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 וא:מב

כמכרסם נפוץ הגורם לעיתים נזקים כבדים  ץרכר באומ( Microtus socialis guentheriה )ן השדנבר

 ,Bodenheimerלגידולי שדה ולשטחי מרעה. התופעה נחקרה במשך עשרות שנים ע"י בודנהיימר 

ו עליות וירידות תלולות בצפיפות אוכלוסית הנברנים בשטחים משרנ 1950 -ל 1930ן יב(. (1949

בוה מאד כל עשר שנים בערך ושיא משני בשנה חמישית, כאשר ג הכלוסיוא המעובדים. הסתמן שיא

 50 -ה תונשבשנות השפל הנברנים כמעט נעלמו משטחים מעובדים. במכת נברנים גדולה בתחילת 

גרעינים מורעלים בתאליום, שגרם להשמדה של אוכלוסיות  י פיזור"רחב בהדברה ענ ושימנעשה ש

שנים לאחר מכן לא דווח  תורשך עשמב(. Mendelsohn ,1973ים )נברנדורסים וטורפים הניזונים מ

על תנודות קיצוניות באוכלוסיות נברנים ברחבי הארץ. מאז דווח בעיקר על נזקים לגידולים ברמה 

 ול מקומי ע"י פיזור פתיונות מורעלים בחמרים שונים. פ, תוך טיתבשטחי אספס דבמיוח מקומית,

 

ים של נברנים לשטחי מרעה בהיקף של מאות אלפי דונם, דבכזקים נ לראשונה עוח לדו 1985ת בשנ

ם. דוק םשרבעיקר בגולן. התברר שבשנה זו הגיעה אוכלוסיית הנברנים באזור זה לשיא שכמותו לא נ

ר הקמל לרעיה בקיץ ובסתיו, ובעקבות כך עלות גבוהה של גיסול מאחשוניים התבטאו בהרא הנזקים

ות הנברנים התפתחו מוקדם יותר והגיעו לצפיפויות שיא לוסי. אוכאלה תוספות מזון מוגש בעונות

ות מרעה קלחב ואחורים לדונם( בחלקות סגורות מרעיה בגליל ובגולן,  2000 - 1000גבוהות ביותר )

ה הושמדו כליל לא קומותמב(. Noy-Meir ,1988תקופה ארוכה ) בד במשךלרעיה קלה ב ההן היתב

שנתיים דו  -הבולבוסין ובמקומם התכסה השטח בחד תרוושעם יהושנתיים הגב-הדגניים החד

 הערמהצפיפות אוכלוסיות הנברנים בשטחי  1985פסיגיים, בעיקר מצליבים ומורכבים. בקיץ וסתיו 

-)צוק 1985/86כל שהיא, ונשארה בשפל גם בעונת הירק  ה הדברהלות, בלי שהופעירהבמ גולן ירדהב

נוי שגרמו הנברנים בהרכב צומח המרעה, הפחתה בדגניים השירמון ולוריא, דו"ח שלא פורסם(. 

 תליפגבוהים, השפיע לרעה על כושר הייצור של השטחים במשך מספר שנים נוספות. לאחר נ

 ברנים בגולן ונזקיהם בשטחי מרעה.נוסיות הלעקב אחר אוכמ משךנא וכלוסייה לאה

 

ם אחדים בגולן. נראה כי ירוזעה בארמ שוב פעילות של נברנים בשטחי צפתהנ 1996יב באב

נערך סקר נזקים והתברר כי  1996האוכלוסיות התרבו והתפשטו במהירות לשטחים שכנים. בקיץ 

בכל האזור נאמד בקרוב  קזו. הנז הלרעיה בעונ מיועדה מאגר הקמלל דבכ קבמשקים רבים נגרם נז

)מרעה קשת, יונתן, ת זרחיוהמ כזיתמליון ש"ח. הפגיעה היתה קשה ביותר ברמת הגולן המר 2 -ל

עד, מרום גולן ובשמורת הטבע גמלא(, וכן באזור בית המכס -רמת מגשימים, מבוא חמה, אלי

ביים, שמורת דות המעררים של המורחאזורים כלל לא: א וא תוחבמורדות המערביים. נפגעו פ

 יהודיה וצפון הגולן.



 

ת של נברנים ברוב שטחי המרעה כרינ עילותפ ההתברר כי עדיין הית 1996רכו בסתיו שנע וריםבסי

שנפגעו ואף היו מוקדים חדשים בשטחים שלא נפגעו בתחילת אותה שנה. זאת בניגוד לתופעה 

האוכלוסיות בכל האזור  התמוטטו בסתיו כברר אש, כ1985 -ודמת בקה םינרשנצפתה במכת הנב

וחפורים וחשופים ים חורריו מלן השטחי מרעה רבים בגו 1996לצפיפויות נמוכות ביותר. בסתיו 

כמעט לחלוטין מקמל דגני. היה חשש כבד כי לא נותרו זרעים של דגניים בשטח וכתוצאה מכך גם 

ע מיד ע"י אוכלוסיות גנבט ייפיכב, והמעט שרהוב תמוהיה דל בכי האבה ייצור המרעה בעונת הירק

ת הנברנים סיווכלוחר אקב אהנברנים שנותרו בשטח. לכן הוחלט על הקמת מערך של תחנות מע

ואחר התחדשות צומח המרעה. מטרת המעקב היתה לספק למדריכים ולמגדלים באזור, מידע שוטף 

 רך בהתאם.יעהל םומעודכן על נזקי נברנים למרעה הצפויים ולאפשר לה

 

ין הבנה מליאה לגבי התהליכים האקולוגיים הטבעיים המבקרים את אוכלוסיית יעד לנו ןאי

נעים ממנה לממש בכל שנה ושנה את פוטנציאל הריבוי הטבעי העצום מוהו השפל תונהנברנים בש

הטבעית  הרקבה שלה. עוד פחות ידוע על התהליכים המאפשרים לה מפעם לפעם "להימלט" מן

תיים לרמת מכה אזורית. הבנת תהליכים אלה, ופיתוח יכולת ננה או ששעצמה תוך  תאנות" בלו"

תחומי -נברנים אזורית, מחייבת מחקר אקולוגי רבת וסיואוכלצות לחזות מראש ולמנוע התפר

 משולב למשך מספר שנים. 

 

 :רקחות המרטמ

חן את מגמת בולא המרע טחינברנים בשה תייסולן סדיר אחר התפתחות צפיפות אוכפואקוב בעל. 1

 עיה. רה האוכלוסייה )עליה, התייצבות או ירידה( בזמן אמת כבסיס להחלטות על ממשק

דשות צומח המרעה )מבחינת כיסוי והרכב מינים( בשטחים שנפגעו ע"י נברנים התחאחר קוב . לע2

 רנים.בנות הליהנובע מפע הערמל בדרגות שונות ולאבחן נזק כמותי ואיכותי אפשרי

חסי גומלין בין דינמיקה של אוכלוסיות נברנים לבין צומח המרעה, כבסיס לתכנון על ימוד . לל3

 קים בעתיד.זנ צמצוםו הבקר

 

 ים:ומרות וחשיט

סדיר אחר התפתחות צפיפות אוכלוסיית הנברנים והשפעת הנברנים על קב צע מעמבו 1996מאז 

במשקים שונים הפרוסים ברמת הגולן, ע צובמצומח המרעה )מבחינת כיסוי והרכב מינים(. המחקר 

 הגליל העליון והגליל המזרחי. 

 

 וכלוסיות הנברנים:ות אתפתחא. ה

משקים )קשת, יונתן,  8 -תחנות ספירה קבועות בחלקות מרעה מייצגות ב 13ו בצוהאשון ר בבשל

חי טשוך תב אשר נמצאו ולא תועד(. בשתים מתחנ-מרום גולן, שניידר, מגשימים, שמיר, שניר, אלי

בצע את הסקר. בשלב שני הוצבו חתכים נוספים ברמת מגשימים ובחוות כרי דשא לתן היה יאש לא נ

 בחלקות סמוכות להן הנמצאות ברעיה.  יה ולרע ורותהסג בחלקות

 

פעילים של נברנים הינו מדד טוב לצפיפות אוכלוסייתם בזמן נתון. ספירת החורים רים ר חומספ

מ' אחת לחודשיים, במידה והיתה  200ו מסומן באורך לאורך ק מ' 1 חבורפס קבוע בב תישענ



קב מתוכננת להיות מוגברת ים תדירות המענרבית הניסומסתמנת עלייה משמעותית בגודל אוכל

בהתאם לצורך. וידוא החורים הפעילים נעשה ע"י סתימת החורים בפס וספירה חוזרת של מספר 

(. הנתונים מן השטח סוכמו מיד לאחר ביצוע רודנהיימבימים )שיטת  6עד  4תחו לאחר פנש םירהחו

ה היתה להיות התראה על כך אמור היוסיאוכלדל ההסקר ובמידה והיתה עליה משמעותית בגו

 מדווחת  למדריכים ולמגדלים. 

 

 

 ומח המרעה:ות צתחדשב. ה

אורטל, , קשת יונתןיר, )שמ םמשקי 6 -חלקות מרעה ב 15 -קבועות למעקב צומח, ב חנותת 28בו הוצ

ל כב. יצגות דרגות שונות של נזקי נברניםכמי 1996 -ת מגשימים ומרום גולן(, החלקות נבחרו במר

ת חורי הנברנים )פעילים + לא פעילים( בפס קבוע המסומן בשטח. בכל פס בכל מדדה צפיפונ התחנ

 (.אימ - חה )אפרילירפה איתחנה נימדד כיסוי והרכב המינים של הצומח בש

 

ון של התחנות למעקב צומח בהתאם לפריסה המחודשת של תחנות הספירה כע עדבוצ 1999יב באב

זו הרכב הצומח ושעור הכיסוי של המינים השונים  אלו נבדק בשנה תונם. בתחינרהקבועות של הנב

 על מנת לבדוק את הקשר שבין הצומח ורמת פעילות של הנברנים בשטחים השונים.

 

 אות:תוצ

ת שיא מבחינת צפיפות אוכלוסיית הנברנים ה שנתיה 1996ת נשהנברנים: ת ייסולוכאתחות תפה

ל נברנים לדונם בחלקות מרעה מייצגות. ים שליערים פוח 2000 - 1500 בגולן. בשנה זו נספרו בין

למרות השונות הניכרת בדינימיקה של אוכלוסיית הנברנים בין חלקות המרעה השונות בגולן, 

. בינואר 1997כבר במהלך עונת הירק של  םהפעילי םבצפיפות החורי יתלירידה כל תמגמ התנצפ

לדונם( אך נמוכה  1000 -ל 230והה למדי )בין ן גבעדיייתה , צפיפות החורים הפעילים ה1997

(. מגמה זו של ירידה נמשכה לתוך 1)איור  1996 -משמעותית ביחס לצפיפות המצטברת המרבית ב

חורים  100סיה בד"כ לא עלתה על ולת האוכופדצמבר צפי ועד וסטזו ומאוג הנש לש העונה היבשה

שארה נמוכה יחסית ונשארה ים בגולן עדיין נהשונרים באזואוכלוסיית הנברנים  1998לדונם. במשך 

 (.2)איור 2000 -ו 1999כזו גם בשנים 



ובמהלך  1996 -עילים לדונם( במשקים מייצגים בשיא ההתפרצות בפ)חורים  םנברני תפויצפ. 1ור אי

 .1998 -ו  1997השנתיים העוקבות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המרעה בגולן. מספר החורים  א היה גידול באוכלוסיית הנברנים בשטחיל 1999 תשך שנמכאמור, ב

-מגשימים תמה ורטראנד-תן, קשתנוי)  השוהפעילים היה זניח ברוב האתרים שנדגמו מלבד של

 - 100תר באופן יחסי ושם נמצאו ה יוגבוהיתה מאי רמת הפעילות ה -מגדל( בהם בחודשים פברואר 

בצורה משמעותית  חורים לדונם. אך גם באתרים אלו ביולי נמצאה ירידה ברמת הפעילות 170

וכלוסיית הנברנים גידול באכי לא חל א מצנ 2000. גם בשנת 30ומספר החורים הפעילים לא עלה על 

נמצא כי במספר אתרים ישנה  2002 -ו  2001הוצבו בחוות כרי דשא. בשנת ות שהחדשנות כולל התח

לים של הנברנים שבאופן כללי מספר החורים הפעי עליה מקומית במספר החורים הפעילים. למרות

  2003בשנים אלו בד"כ היה נמוך, נמצאו עליות מקומיות בשני אתרים באזור יהונתן וקשת. בסוף 

 ( החלה להסתמן מגמה של עלייה בכמות החורים הפעילים במספר רב של משקים.2)איור 



 2003 - 1998נברנים )חורים פעילים לדונם( במשקים מייצגים ברמת הגולן בשנים  יפות. צפ2ר ואי
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ה ירידה תפצנ 1996שנת ב םעו ע"י נברנישנפג תוחנתבועי נברנים: גשטחים פבעה המר תושחדתה

לשהי של הדגניים הגבוהים. דגניים אלה מהווים מרכיב ה כה בו נביטה או הצציתשהח באחוז השט

ע"י מעט  ועגפנשעיקרי של יבול הירק הזמין לבקר בחורף ובתחילת האביב. נמצא כי במקומות 

רגיל בכל ה בו המצהז. 1997מן השטח בחורף  95% -ם בלמעלה מייטי דגנבנהופיעו  1996 -נברנים ב

מקומות  בהם פגיעת הנברנים היתה ירידה רבה בנוכחות ברנים. בלא נם לשניב וןצפשטחי המרעה ב

ה צק תלבגמשטח המרעה. מצב זה גורם כמשוער לה 70% - 50%  -ל 1997נבטי הדגניים בחורף 

ם ברני"י נמרץ, בהתאמה למידת הפגיעה ע -נואר י חודשיםב איסוף המרעית הירוקה ע"י הבקר

ל הירק הכללי בין שטחים שנפגעו פחות בוסוי ובייר בכהפעצם טמהצב ונה הקודמת. במהלך האביבע

 ןימאי ניכרו עדי -. עם זאת, גם בשיא הצמיחה והפריחה באפריל 1996 -או יותר ע"י נברנים ב

ונת וף ע, עדיין היה בס1996 -ע"י נברנים ב הבמידה רב בהרכב המינים. בחלקות שנפגעו יםלדבה

המרכיב העיקרי במרעה היה של צמחים הם ים, ובלגדו דגנייםל ש תרכיסוי נמוך יו 1997של  הירק

פסיגיים שתפסו את השטחים שהתפנו מאותם דגניים. במיוחד בלטה התופעה בשטחים נרחבים -דו

המצליבים והמורכבים וכן בנוסף גם  תממשפח םיאזורים בגליל, בפריחה של צמח מהכבו ןלובג

, שנה לאחר 1997 -טו במרעה בשל ים אלו אשרצמח יניממם בי, שלמון יפואי ועוד. ר, פרגנאה כנאיע

מכת הנברנים, אינם מועדפים כמזון ע"י הבקר בעונת הירק ותרומתם למאגר הקמל יציב בקיץ 

ומח בגלל התארגנות מחודשת של צ ו סקריעצלא בו 1998יים הגדולים. בשנת גנדה לש ופחותה מז

בר התאושש מהתפרצות כוני עשבמח הוצהנמצא ש 1999שנערך באביב סקר קר. בהמח קבוצת

וכי תדירות הופעתם של מיני הדגניים השונים שוב היתה גבוהה וכך גם היה המצב  1996 -הנברנים ב

 והלאה. 2000משנת 

 



 נות להמשך המחקר:קסכום ומסי

נערך סקר נזקים והתברר כי במשקים רבים בגולן  1996 -נה בים האחרוצות הנברנראחר התפל

א מבחינת צפיפות יהש תבשנ. זו ההמיועד לרעייה בעונ קמלמאגר הלכבד זק רם נגנ ובגליל

 הערמים של נברנים לדונם בחלקות ליערים פוח 2000 - 1500 אוכלוסיית הנברנים נספרו בין

 םגמת ירידה כללית בצפיפות החורי( נצפתה מ1997)שנה העוקבת ה לךמהיצגות. אך כבר בימ

ות פבשה של שנה זו ומאוגוסט ועד דצמבר צפייעונה ההתוך ה לנמשכ הדשל ירי מגמה זום. הפעילי

מוכה ואף פחותה מזו נמצאה בשנים נצפיפות . חורים לדונם 100וסייה בד"כ לא עלתה על להאוכ

 כבר בעונה השניה שלאחר התפרצות הנברנים. הראשוני שבוני חזר למצבוהעח ומ. הצ2002 - 1998

החלו להצטבר  2003נמצאו עליות מקומיות במספר החורים הפעילים. בסוף  2002 -ו 2001בשנת  

תוצאות על עלייה במספר החורים הפעילים במספר משקים רב. תוצאות אלו הובילו אותנו להחלטה 

 הגביר את קצב הדיגומים ולהגדיל את מספר ההחלקות הנדגמות. יש ל 2004-שב

 

שניידר( נרשמו  –תל מחפי, כנף  –הראו שבמספר משקים )מרום גולן  2004-תוצאות ראשוניות מ

. 1996-חורים לדונם, שמשתוות בחומרתן לתוצאות שנמדדו בהתפרצות ב 1500-2000צפיפויות של 

מת סירין, ומאזור בני יהודה על היקפי פעילות נברנים גבוהים בנוסף הגיעו עדויות מאזור שרונה ור

מאוד. להערכתינו, אלו סימנים ראשונים לגל ההתפרצות הבא, שעלול להתרחש בטווח של השנה 

הקרובה. הנושא הוצג ביום עיון לבוקרים, והוגשה בקשה לביצוע מחקר יישומי שיבחן אפשרויות 

 .להקטנת היקפי הנזקים הצפויים להיגרם
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