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  ר:יצקת

י� הפתוחי� והרעיה בה�. ההבדל נטרסי� בי	 ייעור השטחיי� ניגוד איק יכאה היה בר נרעב

ה בייצור הצומח העשבוני כתוצאה מנטיעה עיגפמ ובגישות נבע מכ� שהמגדלי� מצד אחד חשש

י סגירה מוחלטת של השטח ע"� ולידלגת נוואשני� הרבשצפופה של עצי� והצור� בהגנה עליה� 

בשתילי� הצעירי�  י�יל בעלי החש שהק העגימפ שוני� חשערל הרעיה. מצד שני, היעגוהוצאתו ממ

לוב מרעה ויער היא הכנסת שית דקהמרכזית להצ הביסה של העצי� ע� פתיחת השטח לרעיה.

מיני� של עצי� אשר לה� יש מקו� במערכת המרעה לצל ומזו	 ותורמת לניצול השטח בנוס� ג� 

ת שטח למרעה ויער על מנושי וב שימשלשרות לאפת הא קודבלהיתה ר לתיירות וטיול. מטרת המחק

ות כרי דשא בה בחו עתבצינה נופית. המחקר המבח ה	ו כלכליתבחינה להעלות את תרומתו ה	 מ

ריפה לקליטת העצי� ח הבלגמ הצומח העשבוני בשטח שולט. הקרקע הרדודה והרעיה בשטח היוו

נית קבועה מראש כות פיה לז ור לביצוע הניסוי. בשטחיעדונ� לי 100ולהתפתחות�. הוקצה שטח של 

ות נש 5 �שמבצי� מ	 המיני� הבאי�: אלו	 תבור, אלה אטלנטית, חרוב מצוי ושיז� מצוי. ניטעו ע

י�. כ	 נבדקה השפעת השונהמחקר נבדקה רמת ההישרדות וקצב התפתחות� של העצי� מ	 המיני� 

ח של החרוב  מוציוהברמת הקליטה, ההישרדות 	 רעיה של פרות וסוסי� על העצי�. נמצא יתרו

 תיני� אלו ג� לא נפגעו מ	 הרעיה. קצב ההתפתחות של אלו	 תבור ואלה אטלנטיוהשיז� המצוי. מ

היה נמו� יחסית וה� נפגעו בצורה בינונית מ	 האכילה ע"י בעלי החיי�. לפי התוצאות נראה כי נית	 

בסו� החור�  �קייתיעה. א� הרעיה צריכה להנטלהכניס בקר לשטח הנטיעות חמש שני� לאחר ה

העשבוני עשיר ומועד� ע"י הבקר ובה אלו	 תבור ואלה אטלנטית נמצאי� בתקופה בה הצומח 

.בשלכת



  אור הבעיהא ותובמ

  

הפתוחי� והרעיה בה�. ההבדל  טחי�נטרסי� בי	 ייעור השיי� ניגוד איק יכאה היה רנ רבעב

וני כתוצאה מנטיעה שבהעח ה בייצור הצומעיגפמ וששח בגישות נבע מכ� שהמגדלי� מצד אחד

י סגירה מוחלטת של השטח ע"� ולידלגת נוואשני� הרבשעצי� והצור� בהגנה עליה� צפופה של 

שתילי� הצעירי� ב יי�ל בעלי החש שהק העגימפ שוני� חשערוהוצאתו ממעגל הרעיה. מצד שני, הי

נסת הכא היהצדקת שילוב מרעה ויער ל המרכזית הביסה של העצי� ע� פתיחת השטח לרעיה.

� מקו� במערכת המרעה לצל ומזו	 ואפשרויות ניצול השטח בנוס� ג� מיני� של עצי� אשר יש לה

  ל. טיוולתיירות 

  

עור חלקי� משטחי המרעה הפתוחי� בה� הצומח העשבוני עשיר. ביי ה חשיבות רבהישנ

כדי  ו�ת צעור שטחי� אלו יכול להתבעיי. �ייחה יללבע ומזו	 ביטוי בצל חשיבות זו באה לידי

 אמצ �א) Sibbald  )1995המרעה.  כתערמו� בקש מי� הר לאשצי� הכנסת מיני� שוני� של ע

לא ת לחקלאי בנטיעת עצי� בשטחי מרעה עשבוניי�. נמצא כי כאשר עצי� שוני� נותרוי מי�יישק

יה�. במחקרי� שבוצעו חתת ינובשעה חמוצה וני שלשצור הראייטעו בצפיפות, ה� לא פגעו בינ

 הלו	 יבול הצומח היא צית עחמת יא כמצנ) Duncan and Clawson, 1979יה ארה"ב (רנפוליבק

איכותו היתה גבוהה יחסית, זאת משו� הצל שייצר הע& ותרומתו עקב ג� וכ�  תויותר מסביב הובג

הה ובג תופיצפי כ ו) הראEasthman and Rose )1990 כ� לשמירת הרטיבות בקרקע. לעומת זאת 

כי מצב� ו ראהאר& ב� יחקרמעה תחת�. ת ריכוז השורשי� של צמחי המרא נהטישל עצי� הק

י� מוצלי�, בהשוואה לשטחי� חשופי�  ללא צל טחשבותר י י� היה טוביחה ילעהגופני של ב

)Silanicove and Gutman, 1992.(  

  

 ענ� התיירות ובמקביל ע�ת התגבר ע� העלייה בחשיבוקיימי�  מרעה שטחיור� בייעור בהצ 

יאלי� לייעור. ג� הבוקרי� לאחרונה, מודעי� נצטופ� היתוחפי� הח� המתמש� בשטסוכרה

כמו כ	 . לו� של השטח מלבד למרעה לבעלי החיי�, ג� לתיירות וטיוסיצול נבנת הקיימות ויורשפאל

  פי� לגמרי. שוחי� הפתוחי� כאשר ה� חטהש �תול אש תתיירוית לסחילערכ� הנמו�  �יעה� מוד

  

יפוח הע& הבודד ובמקביל פיתוח שיטות טבר תיו רבה ההשקע צי� ע�על שפה ופצעה לא נטי

ירי� בשלבי� הראשוני� שלאחר נטיעת�, או לחילופי	 ממשק עחיי� על שתילי� צה ילעב הגנה מפני

 � בשטחיגיעור, יב �רוצי�. הליעפ העפשר נטיעות של עצי� בשטחי מרה לארעיה מתאי�, עשוי

 	הוי� המשפיעי� ה	 על התפתחות� מיני� שוני� של עצי� והגורמ קתדיבל ליבוה, ינוהמרעה העשב

  .יתונשבעה יתמרעהור של יצהי תמר לע



  ות המחקר:מטר

  

ב שימושי שטח למרעה ויער על מנת להעלות את תרומתו ה	ולשיקת האפשרות לדב  א. 

  ותיירות) וה	 מבחינה נופית. הערחינה כלכלית (מבמ  

 לש היהמיוער מפני הרע הדרוש לסגירה זמנית של השטח מ	הז� וצמציקת האפשרות לדב  ב. 

  י חיי� בו.לבע

מיני עצי� שוני� בתנאי בית גידול של מרעה עשבוני ל שת דושרהיהול גידוהיקת קצב דב  ג.

  בגליל המזרחי.

  וני�.שעל העצי� הצעירי� מ	 המיני� ה הייקת השפעת הרעדב  ד. 

  

  

  

  �:ריות וחומשיט

  

  המחקר: חטש

ה בי� עורו דונ� 14,500 ' עת על פני שטח של כת בגליל המזרחי, משתרמוקמשא המד ית כרחוו

ית ומופעלת ע"י מנהל המחקר החקלאי. משלתמ ברשות אתמצה נווחה. רקראש ב 800 'ו� כיכ

ח שנתי (בתה המיקריפטופיטית), השטח חשו� והצומ'צומח עשבוני רב ה שלהשטח מאופיי	 בשליט

  . מועט עוצה בומה

  

הנטיעות במרעה ובו נבדקו המיני�  יוסינ עוציבל המשטח החוו דונ� 100 ' כ לח ששט קצהוה

שכיחי� באזור המחקר ו צי� אלי. עצומ וברחוי צומ טית, שיז�נהבאי�: אלו	 תבור, אלה אטל

 �ניא ולעצי� א ).1991דות	 ודני	, '(הגליל המזרחי) ומתאמי� לתנאי בית הגידול של השטח (פינברו	

 כרי דשא, חוות חט"ל וביהודיה כי הנו� של תווחב תויפצתמ עחי מרעה, א� ידוכצמ� ושי� כימשמ

ר להניח כי ממועד נטיעת� של ביס כ	' למ 1.80ל שה הבקר עד לגוב כל ע"ינאמיה� ווד ואל צי�ע

 עוגלפ לי�יצת� מעבר לגובה האכילה של הפרה, בעלי החיי� הרועי� בשטח עלולפר העצי� ועד

חות�. א� על מנת להחזיר תפתהל ינושארה בור� להג	 על השתילי� בשלצ , ישכ�ה�. מכיוו	 שב

בי� שלשלה� במוח יהצ צבת קא דדועל �יש צורעה 	 למעגל המרתישנ ככל מהר שטחי� אלו

  המוקדמי� של הגידול.

  

  ת השטח:הכנ

 הפרצ. נקרב לשה סו מפני כנידרגוליסוי נח הטלש ישהגהיה צור� לשפר את ה הי ביצוע הנטיעלפנ

, דר� היקפית סביב חלקת הניסוי ודר� המחלקת את השטח לשתי מ' 800 ' גישה באור� של כ� רד

 חטשל רמ' ובמקביל הוכנס בג 1.5ת בגובה של שר ה גדרמקוחלקות משנה. בתוואי הדר� ההיקפית ה

 תוורביפור ה. ש1998& ו בקיעבוצ תיתהתש תהעצי�. כל פעולו תעיחפר את הבורות לנט רשא

בעבודה ידנית. כ	 הוקמה מערכת השקיה בטפטו� לכל  אוחר יותר, לפני הנטיעה,מ השענת� יחפתו

  השטח. 

  



  ה הניסוי:נבמ

� המעקב אחר שמנ" יזכניסויי� במקביל, א� רק ב"ניסוי המר רספבו מצוה רדומגה חבשט

 300 'ר� כל שנות המחקר. כאוכרו והשפעת הרעיה עליה� להוז� שיהעצ ינימ ותהתפתחות והישרד

 1998דצמבר  'מבר ובנוייקט לא נבדקו במסגרת מחקר זה. בנוספי� שניטעו במסגרת הפר� ציע

ניטעו לאור� שורות בכל פע� חמש עצי� מכל מי	  �יצעה. בעת המיני� השוני�רעצי� מא 714ו עניט

ודש) במש� כל הקי&. בחי� הראשונות קיבלו העצי� השקיה סדירה (פע� נשה תשווריות. בשלבמחז

 ולפיכל טב י�נימה 	אחד מ לכ. עזר אחת בלבד תקיישה �יהעצ ) קיבלו2002עית (קי& ביהרה בשנ

שתי בחזרות ע� חמשה עצי� בכל קבוצה. קבוצות העצי� השונות חולקו באקראי  ששב עיפומ

ס"מ.  1.5 ' 1 ר�מ' וקט 1.5 ' 1.0ה היה עיטבנ �יצעהבה ומצפו	 לדר� המחלקת). גו ו�רת (מדקוחלה

שטח ויכולת חפירת הבורות ע"י בתנאי ה לוית ההיא� ' מ x 10 8 י	 העצי� הואב עהטימרווח הנ

  בממוצע.  �נודל עצי� 12 ' 10כתוצאה מכ� היתה  הבגר. צפיפות העצי� בנטיעה
  

עיית בקר ע"י גדר רשת. במידה ויהיה המש� לתוכנית זו, רל חטשהל כ רגסנ	 ושלב ראשב ' הגנה

  ביב�. תתבצע בעזרת רשת אוסטרלית ס עיהרני ה פרטנית על העצי� מפגנה

  

סו עגלות גידול לשטח למש� מספר שבועות ופגיעת� בעצי� נהוכ 2002 ברפטמסב –ה יער

התקיימה רעייה של ארבעה סוסי� בשטח והשפעת� בסו� העונה על  2003הוערכה. לאור� כל שנת 

  מיני העצי� השוני� הוערכה ג� כ	. 

 �הירוקה בהתאה בעונ העשיד תעתלשטח בר הכנסת הבק זוקר חמ תינכתויהיה המש� ל הדימב

ישהו � רות וההפנ� יוכנסו ודל ג"ק 100  'גבוה מה יהי חיבול הצומר . כאשניובמצב הצומח העשל

  . (Gutman and Seligman, 1979)בשטח עד שיבול הצומח העשבוני ירד מרמה זו 

  

  �:בעצידות מדי

  הבאי�: ו. המדידות כללו את המרכיבי�טעשני� בצעו מדידות בכל העציהתנה בש� פע

� בוצעה לאחר סיו� פרוייקט הנטיעה במר& יצעה לשדה ראשונה ימד: תוחתתפקצב הה .1

ע� סיו�  1999 טוברעה באוקוצב ניהשה ידמדכנית. הת ילאחר מספור העצי� לפ 1999

ו וצעבש� ובהמ 2000ני ובדצמבר יועונת הגידול הראשונה שלה�. מדידות נוספות בוצעו ב

 עצי� בבסיס�הטר וק מדדנ. 2003בר מצדבו 2002 רבובדצמ  2001מדידות בדצמבר 

  �. הבוגו

  

 �יצעה עד מדידה צוינו העצי� שמתו ובהתא� חושבה רמת ההישרדות של מינימול בכ .2

  שטח. ב �ינושה

  

 רכי האומד	 היו בתחו�ע. היערהנית	 אומד	 פגיעה בעצי� כתוצאה מ	  2003 'ו �2002 ניבש .3

נזק בינוני כתוצאה  ' 2אכילה מועטי�,  ינמיס – 1, ללא סימני רעיה ' 0 רשאכ, 3 – 0ל ש

  ק רב לע& כתוצאה מרעיה. זנ '3מאכילה, 



  אות:תוצ

  

  נטיעה:התית ושיות הקמת התולע

ל ). גוד1דשא (טבלה 'להקמת התשתית לנטיעה והנטיעות בפרוייקט כרי ויותר� פירוט העלמצו

 רותוב 100 'בכו 1000ה יה קטויירהפ תסגרמר העצי� שניטעו סכ"ה בספ�. מונד 100 ' כ וניהח השט

זה. נית	 לראות כי עלות ביצוע הקמת חורשת  רקחמ תנוספי� שנחפרו ניטעו עצי� שלא במסגר

  לע& נטוע. /  165 'לדונ� או כ/  2000 'העצי� היתה כ

  

  דשא'יכרקט יינטיעה והנטיעות בפרול תהתשתילהקמת יות ולעהוט ירפ.  1ה טבל

  

  יר לדונ�חמ  ות לע  דהי עבומי  ותמכ  עולהפה  

  ש"ח)( ְ  ש"ח)( ְ        

  337  33700    'מ 2800  דר� תיצרפ  

  112  11232    'מ 2000  דור (עבודה)יג  

  115  11478    'מ 2000  דור (חומר)יג  

  151  15069    ורותב 1980  )ירת בורות (בגרפח  

  683  68292   252    העטינו תוריחת בותפ  

  538  53797    ונ�ד 100  יהרכת השקעמ  

  1,936  193,568      ה"ס  

  

  ל הנדרש לאחזקת� בשנה הראשונה והשניה שלאחר הנטיעהופייית העצי� והטקשה

על פני שטחי� נרחבי� יש לדעת ג� מה היק� עבודת האחזקה  זהוג מס קטי�ייצע פרובלמנת 'על

מחודש מאי � זה הושקו העצי ויאמור, בניס. כהנדרשת בהמש� ומה	 שיטות ההשקיה המועדפות

 תויעב ללג. בקיית עזר אחת בלבדהשה תנינ 2002ת שנב. 2001 'ו 2000, 1999י� שנבועד לספטמבר 

 י�עצל �יהמת קובצינורות הפלסטיק חל רת בוחי לת שוצנרת ופגיעב מי�ל הש ו�נממלח&  בעונש

ה נתותחההשקיה בי	 החלקה ה מתלא היתה אחידה. בעיקר התגלו הבדלי� משמעותיי� בר

ורה בנושא ההשקיה. מעבר לכ� שק ת האחזקה היתהדוברוב ע ).תינופצה( הנוילעלדרומית) ה(

את כנ	 יבת העצי� בעזרת חרמש מכני. יש לתבבס יבונשהע חהוסר הצומ 2002 'ו 2001בשני� 

ע"י חיות  ותהשקיית העצי� בצורה מיטבית תו� התחשבות ביעילות ההשקיה והפגיעות המתמשכ

  בר שונות. 

  

   �יצעה רדותשיה

י� הראשונות על רמת ההישרדות של כל ארבעת מיני העצי� שנע בפישהשר א המרכזי �רהגו

הקי&. כל העצי� מכל ארבעת המיני�  �שמשי� בשורבית ה תשנבדקו הוא מי� זמיני� בסביב

ו	. יש שהרא קי&המש� ו במתי) שנבדקו אשר לא קיבלו השקיית עזר (שלא במסגרת הניסוי המרכז

ודה ולכ	 ג� התיבשותה רד בוקע קרוהעי לד סואמ אדש'יזלתי בכרהבבאזור ת ועיטנה חטש	 שילצי

ישרדו ג� ללא  �יהשתילש ויכי') הסמ 1(> ותרעמוק י ורי� אחרי� בה� חת� הקרקעזמהירה. בא

  השקיית עזר בקי& בהחלט קיי�. 



  

הנטיעות. א�  חטל שכי טו� אשר נפרסה על פנפת טכמער זרתבע העצתבהה זי וסינב� העצייית השק

: א. לח& מי� נמו� באזורי� הגבוהי� יותר של השטח ה	ו תועיות מרכזיב תישמלה מערכת זו סב

גיעה של חיות בר (כנראה תני� "י פנרת הפלסטיק אשר נגרמו עצל קשי� �יקובסו� הקווי�. ב. נז

 תנמ לע יסת�.נת כאלא מנעה  ייסונת הקחל ביבס נהתקהוהרשת ש רדלי שפני סלע). גואוושועלי� 

�. א� ה� השקיה נפרדת לכל אחד מע �ריאזו'תת שהלשלח טשהההשקיה חולק  ילותיעפר את לש

תיי� בי	 החלקה הדרומית הנמוכה יותר והקרובה לראש וי� משמעלג� כ� עדיי	 נמצאו הבד

רדות של מיני שההי מתרחסות ליתהה 	כל. תקחור והמרתויפונית הגבוהה צה ההשקיה והחלקה

בחור� ו יטער נאש� צימ	 הע קלכל חלקה בנפרד. ח� לבהתא בשלב הראשו	 היתה �ינוי� השצהע

 תרמכי נמצא . 1999/2000חור� במתו והוחלפו בנטיעות צעירות יותר של אות� המיני�  98/9

 ותצאותה פי. ל55% (חמש שני� אחר הנטיעה) היתה 2003ת הכללית של העצי� בעונת שרדוהיה

 ליבע יז� וחרוב מצוי היוש שנבדקו� ינימה 	יהראשו	 מב בלשב כי, תוארלת	 ני 2ה לבטב תצגוומה

י שיז� צביותר ואילו רמת ההשרדות של אלו	 תבור היתה נמוכה יחסית.  ע ות הגבוהדרישההר ושכ

מש . חובכ� מוסברת העליה במי	 זה בשנה זו 2002מתי� לבלבו מחדש בשנת כ 2001 תו בשנפצשנ

ת של המיני� השוני�. השיז� המצוי כי ישנ� הבדלי� ברמת ההישרדו ראהנשני� לאחר הנטיעות 

ת הגבוהה ביותר ואילו מבי	 המיני� הנבדקי� אלו	 תבור היה בעל ינמצא בעל רמת ההישרדות היחס

  . )1ת הנמוכה ביותר. חרוב ואלה אטלנטית היו בעלי רמת הישרדות בינונית (ציור שרדורמת ההי

  

  העצי�:  תחותפתהצב ק

  עצי�:ה בהגו

 י, הינו נמו�עבטול� הדיגשל מיני עצי הבר, ג� כאשר ה� ניטעי� בבית  �תוחע כי קצב התפתודי

� נמצא לגבי מיני העצי� שנבדקו בניסוי זה. נמצאו הבדלי� משמעותיי� בקצב ג �סית. כחי

 יז�. לפישו תר, אלה אטלנטיותב 	אלו, רובחללי�: הכוו, חנבנ� שנישוה התפתחות בי	 מיני העצי�

עית לגידול� צימוח החרוב והשיז� היתה יונה הרבעבי לראות כ	 תני 3ה בלצגות בטומההתוצאות 

מת�, גובה� של אלה עו. לצעס"מ לשנה בממו 30 'הטובה ביותר. מיני� אלו הוסיפו לגובה� כ

בה� הממוצע של מיני גורב שנתי אחר  טבמב. נהתשה אול טעמכ בשלב זה רתבו לו	את ויאטלנט

מוח של החרוב היה הגבוה בצורה משמעותית מכל המיני� וני� נית	 לראות כי קצב הציש� היהעצ

 גבוהמ' בממוצע. קצב גידולו של השיז� ג� כ	 היה  2.5 'הגיע ל 2003) ובסו� שנת 2ר והאחרי� (צי

 �לו אלו	 תבור ואלה א מ' בממוצע. לעומת מיני� 2.0גובה� של עצי� ממי	 זה היה  2003ובסו

  לא גבהו מאז נטיעת�. ו טאטלנטית כמע

   



 'ו  2001 תונועב אוי בכרי דשסהמיני� השוני� בחלקת הני 	� מיהעצ לש תוהישרדהמת ר. 2ה טבל

2002.  

  
  2002 רדותחוז הישא  2001חוז הישרדות א  י	המ  קהלחה  

  64        65  ה אטלנטיתלא  ומיתרד  

  44        46  ו	 תבורלא    

  64        66  יצווב מרח    

  74        61  ז� מצוייש    

  47        51  ה אטלנטיתלא  וניתפצ  

  45        44  ו	 תבורלא    

  54        55  וב מצוירח    

  53        49  יוצמ �יזש    

    

עה ועד דצמבר יטנהמ אוני� בחלקת הניסוי בכרי דששה �יצהעני ימ לש תוההישרדרמת . 1 ורצי

2003  
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כרי ובצפונית בניסוי  יתרומהדני� בחלקות והש �עצי� מ	 המיניה לש עצומהמ ה�ובג. 3 בלהט

  יית התק	)טס ±ע צוממ(  2002 'ו 2001 שני�דשא ב

  

  הובג  הובג  בהוג  בהוג  	ימה

  02מבר צד  02מבר צד  01מבר צד  01צמבר ד  

  )"מס(  )"מ(ס  "מ)ס(  "מ)ס(  

  חלקה צפונית  חלקה דרומית  חלקה צפונית  חלקה דרומית  

  124 ± 46  125 ± 53  107 ± 50  117 ± 47  אטלנטית להא

  101 ± 41  114 ± 43  106 ± 35  112 ± 38  רתבו 	לוא

  200 ± 52  224 ± 62  172 ± 45  192 ± 52  ויצב מרוח

  116 ± 75  186 ± 102  115 ± 71  156 ± 86  ימצו �יזש

  

עה ועד יטנהמ אל העצי� מ	 המיני� השוני� בחלקת הניסוי בכרי דשש עצומ� המהגוב. 2 ורצי

  .2003 ברדצמ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  צי�:עוטר הק

בבסיס� נמצאה בכל ארבעת מיני העצי�, כולל האלות  �עציהטר וקב תמשמעותי תוספת

הו בשני� אלו. ג� קוטר� של העצי� מ	 המיני� השוני� היה שונה בי	 בג והאלוני� אשר כמעט שלא

 יהעצי� השוני� הראתה כי הגזע במינ וטרקאה בי	 והשו). 4 להב(ט החלקה הדרומית והצפונית

ה ביותר ביחס למיני� האחרי�. א� ג� א� בשאר מיני העצי� הגבו חרוב המצוי קוטר הגזע היהב

המיני� הנבחני�  בכל ס"מ מידי שנה 0.5 'קוטר הגזע היה נמו� יחסית לחרוב, נמצאה תוספת של כ

  ).3(ציור 
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שוני� בחלקות הדרומית ה בבסיס הגזע של העצי� מ	 המיני�ע וצממה �וטר. ק4ה בלט

  יית התק	)טס ± צעמו( מ 2002 'ו �2001  נייסוי כרי דשא בשנב ובצפונית

  

  יס בסב טרוק  יסבסב טרוק  סיסבבר וטק  סיסבב רוטק  	ימה

  02מבר צד  02מבר צד  01מבר צד  01צמבר ד  

  )"מס(  "מ)ס(  "מ)ס(  "מ)ס(  

  חלקה צפונית  חלקה דרומית  חלקה צפונית  חלקה דרומית  

  

  2.3 ± 1.0  2.6 ± 1.3  1.7 ± 0.8  1.8 ± 0.8  יתטטלנא אלה

  2.1 ± 0.9  2.8 ± 1.2  1.8 ± 0.6  2.1 ± 0.9  רבות 	לוא

  5.9 ± 2.0  5.9 ± 2.3  3.9 ± 1.3  4.2 ± 1.5  ימצו ברוח

  2.2 ± 1.3  3.5 ± 2.2  1.8 ± 0.9  2.9 ± 1.2  ימצו �יזש

  

  

עה ועד יטנהמ אי בכרי דשסול העצי� מ	 המיני� השוני� בחלקת הניש עצוממה �וטרק. 3 ורצי

  .2003דצמבר 
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  ת הרעיה:השפע

פה בה הצומח העשבוני יבש ואיכותו נמוכה יחסית, שהו פרות בחלקת בתקו, 2002מבר בספט

היוותה גור� תחרותי לקמל מבחינת  קהרוהית העצי� ועלו הניסוי למש� שלושה שבועות. בחודש זה

צי� בר, במסגרת מדידות העמצדהוצאת הפרות מ	 השטח, ב אחרל �. כחודשיירקבלעדיפות� כמזו	 

ומד	 אה. בוצע אומד	 של דרגת האכילהואכילה  יבחלקת הניסוי נרשמו העצי� שנראו בה� סימנ

קלי� ללא נזק,  הכילאני מסי – 1 'ו 0.5ת ה,  דרגולכיא נימסי אלל – 0ע בשיטה הבאה, דרגה צוב

כי אחוז עצי השיז�  אצמשל הנו�. נ זקהחלה יאכ – 3דרגה  י�,� קלקיז� נעלה יאכ – 2דרגה 

י אלה אטלנטית בעונה זו נאכלו צ). ע5(טבלה  רנאכלו על ידי הפרות מכלל העצי� היה נמו� ביותש

). המי	 שנפגע 4האכילה שלה� (ציור ת רגבדראות ג� לת	 יג� ה� פחות. פגיעה פחותה בעצי� אלה נ

מ	 העצי�  73% 'וב תימבחלקה הדרואלו י� עצמ 95% '. בבורת	 הא אלווהר תובצורה הרבה בי

מי	 זה היתה יחסית גבוהה. בעצי  לאכילה שהלקה הצפונית נמצאו סימני אכילה, כמו כ	 דרגת בח

ת של העלווה אלא שבירות של לוכיא י לא היוכצא מאכילה רבי� יחסית א� נ ינמאו סירנ החרוב

גרמה לתמותה או  �הי הפגיעה באה כני� לא נרשוי� הבמינהאכילה  תורמל הענפי� הנמוכי� בלבד.

  אשר אינו הפי�.לנזק 

  

הוכנסו ארבעה סוסי� לחלקת הנטיעות וה� שהו ש� לאור� כל השנה. בדצמבר בוצעו  2003 'ב

אומדני פגיעה בעצי� מ	 המיני� השוני� כתוצאה מאכילה. נמצא כי הפגיעה בשיז� מצוי וחרוב 

סוסי�. באופ	 חזק יותר ע"י ה ועאלו	 תבור נפגות� אלה אטלנטית ומהיתה נמוכה ביותר, א� לע

אומנ� רמת הפגיעה הממוצעת מצביעה על אכילה ע� נזקי� לא חמורי� לגבי המש� הצימוח של 

 .�  מיני� אלו א� סביר להניח שפגיעה מתמשכת כזו תעקב את התפתחות� לגובה בהמש

  

   

ת וקל) בח3 – 0.5ודרגת האכילה שלה� ( יהרע יה� סימנבנמצאו שי� צהעחוז א. 5 הבלט

  .2002שנת בשא דבניסוי כרי ובצפונית  תימוהדר

  

  )3 – 0.5לה (יאכ תדרג  לי� אכנ� עציז וחא  המי	

  תיפונצה חלק  תמיורד הקחל  ניתוצפ החלק  מיתדרו חלקה

  0.8  1.2  50  58  טיתאטלנאלה 
  רתבו אלו	

95  73  1.7  1.1  

  1.1  1.4  63  56  ימצו חרוב

�  0.8  1.1  11  15  ימצו שיז

  



בחלקת  2003 ' ו 2002המיני� השוני� ע"י הפרות והסוסי� בשני� ד	 הפגיעה בעצי� מ	 מוא. 4 ורצי

לה יאכ – 2קלי� ללא נזק, דרגה  הכילאני מסי – 1ה, לכיא נימסי אלל – 0גה ר(ד אהניסוי בכרי דש

  של הנו�)  זקהחלה יאכ – 3רגה י�, ד� קלקיז� נע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מסקנות:ו יו&ד

ה היא רבה ותרומתה באה לידי ביטוי ה	 מבחינת חורשות צל בשטחי מרע חויבות של פיתשחה

בעלי החיי� וה	 מ	 הבחינה הנופית. שטחי המרעה מגווני� ותנאי בית הגידול בה� שוני� לכ	 לא 

להיות על  כהיהיה נכו	 הדבר להציע מתכו	 אחיד לביצוע הנטיעות. בחירת המיני� המתאימי� צרי

זו נבדקו ארבעה מיני בר אשר הנ� שכיחי� באזור  דהפי תנאי השטח במקו� ולפי צרכי המגדל. בעבו

הנבח	 א� לא היו מצויי� בשטח הניסוי. אמנ� ידוע כי קצב הצימוח של מיני� אלו נמו� יחסית 

�בר  ניבשיקולי� הנופיי� נכנס המרכיב של אכלוס מחדש של מי למיני� כמו אקליפטוס, א

  מקומיי�. 

  

וי מצ ז�ישו תר, אלה אטלנטיותב 	אלו, רובחי�: שנבחנו במחקר זה, כולל �יבעת מיני העצרא

מנת 'וה� נבחרו בגלל המצאות� באזור. חמש שני� של מחקר בנושא זה היא תקופה קצרה על

טיפול ה תיירות) והנופית. א� בתקופה זו נית	 היה לעקוב אחרו הערלית (מכלכלבחו	 את התרומה ה

אחר קצב גידול� של העצי� מ	 המיני�  סות� של השתילי�, לעקבסבתהמינימלי הנדרש להצלחת ה

מנת לקבוע מדיניות לגבי הכנסה מחודשת של הבקר לשטח. בדיקת השפעת האכילה של ' השוני� על

 ובהפגיעה של בעלי חיי� בעצי� וידע כיצד ומתי נית	 ש תבקר או סוסי� נתנה ממד נוס� לגבי מיד

ל העצי� בפרוייקט זה כתשתית לצל לנצל את השטח ליעודו המקורי כמרעה. לגבי מידת תרומת� ש

  לבעלי החיי� עדיי	 מוקד� ללמוד וידרשו עוד מספר שני� עד אשר גודל הנו� יאפשר זאת.

אכילה  דרגת 
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יי� בקצב הצימוח של מיני העצי� תאות המחקר הנוכחי הצביעו על הבדלי� משמעווצת

ת וה	 בקוטר ביטוי ה	 בגובה הצמרו ידהיתה המהירה ביותר והיא באה ליב שנבדקו. צמיחת החרו

הגזעי� בבסיס�. ג� צמיחתו של שיז� מצוי היתה טובה יחסית ושעור העצי� ששרדו ממי	 זה לאחר 

עט ולא נפגעו כתוצאה מרעיה ונראה משני� היה הגבוה ביותר. שני מיני עצי� אלו (חרוב ושיז�) כ 5

ורשות צל ור ביחס לאלו	 תבור ואלה אטלנטית א� המטרה היא ליצור חברכי יש לה� יתרו	 

  ולהחזיר�  למעגל הרעיה בזמ	 הקצר ביותר.      

  

 	כוב לרו� יחסית לעומת השיז� והחנמת טילה האטלנאוה רימוח של שתילי אלו	 התבוהצצב ק

 י�ע� שתיל קהעת מיני� אלו תצרי� הגנה ממושכת יותר מפני הבקר. א� הכנסת פרות לחלינט

היא מתקיימת בסו� החור�, בתקופה בה עצי�  אפשר ג� ללא הגנה ע�תהלצעירי� יחסית יכולה 

אלו נמצאי� בשלכת והצומח העשבוני עשיר. עצי� אלו בבגרות� ה� בעלי מבנה מובהק של ע& בעל 

 פית וכעצי� לצל לבעלי חיי� רבה ולכ	 למרות המגבלות ישונהגזע וצמרת מובהקי�  ותרומת� 

   יבות רבה בביסוס� בשטחי המרעה המתאימי� לכ�.שח

  

  :ספרותמת רשי
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