטת הדיגום פותחה

שונתה שיטת הדיגום בעדולם ) התוצאות אינן מוצגות כאן( והלאה 2006משנת . גרדיאנט הגשם

  ).LTER(בהתאמה לשאר האתרים ברשת אתרי המחקר 

  

  בחלקות שעברו כריתה שיטת הדיגום:1איור 
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  עונת הדיגום

צמחים באותה המצב הפנולוגי של ההמועד המדויק נבחר על פי . דיגום הצומח נעשה בעונת האביב

 ניתן לזהות באופן אופטימאלי את רוב בזמן בו,  אחרי שיא הפריחה של רוב המינים– שנה

עד , כדי לצמצם, ועייםתקופת הדיגום נמשכה לא יותר משב. הקבוצות הסיסטמטיות של הצמחים

 – 7.04.2003: מועדי הדיגום הם. השפעה של מצב הפנולוגי על תוצאות הדיגום, כמה שניתן

18.04.2003 ,28.03.2004 – 11.04.2004 ,18.03.2005 – 30.03.2005.  

  ניתוח תוצאות

 ביוטיים-לבחון את ההשפעה של תנאים סביבתיים א) 1: (לניתוח הגדרנו שתי מטרות עיקריות

מפנה דרומי (המדרון : המשתנים הסביבתיים שנבחנו הם. וביוטיים על הדגם המרחבי של הצומח

לבדוק את ההשפעה של ) 2(; )כתם מעוצה וכתם נשר, כתם פתוח(וסוג הכתם , )או מפנה צפוני

וכיצד הוא משתנה במרחב ,  על הדגם המרחבי של הצומח-  כריתה ורעיית עזים -פעולות ממשק 

מבוסס על , כתלות בטיפולי הניסוי, ב אחר תהליכי השינוי בחברת הצומח העשבוניהמעק. ובזמן

בחנו את השינויים בעושר המינים בקני . עושר המינים והרכב המינים: שני מדדים של החברה

את הרכב המינים בחנו הן ברמת המין הבודד והן ברמת חברת . ובין כתמי נוף שונים, מידה שונים

  . הצומח כולה

   המיניםעושר

 20×20ריבוע בגודל (ברמת יחידת הדיגום הבסיסית ): קני מידה(עושר מינים נותח במספר רמות 

 0.4שטחה ( ריבועים צמודים אחד לשני 10 - ברמת הדגימה המורכבת מ, )ר" מ0.04ששטחו , מ"ס

בשתי הרמות הראשונות בחנתי את . וברמת סוג הכתם בחלוקה למדרונות ולטיפולים, )ר"מ

כמו גם , בין הטיפולים ובין המפנים, ים בעושר המינים הממוצע בין סוגי הכתמיםההבדל

  .ANOVAהשינויים לאורך ציר הזמן במבחני 

מתוך כלל השיטות השונות למדידת עושר ומגוון מינים בחרתי להשתמש בעקומות הצטברות 

 ומשמש במחקרים (α-, β-, γ-diversity)כאמצעי המחבר בין רמות עושר בסקאלות שונות , מינים

 Crist(אזורי וגלובאלי , רבים העוסקים בפיזור מרחבי של עושר מינים וקישורו לקנה מידה מקומי

and Veech 2006 ,Koellner et al. 2004 ,Gotelli and Colwell 2001 .(  

השתמשתי בעקומות הצטברות מינים לאפיון מדדים שונים של עושר המינים לצורך הניתוח 

לא יכולתי להשתמש באפשרויות החישוב של עושר ). Colwell 2005(ין סוגי כתמים ההשוואתי ב

 בשל חוסר ההתאמה של rarefaction curvesהמינים המשוער באמצעות עקומות ההצטברות 

ואין איזון במאמץ הדיגום בין חלקות ,  הדיגום לא היה אקראי ברמת הריבוע-צורת הדיגום 

בעברית משמש כאן תמיד " עקומות הצטברות"המונח . תההכריתה והחלקות שלא עברו כרי

 EstimateSניתוח עקומות הצטברות המינים נעשה בעזרת תוכנת . rarefaction curvesבמובן של 

(Colwell 2005).  
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  הרכב חברת הצומח

כאמצעי מרכזי לניתוח שינויים בהרכב המינים בחברת הצומח בזמן ובמרחב השתמשתי בניתוח 

 detrended (DCA - ו) RDA) redundancy analysis: תי שיטות אורדינאציהבש, משתני-רב

correspondence analysis( , פרמטרים שונים המאפשרות לבחון את מידת החשיבות של

 Jongman et al. 1987, Gauch 1995, Leps & Smilauer)מינים בחברה ההרכב בהשפעתם על 

ינוי בהרכב המינים במרחב ובזמן ברמת החברה  שיטות האורדינציה מאפשרות לבטא ש.(2003

בו , ביוגיאוגרפי ואקולוגי, שיטות אלה נפוצות במחקר פיטוסוציולוגי. ולא ברמת המין הבודד

. ובתגובה לגורמים חיצוניים, נשאלת שאלה של השתנות חברת האורגניזמים במרחב ובזמן

על ) כריתה ורעייה(ות הממשק ופעול) מפנה וסוג כתם(בדקתי את השפעת הגורמים הסביבתיים 

בחנתי את ההשתנות בהרכב חברת . RDAמשתני בשיטת -הרכב מינים באמצעות ניתוח רב

. DCAוכיצד ההרכב מושפע מפעולות הממשק בעזרת אורדינאציה בשיטת , בזמן ובמרחב, הצומח

  .CANOCO (ter Braak and Smilauer,  2002)האורדינציות בוצעו בתוכנת 

מספר הריבועים בהם הופיע מין בדגימה . המינים התבסס על דגימות מורכבותניתוח הרכב 

(incidence)שימש כמדד כמותי לשכיחות המין בדגימה .   

  תכונות המינים 

-tבעזרת מבחן ) המפנה וסוג הכתם(בדקתי את זיקת המינים לתנאים סביבתיים מסוימים , בנוסף

test או ANOVA ,134בחרתי את , ם העילאיים שזוהו בניסוי מיני הצמחי323מתוך . בהתאם 

כלומר המינים שהופיעו בשלוש שנות הדיגום לפחות בעשרים ריבועים , המינים הנפוצים ביותר

ניתוח זה . כדי לבצע בדיקה של עדיפות המינים למפנים שונים או לסוגי כתמים שונים, בסיסיים

 בקבוצות המינים שזוהו כבעלי. (Statsoft 2006) 7 וגרסה 5 גרסה STATISTICAנעשה בתוכנת 

טקסונומיות , זיקה לתנאים מסוימים הישוותי את ההתפלגות של תכונות ביולוגיות

שייכות , פי קריטריונים של צורת חיים- בעזרת חלוקתם על, וביואגיאוגרפיות של הצמחים

רמטרים  פ).1999(הגדרת תכונות אלה מבוססת על פרגמן ושותפיו . ותפוצה אקלימית, למשפחות

אלה משמשים במחקרים רבים העוסקים בהשוואה של חברות צומח או הרכבי מינים בתנאי 

כמו , כאשר ההבדלים באקלים, אקלים שונים הן בקנה מידה אזורי והן בקנה מידה מקומי

  ). Kazakis et al. 2006(אקלים -הם ברמת המיקרו, במקרה הנוכחי

מאסטר של הנדון וסוכם בעבודת , נותח) 2003-2004 של הדיגוםתוצאות (מחקר הזה מהחלק 

Alagie Manjang) 2005(.  

  

  תוצאות

נרשמו בסך ) 2003-2005(שנתי אחר חברת הצומח העילאי בשמורת חורש עדולם -במעקב התלת

כלומר ,  המינים הנפוצים ביותר134מתוכם זיהינו את ( מינים של צמחים עילאיים 323הכול  

  ). ריבועים בסיסיים20 - הדיגום לפחות בהמינים שהופיעו בשלוש שנות
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הביוטיים , )מפנה(ביוטיים - פרק זה מציג תוצאות הבוחנות את השפעת התנאים הסביבתיים הא

על עושר ומגוון המינים והרכב , )כריתת צומח מעוצה ורעיית עזים(ופעולות הממשק ) סוג הכתם(

 .המינים של חברת הצומח

   עושר המינים

לצורך , לפיכך. ת הנתונים לא מאפשרת לחשב אינדקסים של מגוון המיניםהצורה שבה אספתי א

סך כל (ניתוח השוואתי של עושר ומגוון המינים בניסוי השתמשתי בספירה של עושר המינים 

יחידת הדיגום (בסקאלות של ריבוע , ובהשוואה בין עקומות הצטברות המינים) המינים השונים

השוואה של עושר המינים . המפנה וכלל הניסוי,  הניסויחלקת, הדגימה המורכבת, )הבסיסית

   .(Badano and Cavieres 2006)המגוון נותנת ביטוי עקיף לסוגים שונים של , בקני מידה שונים

   )diversity-α(השפעת כתמיות הנוף על עושר המינים הנקודתי . א

הלא אחיד של הנובעת מהפיזור המרחבי , ההתייחסות כאן היא לכתמיות הטבעית בשטח

לכתמיות הנוף הנובעת מהפיזור . כתמי שהוא מייצר-הצמחייה המעוצה והפסיפס הנופי הדו

בכתמי העצים עושר . יש השפעה משמעותית מאוד על עושר המינים, המרחבי של הצומח המעוצה

 10ברמת הדגימה הכוללת , ברמת ריבוע בודד(בכל קני המידה שנבדקו , המינים נמוך ביותר

בכתמי . בהשוואה לעושר המינים בכתמי הנוף הפתוחים) ם או ברמת סוג הכתם כולוריבועי

.  בממוצע ומגלה תנודות שנתיות בטווח הזה4-  ל1.5העצים מספר המינים לריבוע בודד נע בין 

יחס . )2איור  (16- ל10בכתמים הפתוחים מספר המינים הממוצע לריבוע נע בין , לעומת זאת

ים בכתמי העצים לבין עושר המינים בכתמים הפתוחים מצאנו ברמת דומה בין עושר המינ

,  בכתמי העצים14- ל6מספר המינים הממוצע לדגימה נע בין ).  ריבועים10הכוללת (הדגימה 

ההבדלים בין סוגי הכתמים ובין ). 3איור ( מינים בממוצע בכתמים הפתוחים 47 עד 27לעומת 

 ובין השנים F4793,3=1700, p=0 סוגי כתמים  ביןway ANOVA-2(השנים היו מובהקים 

F4793,2=76, p=0ברמת ריבוע הדיגום ו - F492,2=302, p=0 ובין השנים F492,2=14.8, p=0 

  ).בהתאמה ברמת הדגימה

   )diversity-α(על עושר המינים הנקודתי ) כריתה( טיפולי ממשקהשפעת . ב

שיצר סוג כתם , אה מטיפול הכריתהבחלקות הניסוי השתנה הדגם הטבעי של הכתמיות כתוצ

. טיפול הכריתה השפיע על עושר המינים.  ממנו נכרת המעוצה שכיסה אותו– כתם נשר –חדש 

 ניתן לראות את ההבדל בין עושר המינים בכתמי המעוצים לבין כתמי הנשר בכל 3- ו2באיורים 

על שני , ם המעוציםעושר המינים בכתמי הנשר גבוה באופן עקבי מעושר המינים בכתמי. שנה

 עושר 2003בכתמי הנשר בשנת , למשל. הן בחלקות עם רעייה והן בחלקות ללא רעייה, המדרונות

 מינים לדגימה ואילו בכתמים המעוצים ערכי עושר 20- מינים לריבוע וכ5המינים הממוצע הוא 

 מהכתמים נמוך, ההבדלים בעושר המינים בכתמי הנשר.  בהתאמה9- ו3המינים באותה שנה הם 

מובהק סטטיסטית לאורך שלושת שנות המחקר , הפתוחים וגבוה בהשוואה לכתמים המעוצים

  ). לעילANOVAראה נתוני , p<0.001ברמת (
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 אך 2005 – 2004 - ו2004 – 2003מגמת השינוי בעושר המינים בכתמי הנשר נמשכה בשנים 

מת עושר המינים מתרחשת מיד ומצביע על כך שההשפעה העיקרית בר, השינוי הכמותי קטן יותר

נראה כי אחת הסיבות להאטת העלייה בעושר המינים בכתמי הנשר היא . אחרי הכריתה

 מראה 1טבלה . התחדשות של הצומח המעוצה המכסה בחזרה חלק מהשטח ממנו נכרתו העצים

פי מדידת היחס בין השטח של ריבועי הדיגום -על, את תהליך ההתחדשות של הצומח המעוצה

ם התפתח שוב כיסוי של צומח מעוצה לבין כלל שטח הריבועים שנדגמו באותן חלקות שבה

המתבטאת בכיסוי , שהתחדשות הצומח המעוצה, ניתן ללמוד מכך באופן עקיף. בתחום כתמי נשר

הרחבה בפרק (מהיר במיוחד בעונת הצימוח הראשונה שאחרי הכריתה , מחדש של השטח הכרות

4.(  

המספרים בטבלה הם החלק היחסי באחוזים של .  מעוצה בכתמי נשרהתחדשות צומח :1 טבלה
ריבועי הדיגום הבסיסיים בהם התפתח בחזרה צומח מעוצה מתוך כלל הריבועים שנדגמו באותו 

  .שטח
  

 2005 2004 שנת דיגום  

 ממוצע רעייה מפנה
סטיית 

 תקן
 ממוצע

סטיית 

 תקן

 23.3 73.3 33.6 66.0 + צפוני

 37.5 63.1 39.4 42.5 - צפוני

 27.7 49.6 28.4 35.2 + דרומי

 29.6 51.2 32.9 45.0 -  דרומי

  
את השפעת התחדשות הצומח המעוצה על שינויים בעושר המינים אחרי הכריתה ניתן לבחון 

כי הדגימות כללו בתוכן הן ריבועים בהם התפתח בחזרה צומח , ברמת הריבוע ולא ברמת הדגימה

נראה כי העלייה בעושר המינים ברמת הריבוע גדולה יותר . א כיסוימעוצה והן כאלה שנשארו לל

עושר המינים בכתמי הנשר שנשארו לא מכוסים . בריבועים ללא כיסוי חוזר של צומח מעוצה

 עלייה בעושר המינים ברמת הדגימה גם היא). 2איור (מתקרב לעושר המינים בכתמים הפתוחים 

 -  25 - ל2003 מינים לדגימה בשנת 20-בממוצע מועולה , מתמשכת לאורך כל תקופת המחקר

  ).3איור  (2005 מינים לדגימה בשנת 28

  
   על עושר המינים הנקודתיהשפעת טיפול רעיית העיזים. ג

 השפעה נמצאה בניתוח הנתונים ובכל קני המידה בהם נעשה הניתוח לא שבדקתיבכל הפרמטרים 

  . יניםמה הרכב המינים או על עושרמובהקת של רעייה על 
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 בסיסי דיגום לריבוע מינים מספר (הדיגום יחידת ברמת הממוצע המינים בעושר שינויים :2 איור

 התחדשות ללא) מקווקו קו (הנשר בכתמי, )רציף וקו • עיגול (פתוחים בכתמים) ר"סמ 20X20 של

 קו עם ���� משולש (מעוצה ידי-על המכוסים ובכתמים) ���� ריבוע (המעוצה התחדשות ועם) ⋅⋅⋅⋅ נקודה(

  .%95 של confidence intervals מייצגים הקווים).מנוקד
  

  (rarefaction curves) המינים הצטברות עקומות פי על המינים עושר של מאפיינים

עקומות הצטברות המינים מבטאות בצורה סינטטית מספר פרמטרים הקשורים לעושר ולמגוון 

בתחילת העקומה קשור לעושר המינים ) Yיר הערך על צ(מספר המינים . המינים בקני מידה שונים

  α-diversityומייצג את המגוון הנקודתי) הריבוע במקרה שלנו(הממוצע ביחידת הדיגום בסיסית 

השיפוע של העקומה מושפע הן ממספר המינים הממוצע ). 4איור (ברמת היחידה הבסיסית 

ם בסיסית אחת לשנייה בתוך ליחידה הבסיסית והן מרמת השתנות הרכב המינים בין יחידת דיגו

הערך אליו עקומת ההצטברות . β-diversityכלומר למגוון המינים המקומי , אותו תא שטח

) בית גידול(מתקרבת בצורה אסימפטוטית מבטא את עושר המינים בשטח או בטיפוס השטח 

 γ-diversity) Crist & Veechויכול להוות מדד למגוון המינים האזורי , אותו מייצגת העקומה

2006 .(  
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 10-מ המורכבת לדגימה מינים מספר (הדגימה ברמת הממוצע המינים בעושר שינויים :3 איור

 וקו ⋅⋅⋅⋅ נקודה (הנשר בכתמי, )רציף וקו • עיגול (פתוחים בכתמים) מ"ס 20X20 של דיגום ריבועי
 יםמייצג הקווים). מנוקד קו עם ���� משולש (מעוצה ידי-על המכוסים ובכתמים) מקווקו

confidence intervals %95 של.  
  

בגלל השיטה , השוואה ישירה בין עקומות הצטברות המינים משנות המחקר השונות היא בעייתית

עשרה כל דגימה הורכבה מ, אלא, הדגימות לא נאספו באופן אקראי, ראשית. בה נאספו הנתונים

 שני ריבועים השייכים לאותה יש לשער כי הדמיון בין. ריבועי דיגום הממוקמים ברצף באותו כתם

דגימה גדול יותר מאשר הדמיון בין שני ריבועים השייכים לדגימות שונות או בין שני ריבועים 

 עולה בניתוח הנתונים בעייתיותה. שונים במידה והיינו ממקמים את ריבועי הדיגום באופן אקראי

בשטחים שלא עברו . השוניםמאחר ומאמץ הדיגום לא היה זהה בחלקות שונות ובטיפולי הניסוי 

 בכל טיפול ובכל סוג 2005- ו2004 בשנים 60- ו2003 בשנת 30(כריתה נאספו דגימות מעטות 

כדי . כריתהה טיפול חלקות שלדגימות לפחות לכל טיפול ולכל סוג כתם ב 150לעומת , )כתם

 תיחישב עקומות הצטברות המינים באמצעות בכל זאת סוג הכתם והטיפוללבחון את השפעת 

 באקראי שר נבחרוא, מתוך כלל הדגימות) מדגמים(קבוצות -עקומות הצטברות מינים עבור תת

 מקרים שני את הניתוח הנוסף הזה לתיביצע. מתוך המאגר הכללי של כל הדגימות באותה קבוצה

  :ספציפיים

בכדי לבחון הבדלים בעקומות הצטברות המינים בין כתמים פתוחים בשטחים שעברו כריתה  .1

 .לאלה שבשטחים ללא כריתה

 .בכדי לבחון הבדלים בעקומות הצטברות המינים בין הכתמים המעוצים וכתמי הנשר .2
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בשאר המקרים מספר הדגימות בכתמים שונים ובטיפולים שונים היה דומה ולכן לא היה צורך 

 הבדלים מובהקים בין חלקות בהן התקיימה רעייה לבין אלה שהיו תילא מצא. בניתוח נוסף

  . וגנות נגד רעייהמ

 של (estimation)כתוצאה ממיעוט הדגימות בחלק מהטיפולים בחרתי שלא להשתמש בהערכות 

מאחר ומצאתי שההערכות , )γ diversityהמגוון האזורי (העושר הכללי בסוגי כתמים שונים 

ומת כל עוד עק, במספר הדגימות הקיים, לכן. משתנות באופן קיצוני עם הירידה במספר הדגימות

 מדגימה את השפעת מספר 2טבלה . ההערכה אינה מדויקת מספיק, ההצטברות רחוקה מרוויה

  .הדגימות על הערכת מספר המינים הכללי באותו סוג כתם באותם תנאים

הנתונים מבוססים על .  השתנות בהערכת עושר המינים הכללי כפונקציה של גודל המדגם:2 טבלה
הדגימות . 2003בשנת , במפנה צפוני, ת ללא רעייהבחלקו, הדגימות מכתמי הנשר בלבד

  .קבוצות אקראיות של המדגם הכולל-מהוות תת) 1-5(הממוספרות 
  

 קוד הדגימה
מספר 
 ריבועים

הערכת מספר 
 המינים הכללי

 סטיית תקן

 9.5 124.5 210  כלל המדגם

 11.6 63.0 30 1קבוצה -תת

 5.7 40.3 30 2קבוצה -תת

 3.1 36.1 30 3קבוצה -תת

 6.5 49.1 30 4קבוצה -תת

 10.0 67.8 30 5קבוצה -תת
  

  השפעת כתמיות הנוף על עושר המינים . א

, בחלקות ללא כריתה, עקומות הצטברות המיניםבאמצעות  בין סוגי כתמי הנוף השונים ההשווא

הכתמים הפתוחים מצביעה גם היא על כך ש, המייצגות את שטח השמורה ללא ממשק פעיל

הן ברמת יחידת הדיגום הבודדת והן ברמת עושר , ר במינים מאשר כתמי המעוציםעשירים יות

).  מובאות לדוגמא התוצאות מהמפנה הדרומי בלבד4איור ב(המינים הכללי באותו סוג הכתם 

למרות תנודות שנצפו בין השנים בעיקר בערך של עושר , ההבדל הזה מופיע באופן עקבי כל שנה

בשני ( עושר המינים הכללי בכתמים המעוצים בחלקות ללא כריתה .המינים הכללי בסוג הכתם

לעומת עושר המינים הכללי בכתמים הפתוחים של החלקות ,  מינים50 – 20נע בסביבות ) המפנים

המבוססת על , β-diversityהשונות ברמת המגוון המקומי .  מינים120-  ל60הלא כרותות שנע בין 

בהם , גבוהה בכתמים הפתוחים לעומת כתמי המעוצים, ניםקצב העלייה בעקומות הצטברות המי

  ). 4איור (הצטברות המינים אטית יותר 

   על עושר המיניםטיפולי ממשקהשפעת . ב

בבחינת עושר המינים בכתמים הפתוחים בכלל הניסוי לא היו הבדלים מובהקים בעקומות 

  .לקות ללא כריתההצטברות המינים בכתמים הפתוחים בין חלקות שעברו כריתה לבין ח

עקומות הצטברות המינים בכתמי הנשר שונות באופן בולט מעקומות הצטברות המינים בכתמי 

כבר בשנה הראשונה ). 2005 תוצאות מהמפנה הדרומי בשנת 5איור לדוגמא מובאות ב(המעוצים 

המספר הכולל של המינים בכתמי הנשר היה  במפנה הצפוני ) חצי שנה אחרי הכריתה(למחקר 
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גם השתנות .  מינים בכתמים המעוצים20- לעומת פחות מ במפנה הדרומי110 ומעל 100על מ

במשך . גדולה יותר בכתמי הנשר מאשר בכתמי העצים) השיפוע של העקומה(המינים במרחב 

שלוש שנות המחקר צפינו בהשתנות הדרגתית של המאפיינים של עקומות הצטברות המינים 

בין השינויים , יחד עם זאת). רוויה(ובמספר המינים הכללי  עלייה בשיפוע –בכתמי הנשר 

במהלך השנים קטנים בהשוואה לשינוי שחל בחצי השנה הראשונה כתוצאה מטיפול העקומות 

במפנה . דהיינו להבדל בין עקומות הצטברות המינים בכתמים המעוצים ובכתמי הנשר, הכריתה

היו זהים  כתמי הנשר שלעקומות בשיפועים וה, הצפוני השינוי היה גדול מאשר במפנה הדרומי

 בכתמי הנשר ובכתמים הפתוחיםעושר המינים הכללי . באותו מפנה הכתמים הפתוחים לאלו של

השינוי בצורות עקומות הצטברות המינים ).  מינים130מעל (במפנה הצפוני היה זהה גם הוא 

,  ה הצפוני חלה אפילו ירידהבמפנ.  במפנה הדרומי2005-  ל2004בכתמי הנשר נעצר בין השנים 

 .כנראה כתוצאה מהתחדשות של הצומח המעוצה
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לעומת ) קוים מקווקוים(השוואה בין עקומות הצטברות מינים בכתמי נוף פתוחים  :4 איור
העקומות מייצגות את . במפנה הדרומי, וללא רעייה בחלקות ללא כריתה, )קוים רציפים(מעוצים 

 בכל קטגוריה של סוג 2005- ו2004 - מאגר הדגימות מ. 2005 - ו2004, 2003הדגימות בשנים 

 בה מאמץ 2003כדי לאפשר השוואה עם העקומות של שנת , כתם חולק לשתי קבוצות אקראיות
   .הדיגום היה קטן יותר
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כתמים שהיו מכוסים בצמח מעוצה (השוואה בין עקומות הצטברות המינים בכתמי נשר : 5איור
). בהתאמה(בחלקות עם וללא טיפול כריתה , )קו רציף(לכתמים מעוצים ) ווקויםקוים מק, שנכרת

העקומות . במפנה דרומי, ללא רעייה  בחלקות,2005 העקומות כוללות רק את הממצאים משנת
 5-הוחלפו לצורך ההשוואה ב) העקומה הארוכה בכל גרף(המייצגות את החלקות הכרותות 
  .וצה אקראית מתוך כלל הדגימות בקבוצה זאתקב- עקומות שכל אחת מהם מייצגת תת

  

   חברת הצומחהרכב

  פי ניתוחי אורדינציה-הרכב חברת הצומח על

 בלבד 2005בדוגמא משנת מוצג , DCA-על סמך תוצאות ניתוח ה, השתנות הרכב החברה במרחב

 .מפריד בין סוגי הכתמים, המסביר את מרבית השונות, DCA-הציר הראשון בניתוח ה .6 באיור

הכתמים הפתוחים מרוכזים בערכים הנמוכים של הציר וכתמי המעוצים בערכים הגבוהים 

המבוססת על , תוצאות אלו מצביעות על כך שהכתמיות הטבעית של הנוף). 'א7- ו6איורים (

היא הגורם המרכזי בחשיבותו בקביעת הרכב המינים , הפיזור המרחבי של הצומח המעוצה

 ומצביע על הפרדה טובה של המינים 0.57 של הציר הראשון הוא Eigenvalue-ה. בחברת הצומח

מבחינת ההשוואה בהרכב החברה . הציר השני מפריד בין המפנים. והדגימות לאורך אותו הציר

  ). 'ב7איור (וכתמי הנשר ההפרדה ברורה בעיקר בין הכתמים הפתוחים , בין המפנים

סית של כל הדגימות המייצגות את כתמי מהקרבה היח. 0.26 של הציר השני הוא Eigenvalue-ה

העצים לעומת הפיזור הרחב יחסית של הדגימות שנאספו בכתמים הפתוחים אפשר להסיק על 

לעומת גיוון בהרכב המינים , אחידות יחסית של הרכב המינים בחברת הצומח שמתחת לעצים

ין עושר תוצאה זו תואמת גם את ההבדלים שמצאתי ב. בחברת הצומח שבכתמים הפתוחים

  בהשוואה לכתמים המעוצים  ) בכתמים הפתוחיםינים  מ27-47(המינים הממוצע הגבוה 
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סטיות התקן הגדולות בקבוצות הדגימות שנאספו בכתמי העצים נובעות ממספר . )מינים 6-14(

  . מועט של דגימות

מי בין כת, הדגימות המייצגות את כתמי הנשר ממוקמות בחלק המרכזי של צירי האורדינציה

נראה כי מיקום זה משקף את תהליך השינוי בהרכב המינים בעקבות . העצים לכתמים הפתוחים

הרכב המינים בכתמים מהם נכרתו העצים משתנה מההרכב הקיים בכתמים המעוצים . הכריתה

ניתן לראות שהשינוי הגדול חל מיד ' א7באיור . ומתקרב לזה שמאפיין את הכתמים הפתוחים

 ובשנתיים שלאחר הטיפול מצב הביניים נשמר ובחלק מהמקרים )2003ת בשנ (אחרי הכריתה

  . ייתכן שההרכב בכתמים הכרותים מתקרב מעט להרכב בכתמים הפתוחים

 נותן אינדיקציה כמותית על מידת התרומה של המשתנים הבלתי RDA בשיטת אורדינציהניתוח 

 מראות שכל המשתנים RDA - תוצאות הניתוח בשיטת ה. תלויים להסבר השונות בהרכב החברה

בדומה לתוצאה האיכותית .  מהשונות הכללית%22המוגדרים בניתוח מסבירים בסך הכול 

) %13(המשתנה המסביר את מרבית השונות  מצאתי כי RDA-בניתוח ה, DCA-שהראה ניתוח ה

ההבדלים בהרכב החברה בין המפנה הצפוני .  כתם פתוח לעומת כתם מעוצה-הוא סוג הכתם 

,  מהשונות%2החלק המכוסה על ידי צומח מעוצה מסביר ,  מהשונות%3רומי מסבירים רק לד

  .  נוסף מהשונות כל אחד%1שנת הדיגום והרעייה הסבירו , חלקת הניסוי, ומשתני הכריתה

  קבוצות סיסטמטיות וטיפוסי תפוצה, פי קריטריונים של צורת חיים- הרכב המינים על

  השפעת המפנה

נספח ( מינים המעדיפים מפנה דרומי 29צמחים הנפוצים ביותר בשמורה נמצאו  מיני ה134מתוך 

 בשאר המינים לא נמצאה העדפה). 2 טבלה 1נספח ( מינים המעדיפים מפנה צפוני 48-ו) 1 טבלה 1

צמחים המעדיפים מפנה דרומי אין כלל ה כי בין  נמצאמאפייני צורת החייםבבחינה של . למפנה

הן במינים בעלי זיקה למפנה דרומי והן במינים בעלי זיקה למפנה , קבוצותבשתי ה. מינים מעוצים

שנתיים בקבוצות האופייניות -שיעור החד. שנתיים- מהמינים הם צמחים חד80 %-יותר מ, צפוני

- גיאופיטים וצמחים עשבוניים רב). 66(%לכל מפנה גבוה מאשר בכלל המינים שנמצאו בדיגום 

,  הקבוצות ביחסים כמותיים דומים לשיעור שלהם בכלל במיניםשנתיים אחרים מופיעים בשתי

פרוט נוסף מופיע . במפנה הצפוני שיעור העצים גבוה מאשר בכלל המינים.  בהתאמה%7-8-  ו%4

  .2בנספח 
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-ניתוח ה.  כל נקודה בגרף מייצגת דגימה אחת-  DCA- תוצאות אורדינציה בשיטת ה:6איור 
DCA התוצאות .  שנות המחקר ובשני המפנים במשותף3אספו במשך שנ,  נעשה על כל הדגימות

) מימין(במפנה דרומי ,  בלבד משיקולי נוחות הקורא2005המוצגות כאן כוללות את נתוני שנת 

. DCA הוא הציר השני של Yציר , DCA הוא הציר הראשון של Xציר ). משמאל(ובמפנה צפוני 
מייצג כתם ) ○(עיגול ריק : ידי הסמלים-ים עלההבלים בין דגימות מסוגי כתמים שונים מסומנ

  .מייצגת כתם מעוצה) �(ומשולש לבן , מייצג כתם נשר) �( שחור x, פתוח
  

תיכונית - תפוצה ים: העיקריים בין כל המינים שנדגמו במחקר הםטיפוסי התפוצה האקלימית 

רעת מהאזור תפוצה המשת, )40%( הספר תיכוני ואזור-תפוצה הכוללת את האזור הים, )13%(

ותפוצה רחבה ביותר הכוללת את כל האזורים שבין האזור ) 33%(תיכוני עד האזור המדברי -הים

ההבדל העיקרי בהשוואה בין המינים במפנה הדרומי ). 10(%תיכוני עד למדבר קיצוני -הים

) בהתאמה, 24% לעומת 12(%תיכוניים -ובמפנה הצפוני התבטא בשיעור נמוך יותר של מינים ים

תיכוני עד למדבר הקיצוני -שיעור גבוה יותר של מינים בעלי תפוצה רחבה המגיעים מהאזור היםו

  ). 4%  לעומת15%(

   השפעת כתמיות הנוף

) שני שליש מכלל המינים( מינים 89- ש מצאתי, הנפוצים בעדולםהצמחים מיני 134מתוך 

בד מאפיינים את כתמי  מינים בל9, )3טבלה , 1נספח (מאפיינים את כתמי הנוף הפתוחים 

  ).5טבלה , 1נספח ( מינים הראו העדפה לכתמי הנשר 20- ו) 4טבלה , 1נספח (המעוצים 
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(א)

(ב)

  

  של אורדינצית ) ב(והציר השני ) א( הפרדה בין סוגי הכתמים לאורך הציר הראשון :7איור 
וג התוצאות מסודרות בתוך כל ס. 95%  שלconfidence intervalsהקווים מייצגים . DCA-ה

  שנת -פי שנות הדיגום בסדר כרונולוגי -על) ודרום, צפון(ובכל מפנה ) ומעוצה, נשר, פתוח(כתם 
  .2005-ו, 2004, 2003

  

מרבית .  בין הכתמים הראתה הבדלים משמעותיים בהרכב המיניםהתפלגות צורות החיים

ב המינים הרכ. גיאופיטים 8%-ושנתיים -חדהם  )91%(המינים בעלי זיקה לכתמים פתוחים 

ומעט ) שיח- בני11%- עצים ו22%(מעוצים  ,)56%(מטפסים מ כתמים המעוצים מורכבב

  . שנתיים- חדנמצאוכתמים המעוצים לא ין המינים המעדיפים את הב). 11%(גיאופיטים 
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מין אחד , )17%(בני שיח ) 72%(שנתיים -בין המינים בעלי זיקה לכתמי נשר שולטים המינים החד

  . ד של מטפסשל שיח ומין אח

 13%(תיכונית - בין המינים המעדיפים כתמים פתוחים בולט שיעור נמוך של מינים בעלי תפוצה ים

ושיעור גבוה של מינים שתפוצתם משתרעת מהאזור )  בכלל המינים שנדגמו במחקר27% לעומת

) ר בכלל המינים שנדגמו במחק17% לעומת 33%(לאזור המדברי , )40%(תיכוני לאזור הספר -הים

תיכוני ואת אזור -שיעור המינים בעלי תפוצה הכוללת את האזור הים). 10%(ולמדבר הקיצוני 

 לעומת 40%(הספר דומה במינים המעדיפים כתמים פתוחים לזה שנמצא בכלל המינים במחקר 

תיכוני לאזור המדבר הקיצוני גבוה יחסית -ושיעור המינים בעלי תפוצה שבין האזור הים) 36%

אפשר לסכם באופן כללי שבין המינים המעדיפים את הכתמים הפתוחים יש ). 6%  לעומת10%(

הקבוצה . או המגיעים לאזורים אקלימיים צחיחים יותר, יותר מינים בעלי תפוצה דרומית יותר

תיכונית מובהקת -של המינים המעדיפים את כתמי העצים מתחלקת בין מינים בעלי תפוצה ים

אין בה ). 33%(תיכוני ואת אזור הספר -וצה הכוללת את האזור היםלבין מינים בעלי  תפ) 56%(

במינים המעדיפים את כתמי הנשר  שיעור . כלל מינים שתפוצתם כוללת אזורים צחיחים יותר

תיכוניים גבוה בהרבה בהשוואה למינים המעדיפים כתמים פתוחים ונמוך משיעורם -המינים הים

ושיעור המינים שתפוצתם משתרעת ) בהתאמה 56%- ו13%  לעומת35%(בכתמי המעוצים 

) 15%(או אפילו מדברי קיצוני ) 10%(האזור המדברי , )30%(תיכוני אל אזורי הספר -מהאזור הים

כאשר משווים את הרכב המינים בכתמי הנשר למינים בעלי זיקה לכתמי , יחד עם זאת. נמוך יותר

   .צתם עד אזורים מדברייםעצים רואים שיעור גבוה יחסית של מינים המגיעים בתפו

  מינים נדירים 

רשימת המינים הנדירים ). 1999, לפי פרגמן ושותפיו( מינים נדירים 9בחלקות הדיגום הופיעו 

שני מינים הופיעו באופן קבוע בתקופת . 3ומידע כמותי על הופעתם מרוכזים בטבלה בנספח 

 Centaurium(פרחים -  וערבז דק(.Aphanes arvensis L)עטייה זעירה ):  שנים רצופות3(המחקר 

tenuiflorum (Hoffmanns & Link) Fritsch( . מינים אחרים מתוך הרשימה נדגמו רק בשנה

רובם נמצאו . אף אחד מהמינים הנדירים לא הופיע בכתמי עצים. אחת או בשנתיים רצופות

ו באותו דיגום נמצא, מינים נדירים שנמצאו בכתמי נשר. בכתמים פתוחים וחלקם גם בכתמי נשר

  . גם בכתמים פתוחים

  
  

  דיון

  השפעת כתמיות הנוף

  רמת החברה

ההבדל . התוצאה הבולטת ביותר היא ההבדל בעושר המינים בין כתמי העצים לכתמים הפתוחים

עושר המינים . הזה דומה בשני המדרונות ונשמר ללא שינוי מהותי במשך שלוש עונות המחקר

זה מדגיש שוב את . יש לרבע מעושר המינים בכתמים פתוחיםהממוצע בכתמי העצים נע בין של

ונוכחותם , העובדה שעיקר עושר המינים של הצמחים העילאיים נמצא בכתמי הנוף הפתוחים

בין , עקומות הצטברות המינים הראו כי ההבדל הגדול בעושר המינים. הכרחית כדי לשמר אותו
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המגוון ). γ -ו, α ,β מגוון( רמות המגוון בא לידי ביטוי בכל, כתמי העצים לכתמים הפתוחים

מחקרים רבים מצביעים על כך . מבכתמים הפתוחים, בכל הסקאלות, בכתמי המעוצים נמוך

שבחורש צפוף מופיעים פחות מינים של צמחים עילאיים מאשר בחורשים פתוחים יותר ובשטחים 

   ).Naveh & Whittaker 1979, Casado et al. 2004(שבהם כיסוי המעוצים נמוך 

. ניתוחי הרכב החברה במחקר מלמדים שההבדלים העיקריים נגרמים על ידי כתמיות השטח

הרכב החברה משתנה לאורך גרדיאנט הנע בין הרכב המינים המאפיינים כתמי מעוצים לאלו 

הגורם של סוג הכתם לבדו הסביר את , על פי שני ניתוחי האורדינציה. המאפיינים כתמים פתוחים

  . בהשוואה לכל שאר הגורמים שנבחנו, הגדול ביותר של השונות בהרכב החברההחלק 

, )המתבטא בקרבה בין הנקודות על מישור האורדינציה(הדמיון בהרכב החברה בכתמי המעוצים 

) פיזור רחב יחסית של הנקודות(לעומת השונות הגדולה של הרכב החברה בכתמים הפתוחים 

). אפילו בין המדרונות השונים(המעוצים אחיד יותר במרחב מראה שהרכב חברת הצומח בכתמים 

. מגוון יותר ומראה יותר השפעה של המפנה, לעומת זאת, הרכב הצומח בכתמים הפתוחים

ההשפעה של הצמח המעוצה על הכתם הקרקעי שמתחת לנוף שלו היא מורכבת וכוללת שינוי 

במשטר , ינויים בפיזור המשקעיםש, אקלים כגון עלייה בלחות וירידה בקרינת השמש- המיקרו

, ובמשטר הנגר והסחף העילי, בתכונות הקרקע, ידי חסימת הגישה ליחידות הפצה-ההפצה על

נראה כי סך ההשפעות של הצמח המעוצה על תנאי ). 2ראה פרק (הצטברות שכבת נשר ועוד 

אנו . וכתוצאה מכך על מבנה והרכב חברת הצומח חזקה יותר מהשפעת המפנה, הכתם תחתיו

משמעותית יותר , בהשפעת מעצב הנוף המעוצה, אקלים בלבד-משערים ששינוי תנאי המיקרו

  .בהשפעתה על חברת הצומח מאשר ההבדלים בין המפנה בשמורת עדולם

  רמת המין

מאשר , יותר מינים מגיבים לכתמיות הנובעת מנוכחות עצים, מבחינת העדפות המינים הנפוצים

שני שליש ממספר ( מינים 89לתה זיקה לכתמים פתוחים מנתה קבוצת הצמחים שגי. למפנה

.  מינים בלבד9בה היו , לעומת קבוצת הצמחים המעדיפים כתמי מעוצים, )המינים במחקר

התוצאה הזאת מדגישה את תרומתם של כתמי נוף פתוחים למגוון המינים של צמחים עילאיים 

וצאה זאת משלימה את המסקנות ת. באזור המחקר ואת חשיבותם לשימור של המגוון הזה

המראים שהגורם התורם ביותר למגוון ברמת חברת , מניתוחי עושר המינים והרכב החברה

  .הצומח הוא כתמיות השטח הטבעית ושהשפעתו של המפנה פחותה

 - טיפוס תפוצה אקלימית וצורת החיים -שניים מתוך שלושה פרמטרים אותם בחנו ברמת המין 

אקלים לחים יותר ימצאו -ההשערה הייתה שבתנאי מיקרו.  לתנאי אקליםקשורים בצורה הדוקה

וכן יותר מינים מעוצים , תיכונית ופחות מינים בעלי תפוצה מדברית-יותר מינים בעלי תפוצה ים

מידת ההתאמה של המינים לתנאי יובש מתבטאת כאן ). Raunkiaer 1931(ופחות עשבוניים 

תיכוני לאזורים מדבריים -ת המין משתרעת מהאזור היםככל שתפוצ. בטווח התפוצה של המין

לא נמצאו באזור המחקר מינים . יותר כך ניתן להניח שמין זה מותאם יותר לתנאים יובשניים

בין המינים המעדיפים את המפנה הדרומי והמינים המעדיפים את , בהתאם להשערה. מדבריים

לעומת ,  מטיפוסי תפוצה יובשניים יותרהכתמים הפתוחים הייתה שכיחות גבוהה יותר של מינים
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של המינים המעדיפים את המפנה הצפוני ומינים , תיכוניים יותר-הים, "הלחים"המאפיינים 

  . המאפיינים את הכתמים המעוצים

שנתיים מקבוצת המינים בעלי זיקה לכתמי -העדר מוחלט של מינים חדהבולט ביותר הוא 

מצאנו תשעה מינים בלבד בעלי זיקה . ותם המיניםתיכוני החזק של א- והאופי הים,העצים

חוץ מהפרסיון הגדול (שעבורם זהו בית הגידול כמעט בלעדי  , רובם מטפסים–לכתמים מעוצים 

הגיאופיט היחיד החי בעיקר מתחת לעצים ). שנוצרו אחרי הכריתה, המשגשג דווקא בכתמי נשר

ם חקלאיים שבחנו את התנאים התוצאה הזאת תואמת את תוצאות מחקרי. הוא רקפת מצויה

תנאי החושך נמצאו מיטביים . האופטימאליים לגידול ולריבוי הרקפות בתנאי גידול מלאכותיים

 50% והצללה של (Alaey et al. 2006)לתהליך הנביטה והתפתחות הנבטים של הרקפת המצויה 

ת היא צמח מוגן הרקפ. (Villegas et al. 2006)מיטבית לגידול ופריחה של הפרטים הבוגרים 

ואטרקטיבי העלול להפגע מממשק של כריתה ולכן  יש להתייחס אליה בתכנון פעולות ממשק 

  .עתידיות

  

   כריתה-השפעת טיפול ממשק 

  רמת החברה

הן ברמה הנקודתית של ,  בכתמי הנשרבעושר המיניםכריתת העצים גרמה לעלייה הדרגתית 

העלייה בעושר המינים בכתמי הנשר בהשוואה . ריבוע הדיגום והן ברמה המקומית של הדגימה

הכריתה של . ידי מעוצים באה לידי ביטוי גם בעקומות הצטברות המינים-לכתמים המכוסים על

וכן של ) מגוון מקומי(הצומח המעוצה גרמה לעלייה בעושר המינים בכתמים מהם נכרתו עצים 

פעולת הכריתה לא ,  יחד עם זאת.דהיינו השונות בין כתמי הנשר השונים, מגוון המינים במרחב

  . השפיעה על עושר המינים בכתמים הפתוחים

הרכב החברה ובשנתיים שלאחר הטיפול  , חל מיד אחרי הכריתההמינים בהרכב השינוי הגדול

 ובחלק ,בין ההרכב האופייני לכתמים המעוצים לזה המאפיין כתמים פתוחים, מצב בינייםנשמר ב

המעקב  .ים הכרותים מתקרב מעט להרכב בכתמים הפתוחיםמהמקרים ייתכן שההרכב בכתמ

אחרי הדינאמיקה של הרכב המינים לאורך השנים שלאחר ביצוע הכריתה מבוסס על ניתוח 

. השינויים במיקומם היחסי של הדגימות מסוגי הכתמים השונים במרחב הצירים של האורדינציה

טא בהיווצרות פער בין הרכב המינים השינוי הגדול בעונת הגידול הראשונה אחרי הכריתה מתב

והגדלת הדמיון של הרכב המינים בכתמי הנשר , בכתמי הנשר להרכב המינים בכתמים המעוצים

אנו מייחסים את השינוי הדרמטי הזה למספר . להרכב המינים המאפיין את הכתמים הפתוחים

, רינה ישירה וחזקה חשיפה לק–הראשון הוא שינוי בתנאים האביוטיים בתוך הכתמים : גורמים

השני נובע משינויים ביוטיים . ועלייה בעוצמת הרוחות, עצירת אספקת נשר, עלייה בעצמת האידוי

הגורם . וליחידות הפצה של צמחים) 9, 8, 7, 6פרקים (כגון עלייה בנגישות הכתם לבעלי חיים 

וכתוצאה , חהכוללת גרירת ענפים והפרת השט, האחרון הוא השפעה ישירה של פעולת הכריתה

חשיפה של , פגיעה בשכבת הנשר ופיזורה לשטחים נוספים, מכך העברת יחידות הפצה של צמחים

  . שנתיים-ופגיעה ישירה בחלק מהצמחים הרב, חלק מהשטח מכיסוי הנשר
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השינוי בהרכב המינים בכתמי הנשר לעומת כתמי העצים יכול להיות פועל יוצא של מספר 

נסיגה של מינים שגדלו מתחת לצומח המעוצה והשינוי ) א(: תהליכים שמתרחשים במקביל

 של מינים שגדלו בצורה מדוכאת מתחת התפשטות)ב(; בתנאים אינו מאפשר את המשך קיומם

התיישבות ) ג(-ו; )כמו למשל פרסיון גדול(למעוצים והסרת הכיסוי מעודדת את התפתחותם 

 חדשים בכתמי הנשר יכול לנבוע מכך תהליך ההופעה של מינים, במקרה האחרון. מינים חדשים

שיחידות הפצה שלהם הגיעו מכתמים סמוכים או מנוכחות זרעים שלהם במאגר הזרעים בכתמי 

ועם , המעוצים אשר לא הצליחו לנבוט ולהתבסס בתנאים שהיו קיימים מתחת לנוף המעוצה

העצים לאחר שגם גרירת ענפי , אני סבורה. הסרת גורם מעכב זה הופעתם באה לידי ביטוי

פני הקרקע והביאה לכתמי הנשר יותר יחידות -הכריתה שינתה את פיזור יחידות התפוצה על

  .  הפצה וממרחקים גדולים יותר מאשר היה קורה באופן ספונטאני

  רמת המין

בכתמי . שנתיים-שולטים חד, אלו שגילו זיקה לכתמי הנשר, בין המינים שהגיבו לפעולת הכריתה

שהתגלו כאדישים לסוגי כתמים אחרים , שיח-עור גבוה יחסית של בניהנשר בולט גם שי

הופעה מוגברת של לוטם מרווני בכתמי הנשר מעלה חששות לגבי . ולהבדלים בין המפנים

-  בבתימחקרים שבוצעו. בשטח שעבר כריתה) בעיקר של הלוטם(השתלטות אפשרית של בני שיח 

 הלוטם מפיצים זרעים רבים והם בעלי יכולת פה מראים כי מיניתיכוניים לאחר שר- גידול ים

התופעה הזאת ). Eshel and Katz 1996, Eshel et al. 2000(טובה לנצל כתמי קרקע שהתפנו 

השתלטות הלוטם מנעה התפתחות , פות בכרמלבשטחים שעברו שר. נת ואינה רצויהאינה מתוכנ

ועיכבה את , חברת הצומחגרמה לירידה בעושר המינים ומגוון המינים ב, של מינים אחרים

פרסיון גדול הוא המטפס ). Ne'eman & Perevolotsky 2000, Katz 1993(התחדשות האורנים 

והוא מופיע בתדירות גבוהה יותר בכתמי הנשר מאשר בכתמי , שהגיב חיובית לכריתה, היחיד

  . העצים

  השפעת התחדשות הצומח המעוצה אחרי הכריתה

שות וההשתקמות של הצומח המעוצה על השינוי במגוון בבחינה של השפעת תהליך ההתחד

או השהייה של /נראה כי הכיסוי החוזר בצומח המעוצה גרם להפחתה ו, המינים בכתמי הנשר

. ובמפנה הצפוני אף גרם לירידה בעושר המינים, העלייה בעושר המינים כבר בעונת הגידול השנייה

מהיר של מיני המעוצים הדומיננטיים תוצאות אלו תואמת את הממצאים של קצב התחדשות 

עושר המינים בחלקים החשופים של , באותו הזמן). 4פרק (בעיקר בשנה הראשונה לאחר הכריתה 

במיוחד , כתמי הנשר המשיך לעלות והגיע לערכים דומים לעושר המינים בכתמים הפתוחים

די שתהיה יעילה התופעה הזאת מראה שהשפעת הכריתה חולפת תוך זמן קצר וכ. במפנה צפוני

לטווח ארוך יש לבצע אותה בתדירות גבוהה או להוסיף ממשק המעכב את התחדשות הצומח 

  ). 7פרק (למשל רעייה חזקה , המעוצה

אם כי לא , קצב השינוי בהרכב המינים בשתי עונות הגידול הנוספות לאחר הכריתה אטי יותר

בשנתיים מח המעוצה בכתמי הנשר נמצאה מגמה של שינוי בהרכב החברה בעקבות התחדשות הצו

שבעקבותיו חלקים מכתמי הנשר מכוסים , ייתכן שהתחדשות הצומח המעוצה .הכריתהשלאחר 

יש להניח . בעיקר בשנה האחרונה, תורם להאטה בקצב השינויים בכתמי הנשר, בחזרה במעוצים
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המאפיינים וחזרה לעבר התנאים , שתהליך ההתכסות מלווה בשינוי בתנאים המתקיימים בכתם

המשך המעקב לטווח זמן ארוך אחר דינאמיקת הרכב המינים בכתמים השונים . כתמים מעוצים

 לדמיון הרכב המינים בין כתמי הנשר טייהיוכל לתת אינדיקציות חשובות לשאלה האם הנ

 ממשיכה או שההתחדשות גורמת להרכב להשתנות חזרה לכיוון לכתמים הפתוחים) כרותים(

  .את הכתמים המעוצים שמאפיין ההרכב

   רעייה-השפעת טיפול ממשק 

ואינה מאפשרת לבחון , ההפעלה של ממשק הרעייה בתקופת המחקר הנוכחית לא עלתה כמצופה

. ועל העושר ומגוון המינים של הצמחים העילאיים, את השפעת טיפול זה על הרכב חברת הצומח

זו כנראה הסיבה לכך שלא ). 1 פרק(הרעייה לא הייתה חזקה מספיק ולא אחידה בין החלקות 

מצאנו הבדלים מובהקים בין חלקות עם רעייה לבין החלקות שגודרו למניעת רעייה בכל ההיבטים 

  .והרמות

  השפעת המפנה

  ברמת החברה

הן בהרכב המינים והן בעושר המינים של חברת , באופן כללי התוצאות מצביעות על דמיון

ההבדל בהרכב החברה בין המפנים  משמעותי . הדרומיבין המפנה הצפוני ו, הצמחים העילאיים

, השפעת המפנה על הרכב חברת הצומח הייתה הגורם השני בחשיבותו. רק בכתמים הפתוחים

העובדה כי רק בכתמים . DCA- והן כציר השני של הRDAהן על פי , לאחר כתמיות הנוף

, ואה לכתמי הנוף הפתוחיםכך שבהשו-מעידה עלבהרכב החברה הפתוחים ניכר הבדל בין המפנים 

ידי המעוצה ופחות -אקלים שנוצרים על-מתנאי המיקויותר הרכב המינים מתחת לעצים מושפע 

ותומכות ,  תוצאות אלו אינן מפתיעות.אקלים המאפיינים את המפנים השונים-מתנאים המקרו

זהרי (ח במה שידוע מעבודות מחקר אחרות שבדקו הבדלים בין מפנים שונים  ברמת חברת צומ

או מבנה , )Sternberg & Shoshany 2001(הרכב מינים , )1982ויזל וחבריו , 1961ליטבק , 1955

  . )Nevo 1991 ,Nevo et al. 1999 ,Gutterman and Nevo 1994(אוכלוסיות גנטי של 

המתבטאת בעלייה בעושר המינים ושינוי , הדינאמיקה של חברת הצומח כתוצאה ממשק הכריתה

בית הגידול שבמפנה . בולטת יותר במפנה הצפוני, בעקבות חשיפת כתמי המעוצים, ההרכב החבר

פרבולוצקי ופולק (גבוהה יותר ) בעיקר מים(הצפוני מספק לכל מרכיבי החברה זמינות משאבים 

2001 ,Kutiel 1992 .(כפי שניתן לראות בעלייה , השינויים המקומיים מתרחשים באופן מיידי

בקנה המידה הרחב יותר של החלקה והמפנה . ם ברמת יחידת הדיגוםהמהירה בעושר המיני

  .קצב העלייה ברמת הדגימה איטית יותר מאשר בקנה מידה של ריבוע, השינויים איטיים יותר

  ברמת המין

בהקשר לרמת המין , למרות דמיון רב בין שני המדרונות במבנה חברת הצומח ובכתמיות השטח

בקבוצת המינים המאפיינים את . פנה הדרומי למפנה הצפונימצאנו הבדלים מהותיים בין המ

לעומת , המפנה הדרומי הייתה שכיחות גבוהה יותר של מינים מטיפוסי תפוצה יובשניים יותר

בדומה להשוואה בין קבוצת המינים בכתמים הפתוחים , המינים המעדיפים את המפנה הצפוני

פרפרניים נמצא בקבוצות המינים המעדיפים שיעור גבוה במיוחד של , לדוגמא. לעומת המעוצים
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משפחת הפרפרניים היא אחת הגדולות בפלורה של . את הכתמים הפתוחים ואת המפנה הדרומי

ישראל ובעלת חשיבות אקולוגית רבה בגלל תופעת הסימביוזה בין הצמח לחיידקים קושרי החנקן 

, הדרומי ובכתמים הפתוחיםהמתקיימים  במפנה , יתכן שהתנאים היובשניים יותר. מן האוויר

מגבילים את קצב פירוק הביומאסה ושחרור החנקות ונותנים בכך העדפה לצמחים ממשפחת 

בתנאים אלה יכול להיות לפרפרניים . הפרפרניים שאינם תלויים באספקה חיצונית של חנקות

שפעת הנתונים מן הספרות לגבי ה. תפקיד חשוב באספקת חנקות לכל מערכת היצרנים הראשונים

 מצא שזמינות  (Steinberger et al. 1995)שטיינברגר. הלחות על קצב הפירוק אינן חד משמעיים

, המים בקרקע היא הגורם העיקרי הקובע את קצב הפירוק של השורשים המתים של זוגן השיח

בעוד שבמחקר אחר לא נמצא קשר בין כמות המשקעים לרמת הפירוק לאורך מפל תנאי הלחות 

(Steinberger et al. 1990) .    

  מגבלות הניסוי והמשך המעקב לטווח ארוך

 לפי. מורכבות דגימות של ברמה נעשה) RDA (החברה בהרכב השינויים של משתני- הרב הניתוח

 מספר כבר מופיע) ר"מ 0.4 (הדגימה כלל של ובשטח מאחר זאת, מתאים מידה קנה זה דעתי

 0.04 (בודד שבריבוע בעוד, )לדגימה ויותר מינים 40 (החברה הרכב את המייצגים מהמינים מכובד

 הבסיסית הדיגום יחידת של הממדים). מינים 17 היותר לכל (ריבוע בכל מינים מעט נרשמו) ר"מ

 סבורה אני אך, ריבוע ברמת משתני-רב ניתוח נעשה לא. הכתמים מדימ את יותר תואמים

  . פחות ברורה תמונה מתקבלת שהייתה

המינים בעלי זיקה לכתמים ולמפנים מסוימים בחרתי תכונות בעלות משמעות לאפיון של קבוצות 

כמו מנגנוני , מאפיינים נוספים. לגביהם  נתונים זמינים) צורת חיים וטיפוס תפוצה(אקולוגית 

  . היו נותנים תמונה שלמה יותר, האבקה והפצת הזרעים

בכדי לאחד את שיטות , 2006צורות הממשק ושיטת דיגום חברת הצומח שונו החל משנת 

 השונות ברחבי LTER- העבודה במחקר בשמורת עדולם לפרוטוקולים המתנהלים בתחנות רשת ה

הדגש של המחקר ההשוואתי המשותף הוא על השוואה ). 1,2פרקים (הארץ ששותפות לפרויקט 

 כל הרכב המינים מנותח ברמת. עושר המינים ועוצמת סינון המינים, של מדדים של מגוון המינים

  :השינויים העיקריים כללו. אתר בנפרד אך אינו מהווה גורם חשוב להשוואה בין האתרים

ממשק .  ביצוע כריתה חוזרת של הצומח המעוצה המתחדש מדי שנה-מבחינת הממשק  .1

הכריתה החוזר כל שנה יפתור את בעיית ההשפעה של הצומח המתחדש על התהליכים 

 את התהליך הזה מתהליכים אחרים המתרחשים ויאפשר לבודד, המתרחשים בכתמי העצים

חלק מהמטרות של המחקר המנוהל בתחנה על ידי רשות הטבע והגנים היא , מצד שני. בשטח

ההנחה שכריתה אמורה להתבצע . לבחון את יעילות הכריתה כאמצעי לממשק שמורות טבע

אחת , יאורטית-גם מההיבט המדעי. משנה את הניסוי לתיאורטי למדי ולא יישומי, כל שנה

המטרות העיקריות של הניסוי הוגדרה כבחינה של השפעת תהליכי ההתחדשות של מעצבי 

יש לזכור שכל כריתה נוספת , בנוסף). 2פרק (הנוף המעוצים על דינאמיקת מגוון המינים 

בגלל ההשפעה של גרירת , משבשת את התהליכים הטבעיים בצורה שאינה צפויה מראש
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אמנם ניתן לשער שהשפעה זאת קטנה יותר .  הממשק בשטחהענפים ופעילות צוותי

  .אבל בכל זאת היא קיימת, )נפח עבודה קטן(כשחוזרים על הכריתה כל שנה 

.  פתוחיםכתמי נשר וכתמים,  דיגום אקראי בתוך הכתמים המעוצים-מבחינת שיטות הדיגום  .2

ידת הדגימה מ וביטול יח" ס20×20הדיגום מבוסס על אותו ריבוע דיגום בסיסי של 

יתכן ששינוי סקאלת הדיגום לא יאפשר לנתח את השינויים בהרכב החברה כפי . המורכבת

 .שהוצגו בפרק זה

מספר הדגימות לחלקה חושב על פי הנתונים משנים . מאמץ דיגום אחיד בכל חלקות הניסוי .3

ג בכל טיפול ובכל סו,  מכלל המינים בחלקה80%כך שסך הדגימות יכללו לפחות , קודמות

 . הכתם

  

  מסקנות והמלצות לממשק

בבדיקת העדפות המינים הנפוצים למפנה ולסוגי כתמים מצאנו שיותר מינים מגיבים לכתמיות 

שנתיים - בולט לעין הוא השיעור הגבוה מאוד של מינים חד. מאשר למפנה, הנובעת מנוכחות עצים

, מפנה צפוני ולכתמי נשראך גם ל, בצמחים בעלי העדפות בעיקר לכתמים פתוחים ולמפנה דרומי

המינים החד שנתיים מהווים את הקבוצה העשירה ביותר בין הצמחים . שנוצרו אחרי הכריתה

כמו גם בפלורה של , ) מכלל המינים שנרשמו במחקר66%(העילאיים בשמורת חורש עדולם  

צמחים תוצאות אלו מדגישות את תרומתם של כתמי נוף פתוחים למגוון המינים של . ישראל כולה

  .עילאיים באזור המחקר ואת חשיבותם לשימור של המגוון הזה

המעקב התלת שנתי אחר חברת הצומח העילאי בניסוי עדולם מלמד על הדגם המרחבי של חברת 

ועל הפריסה המרחבית של , כתמי של צומח מעוצה ושטחים פתוחים-הצומח בפסיפס הנוף הדו

הנובעת מהפיזור הלא , ות מראות שכתמיות נופיתהתוצא. מגוון המינים ועושר המינים בשמורה

על הפיזור המרחבי , מהווה גורם מרכזי המשפיע על מבנה חברת הצומח, אחיד של צומח מעוצה

הצומח המעוצה ממלא תפקיד של מעצב נוף וחשיבותו גדולה . של מינים בודדים ועל מגוון המינים

  . למשל מפנה, מחשיבות תנאי בית גידול אחרים

שינתה את הדגם המרחבי , באמצעות טיפול הכריתה, מלאכותית של מעצב הנוף המעוצההסרה 

מצד .  גבוהα-diversity)(מצד אחד נוספו לנוף שטחים בהם המגוון הנקודתי . של חברת הצומח

 –הכריתה מטשטשת את הבדלים בין סוגי הכתמים הנותרים בחלקה לאחר כריתת המעוצים , שני

דומים יותר בהרכבם לכתמי ) המחליפים את כתמי המעוצים(ר הכריתה כתמי הנשר שנוצרו לאח

הן מבחינת , שונים לחלוטין מהכתמים הפתוחים, לעומת זאת, הכתמים המעוצים. הנוף הפתוחים

הרכב המינים והן מבחינת עושר המינים הנמוך משמעותית בכתמים המעוצים בהשוואה לכתמים 

  . הפתוחים ולכתמי הנשר

 -ירידה ב(כי כריתת הצומח המעוצה מקטינה את השונות המרחבית של החברה נראה , לפיכך •

(β-diversity .  
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עלייה או , שיטות המחקר לא אפשרו לנו להתייחס לשאלה האם פעולת הכריתה גרמה לשינוי

העובדה כי לא מצאנו מינים שהופיעו בשטח כתוצאה של . בעושר המינים הכללי של השטח, ירידה

יעו בכתמים המעוצים או הפתוחים יכולה להעיד על כך שהכריתה לא גרמה הכריתה ולא הופ

ושיפור שיטת הדיגום , טווח אחר הניסוי-המשך מעקב ארוך. לעלייה כללית של עושר המינים

  .יאפשרו לבחון שאלה זו בצורה מדויקת יותר בעתיד

ק הכריתה התוצאות מצביעות על כך שממש, בהקשר של שימור והעלאת מגוון מיני הצומח •

ידי צומח מעוצה תוך היעלמות או הפחתת השטח של -מתאים במקרים בהם השטח נשלט על

המשמרת את השונות , רצוי לבצע את הממשק בצורה כתמית, יחד עם זה. כתמים פתוחים

 . המרחבית

כדי להבטיח , )3פרק (נראה שבשמורת חורש עדולם קיימים באופן טבעי מספיק כתמים פתוחים 

. מינים נדירים המחקר נמצאו רק שני שנותבשלוש , לדוגמא.  מגוון המינים המירבישימוראת 

אך מצד שני הכריתה , נראה כי נוכחותם של המינים הנדירים אינה תלויה בפעולות הכריתה

שבעבר היו מכוסים בעצים ולא זמינים , יכולה לאפשר למינים אלה לחדור לשטחים חדשים

  מה הוא היחס הרצוי בין שטחים,למשל, אלות פתוחות רבותעדיין נשארות ש. למינים אלה

מה הוא הגודל המיטבי של כתם פתוח וכתם , פתוחים לשטחים מכוסים על ידי צומח מעוצה

  .והאם נכון יותר ליצור כתמים פתוחים חדשים או להגדיל את הקיימים, מכוסה בעצים

  תודות

יעות לצוותים אתם עבדנו ביחד בדיגומים מילים מיוחדות מג . לכל אלה שתרמו למחקר הזהתודה

לעדי ): בסדר כרונולוגי( ימים ארוכים בשמש ובגשם עם להקות עגורים עפות מעל ראשינו –בשטח 

, לרעות לוריא ולכל החברים אותם הביאה בתור הרושמים, לזאב קולר, ליוסי בן ארי, שונמי-בלין

לאמיר ארנון וכל החברות , )וללמוד(ם לשי חן ולכל החברות והחברים שהצטרפו אליו כדי לרשו

בלעדיכם זה .  חביבלדיקלה, לנועה שמואלוב, וש קוב'לג, וחברים אותם הוא הביא לאותה מטרה

  .לא היה קורה

שלא האמין שלא נבזבז את המאמץ של הכריתה ונלמד מזה משהו ,  פקח השמורה–לאילן שיפמן 

  .ל אותנוולפעמים גם האכי, ביקר, ארגן, דאג, אבל בכל זאת

אלא גם תמיד הייתה , שלא רק הריצה את כל האורדינאציות, תודות מיוחדות ללינדה ויטאקר

  .שלא דיברנו יותר על שיטות דיגוםואולי חבל . מוכנה לחשוב ביחד ולייעץ

  . שהיה לא רק בוס אלא גם שותף להתלבטויות ויועץ, )יהושע(וגם לשקדי ...

נוף ובו פזורים יצורים  הבנוי מכתמים ומעצבי - לעולם שלו שהכניס את כולנו, וגם למשה שחק...

  .למיניהם

  .שהניע את הגלגל, אבי פרבולוצקיול...

, דהיחי כנראה והוא, ולתקן להעיר הטקסט כל את לקרוא שטרח, אמיר לשמוליק בסוף ובסוף...

  .האחרון הפסיק עד הכול שקרא

   והצליחה בהשלקחה על עצמה משימה בלתי אפשרית, תודה לאפרת שפר

  תודה לכולכם
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  נספחים

  פי זיקה למפנים ולסוגי הכתמים השונים במחקר- רשימות המינים שנדגמו על: 1נספח 

  
   המינים הקשורים למפנה דרומי:1טבלה 

  

  שם מדעי שם בעברית
שכיחות 
ממוצעת 

  מפנה צפוני

שכיחות 
ממוצעת מפנה 

 דרומי
t-value p 

 Arenaria leptoclados 0.19 1.22 -7.60 1.4983E-13 ארנריה מצויה
 Ononis ornithopodioides 0.32 1.35 -6.91 1.4645E-11 שברק משונץ
 Trifolium scabrum 0.62 1.81 -6.03 3.1526E-09 תלתן דוקרני
 Linum strictum 0.16 0.79 -5.33 1.4696E-07 פשתה אשונה

 Atractylis cancellata 0.01 0.77 -5.22 2.6292E-07 חורשף השבכה
 Velezia rigida 0.13 0.63 -4.67 3.811E-06 ולזיה אשונה

 Lens ervoides leiocarpa 0.07 0.41 -4.57 6.0569E-06 דשה מצויהע
 Bupleurum lancifolium 0.12 0.58 -4.54 6.9686E-06 השור החרוזה-צלע

 Vicia palaestina 0.85 1.56 -4.47 9.8814E-06 בקיה ארצישראלית
 Catapodium rigidum 1.00 1.80 -4.07 5.3999E-05 סיסן אשון

 Alyssum minus var. strigosum 0.06 0.43 -3.95 8.9195E-05 י זן סמיראליסון מצו
 Trifolium campestre 1.14 1.93 -3.67 0.00026639 תלתן חקלאי

 Stipa capensis 0.77 1.59 -3.52 0.00046955 מלעניאל מצוי
 Rostraria cristata 0.79 1.43 -3.46 0.00058334 דגנין מצוי

 Coronilla scorpioides 0.10 0.34 -3.42 0.00066604 כתרון עקרבי
 Crucianella macrostachya 1.07 1.74 -3.28 0.00109613 שיבולת-צלבית ארוכת

 Plantago cretica 1.07 1.93 -3.22 0.00135446 לחך כרתי
 Trifolium cherleri 0.03 0.16 -2.78 0.00558802 תלתן הכפתורים

 Stipa bromoides 0.30 0.64 -2.64 0.0084653 מלענים-מלעניאל קצר
 Valantia hispida 0.31 0.60 -2.61 0.00937119 חגווית שעירה

 Trifolium eriosphaerum 0.20 0.50 -2.39 0.01723879 תלתן צמיר
 Asphodelus ramosus 0.21 0.38 -2.30 0.0218126 עירית גדולה
 Filago pyramidata 0.74 1.18 -2.26 0.02448305 פילגון מצוי
 Brachypodium distachyon 0.88 1.35 -2.22 0.02668764 עוקצר מצוי

 Veronica cymbalaria 0.19 0.37 -2.19 0.02892525 ברוניקה לבנה
 Allium stamineum 0.11 0.23 -2.17 0.03029104 שום האבקנים

 Scorpiurus muricatus 0.11 0.25 -2.12 0.03435353 העקרב השיכני-זנב
 Ononis reclinata 0.06 0.19 -1.99 0.04663243 שברק נטוי

 Minuartia decipiens 0.22 0.46 -1.99 0.04705211 צללית אשונה
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   המינים הקשורים למפנה צפוני:2טבלה 
  

 שם מדעי שם בעברית
שכיחות 
ממצעת 

 Nמפנה 

שכיחות 
ממצעת 

 Sמפנה 
t-value p 

 Chaetosciadium trichospermum 3.86 0.49 13.94 0 שערור שעיר
 .Geranium robertianum var גרניון הארגמן

purpureum 1.85 0.26 9.34 3.37E-19 
 Trifolium clypeatum 0.99 0.08 7.77 4.67E-14 תלתן תריסני

 Carduus argentatus 1.56 0.11 7.54 2.33E-13 קרדה מכסיפה
 Theligonum cynocrambe 1.92 0.40 7.27 1.43E-12 טרשנית שרועה

 Vulpia myuros 0.84 0.04 5.97 4.58E-09 שעלב מצוי
 Briza maxima 0.46 0.00 5.34 1.43E-07 זעזועית גדולה

 Trifolium stellatum 2.52 1.09 5.33 1.47E-07 תלתן כוכבני
 Bromus alopecuros caroli-henrici 1.95 0.81 5.09 4.97E-07 השועל-ברומית זנב

 Quercus calliprinos 1.24 0.38 5.06 5.85E-07 אלון מצוי
 Vulpia ciliata 0.31 0.00 4.84 1.76E-06 שעלב ריסני

 Torilis arvensis 0.30 0.04 4.74 2.75E-06 גזיר מזיק
 Smilax aspera 0.29 0.01 4.67 3.89E-06 קיסוסית קוצנית

 Picris galilaea 0.38 0.02 4.57 6.04E-06 מררית הגליל
 Medicago rotata 0.44 0.08 4.41 1.26E-05 אספסת גלגלית

 Phillyrea latifolia 0.82 0.29 4.35 1.68E-05 זית בינוני-בר
 Picris altissima 0.23 0.00 4.33 1.78E-05 מררית מצויה

 Medicago polymorpha 0.47 0.13 4.22 2.89E-05 אספסת מצויה
 Euphorbia peplus 0.69 0.29 4.19 3.31E-05 ב מצויחלבלו

 Lagoecia cuminoides 1.74 0.87 4.08 5.21E-05 נוצנית כדורית
 Avena sterilis 2.68 1.54 3.93 9.76E-05 שועל נפוצה-שיבולת

 Filago palaestina 0.92 0.34 3.70 0.000242 פילגון ארצישראלי
 Trigonella berythea 0.21 0.04 3.67 0.000269 גרגרנית בירותית

 Lolium rigidum 0.41 0.10 3.66 0.000284 זון אשון
 Linum pubescens 0.40 0.08 3.47 0.000556 פשתה שעירה

 Pallenis spinosa 0.16 0.03 3.43 0.000656 מוצית קוצנית
 Trifolium erubescens 0.15 0.01 3.43 0.000664 תלתן מאדים
 Ranunculus asiaticus 0.79 0.35 3.40 0.000734 נורית אסיה

 Ornithogalum narbonense 0.12 0.04 3.33 0.00092 החלב הצרפתי-נץ
 Plantago afra 2.54 1.59 3.33 0.000924 לחך בלוטי
 Anthemis pseudocotula 0.68 0.24 3.30 0.001041 קחוון מצוי

 Erodium gruinum 0.34 0.11 3.24 0.001293 החסידה הגדול-מקור
 Erodium cicutarium 0.46 0.20 3.10 0.002043 החסידה הגזור-מקור

 Biscutella didyma 1.42 0.98 3.02 0.002644 מצילתיים מצויים
 Medicago orbicularis 0.20 0.05 2.94 0.003472 אספסת עדשתית

 Cyclamen persicum 1.31 0.91 2.75 0.006193 רקפת מצויה
 Bromus scoparius 0.38 0.14 2.71 0.006938 ית המטאטאברומ

 Cuscuta sp. 0.45 0.22 2.68 0.007674 מ.כשות ב
 Bromus lanceolatus 0.27 0.11 2.56 0.010907 ברומית אזמלנית

 Senecio vernalis 0.36 0.17 2.54 0.011488 סביון אביבי
 Erophila minima 0.75 0.44 2.44 0.014938 אביבית זעירה

 Ononis viscosa breviflora 0.22 0.08 2.40 0.016927 פרח-שברק קצר
 Geropogon hybridus 0.29 0.12 2.23 0.02641 הסב המצוי-זקן

 Buglossoides tenuiflora 0.21 0.10 2.10 0.035907 פרחים-גלעינית זעירת
 Hymenocarpos circinnatus 0.68 0.41 2.08 0.038475 כליינית מצויה

 Asterolinon linum-stellatum 0.83 0.51 2.02 0.044337 זעריר כוכבני
 Galium divaricatum 0.26 0.12 1.97 0.049076 דבקה מפושקת

 Geranium rotundifolium 0.14 0.06 1.97 0.049389 גרניון עגול
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  )כתמים עשבוניים( מינים בעלי זיקה לכתמים פתוחים :3טבלה 

 p סטיית תקן שכיחות ממוצעת בסוג הכתם שם מדעי שם בעברית

  עץ נשר עשבוני עץ נשר עשבוני  

 Torilis tenella 6.39 2.26 0.10 3.10 2.75 0.40 0 גזיר דקיק
 Plantago afra 4.09 0.61 0.02 3.79 1.51 0.13 0 לחך בלוטי

 Stipa capensis 2.78 0.12 0.00 3.44 0.61 0.00 0 מלעניאל מצוי
שועל -בולתשי

 Avena sterilis 3.96 0.80 0.05 3.84 1.96 0.29 0 נפוצה

 Trifolium stellatum 3.58 0.44 0.03 3.66 1.55 0.26 0 תלתן כוכבני
 Plantago cretica 3.26 0.39 0.00 3.70 1.45 0.00 2E-30 לחך כרתי

 Trifolium תלתן לביד
tomentosum 

1.76 0.23 0.00 2.16 0.75 0.00 8E-27 

 Trifolium scabrum 2.49 0.50 0.02 2.75 1.37 0.13 2E-26 תלתן דוקרני
 Bromus fasciculatus 2.06 0.23 0.00 2.61 1.03 0.00 3E-25 ברומית מאוגדת

 Helianthemum שמשון מצוי
salicifolium 

2.14 0.04 0.00 3.13 0.53 0.00 3E-25 

 Onobrychis squarrosa 2.13 0.42 0.02 2.58 1.20 0.13 5E-23 כרבולת מצויה
 Rhagadiolus stellatus 2.33 0.31 0.08 3.12 1.10 0.42 2E-22 כוכבן מצוי

 Trifolium campestre 2.72 0.94 0.02 2.87 1.66 0.13 5E-22 תלתן חקלאי
 Rostraria cristata 2.14 0.53 0.00 2.55 1.29 0.00 1E-21 דגנין מצוי

 Filago pyramidata 2.04 0.27 0.00 2.83 1.05 0.00 3E-21 פילגון מצוי
 Trifolium pilulare 1.76 0.22 0.00 2.53 1.08 0.00 1E-19 תלתן הכדורים
 Trifolium purpureum 1.80 0.33 0.02 2.55 0.89 0.13 5E-19 תלתן הארגמן
 Sedum pallidum 1.80 0.25 0.00 2.72 0.83 0.00 5E-19 צורית חיוורת

 Lagoecia cuminoides 2.34 0.56 0.10 3.04 1.44 0.77 2E-18  כדוריתנוצנית
 Psilurus incurvus 1.71 0.24 0.00 2.58 1.12 0.00 2E-17 נימית ממולענת

-ברומית זנב
 השועל

Bromus alopecuros 
caroli-henrici 

2.40 0.65 0.02 3.13 1.79 0.13 6E-17 

 Catapodium rigidum 2.33 1.01 0.00 2.63 1.67 0.00 1E-16 סיסן אשון
החסידה -מקור
 Erodium cicutarium 0.71 0.02 0.00 1.32 0.17 0.00 2E-16 הגזור

 Trigonella גרגרנית מצויה
monspeliaca 

1.09 0.20 0.00 1.65 0.74 0.00 4E-16 

 Theligonum טרשנית שרועה
cynocrambe 

2.08 0.41 0.02 3.24 1.27 0.13 2E-15 

ן פילגו
 Filago palaestina 1.33 0.07 0.00 2.50 0.34 0.00 2E-15 ארצישראלי

 Medicago coronata 1.38 0.32 0.02 1.96 1.15 0.13 5E-15 אספסת הכתרים
 Ranunculus asiaticus 1.13 0.14 0.02 1.97 0.76 0.13 3E-14 נורית אסיה

 Anagallis arvensis 2.00 0.93 0.07 2.54 1.57 0.31 1E-12 מרגנית השדה
-חיטה רב-בן

 Aegilops peregrina 1.15 0.18 0.00 2.15 0.70 0.00 1E-12 אנפין

 Velezia rigida 0.86 0.11 0.00 1.70 0.47 0.00 5E-12 ולזיה אשונה
 Carduus argentatus 1.57 0.17 0.05 3.18 0.82 0.29 8E-12 קרדה מכסיפה

 Valerianella muricata 1.13 0.15 0.00 2.32 0.57 0.00 2E-11 ולריינית קטועה
 Gagea sp. 0.50 0.07 0.00 1.00 0.33 0.00 3E-11 מ.זהבית ב

 Anthemis קחוון מצוי
pseudocotula 

0.97 0.06 0.00 2.15 0.50 0.00 6E-11 

 Hedypnois שופרית כרתית
rhagadioloides 

1.09 0.10 0.03 2.34 0.65 0.26 1E-10 

השור -צלע
 החרוזה

Bupleurum 
lancifolium 

0.77 0.11 0.00 1.58 0.58 0.00 2E-10 

 Medicago rotata 0.56 0.01 0.00 1.37 0.09 0.00 2E-10 אספסת גלגלית

 Hymenocarpos כליינית מצויה
circinnatus 

1.00 0.23 0.02 1.84 0.91 0.13 5E-10 

 Vulpia myuros 0.90 0.02 0.00 2.27 0.13 0.00 7E-10 שעלב מצוי
 Trifolium 0.82 0.04 0.00 2.02 0.42 0.00 2E-09 תלתן צמיר
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eriosphaerum 
 Trifolium clypeatum 0.92 0.18 0.07 1.91 0.61 0.41 3E-09 תלתן תריסני

 Pterocephalus נוציץ מנוצה
plumosus 

0.75 0.19 0.02 1.55 0.76 0.13 4E-08 

-גלעינית זעירת
 פרחים

Buglossoides 
tenuiflora 

0.32 0.02 0.02 0.87 0.13 0.13 7E-08 

 Medicago אספסת מצויה
polymorpha 

0.54 0.10 0.02 1.28 0.40 0.13 7E-08 

 Allium stamineum 0.36 0.06 0.02 0.87 0.25 0.13 7E-08 שום האבקנים
הסוס -פרסת

 התרמילים-דלת
Hippocrepis 
unisiliquosa 

0.44 0.12 0.02 0.92 0.46 0.13 1E-07 

ברומית 
 Bromus scoparius 0.53 0.04 0.00 1.45 0.29 0.00 1E-07 המטאטא

 Erophila minima 0.98 0.36 0.00 1.85 1.07 0.00 1E-07 אביבית זעירה
החסידה -מקור

 Erodium malacoides 0.42 0.04 0.00 1.09 0.41 0.00 2E-07 החלמיתי

מלקולמיה 
 Malcolmia chia 0.15 0.77 0.03 0.98 1.64 0.26 3E-07 הררית

ולריינית 
 Valerianella vesicaria 0.67 0.22 0.00 1.31 0.84 0.00 4E-07 משולחפת

 Linum strictum 0.86 0.32 0.02 1.72 1.05 0.13 1E-06 פשתה אשונה
העקרב -זנב

 Scorpiurus muricatus 0.38 0.06 0.02 1.01 0.28 0.13 2E-06 השיכני

-צלבית ארוכת
 יבולתש

Crucianella 
macrostachya 

1.95 1.28 0.33 2.63 2.00 1.39 2E-06 

החסידה -מקור
 Erodium gruinum 0.42 0.08 0.00 1.08 0.50 0.00 3E-06 הגדול

-Asterolinon linum זעריר כוכבני
stellatum 

1.08 0.42 0.02 2.24 1.29 0.13 4E-06 

 Astragalus sp. 0.86 0.16 0.00 2.32 0.87 0.00 4E-06 מ.קדד ב
 Vulpia ciliata 0.32 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 5E-06 שעלב ריסני

 Ornithogalum החלב הצרפתי-נץ
narbonense 

0.15 0.03 0.00 0.38 0.17 0.00 5E-06 

 Medicago truncatula 0.50 0.05 0.00 1.51 0.35 0.00 6E-06 אספסת קטועה
 Lolium rigidum 0.47 0.07 0.05 1.34 0.39 0.29 8E-06 זון אשון

 Bromus lanceolatus 0.36 0.07 0.00 0.98 0.39 0.00 1E-05 ברומית אזמלנית

 Chaetosciadium שערור שעיר
trichospermum 

2.60 1.79 0.48 3.53 3.00 1.24 1E-05 

 Gynandriris אחיאירוס מצוי
sisyrinchium 

0.30 0.06 0.00 0.87 0.29 0.00 1E-05 

 Bellevalia flexuosa 0.20 0.00 0.00 0.70 0.07 0.00 2E-05 זמזומית מצויה
 Linum pubescens 0.47 0.05 0.00 1.50 0.43 0.00 2E-05 פשתה שעירה

 Trifolium cherleri 0.23 0.01 0.00 0.80 0.15 0.00 4E-05 תלתן הכפתורים
 Euphorbia peplus 0.72 0.30 0.25 1.28 0.88 0.68 5E-05 חלבלוב מצוי
 Senecio vernalis 0.43 0.15 0.00 1.15 0.50 0.00 6E-05 סביון אביבי

 Parapholis incurva 0.24 0.03 0.00 0.84 0.21 0.00 0.0001 דקזנב קשתני

 Helianthemum שמשון שעיר
lasiocarpum 

0.34 0.04 0.00 1.10 0.53 0.00 0.0001 

 Galium divaricatum 0.35 0.07 0.00 1.11 0.43 0.00 0.0002 דבקה מפושקת
 Valerianella coronata 0.35 0.08 0.00 1.10 0.43 0.00 0.0002 ולריינית עטורה

 Geropogon hybridus 0.38 0.07 0.05 1.18 0.46 0.39 0.0003 הסב המצוי-זקן
 Arenaria leptoclados 0.99 0.74 0.07 1.78 1.52 0.31 0.0003 ארנריה מצויה

 Brachypodium עוקצר מצוי
distachyon 

1.51 1.05 0.17 2.81 2.10 0.59 0.0003 

 Crepis sancta 0.44 0.24 0.00 1.00 0.72 0.00 0.0005 קרנית-ניסנית דו
אליסון מצוי זן 

 סמיר
Alyssum minus var. 
strigosum 

0.47 0.15 0.00 1.43 0.69 0.00 0.0007 

 Asphodelus ramosus 0.42 0.28 0.00 1.09 0.65 0.00 0.0022 עירית גדולה
 Medicago orbicularis 0.21 0.06 0.00 0.73 0.41 0.00 0.0036 אספסת עדשתית
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זערורית קטנת 
 Telmissa microcarpa 0.20 0.04 0.00 0.84 0.29 0.00 0.004 פרי

 Scabiosa prolifera 0.40 0.07 0.00 1.69 0.43 0.00 0.0047 תגית מצויה
 Picris altissima 0.20 0.04 0.00 0.88 0.26 0.00 0.005 מררית מצויה
 Minuartia decipiens 0.55 0.27 0.00 1.65 1.10 0.00 0.0077 צללית אשונה

 Trigonella spinosa 0.13 0.04 0.00 0.50 0.24 0.00 0.0095 גרגרנית הטבעת
 Trifolium erubescens 0.14 0.03 0.00 0.65 0.20 0.00 0.0119 תלתן מאדים

 Trigonella berythea 0.19 0.07 0.00 0.63 0.47 0.00 0.0138 גרגרנית בירותית
 Minuartia hybrida 0.33 0.16 0.00 1.11 0.88 0.00 0.0322 צללית הכלאיים

  

  )כתמים מהם הוסרו עצים( מינים בעלי זיקה לכתמי נשר :4טבלה 

סוג שכיחות ממוצעת ב
 הכתם

 סטיית תקן
 שם מדעי שם בעברית

 עץ נשר עשבוני עץ נשר עשבוני
p 

 Cistus salviifolius 0.59 2.64 0.38 1.27 2.80 1.04 9.91E-25 לוטם מרווני
 Urospermum picroides 2.34 3.91 0.95 2.30 2.52 1.75 1.25E-19 אזנב מצוי

 Vicia palaestina 0.71 1.97 0.38 1.20 2.12 0.99 5.64E-17 בקיה ארצישראלית
 Prasium majus 0.06 0.83 0.50 0.34 1.26 0.70 2.89E-16 פרסיון גדול

 Pistacia lentiscus 0.23 1.75 0.47 0.91 2.57 1.08 3.45E-16 אלת המסטיק
 Phagnalon rupestre 0.10 0.47 0.00 0.38 0.86 0.00 9.4E-11 צמרנית הסלעים

-Legousia speculum אספקלריה נאה
veneris 

0.11 1.07 0.30 0.62 2.08 1.08 2.38E-10 

 Sonchus oleraceus 0.09 0.45 0.07 0.36 0.90 0.25 7.54E-09 מרור הגינות

 Geranium robertianum גרניון הארגמן
var. purpureum 

0.41 1.55 0.65 1.22 2.57 1.40 1.01E-08 

 Veronica cymbalaria 0.10 0.49 0.18 0.38 1.24 0.54 1.57E-05 ברוניקה לבנה
 Ononis ornithopodioides 0.86 1.15 0.05 1.54 1.99 0.22 4.34E-05 שברק משונץ

 Daucus sp. 0.04 0.24 0.02 0.25 0.77 0.13 0.000281 מ.גזר ב
 Cistus sp. 0.13 0.41 0.03 0.68 1.19 0.26 0.001141 מ.לוטם ב

 Teucrium divaricatum 0.07 0.44 0.15 0.52 1.60 0.55 0.002574 געדה מפושקת
 Geranium rotundifolium 0.05 0.16 0.02 0.23 0.58 0.13 0.007901 גרניון עגול
 Torilis arvensis 0.10 0.24 0.00 0.47 0.79 0.00 0.008918 גזיר מזיק

 Thlaspi perfoliatum 0.36 0.52 0.00 1.13 1.44 0.00 0.012671 חופניים מצויים
 Antirrhinum orontium 0.03 0.12 0.00 0.29 0.51 0.00 0.015508 רי הקטןהא-לוע

 Ononis viscosa breviflora 0.11 0.21 0.00 0.56 0.76 0.00 0.042528 פרח-שברק קצר
 Mercurialis annua 0.05 0.13 0.02 0.24 0.55 0.13 0.04787 מרקולית מצויה

  

  ם מינים בעלי זיקה לכתמים מעוצי:5טבלה 

 סטיית תקן שכיחות ממוצעת בסוג הכתם
 שם מדעי שם בעברית

 עץ נשר עשבוני עץ נשר עשבוני
p 

 Clematis cirrhosa 0.09 1.54 3.75 0.44 2.53 3.10 0 זלזלת הקנוקנות
 Rubia tenuifolia 0.21 3.04 4.02 0.65 2.70 2.68 0 פואה מצויה
 Cyclamen persicum 0.32 1.48 2.27 0.81 1.71 2.01 4.42E-23  רקפת מצויה

 Smilax aspera 0.00 0.10 0.73 0.00 0.60 1.45 2.28E-13 קיסוסית קוצנית
 Quercus calliprinos 0.04 1.16 1.72 0.33 2.44 2.16 4.66E-13 אלון מצוי

 Phillyrea latifolia 0.06 0.77 1.22 0.47 1.64 1.81 3.15E-11 זית בינוני-בר
 Tamus sp. 0.00 0.06 0.22 0.07 0.30 0.52 1.4E-06 מ.טמוס ב

 Asparagus aphyllus 0.06 0.33 0.48 0.49 0.91 0.89 2.84E-05 אספרג החורש

 Piptatherum נשרן מכחיל
blancheanum 

0.06 0.24 0.43 0.38 0.88 1.31 0.002501 
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  מאפייני צורת חיים של קבוצות המינים השונות: 2נספח 

 חד – A. חייםהצפוני לפי צורת הדרומי או למפנה הת מינים בעלי זיקה למפנה  התפלגו:1טבלה 
 בני – C, גיאופיטים – G, )גיאופיטים למעט (שנתיים-רב עשבוניים - H, שנתיים-דו – F, שנתיים

  .)1999, ושותפיו פרגמן לפי קטגוריות (עצים – T, שיחים -S , מטפסים – V, שיח
  

 צורת החיים
  כלל המינים

ים בעלי זיקה מינ

  למפנה צפוני

מינים בעלי זיקה 

  למפנה דרומי

A –88%  83%  66%   חד שנתיים  

F –1%  שנתיים- דו  -  -  

H  -שנתיים - עשבוניים רב

  )למעט גיאופיטים(
12%  4%  4%  

G –8%  7%  8%   גיאופיטים  

C –7%   בני שיח  -  -  

V –2%  3%   מטפסים  -  

S-1%   שיחים  -  -  

T –4%  2%   עצים  -  
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  ). 1999, ושותפיו פרגמן לפי (נדירים מינים :3 נספח

כל ב,אותו מין נדירבהם נמצא שנדגמו   ומספר הכתמיםם הדיגומספר ריבועיעבור כל מין נספרו 
 כתמיםהסוגי . כתמים בהם הוא הופיע בדיגוםהסוגי ו) 2003-2005(אחת משנות המעקב 

  .ם המין נפוץ ביותר בההמודגשים מציינים את סוגי הכתמים
  

  

  2003 2004 2005 
מינים 
 סוג כתם ומפנה כתמים ריבועים כתמים ריבועים כתמים ריבועים נדירים

עטייה 

 זעירה
9 3 6 4  23 6  

NXUO, NXRO, NGRT,  

 SGRO, NGUO 

-ערבז דק

 פרחים
23 6 16 7 4 2 

NGUO, SGUO, NXRO,  

NXUO, SGRT, SXUO   

כוכבית 

 חיוורת
8 2 1 1   NXRT, NXRO 

החלב -נץ

 השעיר
1 1 1 1   SGRO, SGRT 

נטופית 

 שעירה
  1 1 2 2 SXUO, NGUO 

פילגון 

 השדה
    5 5 NXRT, NXRO, NXUO 

 NGRT, NGRO 3 5     שעלב ארוך

חזרזרת 

 מחוספסת
    3 1 NGRO 

כרסתן 

 נפוח
    1 1 NGRO 
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 בבית רגליים קיפרו של המינים מגוון על וכריתה יהירע השפעות: 6פרק 

  כתמי גידול

  פוליאקוב דינה, הבטום הבטאב, ברגר יובל, גרונר אלי

  תקציר

מינים וסדרות : פרוקי רגליים מגיבים באופן דיפרנציאלי לכתמיות הנוף בשמורת חורש עדולם

רוב . מסוימים מעדיפים כתמים מעוצים בעוד שאחרים מעדיפים כתמים ללא צמחייה מעוצה

פיפויות גבוהות יותר ובמגוון מינים גבוה יותר בכתמים ללא צמחייה מעוצה הסדרות נמצאות בצ

דבוראיים , החיפושיות, הסדרות העיקריות המראות מגמה זו הן החגבאיים). כתם נוף פתוח(

זבובאיים ופשפשאיים , לעומת זאת קבוצות כגון). ציקדות וכנימות(ואחידי כנף ) דבורים וצרעות(

י סוגי הכתמים ואילו פרוקי רגליים שוכני קרקע כגון קפזנבאים נמצאים במידה דומה בשנ

ידי כריתה של הצומח -הפתיחה של בית הגידול על. נמצאים יותר בכתמים מעוצים) קולמבולה(

המעוצה יוצרת תנאים המטיבים עם הסדרות המעדיפות כתמים פתוחים וצפיפותם עולה עם 

 אוסף המינים בכך שהיא יוצרת יתרון לסדרות באופן כללי הכריתה משנה את). כריתה(הפתיחה 

צפיפות שוכני הקרקע יורדת עם הכריתה אבל לעומת זאת צפיפות . המעדיפות שטחים פתוחים

  . עולה, המעדיפים כתמים מעוצים כרותים, נמלים

נראה כי המגוון הנופי בחורש ,  קבוצות של פרוקי רגליים בארבע שיטות שונות10חינה של מב

התכסות של . ר קיום של סדרות שונות ומינים שונים ומגדיל את המגוון הביולוגיעדולם מאפש

פתיחה . בית הגידול בעצים ושיחים תביא לירידה משמעותית במגוון הביולוגי של פרוקי רגליים

קיום . אבל פחות דראסטית, מוחלטת של השטח וסילוק כל הצמחייה המעוצה יביא לירידה גם כן

ד באמצעות ממשק מתאים יגדיל את המגוון הביולוגי של פרוקי רגליים לערך שני סוגי הכתמים יח

  . הגבוה ביותר האפשרי

Abstract 

Arthropods respond in a differential way to the heterogeneity in the Adulam LTER: 

certain species and orders prefer patches of woody vegetation, while others prefer 

open patches. Most orders are found in higher abundance and species richness in open 

patches with no woody vegetation cover. The obvious examples of this pattern are 

grasshoppers, beetles, bees and wasps. In contrast groups like springtails (collembola) 

are found more in woody patches, while flies and bugs are found in similar numbers 

in both patch types. The clearing of the woody vegetation habitat creates conditions 

that favour open patches and their abundance increases with plant removal. Most 

species that prefer woody patches drop in numbers with vegetation clearance, but 

ants, a group that prefers woody patches, tend to increase in their numbers as a result 

of the plant removal. This shows that plant removal can benefit not only species that 

favour open patches, but also those that benefit from the regrowth of new trees.  
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The study of ten orders using four different methods shows that the heterogeneous 

landscape in Adulam allows a large diversity of arthropods to exist. Encroachment of 

woody vegetation leads to a decrease in this diversity. Complete removal of all the 

woody vegetation also slightly reduces the diversity. Conserving both patch types and 

the heterogeneity will maintain the high diversity. 

  מבוא

ת שבה הנוף מחולק לשני סוגי כתמים כתמי הינה מערכ-מערכת אקולוגית של פסיפס דו

רוב המערכות . דומיננטיים ורוב השונות האקולוגית בה נובעת מההבדלים בין שני סוגי הכתמים

מורכבות משני סוגי כתמים שונים , ובעיקר מערכות מוגבלות מים, היבשתיות בכדור הארץ

 כתמים של נוף פתוח נגדומ, כתמים המאופיינים בכיסוי של צמחייה מעוצה, חדצד א מ- במהותם

בכדי להבין כיצד ). 1994בוקן ושחק (המאופיינים בכך שהם ללא כיסוי של צמחייה מעוצה 

 יש לבחון , על התהליכים האקולוגיים)observed heterogeneity(משפיעה כתמיות הנוף הנצפית 

מערכת מה ההטרוגניות התפקודית הנוצרת ב) 2(-את תגובת האורגניזמים לכתמיות ו) 1(

)functional heterogeneity .(כתמי מתבטאת בהבדל -הטרוגניות תפקודית הנובעת מהפסיפס הדו

ועד מבנה ) צפיפות(האוכלוסייה , )למשל שינוי התנהגות(במשתנים אקולוגים שונים מרמת הפרט 

ברמת החברות האקולוגיות המתקיימות , אחד ההיבטים המרכזיים לשמירת טבע. החברה

  .וא מגוון המינים המהווה מרכיב עיקרי של המגוון הביולוגיה, במערכות

 עלינו לבחון את זהות המינים ,על מנת לבחון כיצד משפיעה ההטרוגניות של הנוף על מגוון המינים

, עם ניידות מוגבלת, בחרנו לעבוד על יצורים קטנים. םוצפיפותם בשני סוגי הכתמים האופייניי

מינים שאינם . בוא לידי ביטוי בהבדלים בצפיפות המיניםשהתגובה שלהם לכתמיות עשויה ל

מינים אשר נוכחותם . או שיהיו בו בצפיפות נמוכה, מותאמים לחיות בכתם מסוים לא יימצאו בו

 מדגימים את -  מופיעים בכתמים מסוימים ונעלמים מכתמים עוינים -שונה בין הכתמים 

כגון , בעלי חיים גדולים וניידים יותר, אתלעומת ז. כתמי-ההטרוגניות התפקודית של הנוף הדו

אלו נעים בין שאינם מתאימים לבחינה של השלכות הכתמיות מאחר , יונקים ופרפרים, ציפורים

גם , פני כל המרחב-הכתמים בקלות ובמהירות ולכן עשויים להימצא בצפיפות גבוהה או דומה על

  . בכתמים שאינם ברי קיימא עבורם

כתמי הן צמחים עשבוניים - היטב את הטרוגניות הנוף או הפסיפס הדושתי קבוצות המדגימות 

 מראה את תגובת Yפרק . בפרק זה אנו בוחנים את תגובת פרוקי הרגליים לפסיפס. ופרוקי רגליים

פרוקי רגליים הם הקבוצה המגוונת ביותר והמתאימה לבחינת מגוון שאלות . הצמחייה לפסיפס

, )Triplehorn and Johnson, 2005(רגישים לשינויים בסביבה הם ; )Chinery, 1986(אקולוגיות 

 .Humphry et al( במקרים רבים םומשמשים כאינדיקטורי) Forbes et al. 2005(רגישים לרעייה 

הראו שלצמחייה ) 2005 (.Forbes et al; ההשפעה של צמחייה מעוצה על חרקים מורכבת). 1999

הראו שכריתה ) Deans et al.) 2005 בעוד ,ם של חרקיםבמדבר לא הייתה השפעה על מגוון המיני

  . ביערות כבול בקנדה הורידה את שפע החרקים
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 חיפושיות, המעופפים החרקים סדרות כל - חרקים קבוצות מספר של המינים מגוון את בחנו

 המין לרמת ניתוח. הקרקע בתוך החיים) קולמבולה (וקפזנבאים חגבים, הקרקע פני על הפעילות

, הקבוצות מגוון. הפרטים שפע רק נותח הסדרות שבשאר בעוד החיפושיות בסדרת רק וערכנ

 המתרחש על הכתמיות השפעת את ןלבחו מאפשר, שונות טרופיות ורמות מחיה 'נישות' המייצגות

  . המזון מארג של השונות וברמות לקרקע ועד מהאוויר, הגידול בית של שונים מדיםבמ

 טוב לבחינה של דגמי מגוון מינים רת ביותר ומהווים אינדיקטוחיפושיות הן הסדרה המגוונ

מספר המינים בחברת החיפושיות בדרך כלל גבוה , הן מופיעות בצפיפויות גבוהות). 1982ארווין (

ובשילוב עם היותן קלות ללכידה ולזיהוי מהוות החיפושיות קבוצה טובה המשמשת במחקרים 

 & Erwin 1982, Evans(מדגימה את מגוון המינים לעיתים כקבוצה היחידה ה, רבים בעולם

Bellamy 2000 .( חיפושיות הראו תגובה לנוכחות שיחים במדבר)Ayal & Merkl 1994, Groner 

& Ayal 2001 ( , צפיפויות שונות בכתמים מעוצים ופתוחים)Holm, & Edney 1973 ,

Parmenter & Macmahon 1984 Stapp 1997 ( והתנהגויות שונות)McIntyre & Weins  1999, 

Bangert & Slobodchikoff 2004 .(חיפושיות שוכנות קרקע מהוות נתח , מתוך כלל החיפושיות

השיטה של שימוש בחברת החיפושיות כמדד למגוון מינים היא הנפוצה . חשוב מכל חברת חרקים

  . ביותר לשימוש בביואינדיקטורים בארץ ובעולם

הם גם הראו ). Kruess and Tscharntke 2002(נים להטרוגניות חגבים הראו תגובה במגוון המי

ולהטרוגניות הפלורה ) Samways & Moore, 1991(תגובה חיובית למגוון מיני הצמחים 

הקשר בין ההטרוגניות של חברת הצמחים להרכב חברת ). Parmenter et al. 1991(המקומית 

 ומגדילה את מגוון החגבים בעוד שרעייה החגבים מוביל לכך שרעייה קלה מעלה את ההטרוגניות

  ). Samways 1991(חזקה מורידה את ההטרוגניות ועימה את מגוון החגבים 

  

  שיטות

שנתי אחר פיזור המינים - ביצענו מעקב רב) 1פרק (במסגרת ניסוי הממשק בשמורת חורש עדולם 

קבוצת (רקע הקבוצות שנדגמו כללו חרקים שוכני ק. או הסדרות במספר קבוצות חרקים/ו

וכאלו שעיקר תנועתם נעשית במעוף והם ) חיפושיות(פרוקי רגליים קרקעיים , )הקפזנבאים

בכל הקבוצות בדקנו את ). חגבאיים וחרקים מעופפים(נמצאים לרוב על גבי הצומח המעוצה 

על מאפייני , כתמי של כתמי מעוצים וכתמים פתוחים-דהיינו הפסיפס הדו, השפעת מבנה הנוף

בחנו את השפעת ארבעת טיפולי , כמו כן). או הסדרות( שפע הפרטים ועושר המינים - המגוון

  .  על מאפייני המגוון- שילובים של כריתת הצומח המעוצה ורעיית צאן -הניסוי 

עונת הדיגום , בהתאם לתנאי הסביבה, מצאי החרקים בבית הגידול משתנה בתדירות גבוהה מאוד

. יסינו לרכז את מאמצי הדיגום עבור כל קבוצה במספר ימים בעונהנ, לפיכך. ומועד ביצוע המעקב

בחרנו בעונת השנה שבה פעילות הקבוצה אמורה להיות בשיאה ולכן אנו מצפים למצוא באותו 

בעונת , ביצענו את דיגום החרקים באביב, בהתאם לכך. הזמן את מגוון המינים הגבוה ביותר

 אז לחות הקרקע גבוהה ולכן ניתן למצוא את החרקים ,ואת דיגום חרקי הקרקע בחורף, הפעילות

  . בשכבות הקרקע הרדודות
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  חרקים מעופפים

הדומה , )sweeping(חרקים מעופפים וחרקים השוכנים על הצמחים עצמם נאספו ברשת נפנוף 

איסוף . הנפנוף אינו יכול להתבצע באוויר בלבד ומתבצע על הצמחייה עצמה. לרשת פרפרים

המנפנף ביצע נפנוף על . בימים ללא עננות, נפנוף נעשה תמיד בשעות חמותידי -החרקים על

מינים אשר הופיעו . כ אסף את כל החרקים שנפלו לתוך הרשת למבחנה עם אתנול"הצמחייה ואח

  .   אלא נרשמו ושוחררו, בתדירות גבוהה מאד וזוהו במקום לא נאספו לאתנול

על גבי שיחי ) 1: (בצע בשלושה סוגי כתמים בנפרדכל לכידה מכוונת לכתם מסוים כך שהנפנוף מת

תחת שיחי ) 2(;  הנפנוף נעשה על העלים והענפים הגבוהים–) Philarea latifolia(זית בינוני -בר

 הנפנוף נעשה על הצמחייה העשבונית שמתחת לשיח או על גבי הצמחייה העשבונית –זית -בר

 –בכתמים פתוחים ) 3(;  טיפול כריתהזית בכתמים בהם הופעל-והענפים המתחדשים של הבר

הלכידה היא . הרחק מצומח מעוצה, הנפנוף נעשה על הצמחייה העשבונית בשטחים הפתוחים

  .אקראית בכך שהמנפנף אינו רואה את החרקים אותם הוא לוכד ומנפנף אקראית על הצמחייה

הדיגום הוא חלקת שטח . ומאמץ דיגום, זמן, שטח: ההקפדה על דיגום אחיד נעשתה בשלוש רמות

זמן . בכל חלקה נאסף חומר מחמישה כתמים מאותו סוג שנבחרו באקראי).  דונם1(הטיפול 

על מנת לאפשר , ולאחר מכן החלקה לא נבדקה באותו יום,  דקות בכל חלקה10- הדיגום היה כ

כך שבכל דגימה , מאמץ הדיגום היה תמיד נפנוף כפול על כל כתם. לחלקה להתאושש מההפרעה

ניתוח החומר שנאסף כלל את כל . נסו חמישה נפנופים כפולים מסוג כתם אחד מחלקה אחתנכ

, )2006מאי -אפריל(ממצאי הנפנוף שנאספו מאותה חלקה בארבעה תאריכים שונים באותה עונה 

הממוצעים המוצגים בתוצאות לסוג כתם ולטיפול הם ממוצעי ). חלקה(שנלקחו כחזרה אחת 

 288כ נאספו "בסה.  חזרות לכל סוג כתם וטיפול6ולכן יש , ה הניסויהחזרות של החלקות במבנ

,  סוגי כתמים3,  חלקות24(מבחנות שבכל אחת לכידות מנפנופים על סוג כתם אחד בחלקה אחת 

  ).  ימי דיגום4

החרקים ). בעיקר סדרות( שם מיינו את החרקים לקבוצות ,החומר שנאסף לאתנול נלקח למעבדה

, )כנימות וציקדות(אחידי כנף , חיפושיות: לפי סדר יורד בצפיפות, ת עיקריותמוינו לתשע קבוצו

מחלקה נפרדת של פרוקי רגליים (עכבישאים , )משפחה בתוך הדבוראיים-על(נמלים , פשפשאים

תשע הסדרות הוו . ופרפראים, )לא כולל נמלים(דבוראיים , חגבאיים, זבובים, )שאינם חרקים

הממצאים של סדרת החיפושיות והחגבאיים נשלחו להגדרה . דמהחומר שנלכ 99%-מלמעלה 

). א"אוניברסיטת ת, לב פישלזון' ופרופ, יקטונוב'ולדימיר צ' פרופ(ידי מומחים -על, לרמת המין

תוצאות העכבישאים לא .  בוצעה ספירה של מספר הפרטים בכל סדרה בלבד- בשאר הקבוצות 

 את פיזור מספר הפרטים מכל סדרה לפי סוג ברוב הסדרות הניתוח בוחן. מדווחות בפרק זה

נוסף על  מספר הפרטים , בחיפושיות בחנו את פיזור מספר הפרטים מכל מין. הכתם והטיפול

הנתונים של החיפושיות . וכן את מספר מינים והרכב החברה כתלות בסוג הכתם ובטיפול, הכולל

שוכנות קרקע שנאספו במלכודות מופיעים בתוצאות יחד עם התוצאות של הנתונים של חיפושיות 

  .  נפילה
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  חגבאיים

חגבים ). כמתואר למעלה(צייד פעיל ולכידה אקראית ברשת נפנוף : חגבים נלכדו בשתי שיטות

טמפרטורת אויר מעל (ידי צייד שהסתובב בחלקות הטיפול בשעות החמות -ניצודו באופן פעיל על

C°20( ,ת מיקומו בזמן שבו הבחין בפרט וברגע שהבחין בחגב רשם א, כשהחגבים פעילים

הוכנס למבחנת פלסטיק עם אתיל , לאחר הרישום נלכד החגב בעזרת רשת חרקים. לראשונה

כשבמקרים אלו הזיהוי , הרישום כולל גם חגבים שנצפו אך לא נלכדו. אצטט ונלקח למעבדה

 ההגדרות .החגבים שנלכדו הובאו למעבדה לזיהוי והגדרת המין. נעשה לרמת האבחנה האפשרית

לב פישלזון ' ופרטים שלא זוהו נלקחו לפרופ) Fishelson 1985(נעשו על פי מגדיר החגבים 

  . להגדרה

שעון ( דקות לחיפוש 5על מנת ליצור סטנדרטיזציה של מאמץ הדיגום בכל חלקת דיגום הוקדשו 

רישום לא נעשה . הדיגום התבצע בכל חלקת טיפול בנפרד). העצר נעצר בזמן הלכידה והרישום

הניתוח נעשה על פי מספר . ביחס לסוגי הכתמים בתוך החלקה בגלל הניידות הגבוהה של החגבים

בכל חלקה נעשה ציד פעם אחת ומספר החזרות הוא . פרטים ומספר מינים לחלקה ולטיפול

, לעומת זאת חגבים שנלכדו ברשתות הנפנוף עם שאר החרקים. שש לכל טיפול, כמספר החלקות

, מינים אולם נעשתה בהם הבדלה בהתאם לסוגי הכתמים השונים שבהם הם נלכדולא הוגדרו ל

  . כמו שאר החרקים המעופפים

  קפזנבאים

הקפזנבאים ופרוקי רגליים אחרים השוכנים בתוך הקרקע נאספו באמצעות מקדח הולנדי 

כוסית המקדח הוחדרה לקרקע והחומר שנחפר בה נאסף לתוך . המשמש להוצאת מדגמי קרקע

  . בשיטה זו שמרנו על אחידות בכמות הקרקע שנדגמה והעומק ממנה הדגימה נלקחה. ית ניילוןשק

 -בכל חלקת טיפול בניסוי נאספו שלוש חזרות של דגימות קרקע בכל אחד משני סוגי הכתמים 

החומר משלוש הדגימות באותו סוג כתם בחלקה אוחד והממוצע שלהם נלקח . מעוצים ופתוחים

  .שש, מספר החזרות הינו כמספר החלקות לכל ניסוי. בחלקהכערך לסוג כתם 

במעבדה ביצענו הפרדה של פרוקי הרגליים מתוך הקרקע בעזרת משפכי ברנולי המושכים את 

פרוקי הרגליים . בעלי החיים הרחק מאור המוקרן עליהם מלמעלה והם נאספים לתוך אלכוהול

חלק מהמינים לא הוגדרו ). רסיטת חיפהאוניב(י דינה פוליאקוב "הוגדרו לסדרות ולמינים ע

הנבדלים בצורתם , שהם מינים חסרי שם, )morpho-species(מין -למינים עם שמות אלא למורפו

  . ממינים דומים

  חיפושיות השוכנות על פני הקרקע 

עקרון . השיטה המקובלת לדיגום של חיפושיות קרקעיות היא בעזרת שימוש במלכודות נפילה

ת נפילה מבוסס על כך שהחיפושיות הולכות על פני הקרקע ונופלות למלכודת הלכידה במלכודו

. לאחר נפילת החיפושית למלכודת היא אינה יכולה לצאת ממנה. הבנויה מכוס הקבורה באדמה

בכל מלכודת נפילה קברנו בתוך הקרקע . מ" ס9ל ובעומק " מ900השתמשנו בכוסות בנפח של 

הכוס החיצונית שימשה להחזיק . שפה שלהן בגובה פני הקרקעכשפני ה, זו בתוך זו, שתי כוסות

הוצאה , היא זו המכילה את החרקים, את הקרקע ולמנוע ממנה לקרוס בשעה שהכוס הפנימית
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, בשונה ממחקרים אחרים המשתמשים ברעלים. ממקומה על מנת לאסוף את החרקים שנלכדו בה

-וש במלכודות יבשות מונע הרג של בעלישימ). ללא רעל(כאן השתמשנו במלכודות נפילה יבשות 

: לשימוש במלכודות יבשות מספר חסרונות. חדפים ויונקים אחרים, קרפדות,  צבים-חיים קטנים 

ציפורים יכולות להוציא חרקים מתוך הכוסות , חרקים מעופפים יכולים לברוח מהמלכודת

ידי השלמת -התגברנו עלעל הבעיה הראשונה . וחרקים עלולים להתייבש במשך השהייה במלכודת

ידי -על הבעיות האחרות התגברנו על). נפנוף(דיגום החרקים המעופפים בעזרת שיטה אחרת 

בניסוי מקדים שערכנו בעדולם . בכך צמצמנו את הסיכוי לנזק, בדיקה תדירה של המלכודות

לכידת בניסוי זה לא היה הבדל ב. השוונו בין מלכודות יבשות למלכודות רעל) 2003אוקטובר (

ההבדל היה בכך שמלכודות הרעל לכדו יותר מינים , פרוקי הרגליים הקרקעיים בין השיטות

אנו רואים במלכודות היבשות פשרה . צבים ויונקים, אך גם פגעו ביותר קרפדות, מעופפים

  . מוצלחת בין איסוף נתונים ופגיעה בטבע

בכל חלקה . ים הרחק מהעציםזית ובכתמים פתוח-מלכודות נפילה מוקמו בכתמים תחת עצי בר

 תשע מלכודות בכל - בכל חזרה נקברו שלוש מלכודות נפילה . נבחרו שלוש חזרות מכל סוג כתם

המלכודות היו .  מלכודות בניסוי432כ "סה,  מלכודות בחלקה18, אחד משני סוגי הכתמים

פרוקי . וקרבמהלכם רוקנו את המלכודות בכל יום בשעות הב, פתוחות במשך חמישה ימים באביב

הפרטים שנתפסו בשלושת המלכודות בכל כתם . הרגליים שנתפסו נאספו למבחנות עם אתנול

). ולא המלכודת(במשך חמשת ימי הדיגום אוחדו והניתוחים נעשו על כל כתם כיחידת הדיגום 

ההשוואה היא בין , )לאחר הרישום(מכיוון שהנתונים מכל הכתמים הדומים בחלקה אוחדו 

  . קרי שש, ול ומספר החזרות הוא כמספר החלקות מכל טיפולחלקות הטיפ

פרוקי . ממצאי פרוקי הרגליים שנאספו ונשמרו במבחנות עם אתנול נלקחו למיון והגדרה במעבדה

י "החיפושיות הוגדרו ע. הרגליים מוינו לחיפושיות עכיבשאים ושאר פרוקי הרגליים שלא הוגדרו

 בחן את )א"אוניברסיטת ת(יקטונוב 'ולדימיר צ' פרופומין -יובל ברגר לרמת המין או המורפו

ניתוח . העכבישאים הוגדרו גם כן לרמת המין אך הדיווח עליהם אינו נמצא כאן. ההגדרות בשנית

מספר המינים והרכב , מספר החיפושיות הכולל, הנתונים נעשה על מספר הפרטים מכל מין

  .החברה הכולל מספר פרטים מכל מין

  ניתוח סטטיסטי

 -טיפול רעיית הצאן וסוג הכתם ,  טיפול הכריתה-בחנו את השפעת שלושה משתנים בלתי תלויים 

בעזרת ניתוח שונות רב ,  על מאפייני החברה עבור כל אחת מהקבוצות בנפרד- מעוצה מול פתוח 

ניתוח הנתונים כלל לרוב . SAS 9הניתוח הסטטיסטי נעשה בעזרת תכנת ). ANOVA(משתנים 

בסדרת החגבים חשדנו שתיתכן .  סוג הטיפול וסוג הכתם- תלויים - בלתישני משתנים

אינטראקציה בין טיפולי הרעייה והכריתה ולכן ביצענו ניתוח שונות עם הפרדה בין שני הטיפולים 

המשתנים התלויים בעזרתם בחנו את מאפייני .  הללו כשני משתנים בלתי תלויים עצמאיים

והרכב החברה שכולל את מספר ) richness(עושר המינים , )abundance(החברה הם שפע הפרטים 

  ). מין או סדרה(הפרטים מכל קבוצה 

מכיוון שאיסוף החומר . פי מספר הפרטים שנאספו בכל קבוצה או סדרה- נמדד על-שפע הפרטים 

מספר הפרטים שנלכד מהווה אמדן מהימן , נעשה באופן אחיד בכל הכתמים ובכל החלקות
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מספר הפרטים , עבור חרקים קרקעיים הנאספים במלכודות הנפילה. ים בשטחלצפיפות החרק

 Groner & Ayalלדוגמה (במלכודת מבטא את פעילות החרקים ומהווה מדד מקובל לצפיפות 

לכדו יירשמו וייההנחה היא כי מינים שאינם פעילים , עבור חגבים וחרקים מעופפים). 2001

שיטות שנבחרו מייצגות היטב את הצפיפות עבור מינים באופן כללי ה. בתדירות נמוכה יחסית

  . פעילים

, פי נוכחות פרטים מכל מין בכתם-על,  נמדד לפי מספר המינים השונים שנאספו- עושר המינים

  . וללא תלות בשכיחות הופעת המין) Presence-Absenceנוכח - חסר(באופן בינארי 

ניתוח זה . הן את השפע היחסי של כל מין מבטא הן את הרכב המינים השונים ו-הרכב החברה 

לא משנים את מספר המינים או שפע הפרטים ) טיפול וסוג כתם(חשוב כאשר משתני הסביבה 

אוספים שונים יכולים להיות דומים . אלא משפיעים על הדומיננטיות בכל מאסף מינים, הכולל

.  המרכיבים את המאסףואף זהים במספר המינים ושפע הפרטים הכולל ואפילו בזהות המינים

הנמצאים בכל המאספים אבל בצפיפויות , דבר זה נפוץ כאשר עוסקים במינים ניידים כבעלי חיים

לא ניתן לזהות , כגון מדד וויטקר ,)presence-absence(בניתוח של נוכחות מינים . שונות מאוד

לל את הצפיפות של קרק ניתוח המש. מכיוון שרוב המינים יופיעו ברוב המאספים, הבדלים כאלו

  . כל מין יראה את הקשר בין מידת הדומיננטיות של המינים השונים ומשתני הסביבה

משפחה של שיטות הכוללות , )Multivariate(משתנים -שיטות ניתוח אלו נקראות ניתוח רב

 באמצעות מספר מצומצם  תלוייםשמטרתן הכללית היא לבטא שורה של משתנים, סטטיסטיות

 במקרה -סכם ונוח לשימוש את היחידות הנחקרותולאפיין באופן מ, ועל ידי כך, מיםיותר של גור

קיים מגוון שיטות חישוב . ת זהות המינים השונים ושפע הפרטים מכל מין במאסףשלנו א

 מיקומו על ,עבור כל מאסף מינים מחושב). Ordination(הנקראות באופן כללי שיטות אורדינציה 

ים ובאמצעותם ניתן לבחון את המיקום היחסי של המאספים השונים ללקצירי הגורמים המשו

משתנים מראים את הדמיון ההגרפים בניתוח מרובה . שנדגמו על צירי הגורמים של הניתוח

שתי , למשל. או בהתאם למשתני סביבה, דהיינו בין חזרות, והשוני בין אסופות מינים שונות

, ת גבוהות ושאר המינים חסרים או בצפיפויות נמוכות הם בעלי צפיפויו, אותם מיניםןדגימות בה

 על מנת לבחון את הקשר בין מאספי המינים  השונים .זה לזה בגרף האורדינציהיהיו סמוכים 

 Indirect( השתמשנו בניתוח משרעות עקיף , במאסףיםמסוימ) או סדרות(ובינם לבין מינים 

Gradient Analysis( ,וח כאשר לרוב נהוג להשתמש בניתPCA) Principal Component 

Analysis .( במקרים בהם התפלגות הפרטים לא לינארית או הטרוגנית ניתן להשתמש

בניתוח של חברת החיפושיות ). DCA ) Detrended Correspondence Analysisבניתוח

-שהוא גישה א) NMS ) Non-metric Multidimensional Scalingהקרקעיות השתמשנו בניתוח

ית בה אין הנחה על התפלגות המינים ומבוססת על מדדי מרחק ולכן מתאימה להדגמת פרמטר

על הרכב ) הכתמים(על מנת לבחון את השפעת הטיפולים ומשתני הסביבה .  מרחק בין דגימות

 Redandunt (RDAכגון ) Direct Gradient Analysis( ישיר משרעות משתמשים בניתוח ,החברה

Detrended Analysis (ניתוח זה . כאן לבחינת המובהקות בהבדלים בין המאספיםבו שתמשנו שה

  . בנפנוףולסדרות החרקים ) קבוצה שזוהתה למינים(נעשה עבור מיני החיפושיות 
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עבור כל אחד )  דגימות קרקע3-  מלכודות נפילה ו9,  אתרי נפנוף5(הדגימות שנאספו ברמת הכתם 

). pseudoreplications(הוות חזרות מדומות מסוגי הכתמים השונים בתוך כל חלקת ניסוי מ

. הנתונים של ממצאי כל החזרות המדומות הללו אוגדו לדגימה אחת ומהם נותחו משתני החברה

הדגימה המאוגדת כוללת גם את כל הדגימות שנאספו בתאריכים שונים באותה עונת מדידה 

דים לרמת הכתם והחלקה כלל הנתונים המאוג. ומכתמים שונים מאותו סוג בתוך אותה החלקה

האחרון כולל גם את הכתמים של המעוצים שמתחדשים ( מעוצה ופתוח -כוללים שני סוגי כתמים 

טיפול משולב , טיפול רעייה בלבד,  טיפול כריתה בלבד-וארבעה סוגי חלקות טיפול , )לאחר כריתה

כמספר , 6חים הוא מספר החזרות בכל הניתו. של כריתה ורעייה וטיפול ללא כריתה וללא רעייה

  . החלקות בניסוי

  תוצאות

  חרקים מעופפים

הראה הבדלים באופן השימוש של חרקים מעופפים שונים ) PCAאורדינצית (משתנים - ניתוח רב

הרכב חברת . המתבטאים במידת הדומיננטיות של סדרות חרקים שונות, בסוגי הכתמים השונים

 חברת החרקים הנמצאת על העשבוניים החרקים השוכנת על העצים עצמם היה דומה להרכב

אך מצאנו הבדל מובהק בין הרכב חברות , )RDA -  F=1.46, p=0.21, 1,2איורים (תחת העצים 

 ,RDA -  F=19.08(אלו לחברת החרקים השוכנת על צמחייה עשבונית בכתמים הפתוחים 

p<0.001 .(זבובים ,  פשפשים;דבוראיים וחיפושיות העדיפו כתמים פתוחים, אחידי כנף, חגבים

בניתוח ). 1,2איורים (ועכבישים העדיפו כתמים מעוצים ונמלים העדיפו כתמים מעוצים כרותים 

הסדרות המופיעות בצפיפות גבוהה יותר בכתמים . של כל סדרה בנפרד התקבלו אותן מגמות

 F=15.0, p<0.0001; כנימות וקרוביהן(הפתוחים בהשוואה לכתמים המעוצים הן אחידי כנף 

 ,F=42.6(וחיפושיות ) 'ב2 איור F=4.15, p=0.02; אבל לא נמליים(דבורים וצרעות , )'א2איור 

p<0.001 לעומת זאת פשפשים הראו צפיפות דומה בכתמים פתוחים וכתמים מעוצים). 'א6 איור.  

 על בעיקר השפיעה הכריתה כי נראה המעופפים החרקים חברת בהרכב השינויים בבחינת

 הראה האורדינציה ניתוח. הפתוחים הכתמים על ורק מעט השפיעה היוהרעי המעוצים הכתמים

 אין ולרעיה) RDA- F=3.26, p<0.005 , 1 איור (החברה הרכב על מובהקת השפעה יש לכריתה כי

)RDA - F=1.92, p=0.08.(  

 הפשפשים צפיפות את הורידה הכריתה בפשפשים. לטיפולים שונות תגובות מראות שונות סדרות

 עלייה של הפוכה מגמה הראו) הדבוראיים בתוך משפחה- על (נמלים). 'ג2 איור (המעוצים מיםבכת

 טיפול-כתם סוג אינטראקציה'; ד2 איור (מהכריתה כתוצאה המעוצים בכתמים הפרטים במספר

=4.05, p=0.002 F.(   
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, )צירים דקים(ת  של כלל החרקים המעופפים שנאספו בנפנוף לפי סדרוPCAאורדינציית  :1איור 
: הצירים העבים מסמנים את מיקום טיפולי הניסוי וסוגי הכתמים. 2006בסקר , בניסוי בעדולם

 ועם ab-Uזית ללא כריתה -כתם עשבוני תחת בר, t-Rמעוצה כרות , t-Uכתם מעוצה ללא כריתה 
  . על ציר האורדיציה, ao-R- וao-Uוכתם פתוח , ab-Rכריתה 

 
  חגבאיים

 הכתמים את ומעדיפים המעוצים מהכתמים סולדים שהחגבים רניכ החגבים איסוף שיטות בשתי

 הבדל מצאנו הנפנוף ברשתות אקראי בציד. הכריתה טיפול ידי-על שנפתחו כתמים או הפתוחים

 פרטים יותר ארבע פי נלכדו הפתוחים בכתמים; השונים הכתמים בין הפרטים בשפע מובהק

 במספר מובהק הבדל היה לא, זאת לעומת). F=1.04, p=0.38, 3 איור (המעוצים בכתמים אשרמ

  ).F=37.8, p<0.001, 3 איור (שונים בטיפולים החלקות בין כתם סוג בכל שנלכדו הפרטים

 המעוצים של מהכריתה כתוצאה עלה לחלקה הממוצע הפרטים ששפע מצאנו אקטיבי בציד

 עם בחלקות הפרטים שפע את לההגדי שהרעייה בעוד, )F=51.57, p<0.001', א4 איור (בחלקה

: כריתה-רעייה אינטראקציה, F=0.4, p=0.54: רעייה (כריתה ללא בחלקות זאת והקטינה כריתה

F=4.59, p<0.05 .(חיובית השפעה הייתה לכריתה רק אולם, המינים עושר עבור גם חזר זה דגם 

  ). F=35.7, p<0.001', ב4 איור (מובהקת
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בסוגי הכתמים ובטיפולים השונים ) סטיית תקן(+ם בשפע הפרטים הממוצע לנפנוף  שינויי:2איור 
פשפשים בניסוי ) ד(-ו; נמלים) ג(; דבוראיים) ב(; אחידי כנף) א(בסדרות החרקים המעופפים 

זית בעמודות - כתמים עשבוניים תחת בר, כתמים פתוחים בעמודות לבנות. 2006בעדולם בסקר 
  .בעמודות שחורותזית -מפוספסות וכתמי בר

  
  קפזנבאים

 שהיום, )75%- כ (Collembola הקפזנבאיים לסדרת שייכים בקרקע שנלכדו הרגליים פרוקי רוב

 Triplehorn & Johnson, (נפרדת כמחלקה אותה ולשייך החרקים מתוך אותה להוציא נוהגים

 המעוצים םבכתמי כפולה כמעט הייתה, הפרטים שפע דהיינו, הרגליים פרוקי צפיפות). 2005

 בכתמים יותר גבוה המינים עושר גם). F=8.1, p<0.01', א5 איור (הפתוחים לכתמים בהשוואה

, הפרטים בשפע מובהקת לירידה גרם הכריתה טיפול). F=16.1, p<0.001', ב5 איור (המעוצים

 המינים במספר מובהק באופן לא אך, )F=3.1, p<0.05', א5 איור (המעוצים בכתמים בעיקר

  ).'ב5 ראיו(
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לכידה (שפע הפרטים הממוצע של החגבים שנלכדו בכל סוג כתם בכל טיפול ברשת נפנוף : 3איור 
תוצאות הלכידה בכתמים פתוחים  .2005בסקר לפי סוג הטיפול בניסוי בעדולם ) אקראית

בעמודות שחורות ולכידה תחת העצים ) בר זית(לכידה על עצים , מסומנות בעמודות בהירות
  .ות משובצות אפורותבעמוד
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של החגבים שנלכדו בציד ) שגיאת תקן(+הממוצע ) ב(ועושר המינים ) א( שפע הפרטים :4איור 
אקטיבי בכל חלקת טיפול לפי השילובים של טיפולי הכריתה והרעייה בחלקות הניסוי בעדולם 

 .בעמודות כהותחלקות עם רעייה מסומנות בעמודות בהירות וחלקות ללא רעייה . 2005בסקר 
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 בכל שנלכדו הקולמבולות של) תקן שגיאת (+הממוצע) ב (המינים ועושר) א (הפרטים שפע :5 איור
   2005 בסקר, בעדולם הניסוי בחלקות והרעייה הכריתה טיפולי של השילובים לפי טיפול חלקת

 מעוצה חייהצמ של וכתמים בהירות בעמודות מסומנים פתוחים כתמים). טיפול מכל חלקות 4(
  .כהות בעמודות

  
  חיפושיות

  חיפושיות מעופפות

של ) F=39.4, p<0.001', ב6איור (ומספר המינים ) F=29.4, p<0.001, 'א6איור (שפע הפרטים 

חיפושיות שנתפסו בנפנוף גבוה יותר בכתמים הפתוחים בהשוואה לכתמים המעוצים ולכתמים 

, 'א6איור (מה לעלייה בשפע הפרטים כריתת הצמחייה המעוצה גר. שמתחת לצמח המעוצה

F=3.9, p=0.014( ; מצאנו שככל שהכתם או החלקה מכוסים יותר בעצים כך מספר החיפושיות

איור (אינה מובהקת ) כתוצאה מכריתה(אך הירידה במספר המינים עם מידת הכיסוי . קטן יותר

  .  )F=2.2, p=0.098', ב6

  חיפושיות על פני הקרקע 

שיות הקרקעיות היה מעט יותר גבוה בכתמים פתוחים בהשוואה לכתמים עושר מיני החיפו

מבחינת שפע הפרטים לא מצאנו ). F=3.36, p=0.074', ב7איור (אבל לא באופן מובהק , מעוצים

  . העדפה של החיפושיות לסוג כתם כזה או אחר

ושיות ההפרעות שנגרמו לכתמים כתוצאה מטיפולי הכריתה והרעייה הגדילו את מספר החיפ

הכריתה העלתה את שפע הפרטים של החיפושיות ). F=2.94, p<0.05טיפול -אינטרקציה כתם(

שנלכדו במלכודות נפילה בכתמים מעוצים והרעייה העלתה את שפע הפרטים של החיפושיות 

  ). 'א7איור (שנלכדו בכתמים הפתוחים 

ות האורדינציה תוצא. גם הרכב חברת החיפושיות הקרקעיות השתנה כתוצאה מהטיפולים

)NMS (הכריתה יצרה שני אשכולות , הראו שבעוד שהכריתה לא השפיעה על הכתמים הפתוחים

וכתמים מעוצים כרותים ) ללא טיפול( המעוצים בצורתם הטבעית -נפרדים של כתמים מעוצים 

ש אין הבדל בין הכתמים המעוצים עם ובלי הרעייה אבל י, השפעת הרעייה הפוכה). 8I,IIאיורים (

  ).8III,VIאיורים ((הבדל גדול בין כתמים פתוחים עם רעייה לכתמים פתוחים ללא רעייה 
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של החיפושיות הקרקעיות ) שגיאת תקן(+הממוצע ) ב(ועושר המינים ) א( שפע הפרטים :7איור 

כתמים . 2006בסקר , בחלקות הניסוי בעדולם, שנלכדו במלכודות נפילה בכל סוג כתם וטיפול
  . בהירות וכתמים של צמחייה מעוצה בעמודות כהותפתוחים מסומנים בעמודות
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, השונים ובטיפולים השונים בכתמים הקרקע פני על החיפושיות של NMS אורדינציית: 8 איור

 כריתה טיפול עם בחלקות הפתוחים הכתמים בין השוואה) I. (2004 בסקר, בעדולם בניסוי
 כריתה טיפול עם בחלקות המעוצים כתמיםה בין השוואה) II(; )עיגולים (כריתה וללא) משולשים(

 רעייה עם בחלקות פתוחים כתמים בין השוואה) III(; )עיגולים (כריתה וללא) משולשים(
 ריבועים (רעייה עם בחלקות מעוצים כתמים בין השוואה) IV(; )עיגולים (רעייה וללא) איקסים(

  ).עיגולים (רעייה וללא) לבן + עם

  

  דיון

ידי סדרות שונות של חרקים מראה כי סדרות שונות מעדיפות - ל הכתמים עלהתבוננות באופן ניצו

רק מהתבוננות בשפע הפרטים מהסדרות השונות ניתן לראות כי מגוון סוגי . כתמים שונים

רוב הסדרות בעדולם מראות . הכתמים תורמים להגדלת מגוון הסדרות של החרקים בעדולם

, הכוללות את החיפושיות, סדרות אלו. מחייה מעוצהפעילות גבוהה יותר בכתמים פתוחים ללא צ

עלייה בצפיפות (מגיבות באופן חיובי , והדבוראיים) כנימות וציקדות(אחידי הכנף , החגבים

סדרות אחרות מצויות בצפיפות גבוהה יותר . לטיפול הכריתה של הצמחייה המעוצה) החרקים

תוצאות אלו מראות . אופן שלילי לכריתהוהם מגיבים כצפוי ב, כגון קפזנבאים, בכתמים המעוצים

מינים שונים מאותה . שניתן ללמוד הרבה על כתמיות ומגוון נופי גם מהגדרה ברמה של סדרה

 . אופי התנועה ותזונה, סדרה מראים דפוסי התנהגות דומים במידה מסוימת כגון דרישות בתנאים

ים הינה קבוצה המראה זיקה החגב. דוגמה לסדרה המראה תגובה חזקה לכתמיות הינה החגבים

שאינה מבחינה בין כתמים , בשיטת הצייד האקטיבי. עזה לשטחים פתוחים ללא צמחייה מעוצה

. ההבחנה נעשתה על השפעת הטיפול על שפע הפרטים ועושר המינים, פתוחים לכתמים מעוצים

הן בחלקות שהוסרה מ: השפעת הכריתה מאד ברורה, בעוד שלרעייה הייתה השפעה מורכבת
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אפקט דומה ניתן לראות . הייתה עלייה בשפע הפרטים של חגבים) כריתה(הצמחייה המעוצה 

שיטה זו נעשית ללא הבחנה בפרטים לפני הלכידה ומאפשרת הבחנה . בשיטת הלכידה האקראית

בשיטה זו ניכר מספר גבוה יותר של פרטים בכתמים פתוחים מאשר בכתמים . בין הכתמים

שתי רמות הרזולוציה מראות מגמה מאד ברורה שצפיפות החגבים עולה שתי השיטות ב. מעוצים

, רוב מיני החגבים ניזונים מעשבים ולמרות שהם ניזונים גם מעשבים יבשים. בשטחים פתוחים

זקוקים לטמפרטורת  חגבים הם בעלי פעילות גבוהה ולכןה. הם מעדיפים צמחייה ירוקה טרייה

תכונות אלו מסבירות את ). Triplehorn & Johnson 2004(גוף גבוהה בכדי להיות פעילים 

  . ההעדפה של החגבים להיות פעילים בכתמים פתוחים

 תלויה זו קבוצה. הפוכה מגמה ישנה, הקרקע בתוך הנמצאים הרגליים פרוקי, בקפזנבאים

 נמוכה הצפיפות, קרי; החגבים של לזו הפוכה במגמה בדיוק יורדת וצפיפותם המעוצים בכתמים

 רגליים פרוקי הם קפזנבאים. מכריתה כתוצאה שנחשפו ובכתמים פתוחים בכתמים יותר

 .Chauvaut et al (בקרקע היחסית בלחות רבה במידה תלוי וקיומם הקרקע בתוך הנמצאים

 האידוי על ההגנה. הפתוח בשטח מהקרקע יותר לחה וצהמע לצמחייה מתחת הקרקע. )2007

 את מעצב המעוצה ובכך המעוצה לנוף מתחת גבוהה עקרק לחות על שומרת העצים תחת מהקרקע

 כגון קרקע בלחות התלויים חיים לבעלי מתאימה סביבה ויוצר) 2 פרק (הגידול בבית התנאים

 צפיפות, מהקפזנבאים להבדיל אולם המעוצים בכתמים גבוהה הנמלים צפיפות גם. הקפזנבאים

 מאשר העשר פי גבוהה בצפיפות יםכרות בעצים נמצאו נמלים. מהכריתה כתוצאה עולה הנמלים

  .כריתה ללא בעצים

ההבדל בין הנמלים , למרות ששתי הקבוצות מעדיפות את הכתמים המעוצים על פני הפתוחים

שפע הפרטים ועושר מיני הקפזנבאים ירד כתוצאה ; לקפזנבאים הוא בתגובתם ההפוכה לכריתה

  . מהכריתה בעוד ששפע הנמלים עלה כתוצאה מכריתה

יות הפעילות במעוף ניכרת העדפה לפעילות בכתמים הפתוחים בעוד שהחיפושיות בחיפוש

בשתי קבוצות החיפושיות שפע הפרטים עלה , יחד עם זאת. הקרקעיות לא הראו זיקה לסוג כתם

במקרה .  בכתמי מעוצים ללא כריתהןבהשוואה לצפיפות) 'א7-ו' א6איורים (בכתמים הכרותים 

ייתכן שהופעתן בצפיפות , שרובן ניזונות מנשר הנמצא תחת העץ, של חיפושיות שוכנות קרקע

. גבוהה בעצים כרותים נובעת משילוב בין תנאים של כתם עם מזון רב ועם טמפרטורה גבוהה

כתמים אלו עדיפים על כתמים פתוחים עם מעט נשר או כתמי עצים טבעיים עם טמפרטורה 

  . נמוכה יותר

באחידי ; הראו תגובה שונה לכריתה, יפות כתמים פתוחיםהמעד, רוב סדרות החרקים המעופפים

, הכריתה גרמה לירידה בשפע הפרטים) תוצאות לא הוצגו כאן(הפשפשאיים והעכבישים , הכנף

נראה כי הסיבה להבדלים בתגובת החרקים המעופפים . הפוך מהתגובה בחגבים ובחיפושיות

 ן למרות שצפיפות,בקבוצות אלו. םלכריתה קשורה לכך שסדרות מסוימות אלו ניזונות מהעצי

 גם לעצים ולכן ן בפעילותות קשורןה, בכתמים העשבוניים גבוהה יותר מבכתמים המעוצים

ייתכן שהירידה בנפח הצמחים ). 'ד,ב,א2איור ( גם בכתמים המעוצים בצפיפות ניכרת ותנמצא

) ל אבי ובימלהראו פרק ש(בהשוואה למעוצים שלא נכרתו , המעוצים המתחדשים לאחר הכריתה
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פחות , )אור, לחות, טמפרטורה(אים החדשים שנוצרים מתחת למעוצים המתחדשים או שהתנ

  .מוצלחים

כאשר מתבוננים ברזולוציה של מינים ולא רק סדרות ניתן לראות כי מינים שונים באותה סדרה 

, ים בארץשהיא סדרה שהמינים בה ידוע, חיפושיות. יכולים להגיב באופן שונה לכתמים השונים

עושר המינים בכתמים פתוחים או : מראות תגובות שונות של מינים שונים לכתמים השונים

מכיוון שחרקים הם . בכתמים כרותים גבוה יותר מאשר בכתמים המעוצים והחלקות ללא הפרעה

התגובה לכתמיות נובעת לעיתים ברמה של נוכחות או העדר מין מסוים , ניידים ברמה זו או אחרת

חיפושיות הראו שינוי הן בעושר המינים .  מסוים ולעיתים שינוי בצפיפות בכתמים שוניםמכתם

הבדלים אלו . בין הכתמים והן בניתוח האורדינציה הכולל את הצפיפויות של המינים השונים

מכאן שלטיפולים כגון . מצביעים על כך שהטיפולים והכתמים יוצרים חברות אקולוגיות שונות

במקרה של חברת . ש השפעה משמעותית על מבנה החברה של חרקים בעדולםכריתה ורעייה י

הכריתה לא השפיעה על הרכב החברה בשטחים הפתוחים והרעייה השפיעה אך ורק , החיפושיות

  . על הכתמים הפתוחים

באופן כללי לרעייה . גם קבוצות שנמצאות יותר בשטחים פתוחים הגיבו באופן שלילי לכריתה

הקבוצה היחידה שהגיבה באופן ברור לרעייה היא סדרת ). 1פרק (ה מעט השפעה בניסוי זה היית

באופן כללי ניתן . אשר הגיבו רק בכתמים הפתוחים בשינוי הדומיננטיות של המינים, החיפושיות

  . לומר שהכריתה משפיעה על הכתמים המעוצים ושהרעייה משפיעה על הכתמים הפתוחים

אנו רואים כי כל ) פרוקי רגליים(ק בקבוצה אחת של בעלי חיים נראה שלמרות שמדובר ר, לסיכום

 וישישנן קבוצות המרוויחות מקיום כתמים פתוחים . קבוצה מגיבה בצורה שונה לכתמיות

 לא ניתן ,ערכנו את הניסויבה בסקלת הזמן והמרחב ש. קבוצות המרוויחות מהכתמים המעוצים

אולם הנתונים שלנו מעידים שישנו קשר , י הרגלייםלבחון את הגדלת המגוון הנופי על מגוון פרוק

  . הדוק בין המגוון הנופי למגוון פרוקי הרגליים הן במגוון הסדרות והן במגוון המינים

 של קבוצות פרוקי הפרטיםהיינו מצפים לעלייה בצפיפות , זית-לו הייתה עדולם מתכסה ביער בר

אלו . סביר שיעלה, ינים של קבוצות אלוגם מספר המ. כגון הקפזנבאים, רגליים שוכנות קרקע

אולם רוב הסדרות יראו ירידה הן במספר המינים והן . קבוצות התלויות בלחות קרקע מינימלית

קבוצות אלו . כנימות וציקדות, חגבים, הדוגמאות הבולטות לכך הן חיפושיות. בצפיפות הפרטים

בצורך בטמפרטורות יחסית , קעניכרות בניידות גבוהה יותר מבעלי חיים השוכנים בתוך הקר

בטווח הארוך כריתה של צמחייה מעוצה תפתח כתמים . גבוהות ופחות תלויות בלחות קרקע

בטווח הקצר חידוש מתמשך של צמחייה מעוצה גם תביא לעלייה . ותביא לעלייה בקבוצות אלו

דילה של באופן כללי ניתן לומר שהפרעה בג. במספר הנמלים המעדיפים את השיחים המתחדשים

פתיחה . צפיפות פרוקי הרגליים ועלייה במספר המינים, הבר זית תביא לעלייה במגוון הסדרות

יטיב עם קבוצות מסוימות כמו חגבים התלויים ימוחלטת של השטח וחיסול הצמחייה המעוצה 

 אולם קשה לאמוד בשיטות המחקר שלנו בסקלה הקטנה מה .בטמפרטורה גבוהה והעשבוניים

 מכיוון שייתכן שמינים רבים תלויים בצמחייה המעוצה לחלק , של פתיחה מוחלטתתהיה השפעה

על מנת לבדוק מצב . ממחזור החיים שלהם למרות שאנו לוכדים אותם יותר בכתמים הפתוחים

 יש להוריד שטחים גדולים יותר הכוללים את כל שטח המחייה של פרט אחד ולבחון את הרכב ,זה

נים של פרק זה נדמה ששטחים אלו יהיו בעלי מגוון גבוה יותר מהנתו. החברה בשטחים אלו
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מהמחקר שלנו לא ניתן .  שטחים מעורביםאשר  אולם מגוון נמוך מ,משטחים המכוסים לחלוטין

  .אלא רק ניתן לומר שהוא ערך בינוני,  מבחינת אחוז כיסוייללמוד מהו הכיסוי האידיאל

  

  תודות

ברצוננו להודות לפרופסור . ף החומר ובמיוחד לקרן ולאיריסברצוננו להודות לכל מי שסייע באיסו

  .א על ההגדרות של החיפושיות"יקטונוב מאוניברסיטת ת'ולדימיר צ
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 על חברת תיכוני-יםהשפעת כריתה והתחדשות בחורש : 7פרק 

  עצים-העכבישים שוכני

  דיאנה מילמן ויעל לובין

  תקציר

ערכנו השוואה של . לאחר טיפול כריתה, ידי עכבישים-את האכלוס מחדש של עצים עלבדקנו 

עם , מגוון משפחות וצפיפות העכבישים שוכני עצים בין חלקות שעברו כריתה וחלקות לא כרותות

ידי ניעור ענפי עצים משלושת המינים -איסוף העכבישים שוכני עצים נעשה על. ובלי רעיית צאן

ואיסוף פרטים שנפלו על בד לבן פרוס ) ואלת המסטיק זית בינוני-בר,  ון מצויאל(הדומיננטיים 

 ומספר המשפחות היה נמוך יותר בעצים מתחדשים שפע) 1: (התוצאות העיקריות הן. מתחת לעץ

הרכב המשפחות היה שונה בעצים מתחדשים ) 2(; לאחר כריתה מאשר בעצים שלא עברו טיפול

בעצים המתחדשים לאחר הכריתה הרכב המשפחות השתנה ) 3(; למהרכבו בעצים שלא עברו טיפו

 העכבישים בעצים המתחדשים היה בקורלציה שפע) 4(; בהדרגה בחזרה לדגם שלפני הכריתה

 החלשה לא השפיעה על שפע רעיית הצאן) 5(; שלילית עם המרחק הקרוב ביותר לעץ שלא נכרת

 העכבישים שוכני שפעיתה מקטינה את המסקנה ממחקר זה היא שכר. והרכב משפחות העכבישים

  .העצים ומגדילה את השונות בהרכב משפחות העכבישים בין שני בתי הגידול

Abstract 

In a Mediterranean woodland, we examined the recovery of the tree-dwelling spider 

community after removal of the woody vegetation by cutting. We compared spider 

abundance and family richness in plots that were subjected to clear-cutting, livestock 

grazing, and both cutting and grazing and control plots that were not manipulated. 

Spiders were sampled by beating branches of trees of the three main species (Quercus 

calliprinos, Phillyrea latifolia and Pistacia lentiscus) and collection of individuals 

that fell onto sheets placed below the trees. We showed that: (1) abundance and 

family richness were lower in regenerating trees than in uncut trees, (2) family 

composition also differed significantly in regenerating and uncut trees, but (3) the 

composition gradually returned over time to the pattern found in uncut trees, (4) the 

abundance of spiders in regenerating trees was negatively correlated to the distance to 

the nearest uncut tree, and (5) moderate to low grazing had little influence on the 

spider community in regenerating trees. We conclude that tree-cutting reduces the 

abundance of tree-dwelling spiders, but increases the overall variation in family 

composition.  
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 מבוא

 Bawa and (השפעתה המיידית של כריתת עצים הינה שינוי משמעותי למבנה הפיזי של החורש

Seidler 1998( .רעייה משנה את ההטרוגניות המרחבית של הצמחייה) Adler et al. 2001(י יד-ל ע

שובות על שלרעייה ולכריתה יש השלכות פוטנציאליות ח, מכאן. שינוי המבנה שלה ומורכבותה

הפרעות מעין . (Shachak et al. 2003)מגוון המינים והרכבו , הטרוגניות מרחבית, פרודוקטיביות

 או (Hadar et al. 2000)הומוגני יחסית אלו יכולות לשנות את בית הגידול ולהפוך אותו ל

ות ההשלכ.  סוגים חדשים של בתי גידולידי יצירת-להגדיל את הטרוגניות השטח על, לחילופין

רעייה וכריתה עשויות , ברמת העץ האינדיבידואלי. אינן ברורותרעייה וכריתה הפוטנציאליות של 

.  ולשנות את הרכבו, המשתמשים בעץ כבית גידולאת מגוון המינים עם הזמןלהגדיל או להפחית 

  . ברמת בית הגידול אינו ידוע עדייןרעייה וכריתה האפקט הכולל של 

עקב , )כגון שימושי קרקע(ינדיקטורים שימושיים לשינויים סביבתיים פרוקי רגליים נחשבים כא

עכבישים . (Wettstein and Schmid 1999)המאפיינים והצרכים האקולוגיים המגוונים שלהם 

הם צפויים להיות רגישים יותר , בהיותם טורפים: מתאימים לשמש במחקרים של מגוון מינים

ניתן ו, )Wise 1984(ל מקום באקוסיסטמות יבשתיות הם נמצאים כמעט בכ; לשינויים במערכת

 Foelix(יש מגוון גדול מאוד של מיני עכבישים . )Coddington et al. 1996(לאסוף אותם בקלות 

באזורים   שפע רב של עכבישיםניתן למצוא. ומספר רב יחסית של משפחות ידועות בישראל, )1982

והם נמצאים במגוון רחב של ,  הים תיכוני בישראלכגון החורש, )Foelix 1982(עם צמחיה צפופה 

 בו ההפרעותחברות עכבישים מושפעות מסוג בית הגידול ומ. )Wise 1993(נישות אקולוגיות 

)Weeks and Holtzer 2000 .( עכבישים שוכני עצים ובוני רשתות תלויים בצמחיה לפחות בחלק

צפוי , מכאן.  ציד ללכידת טרףיית רשתבניית מחסה מטורפים או לבנ, לשם מציאת מזון, מחייהם

 Whitmore et al. 2002, Hsieh et(ה משפיע על מגוון העכבישים שוכני העצים יכי מבנה הצמחי

al. 2003( .עכבישים צפויים להיות , יהימכיוון שרעייה וכריתת עצים משנות את מבנה הצמח

  . )Brandt and Lubin 1998, Whitehouse et al. 2002( אלה התערבויותמושפעים מ

  בזמן שחלף מאז ההפרעה האחרונהבין היתר מגוון והרכב המינים במקום מסוים תלויים

)Huston 1994( .השתקמות המגוון בבתי גידול מופרעים , שבחלוף פרק זמן מתאים, מכאן

 ואם ישנה התחדשותהינה אפשרית אם מתקיים תהליך , )לאחר כריתת עצים, לדוגמא(

לאכלס מחדש את בית ) ולאורגניזמים אחרים(תהליך זה מאפשר לעכבישים  . אוכלוסיית מקור

בית הגידול הבלתי מופרע הקרוב ביותר .  הפצהידי-ל ע(Rosenzweig 1995)הגידול המשתקם 

  . (Huston 1994)מהווה את המקור העיקרי של המינים המאכלסים 

לאחר כריתה חורש ים תיכוני  חברת העכבישים ב את התפתחותלתארמטרת המחקר הנוכחי היא 

במחקר זה בדקנו את דינאמיקת חברת העכבישים בעקבות טיפולי הממשק בחורש ים  .ורעייה

כן בדקנו את השפעת תהליכי התאוששות החורש ). 1פרק (תיכוני בשמורת הטבע חורש עדולם 

יתה שנתי אחר השפעת טיפולי כר-על דינאמיקה זו כחלק ממעקב רב) 4פרק (לאחר ההפרעה 

תוצאות המחקר עשויות לתרום . ורעייה ככלי ממשק על מגוון מרכיבים במערכת האקולוגית
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. להבנת המנגנונים המונחים ביסוד דגמי מגוון המינים של עכבישים בחורש ים תיכוני בישראל

שיטות לממשק  בגיבוש תוכל לסייע,  ההשפעות של רעייה וכריתה על חברת העכבישיםהערכת

בבית זיהוי הגורמים המבניים , בנוסף. (Shachak et al. 2003) מגוון מינים עלשמטרתו לשמור 

 חברת העכבישים עשויה להוביל לפרדיקציות לגבי חברות אחרות בסביבה הגידול המשפיעים על

  . (Seifert 1984)דומה 

  

  שיטות

 אתר ראה פירוט על (במסגרת ניסוי הממשק שמורת עדולםתיכוני ב-חורש היםהמחקר התבצע ב

 הסרת שלממשק ערכנו מעקב אחר חברת העכבישים בחלקות עם טיפולי . )1ומבנה הניסוי בפרק 

שני ידי השוואת חלקות ב-השפעת בית הגידול נבדקה על. צאןעדר י יד- לורעייה ע) כריתה(העצים 

 randomizedהניסוי נעשה ב .  האחד פונה צפונה והשני דרומה-  וואדי אותומפנים מנוגדים של

block design )Krebs 1999( , וכל אחד מהם היה מורכב מארבע ,  בלוקים3כך שבכל מפנה היו

רעייה , כריתה, רעייה: כל חלקה בבלוק נמצאה תחת אחד הטיפולים הבאים. חלקות ניסוי

  ). רעייה וכריתהללא (וכריתה גם יחד וביקורת 

  איסוף העכבישים

על מנת לבחון את שות העצים בחלקות הכרותות ידי עכבישים אחרי התחד-בדקנו את האכלוס על

י אכלוס מחדש של עכבישים יד-לההיפותזה כי חברת העכבישים בחלקות הכרותות נוצרת ע

בכדי לבחון את תהליך האכלוס מחדש של החלקות . מהחלקות הסמוכות שאינן כרותות

חר כריתת החל משנה אחת לא, דיגום העכבישים נערך במשך שלוש שנים רצופות, הכרותות

, 2004הדיגום השני נערך במרץ , 2003הדיגום הראשון נערך באוקטובר . 2002 אוקטוברהעצים ב

  . )1טבלה  (2005והדיגום הסופי במאי 

 נדגמו אלה עכבישים, 2003 באוקטובר. עצים שוכני עכבישים של איסוף כלל העכבישים דיגום

 עצי 16 נדגמו 2004 במרץ. עצים 32 נדגמו הכל שבסך כך, טיפול סוג בכל מצוי אלון עצי בשמונה

 במאי. הכל בסך עצים 32-ו, טיפול סוג בכל מין מכל עצים ארבעה, זית בר עצי 16-ו מצוי אלון

 עצים 72-ו, טיפול סוג בכל מין מכל 6, מין מכל עצים 24 שהיו כך, המסטיק אלת גם נדגמה, 2005

 אפשרה לדיגום המסטיק אלתו זית בר וספתה ).חזרה (אחת דיגום כיחידת שימש עץ כל. הכל בסך

   למעלה מהווה יחד שלהם שהביומסה, בעדולם הנפוצים המעוצים מיני שלושת בין השוואה

 דגימות על נעשתה השנים בין ההשוואה, זאת לעומת). פ"בע, שקדי (המעוצה מהביומסה 95%-מ

  .בלבד מצוי מאלון

' מ 2 (תחתיו שנפרש לבן בד גבי על שנדגם עץ כל של הענפים ניעור ייד- לע נעשה העכבישים איסוף

 לפי נקבע מהבד האיסוף משך. שניות 30 במשך מוט בעזרת נעשה העץ ניעור). רוחב' מ 1, אורך

 ונלקחו 70% באלכוהול נשמרו העכבישים כל. האוספים האנשים מספר פי-על, סטנדרטי זמן פרק

  .שנדגם עץ כל של דיםוהממ הסביבה טמפרטורת נרשמו, כן כמו. במעבדה להגדרה
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   מועדי ומהות דגימות חברת העכבישים שוכני עצים בניסוי עדולם :1טבלה 

  עצים שוכני עכבישים דגימות  תאריך  תקופה  דגימה

   עצי אלון בכל טיפול8  2003אוקטובר   שנה אחרי כריתה  1

  2004מרץ   ) חודשים17(כריתה ורעייה   2
   עצי אלון בכל טיפול4

   טיפולזית בכל- עצי בר4

  2005מאי   ) חודשים27(כריתה ורעייה   3

   עצי אלון בכל טיפול6

  זית בכל טיפול- עצי בר6

   שיחי אלה בכל טיפול6

  

  ניתוח נתונים

מכיוון שהדיגום נעשה . כל הניתוחים של עושר והרכב חברת העכבישים נעשו ברמת המשפחה

ן השנים נעשתה רק על נתונים ההשוואה הכמותית בי, )סוף הקיץ והאביב(בשתי עונות שונות 

העונה משפיעה פחות על עושר משפחות מאשר על , בנוסף. יחסיים לחלקות הביקורת של כל שנה

  .עושר מינים

  השפעת מרחק על אכלוס

.  בוצעה פעם נוספת כריתה של הצמחים המעוצים בחלקות הכריתה של הניסוי2005באוקטובר 

נכרתו המעוצים בחרנו שלושה עצים כרותים בכל חלקה בה , כששה חודשים לאחר הכריתה

העצים שנדגמו ). זית בינוני-בר, אלת מסטיק, אלון מצוי (דומים בגודלם מכל אחד משלשה מינים

מדדנו את המרחק בין העצים הכרותים הללו לבין העץ . זה מזה'  מ10היו במרחק של לפחות 

י ניעור הענפים יד-לעצים שנבחרו דגמנו את העכבישים על כל אחד מהע. הקרוב ביותר שלא נכרת

 ולאחר 70% העכבישים שנאספו נשמרו באלכוהול .)מ"ס 30×40 (גיגית שניות אל תוך 30במשך 

. הגדרת העכבישים נעשתה לרמת המשפחה לצורך הניתוחים הסטטיסטיים. מכן נלקחו להגדרה

  .הרבה מהפרטים שנאספו היו צעירים ולא ניתן היה להגדירם למין

  

  תוצאות

  כריתה ורעייה על חברת העכבישיםטיפולי השפעת 

מדד לצפיפות (  הפרטיםשפעאת על מנת להשוות בצענו ניתוח שונות נפרד לכל שנת דיגום 

מספר משפחות העכבישים השונות שנציגים מהן נמצאו ( שפחותועושר מ) העכבישים שוכני העצים

 two-way(וח נעשה על שני גורמים  הנית2003- ב.בין ארבעת הטיפולים בניסוי) בדגימות העצים

ANOVA( סוג הטיפול ומפנה )סוג העץ – הוספנו גורם נוסף 2005- ו2004- ב). צפוני או דרומי – 

 מסכמת את השינויים בשפע הפרטים של כלל העכבישים 2טבלה . )three-way ANOVA(לניתוח 

  .ובעושר משפחות העכבישים השוכנים באלון מצוי לאורך שנות המחקר
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 ועושר, )F3,24=21.05, p<0.0001 ( נמצא כי טיפול הכריתה הוריד את שפע2003אוקטובר ב

)F3,24=8.38, p=0.001(  מרץ גם ב. העכבישים באופן מובהק עם ובלי טיפול הרעייהמשפחות

  ועושר)F3,16=22.89, p<0.0001 ( נמצא כי טיפול הכריתה הוריד באופן מובהק את שפע2004

)F3,16=23.35, p<0.0001(  יתה השפעה מובהקת על ילמין העץ ה, כמו כן. העכבישיםמשפחות

זית מאשר באלון -נמצא מספר רב יותר של פרטים בבר: )F1,16=5.25, p<0.05(שפע העכבישים 

 נמצא הבדל מובהק 2005מאי  ב, לא מצאנו הבדלים בין המפנים2004- ו2003-בעוד שב. מצוי

כאשר במפנה הצפוני השפע היה גדול , )F1,48=6.61, p<0.05(בשפע העכבישים בין שני המפנים 

במפנה . לכן נעשה ניתוח נפרד עבור כל מפנהו ,)במפנה הדרומי 1104פרטים לעומת  1546 (יותר

שפע . )F3,24=2.98, p=0.05(תה השפעה מובהקת על שפע העכבישים ילגורם הטיפול הי, הצפוני

ייה היה קטן בהשוואה לחלקות כל הטיפולים ידי כריתה ורע- בחלקות שטופלו עלהעכבישים

 ,F2,24=9.58( ובעושר )F2,24=8.36, p<0.005(נמצא הבדל מובהק בשפע , כמו כן. האחרים

p=0.001(זית לבין אלת המסטיק- וכן בין בר,  העכבישים בין אלון מצוי לבין אלת המסטיק ,

חד משני מיני העצים כאשר מספר הפרטים והמשפחות קטן יותר באלת המסטיק מאשר בכל א

 ועושר )F3,24=4.44, p<0.05(תה השפעה מובהקת על שפע ילטיפול הי, מפנה הדרומיב. האחרים

)F3,24=3.45, p<0.05(גם כאן נמצא הבדל מובהק בשפע בין אלון מצוי לבין אלת .  העכבישים

השפע בחלקות הביקורת היה גבוה בהשוואה לחלקות . )F2,24=4.89, p<0.05(המסטיק 

  . הטיפולים

,  סטיית תקן של משפחות העכבישים בעצי אלון מצוי בעדולם± שפע ועושר ממוצע לעץ :2טבלה 
 העצים נדגמו 2006 שנתב. )2006 עד 2003משנת (בהשפעת טיפולי ממשק של כריתה ורעייה 

  .מספר העצים שנדגמו המספרים בסוגריים מציינים את .לאחר כריתה חוזרת

  2006  2005  2004  2003  שנה/ טיפול   

 71.+1.2) 6(  (6) 24.8+18.15  252.+1 7.)4(  5+13 3.)4(  כריתה

 (6) 19.2+20.8  725.+20 3.)6(  29.+2 9.)5(  636.+17 0.)4(  רעייה

 80.+1) 6(  814.+12 5.)6(  0+1 8.)4( 95.+3.9) 4(  רעייה+ כריתּה
  שפע

 7.5+16) 6(  729.+9 5.)6(  3+8 6.)3(  947.+13 7.)4(  ביקורת

 21.+0.8) 6(  (6) 5.5+2.2  251.+ 1)4(  64.+1 6.)4(  כריתה

 1.3+6) 6(  37.+2 6.)6(  83.+1 3.)5(  46.+0 7.)4(  רעייה

 50.+0.55) 6(  5+ 2)6(  750.+0 5.)4(  253.+1 5.)4(  רעייה+ כריתּה
  עושר

 55.+1.2) 6(  55.+2 2.)6(  73.+1 2.)3(  56.+1 7.)4(  ביקורת

  

 וללא כריתה ללא, הביקורת בחלקות המשפחות ובעושר העכבישים שפעב גדולים הבדלים מצאנו

 ביצענו השנים בין השונות של ההשפעה מידת את להפחית מנת על). 2 טבלה (השנים בין, רעייה

 השפע ערך של חלוקה ידי-על רעייה עם וכריתה הכריתה מטיפולי הנתונים של סטנדרטיזציה

 בחלקות לעץ, בהתאמה, הממוצע והעושר השפע ךבער הטיפול בחלקות לעץ הממוצע והעושר
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 הטיפולים בשני) 'ב1',א1 איור (שינוי דגם אותו את מצאנו סטנדרטיזציה אחרי ביחסים. הביקורת

 המעוצה הצומח כריתת לאחר מיד פחת היחסי העכבישים שפע). רעייה עם וכריתה כריתה(

 לכדי) 2005 (הכריתה לאחר שותלהתאוש השנייה בשנה בחזרה עלה אך, )2006- ו 2003 דגימות(

 בשנה 70-50% לכדי פחת היחסי העכבישים משפחות עושר. הביקורת בחלקות מערכו 90-50%

 עושר. 2004 שנת של באביב יותר חדה ירידה והראה, המעוצה הצומח כריתת לאחר הראשונה

  .2006-ו 2005 השנים בין, השנייה הכריתה לאחר שוב וצנח 2005 בשנת עלה המשפחות
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 בחלקות טיפול לעץ היחסיים הממוצעים) �(ועושר המשפחות ) �( שפע העכבישים :1איור 
 באמצעות חלוקת הערכים הממוצעים בכל 'המנורמלים', )'ב(וטיפול כריתה עם רעייה ) 'א(כריתה 

  . טיפול בערך הממוצע התואם שנמצא בחלקות הביקורת בכל שנה

  

  הרכב המשפחות במהלך השניםב שינויים

לא ניתחנו את . 2005- ו2003 שניםהבדלים בהרכב המשפחות בין הטיפולים השונים בה  אתבחנו

ת הדמיון בדקנו א.  בשל מיעוט הפרטים שנאסף בשנה זו2004נתוני הרכב המינים בנתונים משנת 

  MDS ניתוח רב משתניםידי- עלבהרכב עקב אכלוס מחדש של העצים המתחדשים

)Multidimensional Scaling, ter Braak and Šmilauer 2002( מדד של דמיון על סס ובהמ

Bray-Curtis similarity index) Krebs 1999.(  ניתוחMDSהראה   על הדגימות מהעצים  

כריתה ( האחת מורכבת מטיפולי הכריתה - שתי קבוצות נפרדות של דגימותשקיימות  2003-ב

,  וביקורת בלבדרעייה( כריתה ם ללאטיפוליהה מורכבת מדגימות מיהשניו, )רעייה עם וכריתה

, זו לזוככל שהדגימות קרובות ,  מייצג את הדמיון ביניהן2 איורהמרחק בין הדגימות ב). 2 איור

 מצביעה על דמיון 2003-קירבת הדגימות מטיפולי הכריתה ב. ההן דומביניכך הרכב המשפחות 

 כריתה מצביעה על דמיון ללא םטיפוליהקירבת הדגימות מ, מה לכךבדו. בהרכב המשפחות ביניהן

מצביעה על )  כריתהללאכריתה ו(ההפרדה בין שתי קבוצות הטיפולים , לעומת זאת. בהרכב שלהן
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 ANOSIMי מבחן יד- להבדל זה נמצא מובהק סטטיסטית ע. הבדל בהרכב המשפחות ביניהן

)analysis of similarity, Clarke and Gorley 2001) (p=0.01( , פרמוטציות999על סמך  .  

ללא ,  מארבעת הטיפולים,דגימותקירבה בין כלל ה הראה 2005אותו ניתוח על הנתונים של 

שלא הצביע על הבדלים , ANOSIMי מבחן "תוצאה זו חוזקה ע). 3 איור(הפרדה ברורה ביניהן 

דמיון הולך וגדל בהרכב תוצאה זו מצביעה על . מובהקים בהרכב המשפחות בין הטיפולים

ההתחדשות של העצים הכרותים ואכלוסם כנראה כתוצאה מ, משפחות העכבישים בין הטיפולים

  . מחדש

מצאנו כי השפע היחסי של כמה מהמשפחות מגיב באותו אופן לטיפולי הכריתה וכריתה עם רעייה 

-webבוני רשת השפע היחסי של שלוש משפחות עכבישים . בהשוואה לנוכחותם בחלקות ביקורת

building משפחת הגלגלניים : 2003 עלה בחלקות הכריתה בשנתAraneidae) 28%- ל13%- מ 

ומשפחת הערסלניים , )5%- ל2%-מ (Theridiidaeמשפחת הכדורניים , )מסך כל הפרטים שנאספו

Linyphiidae) משפחות הכדורניים והערסלניים היו שכיחים אף , 2005בשנת ). 11%- ל3%-מ

).  בחלקות הביקורת15%- ו1.6%- בהשוואה ל,  בהתאמה26%- ו3%(חלקות הכרותות יותר ב

 משפחת - שאינם בונים רשתות למטרות ציד active huntersבשתי משפחות של טורפים פעילים 

 חלה ירידה בשפע היחסי - Gnaphosidae ומשפחת הקטועניים  Clubionidaeעכבישי השק 

, 2005בשנת ).  בהתאמה1%- ל8.4%- ומ6.4%- ל23%-מ (2003-בחלקות עם טיפול הכריתה ב

  .בשתי המשפחות שפע הפרטים בחלקות הכריתה היה דומה לחלקות הביקורת

  
 1מימד 

ד 
מ

מי
2

 

2003 
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-Bray(על בסיס מדד דמיון ) MDS(ניתוח שונות בהרכב חברת העכבישים שוכני עצים : 2 איור
Curtis ( המעוינים מייצגים כריתה, ם את טיפול הרעייההמשולשים מייצגי. 2003בשנת ,

  .הצירים הם יחסיים. הריבועים מייצגים כריתה ורעייה והעיגולים את הביקורת

  

  אכלוס לאחר כריתה מחודשת

בין עושר משפחות העכבישים לבין המרחק של עצי אלון מצוי לא מובהק  י שליליחסנמצא 

 ,Spearman rank correlation, r = -0.63(הקרובים ביותר שלא נכרתו כרותים מהעצים 

p=0.08( .כרותים -שים לבין המרחק מהעצים הלאיבין שפע העכבשלילית נמצאה מגמה , כמו כן

  .)4 איור Spearman rank correlation, r = -0.62, p=0.1 (הסמוכים
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-Bray(על בסיס מדד דמיון ) MDS(צים  שונות בהרכב חברת העכבישים שוכני עניתוח: 3 איור
Curtis ( המעוינים מייצגים כריתה, המשולשים מייצגים את טיפול הרעייה. 2005בשנת ,

  . הצירים הם יחסיים. הריבועים מייצגים כריתה ורעייה והעיגולים את הביקורת

  

) 2006(כרות הקרוב ביותר - מעץ לא שפע העכבישים בעצים מתחדשים לעומת מרחק:4 איור
(Spearman rank correlation r=-0.62, p=0.1, n=8) .  

  

  מסקנותדיון ו

הנובעות ממסורת ההפרעות , שיטות ממשק של מחקר זה היא ההשפעה של ה חשובהמסקנ

יתה השפעה מיידית על ילכריתת העצים ה.  על חברת העכבישים בעדולםתיכוניות-במערכות ים

חוסר השפעה . )2טבלה ( ניכרת תה השפעהיבעוד שלרעייה לא הי,  משפחות העכבישיםשפע ועושר

. מכך שלחץ הרעייה בחלקות המחקר היה נמוך מכדי להשפיע על חברת העכבישים יכול לנבוע הז

במחקר דומה שבדק את השפעת משטרי רעייה על חברת העכבישים בבתה עשבונית נמצא כי רק 

 ).Gibson et al. 1992(שינויים בהרכב החברה עוצמת רעייה חזקה גרמה ל

 ההרכב אבל גם לשינוי של,  שוכני העציםעושר משפחות העכבישיםגרמה לירידה בכריתת העצים 

 שפע הפרטים .)2 איור ( לעומת זו שנמצאה בבית הגידול שלא נכרת,של חברת העכבישים

 וקטועניים Clubionidaeעכבישי שק (ממשפחות עכבישים המתאפיינים בציד פעיל 

Gnaphosidae (בעוד שעכבישים בוני רשת נהנו מיתרון יחסי כתוצאה מהסרת , ירד משמעותית

 וערסלניים, Theridiidaeכדורניים , Araneidaeגלגלניים (הצומח המעוצה בטיפול הכריתה 

)Linyphiidae .(נראה כי ישנם מינים המותאמים לפעילות במין, במשפחות המתמחות בציד פעיל 

; מרבית עכבישי השק צדים ובונים קנים על שיחים ועצים; )שיח או עץ(מסוים של מעוצה 

אך כוללים מספר מינים , הם לרוב שוכני קרקע, לעומת זאת, עכבישים ממשפחת הקטועניים

נראה כי מינים בוני רשת נהנו מהפיכת מבנה בית . שצדים את טרפם על גבי ענפים וגזעי עצים

שנתיים ומעוצים קטנים -ידי הכריתה ומהעלייה בזמינות של צמחים חד- ר עלהגידול לפתוח יות
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וייתכן כי גם ,  לרשת הקוריםאחיזהסוגי הצומח הללו מספקים יותר נקודות . בתהליכי התחדשות

למרות ששלוש שנים לאחר .  גדול יותר בסביבה זו-  מקור הטרף -שפע החרקים המעופפים 

 של עושר המשפחות והרכב המשפחות נהיה הומוגני יותר הכריתה הראשונה ניכרת התאוששות

תהליך ההתאוששות , לפיכך. טיפול הכריתה המשיך להשפיע על חלק ממשפחות אלו, )3איור (

  . והחזרה של הרכב המשפחות איטי בהשוואה להתאוששות של מדדי השפע והעושר

הפצה : ני תהליכיםפי ש-דינאמיקת ההתאוששות של שפע הפרטים ועושר המשפחות נקבעת על

 בחן את מידת החשיבות של תהליכי ההפצה לאיכלוס מחדש של 2006הדיגום של שנת . ורבייה

נבחנה ההשפעה של מרחק העצים . בית הגידול זמן קצר לאחר כריתת המעוצים השנייה

 .2006-  בחוזרתהכריתה הכרותים הסמוכים שישה חודשים לאחר -המתחדשים מהעצים הלא

-עצים הלאל  הושפעו באופן שלילי מהמרחקעצי אלון מצוי מתחדשיםבבישים שפע ועושר העכ

 זוגות 8(אבל ממדי מדגם העצים היה קטן מדי לבחון זאת סטטיסטית , כרותים הסמוכים ביותר

, הליכה על קורים,  הליכה על הקרקע-הפצה בעכבישים נעשית בשלושה מנגנונים עיקריים . )עצים

השניים הראשונים הם לטווחי מרחק קצרים ואילו . ballooningותעופה בעזרת קורים או 

מנגנון ההפצה בתעופה פחות נפוץ בעכבישים שוכני . התעופה מאפשרת הפצה למרחקים גדולים

התוצאות .  ולכן עולה חשיבות הקרבה בין העצים כמקור לאכלוס מחדש (Wise 1993)חורש צפוף

ר יש השלכות על קצב האכלוס מחדש כתוצאה כאן מרמזות שלמרחק לעץ הלא כרות הקרוב ביות

של משפחות ומינים ) שפע יחסי(וייתכן שהמרחק למקור ההפצה משפיע גם על ההרכב , מהפצה

למשל מינים בעלי יכולות לנוע מרחקי (שונים המאכלסים את הצמחים המעוצים המתחדשים 

  .   הגידול ברמה המקומיתכיתמיות של ביתהתוצאות אלו מעידות על חשיבות יצירת . )הפצה שונים

 משפחות חברת עושר והרכב,  שפעמחקר זה הראה כי לכריתת עצים יש השפעה על, לסיכום

שהשפעה זו הינה כנראה הפיכה בהינתן פרק זמן מספיק ו,  בחורש עדולם שוכני עציםהעכבישים

   . ובהינתן מקורות אכלוס בלתי מופרעיםלהתחדשות החורש

  

  תודות

ליהושע שקדי ויעל מנדליק  , בזיהוי העכבישים מוסלי ולגרשום לוי על עזרתםאנו מודים לאיריס

  .ולאפרת שפר על ביקורת ועזרה בעריכה, על ביקורת
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  פאונת השבלוליםשפעת הממשק על ה: 8פרק 

  עופר שטייניץ ואנה טרכטנברוט

  תקציר

מחקרים קודמים הראו כי הם רגישים . שבלולי יבשה מהווים נדבך חשוב במערכות אקולוגיות

 כריתה ינבדקה השפעת טיפול נחקרה פאונת השבלולים ו במסגרת ניסוי עדולם.לשינויים בצומח

בשטח המחקר נמצאה שונות  .לאורך שנתייםהשבלולים ע  ושפ ועושר המיניםורעייה על הרכב

חלק משונות . מידה מקומי עוד לפני הכנסת הטיפולים- מרחבית רבה בהרכב המינים ובשפע בקנה

ועושר נמצא כי שפע .  מפנה צפוני ודרומי-ידי הבדלים בין שני המפנים באתר - זו הוסברה על

 יכולים אלוהבדלים . ר באזור ללא כריתההמינים היו גבוהים יותר באזור שעבר כריתה מאש

את עיקר ניתן לייחס , עם זאת. בשטח שעבר כריתהשל שבלולים  גבוהה יותר קלות איתורלנבוע מ

- המינים הללו הם חד.מינים שכיחים בטיפול הכריתהשני נוכחות גבוהה של  לההבדל בשפע

  . עושר ושפע המיניםטיפול הרעייה לא השפיע על . שנתיים ואינם שכיחים בחורש צפוף

 

Abstract 

Land snails play an important role in ecosystems. Previous studies showed that this 

group is sensitive to vegetation change. The land snail fauna of Adullam LTER 

station was monitored for three years (2003-2005). We tested the combined effects of 

two ecosystem management treatments - clear-cutting and grazing - on the abundance 

and species richness and composition of snails. Considerable heterogeneity in 

composition and abundance was detected in the study site before the initiation of 

treatments. This variability was partly explained by the slope face. We found that both 

abundance and species richness were higher in cleared plots than in non-cleared plots. 

These differences can be attributed to higher detect ability of snails in cleared plots. 

Additionally, the major contributors to the difference in abundance were the two most 

common species, which share annual life form and are found in low abundance in 

dense maquis. Grazing had no effect on the snail fauna.  

 

  מבוא

היא קבוצה בעלת חשיבות גדולה במערכות ) Stylommatophora(יבשה סדרת שבלולי ה

 Shachak and Steinberger(אקולוגיות מגוונות בשל התפקיד שהיא ממלאת במארג המזון 

ממלאים השבלולים תפקיד חשוב בצריכה ובפירוק של חומר צמחי , לרוב). 1993הלר , 1980

)Sternberg 2000 (וצות מגוונות של חסרי חוליות וחולייתנים והם משמשים כמקור מזון לקב

השבלולים רגישים במיוחד לשינויים בשימושי קרקע בשל הניידות הנמוכה שלהם  ).1993, הלר(
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)Baur and Baur 1993( ,ולכן צפוי שלפעולות ממשק תהיה השפעה חזקה על חברת השבלולים .

 Boschi and Baur(ולים מעט ידוע על השפעות רעייה וכריתה על חברת השבל, למרות זאת

במספר מחקרים נמצאה קורלציה שלילית בין עוצמת הרעייה ומספר המינים והשפע ). 2007

 ,Souminen 1999, Labaune and Magnin 2002, Ausden et al. 2005(בחברת השבלולים 

Boschi and Baur 2007 .( טיפול כריתה גרם להפחתה ניכרת בצפיפות פרטים של שבלולים

  ). Prezio et al. 1999, Hylander et al. 1999(ות מחטניים ממוזגים ביער

 . של שבלולי יבשהשנתי- רב נערך דיגום,עדולם LTERבמסגרת הקמת חלקות המעקב בפרויקט 

 על - כריתה ורעייה - היא להעריך את ההשפעה של טיפולי ממשק מטרתו העיקרית של הדיגום

 להעריך את נועד) 2003להלן דיגום (הדיגום הראשוני . ןמבנה והרכב חברת השבלולים לאורך זמ

לפני ביצוע הכריתה ולפני הכנסת , בטרם הופעל הממשקהרכב המינים שהיה מצוי בשטח המחקר 

להעריך את השפעת נועדו  )2005להלן סקר (והשלישי ) 2004להלן סקר (הסקר השני . רעייה

הסקרים מהווים . ניסויולי היבשה בשטח הושפע שבלהמינים הרכב ,  עושר המיניםהטיפולים על

  . שנתי שמטרתו להבחין בתהליכי שינוי בחברת השבלולים עם הזמן- שלב ראשון במעקב הרב

  

  שיטות

  מיני המחקר

רק קונכיות שקוטרן , ככלל). Stylommatophora(בסקרים נדגמו מינים מסדרת שבלולי היבשה 

. מכונים מיקרופאונה, תם קטן יותריגודל קונכימינים ש. מ ומעלה מאותרות בעין" מ5או גובהן 

  . דיגום של המיקרופאונהבמסגרת הסקרים השונים לא ביצענו

  הגדרת הטיפולים

-כריתה של הצמחים המעוצים ורעייה על: הניסוי באתר עדולם כולל את טיפולי הממשק הבאים

ללא רעייה : יפוליםחלקות הניסוי מכילות את ארבעת השילובים האפשריים של הט. ידי עדר צאן

  ).1פרק (רעייה ללא כריתה ושילוב של רעייה וכריתה , כריתה ללא רעייה, וללא כריתה

  דיגוםשיטת ה

- 2003בעבודה זו אנו מציגים תוצאות של שלושה סקרי שבלולים שנערכו אחת לשנה בשנים 

2005.  

   2003סקר 

ולפני הפעלת טיפולי ) 2003 אוגוסט(לאחר ביצוע טיפול הכריתה , 2003סקר זה התבצע בחורף 

במטרה להעריך את הרכב , מציאת קונכיות ריקותסמך -בסקר זה ביצענו דיגום על. רעייה בניסוי

יה יאנו מניחים כי קיום קונכ. כפי שהיה עוד לפני טיפול הכריתה, המינים הבסיסי בשטח הניסוי

שנמצאו שבלולים חיים . ל מועד ביצוע הטיפולפנישל מין מסוים מעיד על הימצאות המין באתר 

  .בנפרד נרשמו במהלך סקר זה
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 יחידת ניסוי

 בתחילת) 1 איור ,"יחידת ניסוי"להלן (ארבע מתוך ששת זוגות החלקות בניסוי הדיגום התבצע ב

כל יחידת ניסוי מורכבת משתי . 2003 מרץ תחילתבשתי יחידות הניסוי הנותרות  וב2003פברואר 

בחלק מהמקרים .  אשר נדגמו במקביל- ול כריתה ה כרותה וחלקה  ללא טיפחלק -חלקות טיפול 

ישנם הבדלים בין חלקות טיפול הכריתה שנדגמו כאן לחלקות טיפולי הכריתה והרעייה 

 יחידות דיגום ארבע נדגמו טיפולבכל חלקת . ששימשו לדיגום בקבוצות האחרות) המגודרות(

כ  " יחידות דיגום ובסהשמונהדגמו בכל יחידת ניסוי נ). 1איור ( במערך דיגום סדור ', מ5×5גודל  ב

  . יחידות דיגום48

.  בכל יחידת דיגום דקות10קבענו משך דיגום אחיד של ,  את מאמץ הדיגום'לנרמל'על מנת 

בדיקה מקדימה שנערכה במספר יחידות דיגום הראתה כי זמן זה מספיק לקביעה אמינה של 

אחוז ,  מפנה:הבאיםסביבה המשתני את בכל יחידת דיגום רשמנו , כמו כן. הרכב המינים ביחידה

 .נשר עליםאחוז כיסוי  וכיסוי סלע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. ללא כריתה ה וחלקכרותה  טיפול ביחידת ניסוי המורכבת מחלקת2003 בסקר  מערך דיגום:1איור 

 יחידות ארבעל חלקה הוצבו בכ). במעלה המדרון ( הכרותה צמודה לחלקת הטיפולהחלקה ללא כריתה

  .' מ5×5כל יחידת דיגום בגודל . דיגום במערך סדור
 

  2004סקר 

ולאחר , כה מספר ימים אחרי מערכת גשם שנמש,) לינואר15-16 (2004סקר זה התבצע בחורף 

על מנת  ,בסקר זה אספנו פרטים חיים בלבד). 2003מאי (הפעלה של טיפול הרעייה בניסוי 

  .טיפולים על חברת השבלולים בשטחלהעריך את השפעת ה

ללא רעייה וללא :  בסקר זה הוגדרה כיחידת שטח הכוללת ארבע חלקות טיפוליחידת ניסויכל 

שנבדקו  ללא כריתהחלקות ה. כריתה ללא רעייה, רעייה וכריתה, רעייה ללא כריתה, כריתה

יים בזמן עריכת שלא היה ק,  והדיגום של כלל ניסוי עדולםגידורמערך ההותאמו לבסקר זה 

. 2003 שנדגמו בסקר של אותו טיפולחלקות ההן שונות מבחלק מהמקרים ולכן , הסקר הקודם

10 m 

15 m 

10 m 

 חלקת טיפול כריתה

5 m 

5 m 

10m 15m 10m 

  כריתהה ללאחלק

יחידת 
 דיגום
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מכיוון שלא ניתן להתייחס אל ,  החלטנו להתייחס למפנים כטיפול נוסף2003על סמך ניתוח סקר 

  . יחידות ניסוי במפנים השונים כחזרות

סדר הדיגום בין יחידות הניסוי נקבע . דר אקראי בסבכל יחידת ניסוי נדגמו ארבע חלקות הטיפול

על . ' מ1×1 יחידות דיגום של שש פוזרו באקראיבכל חלקת טיפול . ראייםסמך מספרים אק-על

כ "סה.  דקות בכל יחידת דיגום5אחיד של משך דיגום קבענו ,  את מאמץ הדיגום'לתקנן'מנת 

 יחידות דיגום 6 בכל חלקה ,ת טיפול חלקו4בכל יחידת ניסוי נדגמו ,  יחידות ניסוי6נדגמו 

 . יחידות דיגום144כ "ובסה

התייחסנו לרשימת בכל הניתוחים . בכל יחידת דיגום נרשמו כל הפרטים החיים של כל המינים

  כיוון מ ,לא התייחסנו למספר הפרטים בתוך יחידת דיגוםהמינים שנמצאו בכל יחידת דיגום ו

  . ם חיים נמצא פרט יחידמיחידות הדיגום בהם נמצאו פרטי 92%-שב

  2005סקר 

 יום לאחר מערכת הגשם המשמעותית ,)'דיגום א (2005אוקטובר ב 20-הדיגום התבצע ב

 יום לאחר מערכת גשם ,)'דיגום ב (2005דצמבר ב 18- וב) ביום ובלילה(הראשונה לשנה זו 

 חוזרת של נעשה לאחר כריתה' דיגום ב). ביום ובלילה(משמעותית לאחר דצמבר יבש במיוחד 

מטרת דיגום בשלב מוקדם . 2004מערך הדיגום במרחב היה זהה לסקר . )2005ספטמבר  (הצומח

  . יותר בעונה והדיגום הלילי הייתה לבחון שיטות להעלאת סיכויי האיתור של פרטים חיים

. נדגמו יחידות הניסוי במפנה הצפוני' נדגמו יחידות הניסוי במפנה הדרומי ובדיגום ב' בדיגום א

הראנו שקיים הבדל בין שני המפנים (מכיוון שלא ניתן להתייחס לשני המפנים כבית גידול אחד  

ביום   ובגלל מגבלת כוח אדם לא היה ניתן לדגום את שני המפנים)2003 בסקר בהרכב המינים

כ נדגמו "בסה. חציין ביום וחציין בלילה:  יחידות דיגום6נדגמו בכל חלקת טיפול  .ובלילה אחד

  .  יחידות דיגום144

 2χ ,1 = (0.76מכיוון שלא נמצא הבדל מובהק במספר התצפיות בין דיגום יום לדיגום לילה בסקר 

   .  איחדנו לצורך הניתוח את תוצאות היום והלילה,  )P- value  0.38=,דרגות חופש

  ניתוח תוצאות

  שפע

כמדד לשפע של )  דיגום ליחידת של מיןאחד נוכחות לפחות פרט חי(מספר התצפיות השתמשנו ב

בדקנו אם התפלגות התצפיות בין המפנים השונים ובין הטיפולים . כלל מיני השבלולים באתר

  .2χבאמצעות מבחן  , 2005 ובסקר 2004בסקר , השונים שונה מהתפלגות אחידה

  עושר מינים

המפנים ובין ) עם וללא רעייה; עם וללא כריתה(הטיפולים השונים הבדלים בעושר מינים בין 

  .  מזווגTנבחנו באמצעות מבחן 
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  הרכב מינים

לצורך ניתוח כמותי של הבדלים בהרכב המינים בין הטיפולים ובין המפנים השתמשנו בנתוני סקר 

 בין יחידות הדיגום  הרכב המיניםלשם הניתוח הכמותי של.  המבוססים על דיגום קונכיות2003

ן כל זוגות יחידות הדיגום באמצעות מדד חושב הדמיון בהרכב המינים בי, לפני הכריתה

Sørenson . השתמשנו במבחןANOSIM על מנת לבדוק אם הדמיון בהרכב מינים בין יחידות 

. דיגום השייכות לאותה קבוצה גדול מהדמיון בין יחידות דיגום המשתייכות לקבוצות שונות

בינן לבין היחידות במפנה  האם הדמיון בין יחידות הדיגום במפנה הצפוני גבוה מהדמיון ,למשל

 נדרש מכיוון שהערכים במטריצת הדמיון בהרכב המינים אינם בלתי ANOSIMמבחן . הדרומי

  .  )Clarke and Green 1988 (תלויים

אחוז כיסוי , מפנה ( שוניםמשתני סביבהעל מנת לבחון את הקשר בין הרכב מיני השבלולים לבין 

 ביצענו ניתוח אשכולות היררכי,  את יחידת הדיגום המאפיינים)סלע ואחוז כיסוי נשר עלים

בניתוח מסוג זה יחידות .  יחידות הדיגוםפי-ל של הרכב המינים עGroup Averageבשיטת 

 ושונה אשכול ואותבכך שהרכב המינים יהיה דומה בין יחידות דיגום , אשכולותהדיגום מסווגות ל

   .)Legendre and Legendre 1993(ים  שונבאשכולותבין יחידות דיגום 

בכל הסקרים של הפרטים החיים מספר התצפיות ביחידת דיגום היה קטן מדי לביצוע ניתוחי 

  . הרכב כמותיים ולכן הסתפקנו בניתוח איכותי

  .Primer 5.2.9,UK    Plymoutת הניתוחים בוצעו בתוכנ

  

  תוצאות

  מצאי המינים 

נמצאו קונכיות , בנוסף). 1טבלה  (נים מיעשרהפרטים חיים של בשלושת הסקרים יחדיו מצאנו 

שייך למשפחת החשופיתיים  רירן מצויהמין . )Helix engaddensi (שבלול השדהריקות של המין 

המינים בשטח נבדלים . 2003- כן לא נכלל בדיגום של הקונכיות ב-יה ועליוהוא חסר קונכ

 שכיחות ההופעה הגבוהה  הוא המין בעלשבלולון מצויהמין ). 1טבלה  (בשכיחות ההופעה שלהם

לעומת .  יחידות הדיגום בשטח48 מתוך 44- הוא הופיע ב2003- הקונכיות הריקות בבסקר. ביותר

לוליינית שיננית הופיעה רק ביחידת , לדוגמא, מינים אחרים הופיעו בשכיחות נמוכה בהרבה, זאת

  .  דיגום אחת

  שפע

יחידות ) מיחידות הדיגום 23.6%( 34-ו) מיחידות הדיגום 26.4%( 38מספר התצפיות עמד על 

    . בהתאמה2005-ו 2004י בסקר פרט חי אחד לפחותדיגום שבהם נמצא 
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,  דרגות חופש2χ ,1=0.95  2004בסקר ( לא היה תלוי במפנה באף אחד מהסקרים  התצפיותמספר

=0.33 P 2=0.76  2005בסקר וχ ,10.38= , דרגות חופש P()  לא התפלגתמספר התצפיו. )2איור  

בסקר ו P 0.043=,  דרגות חופש2χ ,3=8.1 2004בסקר (בצורה אחידה בין ארבעת הטיפולים 

2005 16.3=2χ ,30.001> , דרגות חופש P.( היה גבוה יותר התצפיות בשני הסקרים מספר 

 2χ ,1= (20043.8-ההבדל היה על גבול המובהק ב. טיפול ללא כריתה מאשר בבטיפול הכריתה

לא  ).P 0.001= , דרגות חופש2χ ,1= (200516.03-ומובהק ביותר ב) P 0.051= ,פשדרגות חו

 י בסקרללא רעייהרעייה והשטח החלקות המטופלות ב בין במספר התצפיותנמצא הבדל מובהק 

2004 1.7)= 2χ ,10.19= , דרגות חופש P( 20050.03-ו) = 2χ ,10.99= , דרגות חופש P.( ) 2איור(.  

  

מפנה ). ב (2005ובסקר ) א (2004גות התצפיות בין המפנים ובין הטיפולים בסקר התפל: 2איור 
  . צפוני בעמודות בהירות ומפנה דרומי בעמודות כהות
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 ושכיחות ההופעה של המינים 2003-2005כלל מיני השבלולים שנמצאו בסקרים משנים  . 1טבלה 

  .2003יקות בסקר פי דיגום הקונכיות הר-על',  מ5×5ביחידות דיגום בגודל 
  

  )יחידות הדיגום בו הופיע' מס(שפע  שם לטיני  שם עברי

 Granopupa granum  1     לולינית שיננית

 Monacha haifaensis  29   נזירית דוגונית

 Monacha crispulata  21    נזירית שעירה

 Paramastus episomus 28   פטמון זיתני

 Levantina hierosolyma  30   קדמום יהודה

 לא נדגם  Deroceras berytensis רירן מצוי

  Helix engaddensis 6  שבלול השדה

 Xeropicta vestalis  44   שבלולון מצוי

 Euchondrus septemdentatus  5   שיננית ההרים

 Euchondrus chondriformis  4   שיננית משמאילה

 Eopolita protensa  16    שקופנית דקיקה

  

  

  םעושר מיני

  2003סקר 

 מתוך  מינים8- ל5עושר המינים לחלקה נע בין  , ריקות קונכיות מצאי שמבוסס על,2003בסקר 

לא נמצא הבדל מובהק בעושר המינים בין שני המפנים ובין . עשרה מינים שנמצאו בכל הסקר

  ).  מזווגT במבחן P >0.05 (אזור כרות ללא כרות

  

   2004סקר 

 3- ל0עושר המינים החיים לחלקת טיפול נע בין  ).4טבלה (ינים עשרה ממצאנו פרטים חיים של 

ובין המפנה הצפוני  בעושר המינים בין הטיפולים השונים מובהקיםלא נמצאו הבדלים . מינים

אותרו הכולל שמינים המספר נראה כי ,  יחד עם זאת).3איור ()  מזווגT במבחן P >0.05(והדרומי 

  ). 4טבלה  (כריתהלא ל לחלקות יתה בהשוואה כרחלקות לאחרב גדול יותר חיים
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. 2004בטיפולים השונים בסקר ) n=3, שגיאת תקן   (+- עושר מינים חיים ממוצע לחלקה :3איור 
  .מפנה צפוני בעמודות הבהירות ומפנה דרומי בעמודות הכהות

 

 

   2005סקר 

מינים החיים לחלקת עושר ה). 5טבלה (שבלולים   מינישבעה פרטים חיים של בכל הסקר מצאנו

 חלקות כרותות וחלקותנמצא הבדל מובהק בעושר המינים לחלקה בין .  מינים4- ל0טיפול נע בין 

, לא נמצאו הבדלים מובהקים בעושר המינים בין חלקות עם וללא רעייה. P = 0.02) (התילא כרל

 הכולל שאותרו חיים נראה כי גם מספר המינים). 4איור ( P > 0.05)(ובין המפנה הצפוני והדרומי 

  .2004בדומה לסקר , )5טבלה  ( ללא כריתההיה גדול יותר בחלקות הכריתה בהשוואה לחלקות
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מפנה . 2005בטיפולים השונים בסקר ) n=3, שגיאת תקן(+עושר מינים חיים ממוצע : 4איור 
  . צפוני בעמודות הבהירות ומפנה דרומי בעמודות הכהות

  



 162

  הרכב מינים

  2003סקר 

  קונכיות ריקות סקר 

   .2מוצגים בטבלה בסקר הקונכיות הריקות חלקות הדיגום בהמינים הופעת הרכב ושכיחות 

 בטיפולים ובמפנים השונים לפי 2003פי קונכיות בסקר -סיכום הופעת מיני שבלולים על: 2טבלה 
מפורט בנוסף עבור כל מין ). חזרות בכל מפנה (3מספר יחידות הניסוי שבהן הופיע המין מתוך 

  ). בכל מפנה6( חלקות 12מספר  החלקות הכולל בהן הופיע מתוך 

  מפנה דרומי  מפנה צפוני  

  ללא כריתה  כריתה  ללא כריתה  כריתה  

סך הופעה 

  בחלקות

  1  1  0  0  0  לולינית שיננית
  11  2  3  3  3  דוגונית נזירית
  11  2  3  3  3  שעירה נזירית

  11  3  3  3  2  פטמון זיתני
  12  3  3  3  3  קדמום יהודה
  5  1  1  2  1  שבלול השדה
  12  3  3  3  3  שבלולון מצוי

  4  1  1  0  2  שיננית ההרים
  2  0  0  0  2  שיננית משמאילה
  9  2  3  3  1  שקופנית דקיקה

    9  8  7  9  מינים כולל' מס

 

בהשוואת הרכב המינים בין מפנים שונים נמצא כי הדמיון בהרכב המינים בין יחידות דיגום 

במבחן (גדול באופן מובהק מזה של יחידות הנמצאות במפנים שונים הנמצאות באותו מפנה 

ANOSIM P<0.001 .(מופיע במפנה הצפוני בלבדשיננית משמאילההמין , למשל  .  

חיזק את הממצא כי הרכב המינים , י הרכב המינים בהןפ-עלניתוח אשכולות של יחידות דיגום 

ניתן ,  בדנדרוגרמהסמך מפנה- הדיגום על כאשר מזהים את יחידות).5איור (המפנים שונה בין 

 באחד האשכולות כל יחידות הדיגום , אשכולות שהדמיון ביניהם נמוךשלושהלראות כי בחלוקה ל

 יחידות 11 אשכולות ניתן לזהות אשכול של 12-ברמת חלוקה ל).  יחידות10(צפוני ההן מהמפנה 

ז כיסוי הסלע או נשר נראה קשר לאחובסיווג לאשכולות לא ). 5איור (דיגום ממפנה דרומי בלבד 

  .העלים
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-על,  עם וללא כריתה- יחידות דיגום מכל החלקות 48דנדרוגרמה של ניתוח אשכולות של : 5איור 
  ).דרומי=1, צפוני=0( פי המפנה -היחידות מזוהות על. פי הרכב המינים

  

  2003פרטים חיים בסקר 

 מינים לעומת שלושה,  בחלקות הכריתהנים מיחמישהנמצאו פרטים חיים מ 2003בדיגום 

   ).3טבלה (כריתה ללא בחלקות 

שכיחות . 2003רשימת המינים של הפרטים החיים שנמצאו בחלקות הדיגום בסקר :  3טבלה 
 חזרות במפנה צפוני 6ההופעה מבוססת על מספר הפעמים בהן הופיע המין בחלקות הטיפול מתוך 

  .ודרומי יחד
  

  טיפול שכיחות הופעה ב
  מין

  ללא כריתה  כריתה
  מפנים

  צפוני  2  1  נזירית דוגונית

  דרומי  1  2  קדמום יהודה

  צפוני ודרומי  1  2  שיננית ההרים

  צפוני  -  1  שבלולון מצוי

  דרומי  -  1  שקופנית דקיקה

  
  
  

  2004סקר 

) סויבין המפנים ובין יחידות הני(ניות רבה בפיזור המרחבי גהתצפיות מסקר זה מצביעות על הטרו

נמצאו שאר המינים ,  יחידות הניסוי6 שנמצא בכל ,שבלולון מצוימלבד . של המינים השונים

 שקופנית דקיקה  נמצאה רק במפנה הצפוני ואילונזירית דוגונית.  יחידות ניסוי לכל היותרשלושב

 2004 בשנת פיזורממצאי ה, עבור מינים מסוימים). 4טבלה ( רק במפנה הדרומי פטמון זיתניו

שנמצאה רק , שיננית משמאילה: למשל. ם את הממצאים משנה קודמת לגבי פרטים מתיםמיואת
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יחידת ניסוי (אחת במפנה הדרומי שנמצאה רק ביחידת ניסוי , לולינית שינניתו, במפנה הצפוני

   ).7 מספר

 נמצאו רק בחלקות נזירית דוגוניתו קדמום יהודה. מספר מינים נמצאו רק בסוג טיפול מסוים

. ללא כריתה נמצאו פרטים חיים של מינים אלה גם בחלקות 2003על אף שבסקר , רו כריתהשעב

רק  נמצאהשיננית ההרים  נמצאו רק בחלקות שלא עברו כריתה ופטמון זיתניו נזירית שעירה

שהופיע בשכיחות נמוכה , לא נמצאו פרטים חיים של שבלול השדה). 4טבלה (רעייה ללא בחלקות 

  .יםבסקר הפרטים המת

פי מספר - בטיפולים ובמפנים השונים על2004 סיכום הופעת מיני שבלולים חיים בסקר :4טבלה 

  ). חזרות בכל מפנה (3יחידות הניסוי שבהן הופיע המין מתוך 
 

 דרומי צפוני מפנה
 ללא כריתה כריתה ללא כריתה כריתה טיפול כריתה

ללא  רעייה  טיפול רעייה
  רעייה

ללא  רעייה 
ללא  יה רעי רעייה

ללא  רעייה  רעייה
 רעייה

   1      לולינית שיננית
       2 1 דוגונית נזירית
 1    1 1   שעירה נזירית

 1 1       פטמון זיתני
   1    1 1 קדמום יהודה

  1  1        1  1   רירן מצוי
         שבלול השדה
  1 2 2   3 2 שבלולון מצוי

 1  1  2  1  שיננית ההרים
      1 1 1 ת משמאילהשינני

  1 1 1     שקופנית דקיקה

  4  4  5  2  2  3  6  4  מינים כולל' מס

  

לא  שיננית ההריםו קדמום יהודהפרטי , 2003- בבחלקות הכרותותבהשוואה לסקר פרטים חיים 

בסקר  האחרים נמצאו יניםכל הממ. 2003נמצאו בחלק מיחידות הניסוי בהן הם נמצאו בסקר 

   לאלו בהן הם נמצאו חיים  באותן יחידות ניסוי ואף ביחידות ניסוי נוספותפרטים חיים 2004

  .2003-ב

  

  2005סקר 

בין (גניות רבה בפיזור המרחבי והתצפיות מסקר זה מצביעות על הטרגם , 2004בדומה לתוצאות 

 , יחידות ניסוי5- שנמצא ב,שבלולון מצוימלבד . השוניםשל המינים ) המפנים ובין יחידות הניסוי

 הנמוכה של פרטים שכיחות ההופעה למרות.  יחידות ניסוי לכל היותר3-שאר המינים נמצאו ב

בדומה ,  רק במפנה הצפוניה נמצאשיננית משמאילה: חיים בולטים כמה דגמי תפוצה של מינים

ביותר יחידות אם כי , בשני המפנים אותר שבלולון מצוי .2004- ו2003 שלסקרים הממצאים מל

 עם כריתהוכן ביותר יחידות דיגום בחלקות ) 2(לעומת המפנה הצפוני ) 16( הדרומי דיגום במפנה

 אותרה ביותר יחידות דיגום בחלקות טיפול כרותות נזירית דוגונית ).2 (יתהלא כרללעומת ) 16(
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ביותר יחידות ו  רק במפנה הצפוני אותררירן מצוי .2004- דגם דומה ל, )1(לעומת לא כרותות ) 5(

, לעומת זאת, 2004 בסקר ).1 (יתהלא כרהביקורת ללעומת ) 9 (כריתהחלקות טיפול דיגום ב

שיננית  ושקופנית דקיקה, פטמון זיתני. מצאנו שכיחות נמוכה של רירן מצוי בשני המפנים

בסקר הנוכחי , 2004בניגוד לסקר . 2004-ירידה בהשוואה ל,  נמצאו רק בחלקה אחתמשמאילה

 Granopupa לולינית שיננית ,Euchondrus septemdentatus  שיננית ההרים לא אותרו פרטים חיים של

granum נזירית שעירהו  Monacha crispulata .  

 

פי מספר - בטיפולים ובמפנים השונים על2005סיכום הופעת מיני שבלולים חיים בסקר : 5טבלה 
צפוני ודרומי התרחש הדיגום במפנה ). למפנה( חזרות 3יחידות הניסוי שבהם הופיע המין מתוך 

  . במועדים שונים
  

 )דיגום  א(דרומי  )דיגום  ב(צפוני  מפנה
 ללא כריתה יתהכר ללא כריתה כריתה טיפול כריתה

ללא  רעייה טיפול רעייה
ללא  רעייה רעייה

ללא  רעייה רעייה
ללא  רעייה רעייה

 רעייה
         לולינית שיננית

   1 1  1 1  דוגונית נזירית
         שעירה נזירית

        1 פטמון זיתני
      1 1 1 קדמום יהודה

          1    2  3  רירן מצוי
         שבלול השדה
 1  2 2    2 שבלולון מצוי

         שיננית ההרים
שיננית 

        1 משמאילה

  1     1  שקופנית דקיקה

 1 1 2 2 1 2 4 5 מינים כולל' מס

 

  דיון

 תיכוני-יםהאזור לקיים ב ובהשוואה, שטחגודל הל באזור המחקר גבוה ביחס ל המינים הכולעושר

 מספר המינים ,תיכוני- באזור הים,ר" קמ1 תאי שטח של 10בדיגום של , לשם השוואה. בישראל

 שונות רבה בהרכב מצאנובשטח המחקר ). 2003שטייניץ (ר "מינים לקמ 10.15ממוצע עמד על ה

 כל המינים שנמצאו בסקרים הם.  הממשקוד לפני הכנסת טיפוליע, מידה מקומי-המינים בקנה

  ).1993הלר (מינים הנפוצים באזור הים תיכוני 

, המין הנפוץ ביותר. בשטח המחקר נמצאו הבדלים ניכרים בשכיחות הופעת מיני השבלולים

הלר  (תיכוני- הוא מין חד שנתי בעל תפוצה רחבה ושפעה מקומית גבוהה באזור הים, שבלולון מצוי

  ). שיננית משמאילהו לוליינית שיננית(המינים הנדירים הם בעלי הקונכייה הקטנה ביותר ). 1993
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  ם בהרכב המינים ידגמים מרחבי

עוד לפני הכנסת , מקומי מידה-מת שונות רבה בהרכב המינים בקנה קייבשטח המחקר הייתה

ההבדל הבולט , לדוגמא. נים הבדלים בין שני המפידי- ל עמוסברתחלק משונות זו . הטיפולים

בנוסף .  שהופיעה במפנה צפוני בלבד בכל הסקריםשיננית משמאילהוהעקבי ביותר הוא במין 

משתני סביבה נוספים שבדקנו . קיימת כתמיות בשכיחות ההופעה של מינים בכל אחד מהמפנים

  .מידה זה-לא תרמו להסברת השונות בהרכב המינים בקנה

  חברת השבלוליםהשפעת טיפולי הממשק על 

מספר הפרטים החיים . את השפעת הטיפולים בחנו שנה ושנתיים לאחר התחלת פעולות הממשק

. אף המאמצים לאופטימיזציה של שיטות הדיגום- שנמצאו במהלך הדיגומים היה נמוך ביותר על

שכיחות . אנו מעריכים שממצאינו משקפים מצב אמת של שפע פרטים נמוך של כל המינים בסקר

פעה הנמוכה מקשה הן על ניתוחי השפע ודגמי התפוצה של רוב המינים והן על ביצוע ניתוחים ההו

אנו מעריכים כי הגדלת מאמץ הדיגום הכולל אינה משתלמת בהקשר של , עם זאת. ברמת החברה

ניסוי עדולם מאחר שהיא עלולה להוות הפרעה גדולה מדי לקבוצות הטקסונומיות האחרות 

  .    בשטח

 חלקות לכל 3(הרכב המינים בטיפולים השונים ישנו קושי הנובע ממספר החזרות הנמוך בניתוח 

אינה מעידה  הימצאותם של מינים רק בסוג טיפול מסוים, להערכתנו). שילוב של טיפול ומפנה

למסקנה זו תורמת העובדה כי לא נמצא . בהכרח על הבדל אמיתי בהרכב המינים בין הטיפולים

 נוסף בניתוח הרכב קושי.  אותם מינים בטיפולים זהים בשנים השונותדגם עקבי של הופעת

המין , למשל. ניסויהמינים נובע מהכתמיות בהופעתם של חלק מהמינים בסקאלה של כלל שטח ה

 לוליינית שיננית.  בלבד7הופיע ביחידת ניסוי , לולינית שיננית, החי הנדיר ביותר באזור הסקר

  . אך מתאפיינת בהופעתה הספוראדית, הכולל את המדבר, היא בעלת תחום תפוצה גדול

עם טיפול כריתה בהשוואה  בחלקות גבוה יותרמצאנו כי מספר התצפיות הכולל היה  -כריתה 

 בחברת השבלולים )אקולוגי-ביולוגי (תוצאה זו יכולה לשקף שינוי אמיתי. לחלקות ללא כריתה

ר של פרטים כתוצאה מנראות ונגישות גבוהות איתולנבוע מסיבות טכניות של שיפור יכולת ה או/ו

ההבדל בלט יותר . אנו משערים כי שתי התופעות תרמו לדגם הנצפה.  בשטחים הכרותיםיותר

הסבר אפשרי לכך הוא הגברת קלות האיתור בעקבות טיפול הכריתה החוזרת . 2005בשנת 

דיגום היה גבוה  גם עושר המינים ליחידת 2005בשנת . שהתבצע בסמיכות גבוהה לסקר זה

  .סביר להניח כי הסבר קלות האיתור הגבוהה תקף גם לגבי ממצא זה. במובהק באזור הכרות

המינים . נוכל להציע הסבר ביולוגי לדגם השפע שלהם, אם נתמקד במינים הנפוצים יותר, עם זאת

רח החיים מאוהיו נפוצים יותר באזור הכרות ויתכן שהדבר נובע נזירית דוגונית  ושבלולון מצוי

. )1993הלר (עילאיים  מצמחים עיקרשנתיים וניזונים ב- שניהם חד-המאפיין שני שבלולים אלו 

סיבה , הקלים יותר לעיכול, שנתיים- טוען כי למינים אלו העדפה אפשרית לצמחים חד) 1993(הלר 

 ,כיסוי הכתמים הפתוחים בנוף, בעדולם. היכולה להסביר את נדירותם בחורש אלונים סבוך

,  בדומה לכך). 2- ו1פרקים (עולה בעקבות הכריתה , שנתי-המאופיינים בכיסוי של צומח  חד
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Sternberg) 2000 (מצא עלייה בשפע של שבלול הניזון מזריעים בעקבות טיפולים של שינוי מיקרו-

  . אקלים והסביר זאת בעלייה בשכיחות הזריעים

ידי דריכה פיזית על -על, בצורה ישירהרעייה יכולה להשפיע על פאונת השבלולים  – רעייה

יצירת , וכן באמצעות השפעה עקיפה באמצעות שינוי הרכב ושפע הצומח, שבלולים חיים

לא מצאנו הבדל ). Boschi and Baur 2007(מטבוליטים משניים בצמחים ושינוי מבנה הקרקע 

. לו ללא רעייהמובהק במספר התצפיות ובעושר המינים בחלקות הנתונות לרעייה בהשוואה לא

  .תוצאה זו יכולה לנבוע מרמת הרעייה הנמוכה בשטח

  

  המלצות

על מנת לקבל תמונה ברורה יותר של השפעת טיפולי הממשק בניסוי עדולם על פאונת השבלולים 

בו צפוי להתרחש , אנו ממליצים למקד את מאמץ הדיגום באזור חופת הצמחים המעוצים, באתר

ידי -פיזור יחידות הדיגום בין כתמי הנוף המכוסים על.  לכריתההשינוי הדרמטי ביותר בתגובה

 יוכל לתת מענה טוב יותר - טבעיים או שנפתחו כתוצאה מהכריתה -המעוצים לכתמי נוף פתוחים 

  - 5ראה פרק (בדומה להשוואות הנעשות בקבוצות טקסונומיות אחרות במחקר , לשאלות המחקר

המלצה זו מתחשבת בכך שהגדלת מאמץ הדיגום על כלל ).  פרוקי רגליים-  6צומח עשבוני ופרק 

יש לשקול להגדיל את זמן הדיגום . השטח תיצור הפרעה גדולה לשטח ועל כן אינה ברת ביצוע

  . ליחידת דיגום על מנת לצמצם את השפעת קלות האיתור

 לדעתנו יהיה מעניין לבדוק אם לממשק יש השפעה על המיקרופאונה של השבלולים, כמו כן

טיפולי הממשק גורמים לשינויים  כי נראה. מינים אלה שוכנים בנשר העלים שעל הקרקע. באתר

ולכן יש עניין לבדוק את תגובת המיקרופאונה  , בעומק שכבת הנשר עם חלֹוף הזמן מאז הטיפול

מחקרים ). 6ראה פרק , קולמבולות, בדומה לתגובות שנצפו בחרקים שוכני נשר(לשינוי זה 

יעו על קשרים אפשריים בין שינויים במבנה הצמחייה וכמויות נשר עלים לבין מגמות קודמים הצב

  ).  Prezio et al. 1999, Sternberg 2000(שינוי בשפע שבלולים 
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   הזוחלים בשמורת חורש עדולם על חברת ורעייההשפעת כריתה : 9פרק 

  בעז שחם

  תקציר

על חברת ה בשמורת חורש עדולם יבדקתי את ההשפעות של טיפולי ממשק של כריתה ורעי

במהלכם , 2002-2006הנתונים נאספו בשישה סקרים רגליים שנערכו בשנים ). Reptilia(הזוחלים 

קליפות ביצים , לרבות נשלים, נרשמו כל הזוחלים שנצפו פעילים או מסתתרים מתחת לאבנים

  . בכל סקר נדגמו כל החלקות באתר במהלך יום אחד. ושרידי פעילות אחרים

בניתוח נתוני כל . חיים- מיני זוחלים ומין אחד של דו23 תצפיות הכוללות 243בסך הכול נרשמו 

למרות שנראה כי , דרומי בפיזור הזוחלים בין מפנה צפוני לבין לא נמצא הבדל מובהק, השנים יחד

או ) Lacerta laevis לטאה זריזה למשל(חלק מן המינים נוטים להימצא יותר במפנה הצפוני 

בנתוני כל השנים יחד מצאתי עלייה ). Ablepharus rueppellii ומט גמדחלמשל (במפנה הדרומי 

. מובהקת בעושר מיני הזוחלים ובשפע הפרטים בתגובה לממשק רעייה ובתגובה לממשק הכריתה

בניתוח של כל שנה בנפרד נמצאו השפעות מובהקות של הטיפולים רק בשנים הראשונות לאחר 

אין ספק שהדיגום עד כה לא . תהליכי התאוששות המערכתמה שעשוי להצביע על , טיפול הכריתה

בין . חלק הארי מיוצג בסדרת הנתוניםאם כי , עדולםחשף את המצאי המלא של מיני הזוחלים ב

 צב יבשה מצויכגון ,  מצאתי באתר מינים הכלולים ברשימות הספר האדום של ישראל,היתר

)Testudo graeca (מחרוזןו) Micrelaps muelleri .(  

, נחוצותהתוצאות מצביעות על כך שחזרה על טיפול הכריתה והתמדה במשטר רעייה מתון 

המלצתי המרכזית לנושא הניטור היא שיפור . לשימור עושר ושפע המינים הגבוה, כנראה

ידי הגדלה של מספר הדגימות הנעשות מדי שנה - על, הרזולוציה של איסוף הנתונים על הזוחלים

  . ובייקטיביות כגון מלכודות נפילהוהוספת שיטות דיגום א

  

Abstract 

Decades of passive conservation policies in the Mediterranean maquis have increased 

woody vegetation density, decreased biodiversity of many taxa and elevated fire 

hazards, warranting active management of woody vegetation. The experiment in the 

long-term ecological research (LTER) at Adulam nature reserve (southern Judean 

lowlands), aims at studying management effects on floral and faunal biodiversity. 

Woody vegetation was manually removed from six 2000 m2 plots in 2003, grazing by 

goats was initiated in 2004 with grazing exclosures in half of each plot. Preliminary 

analysis of management effects on reptiles includes animals observed (active or 

sheltered) during five surveys (2002-2006), totalling 243 observations of reptiles (23 

species) and amphibians (1 species). Species dispersal between south and north 
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facings did not differ significantly. Data from compiled years show grazing 

significantly increased species richness (Wilcoxon/Kruskal-Wallis Test Z=-3.61, 

p=0.0003) and abundance (Z=-3.44, p=0.0006), separately. Removal of the woody 

vegetation also significantly increased species richness (Z=-2.312, p=0.0208) and 

abundance (Z=-2.601, p=0.0093). Since year-by-year analysis shows significant 

treatment effects only in the early years, it is suggested that vegetation removal should 

be repeated in order to maintain high species richness and abundance. We recommend 

enhancing reptile data resolution, by augmenting sampling effort and methods (e.g. 

adding pitfall trapping).  

  מבוא

את במשך אלפי שנים אשר עיצבה אדם הפעילות רעיית צאן וכריתת עצים הן מרכיבים מרכזיים ב

הן מבחינה נופית והן , )Perevolotsky and Seligman 1998 (תיכוני בישראל-אזורי החורש הים

. הים תיכונית של ישראל כוללת עשרות מינים) ההרפטופאונה(חברת הזוחלים . מבחינה ביוטית

  . חלק ממיני הזוחלים מתמחים בבתי גידול מסוימים ואחדים מהם גנרליסטיים

צפויה , בהיעדר משטר הפרעות של כריתת עצים ורעיית צאן, סגירת החורש, במקרה של זוחלים

ויצירת ) Hadar et al. 2000(גידול ה בית זציה של הומוגניעקב, להקטין את מגוון ושפע המינים

 יכולים לסייע בהעלאת ההטרוגניות של בית רעייהו טיפולים של כריתה .בית גידול מוצל יחסית

השינויים במבנה הפיזי של החורש . הגידול והגדלת הזמינות של כתמים חשופים לקרינת שמש

 בעקבות הטרוגניות המרחבית של הצמחייהוב) Bawa & Seidler 1998(בעקבות כריתת עצים 

במגוון ובשפע מיני הזוחלים בבית , ביא גם לשינויים בהרכבצפויים לה )Adler et al. 2001(רעייה 

  .הגידול

 זמן שחלף מאז ההפרעה האחרונהפרק ה במשתנים כתלות במקום מסוים ומגוון המינים והרכב

)Huston 1994 .(ההתחדשות וההתאוששות של בית ,  לאחר ההפרעהבחלוף פרק זמן מתאים

בית הגידול ינים שנעלמו תלויה באכלוס מחדש של חזרת מ.  המגווןלשיקום הגידול יכולה לגרום

 כשהמקור העיקרי למאכלסים הוא, )Rosenzweig 1995(ידי הפצה -נעשה על אשר, המשתקם

מינים שונים בחברת הזוחלים צפויים . )Huston 1994(בית הגידול הבלתי מופרע הקרוב ביותר 

בהתאם לאורחות חיי , ייה בחורשלהגיב בצורות שונות ואף מנוגדות להפרעות כגון כריתה ורע

אוכלוסיות של מיני זוחלים המעדיפים חורש צפוף וגריגה . המין והעדפות בית הגידול שלו

 צפויות להיפגע מהפרעות הממשק ובהמשך ,המצויות בבתי גידול שעברו ממשק של כריתה ורעייה

, לעומתם. להגיב בהתאם לעקרונות של אכלוס מחדש לאורך ציר הזמן לאחר תום ההפרעה

מחשופי , בתות עשבוניות(אוכלוסיות של מינים גנרליסטיים ומינים המעדיפים בתי גידול פתוחים 

ולסגת בהדרגה במקביל , לפחות בטווח הקצר, צפויים לשגשג בעקבות ההפרעה) סלעים וכדומה

  . לסוקצסיה המביאה להצטופפות מחדש של הצומח

שימושי טיפולי ממשק המדמים  שני השפעות שלה בחינתמחקר הנוכחי היא העיקרית ב המטרה

 תיכוני- יםה בחורש הזוחלים חברת על,  כריתת עצים ורעייה,אופיינייםהיסטוריים קרקע 
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הבנת המנגנונים המונחים ביסוד דגמי את  לקדםתוצאות המחקר עשויות . בשמורת הטבע עדולם

יעת ההשפעות של כריתה  קבבאמצעות.  בחורש ים תיכוני בישראלזוחליםמגוון המינים של 

שימור מגוון מינים גדול ל מדיניות ממשק בגיבוש עשוי לסייעמחקר ה, הזוחליםרעייה על חברת ו

  . )Shachak et al. 2003( או לשימורם של מינים ספציפיים יותר

  

  שיטות

ארוך האקולוגי המחקר כחלק מניסוי הממשק בשמורה ומ, המחקר התבצע בשמורת עדולם

בחלקות ,  בעדולםהזוחליםרת ערכתי מעקב אחר חב). 1פרק (המתקיים באתר  (LTER)הטווח 

, מחוץ לחלקות, ידי עדר עיזים ובהשוואה לשטחים סמוכים באתר-עם טיפולי כריתה ורעייה על

   . בהם לא בוצעו טיפולים

 ומוגנות מגודרות היו מהן 6-כש, המעוצים נכרתו בהן) ר"מ 1000 חלקה שטח (חלקות 12 נדגמו

 השפעת. רעייה וללא כריתה ללא חלקות 4 עוד נדגמו. רעייה ועם כריתה ללא חלקות 6-ו, רעייהמ

 של מנוגדים מפנים שני בין שווה באופן המפוזרות חלקות השוואת ידי-על נבדקה הגידול בית

   .דרומה והשני צפונה פונה האחד - וואדי אותו

  נתונים על הזוחליםאיסוף 

במהלך הסקירה הרגלית .  בעדולם נעשה באמצעות סקר רגלי שיטתיאיסוף הנתונים על זוחלים

זוחלים מסתתרים תחת אבנים ומחסות אחרים , נערך חיפוש אחר זוחלים פעילים על פני השטח

כל החלקות ואזורי הביקורת נדגמו בכל פעם במהלך יום עבודה . וסימני ושרידי פעילות שלהם

  . כחות הזוחלים הנובעים משונות בין תאריכיםמנת לצמצם הבדלים בפעילות ובנו-על, אחד

בכדי להבטיח אחידות במאמץ הדיגום ) קות ד20-10(חלקה הוקצה זמן חיפוש מינימאלי -לכל תת

שנצפו במהלך הדיגום ) קליפות ביצים וכדומה, נשל(כל זוחל או עדות לפעילות . היחסי לכל טיפול

זוויג , מין, )GPSבאמצעות מכשיר (צ מדויק "נ, כולל רישום שעת התצפית, נרשמו בצורה מפורטת

למשל (במקרים בהם נלכדו חיות . מרבית התצפיות נרשמו ללא לכידה של החיות. וסוג הפעילות

ובמקרים אחדים נערך תיעוד ) משקל, אורך זנב, אורך גוף(ערכתי מדידות מורפולוגיות ) נחשים

החל . ך זמן החיפוש הקבוע לחלקהזמני המדידה והתיעוד לא הפחיתו ממש. באמצעות צילום

:  הוספתי לתצפיות גם רישום של מאפייני סוג הכתם הנופי שבו נצפה הזוחל2004מסקר שנת 

  ). כולל כתם שבו היה צומח מעוצה שנכרת(נשר עלים , סלע, צומח מעוצה, צומח עשבוני

אביב ( מעבר כולן בעונות, 2006–2002 דגימות של שטח המחקר בשנים ביצעתי בסך הכול שש

הסקרים שנערכו ותוצאותיהם . בהן נוח יותר לצפות בפעילות זוחלים בחבל הים תיכוני) וסתיו

 2005אוקטובר , 2005אפריל , 2004אפריל , 2003דצמבר , 2002נובמבר : מוצגות בפרק זה הם

 מאחר, קדם להפעלת טיפול הרעייה בניסוי ולכן) 2002נובמבר (הסקר הראשון . 2006ואפריל 

ובכך , יכולתי לבצע את הסקירה לסירוגין בין המפנים, והניסוי לא כלל חלקות עם וללא רעייה

כתוצאה מהוספת חלקות הרעייה ואי , 2003החל מסקר . לצמצם את השונות בשעת ביצוע הדיגום

ידי הליכה ברצף בכל החלקות של מפנה אחד -הדיגומים נעשו על, לכך העלייה במורכבות הדיגום
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במרבית הדיגומים דגמתי קודם את המפנה הדרומי ואחריו את . כך במפנה הנגדי-ורק אחר

בהשוואה , מאחר שבשעות הבוקר הטמפרטורה במפנה הצפוני קרה מדי לפעילות זוחלים, הצפוני

  . למפנה הדרומי שבו בשעות אחרי הצהריים עלול להיות חם מדי לפעילות זוחלים

  תוצאות

  הזוחליםהשפעת כריתה ורעייה על חברת 

) קליפות ביצים ושרידים, כולל נשלים( תצפיות 243הכול בששת הסקרים שבוצעו נרשמו -בסך

התפלגות התצפיות הללו על פני תאריכי הדיגום . חיים- מיני זוחלים ומין אחד של דו23הכוללות 

התפלגות התצפיות של כל . 1לטיפול כריתה ולטיפול רעייה מרוכזים בטבלה , ובהתאם למפנה

 בכל הסקרים יחד - כריתה ורעייה -בין ארבעת השילובים של טיפולי הממשק , ד מהמיניםאח

לא נראית שונות גדולה במספר המינים שנצפו בחמשת הסקרים האחרונים . 2מרוכזת בטבלה 

הושקע פחות זמן ,  לפועל טיפול הרעייהטרם הוצאשבה , בשנת הדיגום הראשונה).  מינים12-18(

מגמות דומות נראות גם לגבי שפע הזוחלים הכללי ).  מינים בלבד7( מינים חיפוש ונצפו פחות

 פרטים בכל אחד 49 עד 39לעומת ,  פרטים24 היה 2002סך הפרטים שנצפו בסקר . באתר

) שלא נצפו בסקרים הקודמים(הצטברות מינים חדשים . )1טבלה (מהסקרים המאוחרים יותר 

  ). 1טבלה (ראשונות והתמתנה בהמשך לאורך ציר הזמן הייתה גבוהה בשנתיים ה

כולל התפלגות , 2002-2006 פירוט תצפיות הזוחלים בכל אחד מתאריכי הדיגום בשנים :1טבלה 
וטיפול ) עם וללא כריתה(בהתאם לטיפול הכריתה , )צפוני ודרומי(הממצאים בהתאם למפנה 

  ). עם וללא רעייה(הרעייה 
  

  אביב2006  סתיו2005  אביב2005 אביב 2004  סתיו2003  סתיו2002 עונת דיגום

        סך הכול

 40 39 49 47 44 24 )פרטים(שפע 

  16  13  13 18  12 7  )מינים(עושר 

 24 22 21 20 12 7 עושר מצטבר

                          השפעת מפנה

 דרום צפון דרום צפון דרום צפון דרום  צפון דרום צפון דרום צפון מפנה

 31 9 28 11 22 27 20 27 20 24 8 16 )פרטים(שפע 

 12 8 10 8 8 13 11 12 9 8 5 5 )מינים(עושר 

              השפעת כריתה

 עם ללא עם ללא עם ללא עם  ללא עם ללא עם ללא כריתה

 28 12 20 19 33 16 31 16 34 10 19 5 )פרטים(שפע 

 14 6 8 11 11 9 14 9 9 6 6 4 )מינים(עושר 

                         השפעת רעייה

 עם ללא עם ללא עם ללא עם ללא עם ללא ללא עייהר

 24 16 21 18 33 16 32 15 20 24 24 )פרטים(שפע 

 12 10 9 8 10 9 15 6 8 8 7 )מינים(עושר 
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של הזוחלים בין ארבעת השילובים של ) ב(ושפע הפרטים ) א( השוואת עושר המינים :1 איור
  .  יחד2002-2006השנים בכל הסקרים מ, טיפולי הכריתה והרעייה
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 של הזוחלים בין ארבעת השילובים של) ב(ושפע הפרטים ) א( השוואת עושר המינים .2 איור
  . מפורט בהתאם לנתוני כל אחד מהסקרים, טיפולי הכריתה והרעייה

  

)א(  

)ב(  
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 סקר למעט (הסקרים מכל התצפיות של שונות וניתוח סקר לכל יםנפרד שונות ניתוחי ביצעתי

 ניסויה טיפולי ארבעת בין הזוחלים מיני ועושר שפע של להשוואה) pooled (אחודים כשהם) 2002

 כריתה כי עולה ,הסקרים מכלל הנתונים של השונות בניתוח). דרומי מול צפוני (המפנה ובהשפעת

 גרם הרעייה טיפול. בעדולם המחקר בשטח הזוחלים בחברת משמעותיים לשינויים גרמו ורעייה

 ובעושר) Wilcoxon ,Z=-3.44, p=0.0006 מבחן (הזוחלים של הפרטים בשפע בהקתמו לעלייה

-=Z (בשפע מובהקת לעלייה כן גם גרם הכריתה טיפול). Z=-3.61, p=0.0003 (הזוחלים מיני

2.60, p=0.009 (הזוחלים ובעושר) Z=-2.31, p=0.021 .(שפע על השפעה הייתה לא המפנה לסוג 

)Z=-0.91, p>0.05 (הזוחלים עושר על או) Z=-0.95, p>0.05 .(ששלושת לראות ניתן' א1 איורב 

 ללא הביקורת לטיפול בהשוואה המינים בעושר לעלייה גרמו הממשק טיפולי של השילובים

 הפרטים שפע נמצא יחד וכריתה רעייה של המשולב שבטיפול מראה' ב1 איור. רעייה וללא כריתה

 השפע ערכי רעייה ללא כריתה בטיפול. האחרים הטיפולים לשלושת בהשוואה ביותר הגבוה

 התקבלו, כאחד ועושר שפע של, ביותר הנמוכים הערכים. בלבד רעייה לטיפול בהשוואה גבוהים

 על בזוחלים התצפיות התפלגות. רעייה וללא כריתה ללא - הביקורת טיפול את המהווה בשילוב

  . 2 איורב מוצגים הדיגום תאריכי לאורך ל"הנ השילובים ארבעת פני

במבחנים מרובי משתנים מסוג , )שנת הדיגום(הרעייה והזמן , בבדיקה של השפעת משתני הכריתה

GLM) Generalized Linear Model (לא נמצאה השפעה , עבור מדדי שפע ועושר מיני הזוחלים

לכריתה ולרעייה תמיד נמצאת השפעה משמעותית ומובהקת ; משמעותית של גורם הזמן

  ). F=6.526, p=0.0004(סטטיסטית 

במרבית המקרים לא נמצאה השפעה מובהקת , בניתוח של נתוני כל אחד מהסקרים בנפרד

נמצאה עלייה מובהקת בשפע ועושר ). 1טבלה (למרות המגמות שנראות בנתונים , למשתני הטיפול

. עייהללא השפעה מובהקת של ר, )2003סתיו (הזוחלים בתגובה לטיפול הכריתה רק בדיגום השני 

נמצאה עלייה מובהקת בשפע ובעושר הזוחלים בתגובה לטיפול ) 2004אביב (בדיגום השלישי 

  . על חולשת הניתוח הנובעת מגודל מדגם קטן, ככל הנראה, דבר זה מצביע. הרעייה

  

  דיון

, הזוחלים מהווים קבוצה חשובה במיוחד לניטור ולמעקב אחר ההשפעות של פעולות ממשקיות

-מרבית מיני הזוחלים בחבל הים. ים בעמדת מפתח בתוך המערכת האקולוגיתהם ניצבשמאחר 

חסרי (בין טורפים קטנים , תיכוני של ישראל מהווים כעין חולייה מקשרת בשרשרת המזון

הרכב חברת , נוסף על כך. כגון עופות דורסים ושועלים, לבין טורפים גדולים יותר) חוליות

תכונותיו הפיזיות ומידת , פע מושפעים ממבנה בית הגידולהזוחלים ומדדים של עושר מינים וש

דבר זה נכון בעיקר לגבי המינים הקטנים שתנועתם נעשית בסקלה מקומית . מורכבותו

מושפעים יותר מההטרוגניות של בית , מיני הלטאות הקטנות והבינוניות, למשל. מצומצמת

מיני , לעומתם. בצומח מעוצההגידול בקנה המידה הקטן ומהכתמיות של נוף פתוח ומכוסה 

, הלטאות והנחשים הגדולים מאופיינים ביכולת תנועה גבוהה ובשימוש בסקלה מרחבית רחבה

לכן יותר קשה לנטר ולפענח את השפעת ההטרוגניות המרחבית והכתמיות הנופית בסקלה הקטנה 
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 התחרדנות על חלק מן המינים זקוקים לבית גידול פתוח יחסית לצורך. על הפיזור שלהם במרחב

כגון חומט , מינים חובבי נשר עלים, לעומתם. למשל חרדון מצוי, גבי סלעים או גזעי צומח מעוצה

מסוגלים לשגשג גם בתוך חורש או יער צפוף שבהם שולטים הצללים ולא קרינת שמש , גמד

וף למשל צומח צפ, התכונות והמורכבות של בית הגידול משפיעים גם על יכולת הדיגום. ישירה

  . עלול להקשות על איתור או זיהוי בעלי החיים בעת סקר רגלי

  

בהתפלגות בהתאם , )2006- 2002( פירוט תצפיות הזוחלים לפי מינים לכלל הדיגומים :2טבלה 
  . למפנה ולסוג הטיפול

 כ"סה Treatment -סוג הטיפול   Facing –מפנה   מין

species 
דרומי 

S  

צפוני 

N 

ללא 
כריתה 
 ורעייה

רעייה 
ללא 
 כריתה

כריתה 
ללא 
 רעייה

כריתה 
 ורעייה

  

 Bufo viridis 1 1 1 0 0 1 2קרפדה ירוקה 

 Testudo graeca 1 4 1 2 1 1 5יבשה מצוי -צב

 Hemidactylusשממית בתים 

turcicus  
16 5 2 3 5 11 21 

 Cyrtopodionשממית עצים 

kotschyi 
0 1 0 0 1 0 1 

 Ptyodactylusמניפנית מצויה 

guttatus 
12 14 2 4 7 13 26 

 Chamaeleoתיכונית -זיקית ים

chamaeleon recticrista  
1 1 0 1 1 0 2 

 Laudakia stellio 7 5 1 5 3 3 12חרדון מצוי צפוני 

 Ophisaurus apodus 1 0 0 1 0 0 1קמטן 

 Ablepharus rueppellii 22 15 4 6 16 11 37חומט גמד 

 Mabuya vittata 20 14 6 6 10 12 34חומט פסים 

 Eumecesחומט מנומר סורי 

schneideri pavimentatus 
2 6 0 1 2 5 8 

 Chalcidesנחושית עינונית 

ocellatus 
11 6 7 3 1 6 17 

 Chalcidesנחושית נחשונית 

guentheri 
4 3 0 3 2 2 7 

 Lacerta laevis 11 25 6 5 19 6 36לטאה זריזה 

 Ophisaurus elegans 7 6 1 1 6 5 13 עינחש 

 Coluber nummifer 2 0 1 0 1 0 2זעמן מטבעות 

 Coluber rubriceps  2 2 0 0 1 3 4זעמן זיתני 

 Coluber jugularis 2 2 0 0 2 2 4זעמן שחור 

 Natrix tessellata 1 1 0 1 0 1 2נחש מים 

 Eirenis rothi 3 1 0 0 2 2 4ראש -שלון טלוא

 Rhynchocalamusראש -שחור

melanocephalus 
1 1 0 2 0 0 2 

 Malpolonקשקשים מצוי -תלום

monspessulanus 
0 1 0 0 0 1 1 

 Vipera palaestinae 1 0 1 0 0 0 1צפע מצוי 

 Micrelaps muelleri 1 0 0 1 0 0 1מחרוזן 
 243 85 80 45 33 114 129  כ תצפיות"סה
 24 17 17 16 12 20 22 כ מינים"סה

  

ופרוקי ) 5פרק (כגון צמחים , יות בהן יש מאות מינים בחבל הים תיכוניבניגוד לקבוצות טקסונומ

כפי , החולשה של הנתונים. בזוחלים המצאי מוגבל למספר עשרות מינים בלבד, )6פרק (רגליים 
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סביר להניח שהגדלת המדגם . היא שבמינים רבים מספר התצפיות נמוך, שהתבטאה גם בניתוח

 תשפר את יכולת - או בכל עונה /יצוע מספר סקרים בכל שנה ו ב- באמצעות הגדלת מאמץ הדיגום 

אחת התופעות המפתיעות שהתקבלה בניתוח הנתונים , לדוגמא. הניתוח ואת חוזק המסקנות

. על הרכב חברת הזוחלים) דרום/צפון(הייתה היעדר השפעה מובהקת סטטיסטית של מפנה 

, חומט גמד, שממית בתים(מפנה הדרומי נראה כי חלקם מצויים יותר ב, בבחינה של זהות המינים

חומט , לטאה זריזה(ואילו אחרים שכיחים יותר במפנה הצפוני ) נחושית עינונית, חומט פסים

  ). 2טבלה (, )מנומר

בכל הסקרים יחד מצאתי עלייה בעושר המינים ושפע הפרטים של הזוחלים בתגובה לטיפולי 

בניתוח כל אחד מהסקרים בנפרד התקבלו מגמות בעוד ש, )1 איור(יחד ולחוד , הכריתה והרעייה

סביר להניח שדבר זה נובע בעיקר מגדלי המדגמים ). 2 איור(פחות ברורות או לא מובהקות 

 כולל שונות –בתוספת הרעש הנובע מן השונות בין תאריכי הדיגום , הקטנים שנצפו בכל סקר

שהשפע והעושר הנמוכים בדיגום יתכן , למשל. ושונות בין השנים) אביב לעומת סתיו(עונתית 

הראשון מעידים על כך שטיפול הכריתה יצר פגיעה קשה בבית הגידול וכתוצאה מכך גרם לפגיעה 

אם כי ההבדלים בשיטת הדיגום מקשים לקבוע . משמעותית בחברת הזוחלים המאכלסת אותו

התקיים שאחר נערך בתנאי סביבה שונים משמעותית מ) האחרון (2006סקר אפריל . זאת בבירור

ביצוע מספר ימי דיגום בשנה יסייע להתגבר על . במזג אויר שרבי בהשוואה לשאר ימי הסקרים

 לדיגום תבמידה והדיגומים יבוצעו בעונות האופטימאליו, השונות העונתית והשונות בין שנים

  .  שלושה נוספים בסתיו-למשל יומיים או שלושה ימים באביב ויומיים , זוחלים

כגון מורכבות בית הגידול וממשק רעייה  נים שונים מושפעים מגורמים סביבתייםמישמאחר 

)Fischer et al. 2004 (האתגר העיקרי טמון באינטגרציה של , במידה שונה ולעתים באופן הפוך

לקבלת . כלל הממצאים יחד לכדי מסקנות ברורות שיספקו המלצות לקבלת החלטות ממשקיות

שיטה אחת . יש צורך בהגדלת מאמץ הדיגום, פר מרבי של מיניםתמונה ברורה יותר עבור מס

לניתוח הממצאים לצורך מתן המלצות לממשק היא בעזרת איתור מיני מפתח הרגישים במיוחד 

מהממצאים שנאספו עד כה על הזוחלים בניסוי עדולם קשה לשים את האצבע . להשפעות הממשק

שני מינים ממשפחת , יחד עם זאת. מקדעל מינים אינדיקטיביים ספציפיים בהם ניתן להת

, )Lacerta laevis(לטאה זריזה . הראו מגמות מנוגדות לאורך ציר הזמן) Lacertidae(הלטאיים 

 28(נצפתה בעיקר בשנתיים הראשונות של המחקר , מין המאפיין חורש ים תיכוני צפוף יחסית

 Ophisops(עינחש , תהלעומ. ולאחר מכן נמצאה בתדירות נמוכה יותר)  תצפיות35מתוך 

elegans( , מין המאפיין בתות עשבוניות כולל אזורים סלעיים חשופים בחבל הים תיכוני ובספר

ה לכאורה מגמת והרא)  תצפיות13 מתוך 8(ל המחקר נמצא בעיקר בשנתיים האחרונות ש, המדבר

האקולוגית מינים ממשפחה זו מהווים אינדיקטורים טובים לתגובת המערכת . ועלייה בנוכחות

שם אנו רואים בחולות המיוצבים נוכחות בלעדית של שנונית , לממשק הסרת צומח בחולות החוף

מיוצבים נוכחות בלעדית של שנונית -ובחולות הבלתי) Acanthodactylus schreiberi(השפלה 

עם רמות שונות של חפיפה בין שני המינים לאורך , )Acanthodactylus scutellatus(חולות 

  ). Shacham et al. 2006(מיוצבים -דיאנט הנע מחולות מיוצבים ומיוצבים למחצה ועד בלתיגר
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, לדעתי, בכדי למצות את מירב הידע שניתן להפיק מהמעקב אחר חברת הזוחלים בעדולם יש צורך

כפי שנעשה , בעבודה בשיטת תצפית. בעיבוי נתוני התצפיות עם לכידות באמצעות מלכודות נפילה

בהם קל יותר לסוקר , יים סיכון להטיית התוצאות לטובת השטחים הפתוחים יותרק, עד כה

סביר להניח . להבחין בזוחלים ואף לאתר אבנים אותן הופכים בזמן הסקר לצורך איתור הזוחלים

לפיהם מספר התצפיות היה גדול יותר בחלקות עם כריתה לעומת חלקות ללא , שהממצאים

בחברת הזוחלים והן ארטיפקט של שיטת ) אקולוגי-ביולוגי(משקף הן שינוי אמיתי , כריתה

כגון , שימוש בשיטת דיגום אובייקטיבית. )8 פרק -ראה הערות דומות בדיגום שבלולים  (הדיגום

ותבטיח מאמץ דיגום שווה בכל סוגי , תצמצם למינימום את הארטיפקט הזה, עבודה עם מלכודות

  . החלקות

  לק ממאגר מיני הזוחלים האזוריחברת הזוחלים בניסוי עדולם כח

ישנם מספר מינים . אין ספק שמצאי הזוחלים המלא של שמורת עדולם טרם נמצא במחקר זה

חתול -ועין) Eryx jaculus(חנק , )Typhlops simoni(כמו נחשיל חד ראש , נוספים של זוחלים

אתרים סמוכים כגון ונצפו ב, אשר לא נצפו בינתיים בתחנת המחקר, )Telescopus fallax(חברבר 

שבכל מקרה , מדובר בעיקר במינים של נחשים. פארק בריטניה והסביבה, חורבת מדרס

משך הניטור יסביר להניח שאם י. ההיתקלות בהם היא ארעית יותר בהשוואה למיני הלטאות

. לפחות חלק מן המינים הללו יתווספו לרשימת המצאי, בשנים הקרובות בתחנת המחקר

כך התמתנה -ם הנצפים הייתה תלולה בדיגומים של השנתיים הראשונות ואחרהצטברות המיני

בעקרון ניתן להשתמש במודלים סטטיסטיים ). 1טבלה (כצפוי בעבודות מסוג זה , מאוד

המבוססים על עקומות הצטברות המינים בכדי להעריך את עושר המינים של האתר הנחקר 

)Thompson et al., 2003( ,ות לשם כך חזרות רבות יותראך בדרך כלל דרוש .  

  מינים אדומים 

הספר "במהלך הדיגומים בתחנת המחקר בעדולם נמצאו ארבעה מינים המופיעים ברשימת 

 Testudo( צב יבשה מצוי –שלושה מיני זוחלים , מתוכם). 2002בוסקילה (של ישראל " האדום

graeca( , נחושית נחשונית)Chalcides guentheri ( ומחרוזן)Micrelaps muelleri(- כולם בדרגת 

 הנמצאת -) Bufo viridis( קרפדה ירוקה –חיים -ומין אחד של דו, )VU) Vulnerableסיכון 

הינה אחד ממיני ) Lacerta media israelica(לטאה ירוקה ). EN) Endangeredבדרגת סיכון 

אה בסקרים ולא נמצ, בסכנת הכחדה, ENתיכוניים המופיעים בדרגת סיכון -הזוחלים הים

ויש המעריכים כי , יה של לטאה ירוקה נצפתה ותועדה בעבר בהרי יהודהאוכלוסי. בעדולם עד כה

. אם כי אין מידע ספציפי על כך, כולל עדולם, תפוצתה הגיעה גם לחורש בדרום שפלת יהודה

 חשוב, יחד עם זאת. העובדה שמין זה לא נמצא במחקר אינה בהכרח מעידה שאינו קיים בשמורה

לציין את הנושא ואף מומלץ להשקיע מאמצים מיוחדים לאיתור לטאה ירוקה במסגרת הניטור 

  . של הזוחלים בעדולם

   והמלצות להמשך המחקרמסקנות

מובהקת חזקה על חברת הזוחלים יתה השפעה י ההצועמ ה הצומחלכריתת – טיפול כריתה •

ה כי במשך השנים מאז נרא. בעדולם והביאה לעלייה במדדי עושר המינים ושפע הפרטים
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חת השינוי בחברת פובמקביל ) 4פרק (יישום טיפולי הממשק חלה התאוששות של החורש 

בהנחה שהמטרה של ממשק הכריתה היא לשמור על ואף להגדיל את ההטרוגניות . הזוחלים

סביר להניח שבעתיד הנראה לעין יתעורר , הנופית ובכך להעלות את עושר ושפע הזוחלים

  . ולכרות או לדלל את הצומח המעוצה המתחדשצורך לשוב 

מובהקת על חברת הזוחלים בעדולם והביאה יתה השפעה י ה לרעיית הצאן– טיפול רעייה •

בהנחה שהמטרה היא שמירה על ההטרוגניות . לעלייה במדדי עושר המינים ושפע הפרטים

לחץ רעייה . מתוןיש להתמיד במשטר רעייה , הנופית ועימה על עושר ושפע גבוהים של זוחלים

או /הגידול מבלי לגרום לרמיסה מאסיבית של השטח ו-מתון משמש לשינוי מבנה בית

הרעייה שומרת על פתיחת החורש לאחר ביצוע . לצמצום יתר של ביומסת הצומח העשבוני

לכן נראה כי זהו פתרון ישים ונוח . באופן יעיל וכלכלי בהשוואה לכריתה חוזרת, הכריתה

 . לכריתה חוזרת מדי כמה שנים ללא רעייה בכלליותר בהשוואה 

 טיפול משולב של שתי צורות הממשק הביאה להשפעות – שילוב טיפולי כריתה ורעייה •

 עלייה גדולה בעושר המינים ובשפע -החזקות ביותר והמובהקות ביותר על חברת הזוחלים 

ה הטוב ביותר נראה כי שני הטיפולים פעלו בסינרגיה ובכך מהווים את המענ. הפרטים

על פניו זהו . שמירה על ההטרוגניות הנופית ועל עושר ושפע גבוהים של זוחלים למטרת

חייבים לחקור עוד ולעומק את ההשפעות , עם זאת. הטיפול המוצלח ביותר עבור הזוחלים

כי כרגע לא ניתן לשלול פגיעה של הממשק במינים נדירים , אחד לאחד, ברמת המינים עצמם

 "). מינים אדומים("או בסיכון 

מומלץ , ראשית.  ממליץ להרחיב את היריעה בכמה מישורים– המשך ניטור הזוחלים בעדולם •

מומלץ , שנית. לכל הפחות לשני סקרים באביב ושניים בסתיו, להגדיל את מספר ימי הדיגום

פי שיטות המיושמות באתרים -על(להוסיף על הסקר הרגלי ניטור באמצעות מלכודות נפילה 

דיגום אקראי יסייע להגדלת מספר ). Shacham et al. 2006, חרים של רשות הטבע והגניםא

ימנע את הטית התוצאות כתוצאה מהשונות בתנאי התצפית בין חלקות , התצפיות לאורך זמן

  . הטיפולים וכן יאפשר איסוף של נתונים דמוגרפיים על אוכלוסיות מיני הלטאות

  

אך , ים בחורש עדולםזוחלחברת העל  יםעישפמ ה ורעייהיתכרשממשק מחקר הראה ה, לסיכום

  . יש צורך להמשיך לחקור ולנטר לטווח ארוך יותר ולהתעמק בהשפעות על מינים ספציפיים

  

  תודות

לאילן ו על הסיוע בניתוח הנתונים ובכתיבהלאפרת שפר , ליהושע שקדי על ההזמנה להיות שותף

 סייעו באיסוף שרון שחם וארז מזה, הרווה זליגמן, שגיא יעקבסון. יפמן על התיאום בשטחש

  .הנתונים בשדה
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  לקחים ממחקרים שנערכו באתר המחקר בשמורת עדולם: 10פרק 

  יהושע שקדי

  תקציר

בחנתי את , בפרק זה סקרתי את התוצאות המרכזיות מהמחקרים שסוכמו בפרקים הקודמים

 במה הועיל המחקר להבנת ובחנתי, התוצאות מול המטרות שהוצבו עם הקמת אתר המחקר

  .ובשמורת חורש עדולם בפרט, הדרכים לממשק נכון של החורש הים תיכוני בישראל בכלל

המרכזית ביותר היא שכל דיון נוסף בממשק ) 1: (מספר נקודות מרכזיות ראויות בעיני לציון

, יותרידע זה היה חסר ב. החורש בשמורת חורש עדולם יהיה להבא על בסיס רחב למדי של ידע

וההבנה של השפעות הממשק על מגוון המינים בשמורה הופכת להיות שאלה שאפשר לענות עליה 

בניגוד לעבר כשכל הטענות הושמעו בעיקר על סמך השערה מלומדת , לפחות חלקית, באופן כמותי

עדיין איננו יכולים להחליט מהי תצורת . לא פתרנו במחקר חלק מהבעיות שעמדו לפנינו) 2. (בלבד

ונשארנו עם הנחת העבודה הבסיסית לפיה הטרוגניות בית הגידול היא מטרת , "הנכונה"החורש 

רעיה מקובלת ) 4( .אין בידנו כלים ברורים כדי לבחון אם הממשק הצליח) 3(. הממשק בחורש

איננו יכולים להסיק מסקנות כלשהן על , אך כיוון שניסוי הרעיה נכשל, ככלי ממשק מרכזי

  .תוך הניסויים שביצענוהשפעת הרעיה מ

המשך המעקב , להבנתי. נושא נוסף הדורש ליבון הוא אופי המחקר ארוך הטווח שיש לבצע באתר

הערכתי היא . אחר השינויים בחלקות הכרותות לא יצדיק את המאמץ שיש להשקיע בכך

אך לא יהיה בהן משום מהפך , שהתוצאות שיתקבלו ישלימו את התוצאות שקיבלנו עד היום

לא נוכל לקשור את השינויים בחורש , עם זאת. היה אפשר לקשור אותו להשפעת הכריתהשי

יתכן , לפיכך. ואת ההשפעות האלה איננו מודדים, שיתרחשו בעתיד להשפעות סביבתיות שונות

וההמלצה להמשך המעקב ארוך הטווח צריכה להיות מעקב אחרי שינויים ברמת הנוף וברמת 

  . תוך כדי התמקדות במדידת משתנים סביבתיים, יפוציה ניסוייתללא כל מנ, מגוון המינים

את הלקחים מהמחקרים שבוצעו , של חוקרים ואנשי ממשק, המלצתי היא לבחון בצוות גדול

המלצות לניטור ולהציע ,  השמורהממשקביצוע ב המסקנות המיידיות ללהצביע על, באתר המחקר

  .להמשך המחקרו

Abstract 

The main results of the studies presented above are reviewed, to evaluate them against 

the goals of the project, to better understand the management of the Mediterranean 

maquis in general, and in Adullam reserve in particular. 

A few points are stressed: (1) the most important is that any further discussion on the 

management of the Adullam maquis will be based on knowledge, as previous 

discussions were mainly based on educated assumptions. (2) We did not solve some 

of the main dilemmas we faced when the experiments started. We cannot point to the 

"rught" character of the maquis we like to have. Maintaining habitat heterogeneity is 
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still the main management goal. (3) We do not have a clear measure of management 

success. (4) Grazing is an important management tool, but as the grazing experiment 

failed, and we cannot present any conclusions regarding the impact of grazing on 

species diversity. 

Another issue that needs clarification is the goals of the long term study. I propose 

that tracking changes in species diversity in the manipulated plots will not add enough 

knowledge that would justify the effort. Yet, changes in the landscape and species 

diversity will occur, but we will be unable to link the changes to environmental 

changes, as we do not measure any. My conclusion is that we should measure changes 

in landscape and species diversity in unmanipulated plots, and environmental 

variables. These variables are to be decided, as none of the studies clearly points to 

the lack of a certain measurements. 

I propose to discuss in a wide forum of scientists and land manaers the lessons of the 

studies presented above, and to suggest on immediate management and monitoring 

activities that should be imployed, and suggest future research directions. 

  

  מבוא

וצאות המרכזיות של המחקרים השונים תוך התסכום : בפרק זה אנסה לטפל בשני תחומים

לא ( לבנות סינתזה יסיוןונ, התמקדות בנושאים הקשורים ישירות בשמירת טבע ובממשק

  .בחורשים ים תיכוניים בכללושיפור הממשק בחורש עדולם לטובת של התוצאות ) כמותית

  ארוך טווחאתרי מחקר אקולוגי לשתחנת המחקר בעדולם היא חלק מרשת ארצית ובינלאומית 

הדגש על משך הזמן של המחקרים נובע מההכרה שיש תופעות אקולוגיות שרק מעקב . )1פרק (

 ומחקרים קצרי טווח מתקשים לזהות תהליכים ארוך טווח יכול לזהות) בתצפית או בניסוי(

זה אנו מסכמים תקופת בלקט מאמרים . חשובים הבאים לידי ביטוי רק בטווחי זמן ארוכים

 מחקרים המשותפים ביכולת לנהלהיתרון ברשת אתרים הוא . נה בת שלוש שניםמחקר ראשו

של ) גראדינט(או במפל , ולפיכך לבחון היפותזות מדעיות בתנאים שונים, ליותר מאשר אתר אחד

 מספר של) מ גשם בשנה" מ450-כ( המשקעים מפלאתר המחקר בעדולם נמצא במרכז . תנאים

מ גשם בממוצע רב שנתי ועד עבדת בה " מ900 מירון בו יש מהר(אתרי מחקר לאורך מפל הגשם 

   .)2ראה פרק (בהם נבחנות השערות מדעיות וממשקיות ) מ בלבד" מ100יש 

 שינוי בנוף החורש הים – באתר המחשבה שליוותה את המחקרזה תואם את   מאמרים לקטמבנה 

 נקבל מגוון טיפולים אלועקבות וב, יביא לשינוי במגוון המינים) כריתה ורעייהכתוצאה מ(תיכוני 

כזה שאנחנו חושבים שהוא מתאים ,  כלומר– מינים המתאים יותר לזה שאנחנו רוצים בו

מודל בניית ; )מליחי וחובריו(תאור המחקר והמניעים לו : המאמרים בלקט הם. לשמורת עדולם

פעולות ממשק פטואלי שיבהיר את השינויים החזויים בחורש הים תיכוני עם וללא הפעלת סקונ
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 התאוששות הצומח בחינת; )קרניאלי וחובריו( השינויים בצפיפות החורש כימות; )שחק וחובריו(

, )אק'וולצ(השינוי במגוון מיני עשבוניים ובחינת ; )שרסטה וחובריה(המעוצה לאחר הכריתה 

 ,)ברוטשטייניץ וטרכטנ(שבלולים , )מילמן ולובין(עכבישים , )גרונר וחובריו(פרוקי הרגליים 

  . לאחר המניפולציה הניסויית) שחם(וזוחלים 

  

  הקדמה

, הראשון.  כוחות שהניעו להקמת תחנת המחקר ארוכת הטווח בשמורת הטבע עדולםשניהיו 

הספר (מיקום התחנה באזור שפלת יהודה ניסה לחזק את המהלך להקמת מרחב ביוספרי באזור 

יש  ,י חורש ים תיכוני ההולכים ונסגריםשבנופנבע מהפנמת התובנה , השני). לא עוסק בנושא

 שסילוק גורסחלק מהתובנה הזו . ולא ברור מה יהיה המחיר, כיצדאך לא ברור , להתערב בממשק

אך יש לכך השפעות , אמנם מקטין את הנזק הישיר לטבעהחורש הים תיכוני האדם ופעולתו מנוף 

תוך הגדלת סיכויי מעוצה ההצטופפות הצומח העיקרית שבהן היא ו, שהן מעל ומעבר לכך

המוטיבציה הייתה לשפר . עלמות מינים שלא חיים בחורשים צפופיםיהסיכוי להוהשרפות 

צריך .  האקולוגית החיונית להגדרת ממשק זההממשק האקטיבי וללוותו במחקר שירחיב ההבנה

 12 שהצריך כריתה שלמשום , ואולי גם תקדימי, מידה רבה חדשניבלהדגיש שהניסוי הזה היה 

   .טבעשמורת בלב דונם של חורש טבעי 

הנושא המרכזי של המחקר הוא לבחון איך משתנה מגוון המינים באתר המחקר לאחר שינוי 

 ממשק מסורתי שכולל כריתה את השינוי בנוף ביצענו בעזרת שיטות של . במבנה הנוף בשמורה

 שפעת שיטות ממשק אלו עלביקשנו לבחון את ה.  שהיו נקוטות באזורנו במשך אלפי שניםורעייה

סכנת השרפות הקטנת : החורש נבחנת בשני ממדים" בריאות"כש, החורש הים תיכוני" בריאות"

 בהם תיכוניות-תצורות צומח יםוהגדלת עושר מיני הצמחים ובעלי החיים המותאמים לחיות ב

  . הכולללהגדיל את מגוון המיניםוכך , הצומח דליל יחסית

, מספר חלקותבשל הצומח המעוצה או רעייה /ו כריתה תבססה על ית ההמערכת הניסויית המרכז

 מניפוציה עם ובלי(השונות  אחרי מגוון המינים בקבוצות טקסונומיות שונות בחלקות מעקבו

 .חורשלמערכת האקולוגית של ה וזאת כאמור כדי לגבש את תפריט הממשק המיטבי ,)ניסויית

, ההבדלה המרכזית היא בין שני כתמים מרכזיים": כתם"יחידת המעקב הנופית המרכזית היתה 

או , כתם פתוח יכול להיות כתם שמעוצים לא גדלו בו בתחילת הניסוי. כתם מעוצה וכתם פתוח

  .שהמעוצים הוסרו ממנו בעזרת כריתה

  

  ?מה למדנו

אלא לברור את העובדות שישמשו אותי , מטרת החלק הזה אינה להוות תקציר למחקרים השונים

  . בנקודות שמצאתי שיהיו רלוונטיות לנושאי ממשק ושמירת טבעבדיון

  תיאוריה

תוך הנחה , )Landscape Modulators(התייחס לצמחים המעוצים כמעצבי נוף הפיתוח התיאורטי 

גורמת בנוף ) חומר אורגני, מים, כמות אור(לפיה השינוי שהמעוצים יוצרים בחלוקת המשאבים 
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שינוי ה לחזות את תהליכיהתיאוריה מאפשרת , כך. )2פרק  (תמיכ- לשטח להיות באופן בסיסי דו

קובעים במידה רבה את מגוון  ה,מעצבי נוףכפונקציה של צמחים מעוצים צפויים במגוון המינים ה

החידוש בפיתוח התיאורטי הוא בהתייחסות לשינויים בנוף כשינויים שאינם . המינים בחורש

פער המשאבים בין בהתאם לליים בהרכב המינים בחורש ומביאים לידי שינויים מעג, םליניאריי

תוצאות בדיון אתייחס ל .לבין כתמי מעוצים) באופן טבעי או לאחר כריתה(כתמים פתוחים 

  . על התיאוריהוהשלכותיהןהאמפיריות 

  שינויים בצפיפות צומח מתוך בחינת תצלומי אויר

,  הציגה תוצאות מעניינות)3פרק (בחינת השינויים בכיסוי הצומח המעוצה מתוך תצלומי אויר 

לא נבחנו , בניגוד לשאר המחקרים, צריך לציין שבעבודה זו. ובמידה מסוימת גם מפתיעות

שטחים ו אפיין הבדלים בין שטחים בהם עצים החוקרים הצליחו ל.בסקלה של כתם בודדשינויים 

אלה היו בעיקר משטחי אך , החוקרים אפיינו גם שטחים ללא צומח. עשבונייםבין בני שיח ובהם 

היו ששטחים  שנים 50-בצפיפות הצומח בחורש עדולם במשך כהשינויים המרכזיים . סלע ודרכים

לא ברור .  עציםידי- והוחלפו על10%- במהלך השנים בכשצמחו עליהם בני שיח ושיחים הצטמצמו

  . קיימיםפרטים  גידול עצים חדשים או  שלההחלפה נובעת מהתפתחותאם 

בואדיות . באזורים שטוחים למדי,  בראשי הרכסיםהתמקדההצטופפות הצומח אה שהרהמחקר 

לא זוהתה תבנית ברורה בשינויים בצפיפות , יתרה מזו. ועל המדרונות השינויים היו קטנים יחסית

  .הצומח במדרונות השונים

  בניסוי  השפעת טיפול רעיית צאן 

ולכן לא ניתן להסיק מסקנות , באופן הולם לא הצלחנו להפעיל את הרעייה –ניסוי הרעייה נכשל 

מצאנו שהשפעת הרעייה על הצומח המעוצה והעשבוני וכן על , ממה שהצלחנו לבדוק. על השפעתה

נמצא שהצאן , למרות ההשפעה הקטנה. שבלולים וזוחלים היתה קטנה, מגוון מיני פרוקי הרגליים

  .נמנע מלאכול את שיחי אלת המסטיק

  מעוצה לאחר כריתהקצב התאוששות הצומח ה

אלת ,  אלון מצוי–הדומיננטיים המעוצים שלושת מיני התוצאה הבולטת ביותר בנושא זה היא ש

היה , שנתיים לאחר הכריתה. )4פרק  ( לאחר כריתתם צמחו מהר מאוד–זית בינוני -המסטיק ובר

ידול דבר שהצביע על קצב הג,  את הגבולות של השטחים הכרותיםקשה להראות למבקרים באתר

) מתוך מאות עצים שנכרתו 5-3(רק פרטים בודדים ,  בנוסף. עצמןהמהיר יותר מאשר המדידות

  .והשאר התאוששו בגידול וגטטיבי, מתו בגלל הכריתה

היא עוצמת שההשפעה ויתכן , המדידות הראו שקצב הגידול על המפנה הדרומי מהיר יותר

מיקת הגידול של המינים השונים העלתה דינשל ההשוואה ). 4 פרק ראה דיון(התחרות על המים 

בשנתיים צמחו , זית בינוני-אלת מסטיק ובר, אלון מצוי,  המרכזייםהמעוציםששלושת המינים 

התגובה היא להגיע , כלומר. ורק אחר כך גדלו לרוחב,  לגובהעיקרהראשונות לאחר הכריתה ב

  . מה שונהבכל מין בעוצ, קצב הצימוח קטןמכן לאחר . במהירות אל מקור אור

ולכן לא ניתן להסיק מסקנות ,  להפעיל את הרעייה באופן הולםנו לא הצלח–ניסוי הרעייה נכשל 

למרות ההשפעה . קטנההשפעת הרעייה היתה מצאנו ש, ממה שהצלחנו לבדוק. על השפעתה

  .  שהצאן נמנע מלאכול את שיחי אלת המסטיקנמצא, הקטנה
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  יתה לאחר כרהעשבונישינויים במגוון הצומח 

, תוך כשנתייםמהכריתה מרשימה ההתאוששות הו השינויים המהירים בכיסוי הצמחים המעוצים

התוצאות מצביעות על כך שיש הבדל . )5פרק  (לוו בשינויים מהירים גם במגוון מיני העשבוניים

 במספר ובהרכב ,לבין כתמים בהם יש מעוצים) שלא היו עליהם מעוצים(ברור בין כתמים פתוחים 

שני הרכב החברה ומספר הפרטים בכתמים מהם נכרתו המעוצים היה שילוב ביניים בין . יםהמינ

הכריתה אפשרה למינים חובבי כתמים פתוחים , כלומר.  פתוח ומעוצה– הכתמים הטבעייםסוגי 

מגוון המינים התקרב לזה , אך שנתיים לאחר הכריתה,  על ידי הכריתהשנפתחלהיכנס אל השטח 

  .שאפשר היה עדיין להבדיל בין הכתמים השוניםפי -אף על ,שבכתמי המעוצים

כך שהכריתה לא החזירה , בשטח" חדשים"מבחינת הרכב המינים חשוב לציין שלא נצפו מינים 

לא נרשמה חדירה של מינים , באותו אופן. בגלל הצטופפות הצומחלפני זמן רב מינים שנעלמו 

  .רודראליים או מינים פולשים אל השטח

   במגוון מיני השבלולים לאחר כריתהשינויים

טיפולי הכריתה הביאו לעליה ברורה במספר הפרטים ובעושר מיני השבלולים שנמצאו בשטח על 

על המפנה הדרומי . למרות העלייה בצפיפות הצומח, השינוי ניכר גם בשנה השנייה. המפנה הצפוני

ה התוצאות היו דומות בין אך שנתיים לאחר הכרית, התוצאות היו חדות פחות בשנה הראשונה

  .המפנים

ההבדלים .  שונות זו מזומפנה הדרומיעומת השבלולים על המפנה הצפוני להת ומעניין לציין שחבר

מגוון ). "2006(וחובריו  מיניס[במבנה חברת השבלולים על המפנים השונים נבחנו גם בנחל אורן 

שבו נמצאו , בנחל אורן. "]ישראל, מלהר הכר, נחל אורן תחתון, מיני השבלולים בנחל האבולוציה

נמצאו  מינים ש26 נמצא שמסך ,הבדלים רבים בין מפנה דרומי וצפוני במגוון קבוצות סיסטמטיות

כך שקשה להשוות , היו שונותבנחל אורן  שיטות המחקר . מינים הופיעו על שני המדרונות18 שם

   .בין המחקרים

  שינויים במגוון העכבישים לאחר כריתה

משפחות חובבות , מספר הפרטים הכולל ירד. עה של הכריתה על העכבישים היתה ברורהההשפ

ההבדלים בין . ומשפחות חובבות שטח פתוח עלו במגוון, עצים הפכו להיות שכיחות פחות

,  במהירותוהיטשטשבשנה הראשונה שלאחר הכריתה המעוצים לכתמים הכרותים הכתמים 

  .לא ניכרהושנתיים לאחר הטיפול השפעת הממשק 

  לאחר כריתה) פרט לעכבישים(שינויים במגוון פרוקי הרגליים 

. אי אפשר לתת תשובה אחת לקבוצה כל כך גדולה,  בקבוצה רחבה ומגוונת אקולוגיתכצפוי

אך , בכתמי הנוף הפתוחים ביחס לכתמים המעוצים, בדרך כלל, גבוההיה המגוון ושפע הפרטים 

 יתההתגובה של הקבוצות השונות לכריתה הי. הפוכהבקבוצות החובבות עצים וצל המגמה 

את מגוון מיני , ולו לתקופה קצרה, העלתההגדלה של מספר הכתמים הפתוחים , כלומר. בהתאם

  .פרוקי הרגליים בשטחים אלה
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  שינויים במגוון הזוחלים לאחר כריתה

ים עלה מספר הפרטים הכולל ומספר המינ. ההשפעה של הכריתה על הזוחלים היתה ברורה

שנתיים לאחר הטיפול גם אך , והיטשטשאמנם ההבדלים בין הכתמים . הכרותיםבשטחים 

  .מורגשתהיתה הכריתה השפעת 

  שינויים במגוון חולייתנים אחרים לאחר כריתה

מהר מאוד למדנו . מגוון של מכרסמים ועופות לאחר הכריתההנערכו מספר ניסיונות לאומדן 

כמות המכרסמים שנלכדה היתה קטנה מכדי . לקבוצות אלהי קטן מדשקנה המידה של הניסוי 

, והתנועה של ציפורי השיר בין החלקות הכרותות לחורש היתה מהירה, ללמוד משהו מעניין

ניתן לא , לפיכך. וכנראה כל עופות החורש ביקרו בחלקות הכרותות במהלך השוטטות שלהם

   ).פרט לזוחלים(ה על מגוון חולייתנים  מסקנות באשר להשפעת הרעייה והכריתמניסוי זה להסיק

  

  דיון

ואיך ליישם , השאלה המרכזית שליוותה את המחקר בעדולם היא מה אפשר ללמוד מהתוצאות

  .את הידע בפרקטיקה של שמירת הטבע

  כתמים ומינים מעצבי נוף

מעוצים המכסים בצפיפות גבוהה יחסית את השטח יש השפעה רבה על צמחים הברור למדי של

הצל שהמעוצים מטילים על הקרקע מקטין את עצמת האור הזמינה . יכים הקורים בוהתהל

, םצמחי ה;בקרקע את ההתאדות ומגדיל את כמות המים ןלצמחים אחרים ובה בעת מקטי

 ;את פיזור המים במרחבו משנים את עצמת טיפות הגשם המגיעות לקרקע ,מעוצים ועשבוניים

 ומשנה את תהליכי החלחול וההתאדות של רגני בקרקע מגדיל את כמות החומר האו העליםנשר

פעילות הצרוף של לחות גבוהה וחומר אורגני רב יכולה להגדיל באופן משמעותי את ; המים

המעוצים משמשים מצע לגידולם של צמחים ; כמות הנוטריינטים בקרקעהמפרקים ואת 

. מעוציםהשפעות ה חלקית של זו רשימ. )בניית רשתות, ציד ( לבעלי חייםומרחב פעילות, מטפסים

המנגנונים . כל התכונות האלה מציבות את הצמחים המעוצים בחורש הים תיכוני כמעצבי נוף

  . נוסף מחקריםודורש,  עדייןים ברורם בהם מעצבי הנוף מעצבים את סביבתם אינ,השונים

שמדובר כ. וכתמים מעוציםכתמים פתוחים : כתמי של השטח- התיאוריה הדגישה את המבנה הדו

) כבדה(רעייה , אולם. הרי שכריתה של צמח מעוצה מיד הופכת את הכתם לכתם פתוח, בממשק

מהירה , והתאוששות של הצומח המעוצה, משנה את אופי הכתם המעוצה מכתם צפוף לכתם דליל

הכתמים .  שוניםמבנה ומראה, בצפיפותהנראים כתמים במהלכה יוצרת , ככל שתהיה

לא ברור .  משתנים בהדרגה והופכים להיות דומים לכתמים המעוציםהמתאוששים לאחר כריתה

שכן מדובר , לאחרים מצדיק טיפול תיאורטי שונהמכריתה אם ההבדל בין כתמים המתאוששים 

  . בעיקר ככל שהדבר תלוי בשימור המגוון ,בתהליך קצר יחסית

, אבל). 2פרק , 6ר איו(התיאוריה מתייחסת באופן דומה לכתמים דועכים ולכתמים מתאוששים 

של הכתמים המעוצים הרי שהדעיכה , בעוד ההתאוששות היא מטבעה תהליך איטי יחסית

  כריתה ושרפה– שני התהליכים המרכזיים הגורמים לדעיכה של כתם מעוצה. בדרך כלל, מהירה
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בכתם ישנו את אסופת המינים ) ממעוצה לפתוח(השינויים בכתם ו,  משנים את הכתם בבת אחת–

 יםהיכולהתהליכים המרכזיים .  יחסית לשינויים באסופת המינים בכתם מתאוששירות רבהבמה

לא סביר לצפות שהשפעתה של הרעייה תהיה .  או מחלה רעייההםלהביא לדעיכה איטית של כתם 

 השפעתה של הרעייה .ולו רק בגלל משך הזמן הארוך בו היא משפיעה, דומה להשפעת הכריתה

, 2 בפרק 6הצעתי היא להוסיף את ציר הזמן לאיור . תיאורטינה באופן בנוסף לכריתה לא נבח

צריך להיות השפעה על , משום שלפרק הזמן בו מתרחש המעבר בין כתם מעוצה לכתם פתוח

משום שהשפעת , מניסויי רעייה בכלל לכך השפעה על תוצאות יכולה להיות. אסופת המינים

שעות רבה בתכנון פעולות ממשק ויצירת תחזית  לקצבי התהליכים יש מ.הרעייה איטית מטבעה

  .ריאלית למשך הזמן בו צפויות התוצאות

  הצומחהצטופפות 

ותהליך זה , ורשחהרווחת היא שהפסקת הממשק המסורתי הביא לסגירה של ההנחת היסוד 

 למצוא ולכייל נועדהניסוי בעדולם . מביא לירידה במגוון המינים ומגדיל את סכנת השרפות

טופפות מצאו שבממוצע הצ) 3פרק (קרניאלי וחובריו , אולם. שק שיתמודדו עם בעיה זושיטות ממ

 שאינםבאזורים ההצטופפות מתרחשת בעיקר ו,  שנים50 בממוצע במשך 10%-החורש היא של כ

?  בצפיפות שיש להלחם בהדיההאם זו עליה משמעותית . בחלקים הגבוהים של הרכסים, יםתלול

 ?עלמות מינים מהחורש הים תיכוניי מביאה להיםפתוחסוי כתמים  בכי10%הירידה של האם 

בארץ ובאגן הים  ,במקומות רביםכבעיה ממשקית שנושא ההצטופפות של החורש עולה  למרות

  .לשינויוראוי לפעול ממשקית יהיה הצטופפות גבוה מספיק כדי שה שעור מתילא ברור , התיכון

הסגירה של שקצב תכן יי. החורש קרה וקורה שתהליך סגירת היאחובקת ההגדרה ה בישראל

, אבל. החורש בעדולם נמוך ביחס לאזורי הארץ האחרים בהם כמות המשקעים גבוהה יותר

באופן דומה לזה שנעשה , התוצאות מצביעות על כך שכדאי לחזור על בחינה של תצלומי אוויר

החורש ש שמצאו ,וץ להבישראל ומח, יש עבודות לא מעטות. באזורים נוספים בישראל, בעדולם

 בעדולם נובעת מהשפעת הנמוכהשהתוצאה תכן יי. תיכוני מצטופף במהירות גבוהה יחסית-הים

.  לא ידועהפות והשפעתן על השמורהבמיוחד לאור זאת שהיסטורית השר, השרפות במהלך השנים

- תה על אך ווסהנמוכה יחסית בצפיפות הצומח המעוצה היתה בפועל גבוהה יותר היהעלייתכן ש

עד רק המשקעים באזור עדולם הביאה לידי עליה בצפיפות שכמות תכן יי, עם זאת. פותידי השר

 מעבר לצפיפות לכסותוהצומח לא יכול , )2ראה פרק  (פסים של כיסוי צומחליצירת תבנית של 

  . היום

והצפיפות לא עלתה באופן ניכר לעומת התקופה בה הממשק ,  גבוההאם החורש הגיע לצפיפות

או בפרט  עדולםממשק אקטיבי בכיום  כדאי לבחון עד כמה כדאי להפעיל, המסורתי התקיים

תיכוניים -ניתוח דומה לשטחים ים . בכללתיכוני-גבול התפוצה הדרומי של החורש היםבסמוך ל

בממשק החורש  שיכולה להפוך לקריטית ,יכול לחדד את הנקודה הזו, ל הגשםלאורך מפ, אחרים

 אם נמצא שהצפיפות בחורש לא עלתה בשיעור גבוה כפי שאנחנו מאמינים ,אלהים תיכוני בישר

 אחד בלבד צריך לזכור שההצעות המופיעות כאן נסמכות על מחקר .ה מאז קום המדינהתשקר

  . רחבה יותר הנושא ראוי לבחינה מדעיתולכן,  הצומח בעזרת תצלומי אוויראת הצטופפותשבחן 

אם ולא ברור לי , מדרונות לבין פסגות הרכסים מענייןההבדלים בהצטופפות הצומח בין ה

דווקא על המפנה הצפוני ציפינו להצטופפות גבוהה של . אזורים אחרים בישראלהתופעה מאפיינת 
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שיוצר שינויים מקומיים , קשור לפיזור המקומי של הנארי באתרשהדבר תכן יי. הצומח המעוצה

ית את תצלומי האוויר ביחס לגורמי סביבה נוספים ראוי לבחון שנ, מכל מקום. באופן פיזור המים

  . התוצאותולהסביר אתהיכולים להשפיע 

והיה נכון יותר לבצעו , התוצאות מרמזות על כך שמיקום הניסוי בעדולם על המדרונות היה משגה

אם עיקר ההצטופפות היא על ראשי . על ראשי הרמות באזורים בהם השיפוע נמוך יחסית

  .בתחילת הניסוי אפשרות כזו לא עלתה בדעתנו. לינו למקם את הניסוישם היה ע, הרכסים

   של הצומח המעוצההמהירהההתאוששות 

 לידי סגירה של השהפסקת הממשק המסורתי הביא, כאמור, הנחת העבודה המרכזית היתה

והתמותה הנמוכה שהממשק הדרסטי , ההתאוששות המהירה של הצומח המעוצה הכרות. החורש

תיכוני מותאמים היטב לממשק - את ההנחה שהצמחים המעוצים בחורש היםמחזקים, גרם

שעבר מאז החל האדם לנצל באינטנסיביות את החורש לא מספיק כדי שהזמן תכן יי. אינטנסיבי

הפרעה בכדי לדחוק החוצה מינים שלא מותאמים ל, כנראה, אך הוא הספיק, לשנות גנטית מינים

  . )רעייהו שרפה, כריתה(

ות קודמות המראות יש עבודלמרות ש (שהפתיע את רוב החוקרים באתר, ול המהירקצב הגיד

מעלה תהיות באשר ליעילותה של , )באלונים אחרי גיזום כריתה ורעייה' מ 2-1 התאוששות של

זר להיות דומה לזה והעובדות הן שנפח הצומח בחלקות הכרותות ח. הכריתה כשיטת ממשק

פר עובדות מחזקות את האפשרות שהכריתה יעילה בכל מס.  תוך מספר שניםשלפני הכריתה

חדשים דקים מתהענפים ה, כמו כן; הצמחים לא חזרו באופן מלא לנפחם לפני הכריתה: אופן

קצב הגידול היה קטן בשנה השנייה באופן ניכר מקצב הגידול ; מהענפים לפני הכריתהבאופן ניכר 

פרק הזמן   נדרשברמת הנדיב (ים רבותיתכן שההתאוששות המלאה תארך שניו, בשנה הראשונה

שמרה ) ראה להלן(תגובת הצומח העשבוני ; ) ועד להתאוששות מלאהפה שנה מזמן השר25-של כ

.  גדל באופן ניכרהמעוצהלמרות שהצומח , על הבדלים בין כתם מתאושש לבין כתם מעוצה

ולבחון כמה , רך זמןראוי להמשיך ולבחון שינויים בהרכב המינים בכתמים הכרותים לאו, כלומר

  . לכתמים המעוציםלהידמותשנים ייקח להרכב המינים 

צריך . קיצוניות יותר וקיצוניות פחות מכריתה, ראוי לבחון באופן ניסויי גם שיטות ממשק נוספות

כך יובטח שלאורך זמן . העציםחלק משטח על ידי כריתה והמתה של המעוצים בדילול את לבחון 

 תשמרויש סיכוי שההשפעה על מגוון המינים ,  סכנת השרפה בודאי תקטן,יישאר כתם כרות פתוח

  . נוף כתחליף לכריתהההרמת גיזום ענפים תחתונים לרצוי לבחון , כמו כן.  יותרזמן ארוך

. משום שהנוף הצמחי קטן יחסית ומאבד מעט מים, אין כנראה תחרות על מים, לאחר הכריתה

אין , אולם. הקרינה גבוהה יותרהדרומי ועל המפנה ,  אורהמגביל הואשהגורם יתכן י, במצב כזה

  .בידנו עדויות התומכות בהיפותזה זו

  שינויים במגוון המינים

, בעקבות הכריתה עלה עושר המינים בחברת הצמחים העשבוניים. כל הקבוצות הגיבו לכריתה

השפעה בשנה ה. ובזוחלים) חובבות כתמים פתוחים(פרוקי הרגליים קבוצות רוב ב, בשבלולים

מגוון המינים עולה בדרך כלל לאחר ,  כלומר.והיא ירדה עם הזמן, הראשונה היתה גבוהה

  . אך לא ברור כמה זמן ההשפעה נמשכת, הכריתה
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מהו אותו מגוון מינים רצוי אליו אנחנו ? "הצליח"השאלה המרכזית היא מתי נגדיר שהממשק 

בשמורת בית ציידא , למשל. ובה ברורה התשן בהנן שמורות טבעשי? מכוונים בעזרת הממשק

 - ההצלחה היתה ברורה לעין .  דולל הצומח המעוצה,שאמורה לייצג נוף של פשט הצפה, )בטיחה(

לחים כולל מח רבים של בתי גידול וצממיני  המורכב, במקום הצומח המעוצה התפתח אחו לח

טרות שמורת עדולם היא  אחת ממ– ההצלחה לא ברורההגדרת , בעדולם. כמה מיני צומח נדירים

גזרים ממטרה זו במושגים של מגוון מינים והרכב נ אבל היעדים ה–שימור הטרוגניות בתי הגידול 

 שנעלמו או שלא הכרנו  מינים נדיריםהמטופליםלא חזרו לשטחים . החברה אינם מוגדרים

יעו בחלקות וברוב הקבוצות לא נוספו מינים שלא הופ, )למעט מינים אדומים בזוחלים (מהאזור

לבצע אנליזה של  שבעזרתו נוכלהאם יש מדד מדעי  ?מה המדדים להצלחה, אם כך. שלא טופלו

   ?התוצאות ולהצביע על הצלחה או כישלון

, סובייקטיביתהאך לדעתי , קשה להעריך אם התוצאה הצדיקה את ההשקעהעדולם שמורת לגבי 

הגדלת מגוון המינים בעקבות הגדלת .  בעקבות הכריתה היא הצלחה ברוב הקבוצותהגדלת המגוון

  .הגדילה את המגוון הכללי בשטחהמגוון הנופי 

  ?איזה קבוצות יכולות לשמש אינדקס להצלחה

היות ? האם שינוי בהן יכול להצביע על מצב בית הגידול. במחקר בחנו קבוצות טקסונומיות שונות

. הביולוגיים חזור לנושא הסמניםראוי ל, נו תשובות חזקותי בידות נותנןהמחקרים אינשתוצאות 

תלויה במספר , ההתאמה של הקבוצות השונות כקבוצות סמן להצלחה או כישלון של ממשק

  :פרמטרים

 .קלות הזיהוי של המינים .1

 . או ספירה שלהםדגימה, לכידה, קלות איסוף .2

 .מידת הביטחון בה אנחנו יכולים להקיש על המשמעות האקולוגית של השינויים במינים אלה .3

לפחות לא , אפשר לומר בביטחון רב שאין קבוצה ברורה של מינים העונה על כל הקריטריונים

יונקים ועופות כנראה שאינם מגיבים באופן מובהק .  עדולםבקנה המידה המרחבי של אתר

שפרוקי יתכן י. אך קל יחסית לזהות ולספור אותם, לשינויים בממשק בקנה המידה של הניסוי

, בקנה המידה בו בוצע הניסוי, ם הטובים ביותר לשינויים באיכות בית הגידולהרגליים הם הסמני

דורשים חלקם  (ומאוד קשה לזהות את המינים השוניםעליהם אך קשה יחסית לאסוף מידע 

, קל. משמעות השינויים לא קלה לאינטרפרטציה, כמו כן. ) ברמה סיסטמטית גבוההיכולת זיהוי

אך המשמעות של ,  הכשרה פשוטה לזהות את המינים השוניםלאסוף שבלולים ונדרשת, יחסית

, מורכב וממושךאך הדיגום , הקבוצה שהגיבה מהר לממשק היא העשבוניים. השינויים לא ברורה

באזורים ש ,וצת סמן זו לא ברורה משמעות השינויים בקב–מעל הכל  .וזיהוי המינים אינו פשוט

  !מאות מינים בת עשרות ו,כך-היא עשירה ומגוונת כלאלו 

  ? האם אנחנו באמת יודעים מה הממשק משנה בשטח

האם אנחנו מבינים את . או שהרכב המינים השתנה, לאחר הכריתה מצאנו שמגוון המינים גדל

אנחנו נוטים לומר שהשינוי בהרכב המינים ? המשמעות האקולוגית של השינוי בהרכב המינים

לתנאים החדשים לפו הם תוצאה של התאמה נוספו או התחשוהמינים , הוא תוצאה של הממשק

הרי שההבנה שלנו , כיוון שלא בחנו מנגנונים הגורמים למגוון להשתנות. שהממשק יצר בשטח
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יביאו , במקום או במועד אחר, וקשה לקבוע עד כמה פעולת כריתה נוספת, מוגבלת לצד האמפירי

הביולוגיה של המינים על רב נדרש מחקר משלים . לאותן התוצאות כפי שקיבלנו בעדולם

כדי שנוכל לחרוץ מסקנות לגבי ההשפעה של , והיחסים בינם לבין עצמם ובינם ובין סביבתם

  .הממשק והמשמעות של התוצאות

מינים שקל יחסית , כלומר.  היא שבשלב זה חשוב להתמקד במינים סמניםהמתבקשתהמסקנה 

מעות השינויים באוכלוסיותיהם ושמש, לזהות ולאמוד את השינויים בגודל האוכלוסיות שלהם

אך ניתן לייצר אותה מתוך תוצאות , אין בידנו רשימה כזו עדיין, להבנתי. קלה לאינטרפרטציה

ובמיוחד אם , עדיין נדרשים דיונים מעמיקים לגבי מה המינים מסמנים. המחקרים בעדולם

ת נרשמו שינויים במספר קבוצו,  למשל.המינים האלה יכולים להוות סמנים גם במקומות אחרים

 הכדורניים Araneidaeהגלגלניים השפע היחסי של עכבישים בוני רשת מהמשפחות : ברורים

Theridiidae ומשפחת הערסלניים Linyphiidaeוחלקם שמרו על שפע ,  עלה מיד לאחר הכריתה

עכבישי השק (בשתי משפחות של עכבישים , לעומת זאת. גבוה ביחס לביקורת מספר שנים

Clubionidae  הקטועניים וGnaphosidae ( הצדים ללא רשת היתה ירידה בשפע בשנה הראשונה

חגבים הגיבו לכריתה , באופן דומה. אך שינוי זה לא נשאר בשנים שלאחר מכן, לאחר הכריתה

גם בין . והם מופיעים בכתמים פתוחים בשכיחות גבוהה הרבה יותר מאשר בחורש סגור, במהירות

תן להצביע על מינים שהופיעו בתדירות גבוהה בחלקות מהם נכרתו הצמחים העשבוניים ני

תיכוני בכלל ובשמורת חורש -האם נכוון את ממשק החורש הים תיכוני בחורש הים. המעוצים

במיוחד בחרתי בהם משום שהכשרה הנדרשת להכיר חגב  (עדולם בפרט על פי מספר החגבים

יש לבחון שוב את התוצאות בעזרת , שלב זהב? )מכלל היצורים החיים בחורש היא קצרה ביותר

ולהכריע אם השינוי בשפע שלהם , מומחים כדי לזהות את המינים שהגיבו בצורה הבולטת ביותר

  .הוא זה שעל פיו יש לבצע ממשק בחורש

  ?האם המחקר צריך להיות ארוך טווח

ין בין שטח שעבר ייקח כנראה עשרות שנים עד שנגיע למצב בו לא נצליח להבח, כפי שנכתב למעלה

לא ברור לי מה ,  אבל,מעניין יהיה לעקוב אחר התהליך. כריתה בניסוי לשטחים אחרים בעדולם

 אחרי הקשר שבין הכריתה למגוון המינים ארוך טווחמעקב . נלמד ממנו על הממשק הנחוץ בחורש

 שלי ההערכה, אולם בעקבות תוצאות המחקרים עד עכשיו, יכול להוסיף ידע על צרכי הממשק

והשינויים המרכזיים יהיו , היא שהשינויים במגוון בשטחים שעברו כריתה יהיו קטנים יחסית

היתרון בהמשך מחקר ארוך טווח בהינתן שאלות ,  לכן. ובמגוון הנופיבנה העצים והשיחיםבמ

  .דורש דיון מעמיק על מטרות המחקר, המחקר הקיימות

אבל , את חלקם נצליח להסביר. ון המינים בחורשברור לנו שיהיו שינויים במגוון הנופי ובמגו

הסיבה המרכזית היא שפרט . באשר לרובם נצטרך להפעיל שיקול דעת ולבסס השערה מלומדת

הצעתי היא להתמקד יותר בניטור שינויים לאורך . לשינויים במגוון המינים כמעט ולא מדדנו דבר

ולהוסיף על , ופים וברמת מגוון המיניםברמת מגוון הנ,  עבר מניפולציה ניסוייםשלאזמן בחורש 

מעניין לציין שהמחקרים השונים לא הצביעו באופן חד על חוסר במדידה . [כך משתנים סביבתיים

חשוב לבחון את השינויים בחורש לאורך זמן ולבחון את הקשר שבין , כלומר. ]של משתנה מסוים

להשקיע יותר בניטור שאיננו , ת במילים אחרו–שינויים אלה לבין שינויים סביבתיים אחרים 

יש .  בסביבה ובמגוון הביולוגימכוון על פי היפותזת מחקר כלשהי אלא מחכה לשינוי בלתי צפוי
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וגם לא החלטנו איזה משתנים , לזכור שאיננו מודדים היום משתנים סביבתיים באתר המחקר

  . צריך למדוד

  סקאלה

קנה המידה , אולם). ת בגודל דונם אחד ויותרחלקו(הניסוי בעדולם היה בקנה מידה גדול יחסית 

המשמעות , לפיכך. והוא למעשה השמורה כולה, שמעניין את מנהל השטח גדול הרבה יותר

ונותנת תמריץ , המרכזית של תוצאות הניסוי בעדולם הן שהכריתה מביאה לידי שינויים במגוון

בלי צורך , לכן. רת טווחקצ, בדרך כלל, ההשפעה של הכריתה. למינים הזקוקים לשטח פתוח

מנהל השטח צריך להסתפק בבחינה של השינויים בכיסוי הצומח , להבין את משמעות השינויים

הרי שמנהל השטח יכול להסתפק , אם יש מדי פעם שרפה הפותחת קטע חורש, למשל –בשמורה 

הם בעלי , להאו המנגנונים הגורמים לשינויים הא, המשמעות הביולוגית של השינויים במגוון. בכך

 ).Habitat heterogeneity(שעיקר יהבו הוא לשמור על מגוון בתי גידול , עניין פחות למנהל השטח

אין (השאלה האם שימור מגוון בתי גידול הוא אמצעי מספיק בכדי לבצע שמירת טבע טובה 

  .נשארת פתוחה) הגדרה מחייבת למושג זה

ומנהלי השטח נמנעים ,  השרפותדויק שליש רישום מ, ריקהדרום אפתיכוני של -חלק היםב

, ההיגיון שמאחרי שיטת ממשק זו. מלכבות את השרפה אם השטח לא נשרף תקופת זמן ממושכת

אך שרפות , הוא ששרפות תכופות מזיקות לשטח, העולה בקנה אחד עם הכתוב בפסקה הקודמת

נים להתחדש מדי ות לכתמים שוומאפשר, מדי כמה עשרות שנים מעלות את מגוון בתי הגידול

אך הנוף , ביוטיים בשטח-אמנם מנהלי השטח משקיעים מאמץ רב בניטור מינים ומשתנים א. פעם

החלטות בקנה מידה גדול , כלומר. על פי המאמץ המושקע בכיבוי שרפות, במידה רבה, נקבע

  ?האם ממשק כזה מתאים לישראל. מכתיבות את רוב החלטות הממשק, יחסית

  ?לאן צריך להמשיך

מדוע . !)אבל עם הרבה מאוד ידע (לנקודת הפתיחה, במידה רבה, הגענו, לאחר שנות מחקר אחדות

  : זו הלנקודשוב חזרנו 

 . לשמורת עדולם לנו להחליט מהם יעדי הממשק המפורטיםולא עזרים המחקר .1

וגם לא ,  ממשק להפעילכליאיזה טוב יותר איננו יודעים , מתוך תוצאות המחקרים השונים .2

 .עוצמה ובאיז

למרות שהתקווה היתה שנצליח לקבל תוצאות חזקות , אנחנו חוזרים לעסוק במינים סמנים .3

 . ללא שימוש בהםשיצביעו על איכות השטחיותר 

אפשר ורצוי להתווכח על איכות .  האלה הן תוצאה של סינתזה של ידעחובה להדגיש שהמסקנות

סברות "ולא מתוך ן על בסיס של ידע אך צריך לזכור שהמחקר אפשר לקיים את הדיו, הסינתיזה

לפני שממשיכים במחקר צריך לברר , אולם.  המחקר שנעשה חשוב ביותר,לכן. לא מבוססות" כרס

לא עוזר לנו בהבנת יעדי , יסודי ככל שיהיה, המסקנה המרכזית היא שמחקר. נקודות רבות

הבנה , ידע קיים בעזרת איסוף מות להיות מגובשותצריכמטרות הממשק .  המקומייםהממשק

 המחקר ).מנהלי שטח, מדענים(וקביעת מטרות על פי חוות דעת של מומחים , וניתוח של המידע

מסקנה זו צריכה . ארציתהאזורית והוי המדיניות של שמירת הטבע ברמה ו קלא יעזור בקביעת

  .המחקר בעדולםהממשק ולהנחות אותנו בדיונים על עתיד 
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בפורום רחב , ן להיות נדוךצרי,  למחקר אקולוגי ארוך טווחתראכ, בעדולםהנמשך כיוון המחקר 

תוך התייחסות לתמונה , על פי התוצאות המוצגות בלקט פרסומים זה, של מדענים ומנהלי שטח

בהחלטות מרכזיות , במידה רבה, המשך המחקרים תלוי. הכללית המתקבלת מהמחקרים השונים

אולי , וגם בהסתכלות רחבה יותר, עדולםשנקבל ביחס לממשק החורש הים תיכוני בשמורת 

  .תיכוני בישראל-אפילו בקנה מידה של כל האזור הים

  

   תודות

 תודה מיוחדת ,כמו כן. אני מבקש להודות לכל המדענים שתרמו למחקר באתר המחקר בעדולם

   .לגרסאות קודמות של פרק זה על הערות מועילות  ולאפרת שפראבי פרבולוצקי' לפרופ

של המשרד להגנת הסביבה אפשר את אחזקת אתר המחקר וכך גם את כתיבת פרק מענק מחקר 

  .זה


