
 

1 
 

 הסביבה:הגנת מספר המחקר במשרד ל
144/2/2 

277-0564 

 

 שם המוסד המחלקה והמוסד המגישים:
  מינהל המחקר החקלאי, המחלקה למשאבי טבע.

 

 

 כותרת המחקר באנגלית: 
Goat grazing or tree-cutting to decrease pine seedling density on the 

Carmel 

 
 
 
 
 
 
 

 מוגש ע"י 
 לנדאו יאן

 כרמל יוחאי
 דולב עמית

 אלבז נתן
 גלסר צח

 
 חוקרים ראשיים: 
 )בעמודה ימנית שם ותואר אקדמי, בעמודה השמאלית מוסד או מחלקה(: 

 
 
 

 
 

 
 חוקרים נוספים:

 )בעמודה ימנית שם מלא ותואר אקדמי, בעמודה השמאלית מוסד או מחלקה(:
 

 
 

 
 
 
 

 כותרת המחקר בעברית:  
 להפחתת צפיפות זריעי אורן בכרמל זריעים כריתתרעיית עיזים או 

 סוג הדו"ח )שנתי(
 ושנת המחקר)שניה( 

 שניהשנה  –שנתי 
 

 מינהל המחקר החקלאי ' יאן לנדאודר

 הטכניון פרופ' יוחאי כרמל

  

  

 רט"ג דולב עמיתדר' 

 רט"ג אלבז נתן

 גני רמת הנדיב גלסר  צחדר' 

  



 

2 
 

 מוגש למדען הראשי
 בההסבי הגנתהמשרד ל

 
 

 
 

 *תודות:
 

מספר  תוכן עניינים
 עמוד

 3 תקציר בעברית

 3 מילות מפתח 

 4 מבוא

 6 מטרות העבודה

 6 רקע מדעי

 8 תיאור העבודה

 11 תוצאות

 14 דיון

 15 מסקנות

 15 סיכום

  

  

 26.12.2016 תאריך הגשה:



 

3 
 

 

  1,2,3תקציר בעברית
. שריפות יער גורמות לשחרור היא בעיה מורכבת אחרי שריפההתנחלות אורנים 

של זרעים רבים מאצטרובלים ולנביטה מרובה. תחת תנאים אקולוגיים מתאימים 
קרקע חלה התנחלות רבה של אורן ירושלים בשטחים שרופים. ושל עונה 

אירעה בדצמבר וכך נוצרו תנאי הישרדות  2010-השריפה הגדולה בכרמל ב
חודשת של יער אורן ירושלים צפוף והתפתחות טובים לזריעי אורן. התפתחות מ

מאוד מהווה מקור ביומסה דליקה ואיום על ערכים אקולוגיים בפארק. באזור בית 
ובאזורים ברום הכרמל, הצפיפות מגיעה  1,000-אורן מספר הזריעים לדונם הוא כ

שתי שיטות להפחתת הכיסוי של זריעי אורן  יםוומשזריעים לדונם. אנו  10,000 -ל
כך גודרו שש חלקות של כדונם בסמוך לכפה"נ ימין אורד.  . לשםבכרמל

, רעיית )חיתוך ידני במזמרות תוכי( ת אורניםכריתהושוו טיפול  2016מאפריל 
. רעיית על מאפייני השיחים והאורנים עזים וביקורת בלתי מטופלת בשתי חזרות

מתחילת אפריל עד מחצית מאי במתכונת של ע"י ילדי כפה"נ עזים הופעלה 
מחצית מתחילת מרץ לשעות ליום ע"י עזים מכפה"נ ימין אורד.  5עד אחת שעה 

 דונם.\שעות 6ה כריתהושקעו ב. עז לדונם מיי 138והופעלה רעייה של  אימ
כריתת האורנים והרעייה הפחיתו נפח הצומח ואת כיסוי האורנים. בנוסף, הרעייה 

וכך הפחיתה את המין השליט אחרי שריפה  –גרמה להפחתת הנפח של הלוטם 
בעונהת רעייה  65%)הרעייה מצמצמת צפיפות אורנים שכבת הצומח הדליק. 

או השארתם בתצורה  להגיע להכחדתםאו רצוי ניתן  לא ברור אםאבל אחת( 
 באמצעות ממשק רעייה.  שיחית ללא ייצור אצרובלים

 

 

  not needed 3תקציר באנגלית

 

  , עזכריתהוחכיסיער, אורן, רעייה,   2,3מילות מפתח
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 1,2,3הצגת הנושא מבוא
 

בשנים האחרונות עולה תדירות השריפות : שריפות יער וחורש
 2-ודרגת חומרתם. ההתפרצות שריפת הענק בפארק הכרמל ב

דונם של יער  35,000קורבנות ונשרפו  44גבתה  2010בדצמבר 
מיליון שקל,  150עד   120 -וחורש. הנזק הראשוני לרכוש מוערך ב

עירוניים. שריפה זו -מיליון שקל ליער ולכבישים בין 120-ב ועוד
הייתה חריגה בהיקפה אך שריפות יער הן תופעה שכיחה בארץ 

בחודשי הקיץ והסתיו. בשלושת העשורים האחרונים אירעו באזור 
 2016בנובמבר  Tessler et al., 2014).הכרמל שריפות יער רבות )

, 2010ת הכרמל בדצמבר שריפאלה שהתקיימו בובתנאים דומים ל
בהרי , בכרמל )זיכרון יעקב, חיפה( שריפות:  1773בישראל פרצו 

בנחל עירון, בגליל )סכנין(  נטף(נווה שלום, בית מאיר, ירושלים )
 בתים. ונפגעו מאותפונו אלפי תושבים וביו"ש )טלמון, חלמיש(. 

כתוצאה משריפה, משחררים אצטרובלים מספר רב : זריעי אורן
עים. אם שריפה המתרחשת בסתיו, נביטת הזרעים ישל זר

טריפת הזרעים בסתיו ובחורף, והתבססות זריעי אורן קלה מפני ש
 מעטה וזמינות המים טובה. 

ועדת הכרמל המליצה להקים סביב היישובים אזורי : אזורי חייץ
חיץ מדוללים שתפקידם להאט התקדמות שריפות ולאפשר הגעת 

)יישובים וכבישים(. הקמת אזור חיץ  כבאיות למקומות אסטרטגים
ד'. הומלץ להוציא מאזורים אלה את רוב \₪ 800-2000-תומחר לכ

. הזריעים באמצעות ריסוסים )קוטלי עשבים(, כיסוח או רעייה
רגישה רק באזורי החיץ: הזריעים צפופים  שאלת הזריעים אינה

מאוד באזורי הכרמל שבהם קיימת רעיית בקר.  התקדמותם גורמת 
להצללה ומפחיתה את כרי העשבוני ואת הערך לרעייה. במזמרת 

מ',  3.5דונם ביום עבודה )אורנים בגובה  4-לטפל באדם תוכי יכול 
-מ"ר(. העלות של שמירת אזורי חיץ נקיים מזריעים היא כ\עצים 3.4

חרונה, נוסתה מכסחת פטישים אל.(2013ד' )טסלר ודותן, \₪ 1,200
דונם. \₪ 1,200ה היא כנראה השימוש ב הנגררת ע"י טרקטור. עלות

לא ניתן להפעילה לא ידוע כל כמה שנים יש לחזור על הטיפולים. 
סיכום מרמת הנדיב ים.  תלולשיפועים בבשטח עתיר בולדרים ו

שנה, העלות של הפיכת יער אורן צפוף שגובהו  30קובע כי לאורך 
ד'. \₪ 5,500-ל 4,000מ' לשטח פתוח ומאוד מדולל נעה בין  5מעל 

( מפני שהטיפול Levin et al., 2013ברור שזו החלופה היקרה ביותר )
 היחיד האפשרי בעצים גבוהים הוא גדיעה והוצאה מהשטח.

, כריתה כימות של אפקטים ביולוגים של טיפולים כגון חסר 
השיטות . של טיפולים אחרי שריפהרעייה וכלכליים ו

פעם בתנאים להפחתת צפיפות זריעי אורן לא הושוו אף 
 ים ובאתר אחד לאורך זמן. זו מטרת המחקר הנוכחי. אחיד
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   2,3סקר ספרות
 

מזריעי האורנים  34%: בנורבגיה, רעיית בקר המיתה רעייה ואורן
בעיקר ע"י אכילה  –בכבשים  7%-בעיקר ע"י רמיסה, בהשוואה ל –

Adams, 1975)בארץ, רעיית בקר כנראה מעודדת התנחלות של .) 
אורן ירושלים, כנראה ע"י סילוק המרכיב העשבוני המתחרה בזריעי 
האורן: צפיפות הזריעים היא כפולה תחת רעיית בקר ברמת הנדיב 

(. צפיפות Osem et al., 2013באזור שנשרף או לא נשרף קודם )
זריעי האורן גבוהה מאוד ביער בית אורן שלאחר שריפת דצמבר 

אינה בכרמל ר. מכאן, רעיית בקר גם באזורים תחת רעיית בק 2010
הפיתרון להפחתת צפיפות זריעי האורן בישראל. במרעה רמת 

הנדיב, עיזים ובייחוד, תיישים צורכים זריעי אורן )גלסר, ידע אישי(.  
יום חומר יבש של \ג' 900-בניסוי מבוקר, צפירות שאמיות צרכו כ

" Targeted grazingמחטי אורן ברוטיה ובנוסף, תערובת. בהמלצות "
של ארה"ב, דווח שעונה אחת של רעיית עיזים מצמצמת את גובהם 

וקוטרם של האורנים והם מתים אחרי שנתיים רצופות של רעיית 
 (. Launchbaugh and Walker, 2006עיזים )

בעבר נקטו מדינות רבות מסביב לים התיכון  :רעיית עיזים ביער
ל חקיקה ואכיפה. מדיניות של הכחדת עדרי העיזים במרעה, כול
 .Landau et al-ו 1כך נעשה גם נגד העז השחורה בישראל )איור 

יצירת  –(. ההשלכות האקולוגיות ההרסניות של מדיניות זו 1995
 60-נצפו כבר בשנות ה -"המדבר הירוק" והצטברות ביומסה דליקה

1963) Weitz, .)בפארק  1989אחרי השריפה בספטמבר  ואחרים(
צות לביצוע רעייה בפארק שחוזקו בהמלצות הכרמל( יצאו המל

אולם רק בשנים האחרונות הוחל בהליך של מיפוי  2011-שיצאו ב
היתרונות האקולוגיים של . כרמל( והסדרה של עדרי ה2014)סגל, 

 ,Perevolotsky and Seligmanתיכוני נסקרו )-רעיית עיזים בנוף ים
י מעלה את עושר (. מעבר לעניין השריפות, רעייה בלחץ בינונ1998

;  Henkin et al., 2007המינים בחורש ומשפרת את ערכו לתיירות )
Kababya and Adar, 2007 אם רעיית עזים תוכח כיעילה אחת .)

המגבלות העקריות של השיטה בכרמל תהיה הירידה הדרסטית 
 (.1; איור 2014במספר העזים )סגל, 

 

 

 
 
 

: מספרי העיזים 1איור 
, בפארק הכרמל )סגל

2014.) 
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 1,2,3מטרות העבודה
מטרת העל של התוכנית היא הפחתה משמעותית של צפיפות זריעי האורן 

 בחלקים השרופים של הכרמל. המטרות הטקטיות: 

ושל רעיית עיזים על )כריתה(  הסרה ידניתהשוואת ההשפעה של  .1

 מדדי זריעי אורן: תמותה, צפיפות, גובה, היקף, עובי גזע.

 עות הטיפולים על כלל הצומח המעוצה.כימות השפ .2

בצריכת מחטים מזריעי ומכלואיהן כימות יכולת עיזים מקומיות  .3

 אורנים. 

 

רקע 
מדעי 

1*,2,3  

 1,2,3הצגת הנושא
 –מזריעי האורנים  34%: בנורבגיה, רעיית בקר המיתה רעייה ואורן

 ,Adamsבעיקר ע"י אכילה  –בכבשים  7%-בעיקר ע"י רמיסה, בהשוואה ל
(. בארץ, רעיית בקר כנראה מעודדת התנחלות של אורן ירושלים, (1975

כנראה ע"י סילוק המרכיב העשבוני המתחרה בזריעי האורן: צפיפות 
הזריעים היא כפולה תחת רעיית בקר ברמת הנדיב באזור שנשרף או לא 

צפיפות זריעי האורן גבוהה מאוד ביער  (.Osem et al., 2013נשרף קודם )
גם באזורים תחת רעיית בקר.  2010שלאחר שריפת דצמבר  בית אורן

מכאן, רעיית בקר אינה הפיתרון להפחתת צפיפות זריעי האורן בישראל. 
, לפי טענה של עמית דולב, Osem et al. (2013)בניגוד לפירסום של 

רעיית בקר בהר חורשן הייתה יעילה להפחתת צפיפות זריעי אורן )דולב, 
מת הנדיב, עיזים ובייחוד, תיישים צורכים זריעי אורן במרעה רידע אישי(. 

יום \ג' 900-)גלסר, ידע אישי(.  בניסוי מבוקר, צפירות שאמיות צרכו כ
 Targetedחומר יבש של מחטי אורן ברוטיה ובנוסף, תערובת. בהמלצות "

grazing של ארה"ב, דווח שאחרי עונה אחת של רעיית עיזים מצמצמת "
ל האורנים והם מתים אחרי שנתיים רצופות של את גובהם וקוטרם ש

 7%בספרד, עזים בילו (. Launchbaugh and Walker, 2006רעיית עיזים )
 ,Torrano and Valderabbanoמזמנם בצריכת אורנים ביער של אורן שחור )

 Short etלא גורמת להפלות )באורנים ת עזים בניגוד לבקר, רעיי(. 2005
al., 1992.) 

 

על השפעות  סימוכין: לא נמצאו בספרות זריעי אורן לטיפוליםתגובת 
של שיטות הסרת האורנים )כיסוח מכאני, מזמרת תוכי, רעייה, הסרת 

קליפת הגזע( על שרידות, גדילה מחדש וחיות )אידוי, פוטנציאל מים( של 
זריעי אורן. בין היתר, לא נענית שאלת הקיום של צימוח חדש מגזע כרות. 

-deלת אכילת מחטים וגבעולים אך גם הסרת קליפת הגזע )הרעייה כול
barking קליפת גזע תקינה היא תנאי להובלת מים לצמרות. אולם לא .)

על עצי אורן. כמו כן,  de-barkingנמצא עדות בספרות על השפעת 
ההתייחסות לרעייה באורן אינה שלמה בלי לקחת בחשבון את היחסים 

 ח באתר. גם נושא זה חסר בספרות.ההדדיים בין האורן ליתר הצומ
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: למחטי האורן הרכב ספציפי ניטור שיעור האורנים בדיאטה של עזים
של פוליפנולים וטרפנים בלתי נעכלים. כך, כימיה של הצואה מאפשרת 

לנטר את שיעורם בדיאטה של עזים. פותחו משוואות לספקטרומטריה 
זית בינוני -סטיק ובר( לפיענוח שיעור אלת מNIRSבתחום הכמעט אדום )

(. עוד לא פורסמה שיטה לכימות Landau et al., 2004במנה של עזים )
הפעלת השיטה בסביבה שבה העזים  שיעור האורן במנות של עזים.

אוכלות אורן ולוטם מאתגרת מפני ששני המינים מכילים טרפנים דומים 
 המשפיעים על הספקטרות באופן דומה.
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תיאור 
 העבודה

    1,2,3 

 שיטות
דונם כ"א מזרחה מדיר העזים כגודרו שש חלקות של  2016במרץ : שטח

שני הצדדים של שביל שני גושים מהחלקות מוקמו ב. (1)איור  בימין אורד
כל טיפול, ביקורת, (. 2)איור  2010, בתוך השטח שנשרף בדצמבר ישראל

  . )חלקה אחת בכל גוש( כיסוח ורעייה היה בדופליקט
 : טיפולים

במאי, קבלן הכיסוח ביקר באתר והחליט שלא ניתן  1-ב רנים:וא תוךחי
שכיחות ים והתלולשיפועים המכאני בגלל את האורנים כיסוח לכסח 

  (.4ואיור  1)איור בעזרת מזמרות ידנית  נחתכוו/בולדרים. האורנים הוסרה
 
 

 
 : חלקות הניסוי מצפון מערב לימין אורד1מפה 

 

 

 

 

 
 וחלקות הניסוי)בצהוב( , האזור השרוף רעייה של עדר ימין אורד שטח ה :2מפה 
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שעות בהסרת האורנים  4( עבדו במשך 1י )איור כשלושה עובדים מצויידים במזמרות תו

 שעות לדונם(.  6משתי חלקות )

 עזים וולדותיהן ותייש 22במאי באמצעות  15באפריל עד  3-הרעייה בוצעה מ: רעייה

  .(2,3)איורים 

 

 

 

 

הסרה : 1איור 

סלקטיבית של אורנים 

 בעזרת מזמרת תוכי

 

 

 

דקות רעיית עזים : 2איור 

בשתי החזרות של טיפול 

 הרעייה
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יסויים נ
ו/או 

 חישובים

, בהתאמה. 4-ו 1, בחלקות 1259-ו 953, 2213סך שעות הרעייה בחלקות היה 

 רעייה.ימי  138שעות, כל חלקה של דונם קיבלה  8בהנחה של יום רעייה בן 

שעות ביום. ברוב הימים, העזים רעו גם באתרים  5-ל 1.5הרעייה ארכה בין 

במרץ )לפני  31-מ' כ"א. ב 15בכל חלקה נקבעו שני חתכים באורך  אחרים.

, נקבעו מין הצומח המעוצה )בעיקר לוטם, אלת 2016בספטמבר  16-הרעייה( וב

ס"מ לאורך  50ית( בכל מסטיק, אורן, מעט אשחרר ואלון, מעט קידה וסירה קוצנ

החתך. כשנמצאו יותר ממין אחד שכבות צומח( כל המינים נרשמו. בנוסף, נמדדו 

מ' משני הצדדים של החתך  2מדידות של כל אורן חמישי הנמצא בטווח של 

של אורן, לוטם ואלת מסטיק בכל  )גובה, שני היקפים(. חושבו שיעורי הכיסוי

רק מין אחד בכל נקודת חתך( או מחושב חושבו שיעורי כיסוי אמיתי ) חלקה.

( לצפיפות 1-3. ניתן ציון קטגורי ))יותר ממין בנקודת חתך במקרה של חפיפה(

 העלווה. חושבו נפחי עלים בעזרת ממדי האורנים, אלות המסטיק והלוטם. 

 repeatedאף כי המתכונת הסטטיסטית הסופית תהיה של מדידות נישנות )

measurementsם כאן ניתוח ראשוני של מבחני ( אנו מביאיt  עם מבחניTukey-

Kramer .כמו כן בוצעו מבחני  למציאת הבדלים מובהקים בין הממוצעיםpaired t 

 בין מצבי לפני ואחרי הפעלת הטיפולים.

 

 

 

 : עז אוכלת אורן3איור 

 

 

 

 

: מראה חלקה אחרי 4איור 

: הגזם נשאר ך אורנים ידניוחית

 בשטח.

 

 

 
 

יגור קליפת הגזע ע"י : ח5איור 

 עזים
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 תוצאות
1,2,3  

 מאפייני החלקות לפני הפעלת הטיפולים: 1טבלה 

Measured 
variable 

SEM 
Tukey-Kramer (Mean) Tukey-Kramer (P-Value) 

Gr Cut Con Con-Gr Cut-Gr Con-Cut 

Real plant 
cover 

0.033 
A A A NS NS NS 

0.76 0.81 0.90 0.12 0.60 0.28 

calculated 
plant cover 

0.065 
A A A NS NS NS 

1.08 1.16 1.19 0.52 0.69 0.94 

Pine cover 0.079 
A A A NS NS NS 

0.16 0.24 0.10 0.84 0.77 0.49 

Cistus 
cover 

0.089 
A A A NS NS NS 

0.63 0.62 0.85 0.33 33ץ00  0.99 0.29 

Lentisk 
cover 

0.078 
A A A NS NS NS 

0.10 0.17 0.16 0.87 0.84 0.99 

Oak cover 0.019 
A A A NS NS NS 

0.064 0.024 0.00 0.19 0.41 0.68 

 

: מאפייני כלל הצומח והאורנים אחרי הפעלת טיפולי הרעייה והסרת 2טבלה 

 אורנים הידנית

Measured 
variable 

P val SEM 
Tukey-Kramer (Mean) Tukey-Kramer (P-Value) 

Gr Cut Con Con-Gr Cut-Gr Con-Cut 

Real plant cover 0.05 0.045 
B AB A * NS NS 

0.621 0.774 0.895 0.05 0.18 0.28 

calculated plant 
cover 

0. 03 0.065 
B AB A * NS NS 

0.669 0.935 1.16 0.03 0.12 0.16 

Overlap plant 
cover (cal/real) 

0.05 0.036 
B AB A * NS NS 

1.080 1.197 1.300 0.048 0.21 0.26 

plant height (m) 0.61 0.066 
A A A NS NS NS 

0.62 0.52 0.58 0.91 0.59 0.81 

Total volume 
(m3/m2) 

0.19 0.043 
A A A NS NS NS 

0.38 0.40 0.52 0.20 0.93 0.27 

calculated Total 
volume 

(m3/m2) 
0.04 0.041 

B AB A * NS NS 

0.41 0.48 0.68 0.04 0.52 0.08 

Pine cover 0.08 0.020 
A A A NS NS NS 

0.048 0.024 0.120 0.15 0.69 0.08 

Pine height (m) 0.44 0.227 
A A A NS NS NS 

0.650 0.225 0.615 0.99 0.47 0.52 

Pine volume 
(m3/m2) 

0.36 0.031 
A A A NS NS NS 

0.0445 0.0056 0.0826 0.70 0.69 0.33 

Pine foliage 
density 

0.31 0.162 
A A A NS NS NS 

0.5375 0.15 0.5050 0.99 0.34 0.39 

Pine foliage 
volume 

0.34 0.021 A A A NS NS NS 

0.015 0.0010 0.0523 0.50 0.89 0.33 
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. לא נמצאו 1ם בטבלה מאפייני חלקות הטיפולים לפני הפעלת הטיפולים מובאי

 24, 16הבדלים במשתנים שנבדקו לפני הפעלת הטיפולים. כיסוי האורנים היה 

הכיסוי  (.6ואיור  1בטיפול הרעייה ההסרה והביקורת בהתאמה )טבלה  10%-ו

הכללי ירד כתוצאה מרעייה. כיסוי האורנים נשאר קבוע בביקורת אך ירד בקבוצות האחרות 

 (.6)איור 

העלו כי הרעייה הפחיתה  (2ר )אחרי הפעלת הטיפולים, טבלה מדידות ספטמב

( P<0.05; 6; איור , 89%-בהשוואה ל 62%את כיסוי הצומח בהשוואה לביקורת )

ב של כלל ( והפחיתה את הנפח המחושP<0.03גם בהתחשבות בחפיפות מינים )

ת ( להפחיP=0.08) נטה. טיפולי הסרת האורנים מ"ר(\מע"ק 0.68-ו 0.41הצומח )

ההפרש . (6, איור בביקורת כיסוי 12%-בהשוואה לו 2.4את כיסוי האורנים )

נפח עלוות הלוטם הופחתה החיתוך והרעייה. בכיסוי האורן היה מובהק בטיפולי 

. יתר משתני הלוטם והאלה לא הושפעו באופן מובהק ( P<0.05) ע"י הרעייה

 .מהטיפולים

 
 י הפעלת הטיפולים: מאפייני הלוטם ואלת המסטיק אחר3לה טב

Measured 
variable 

P val SEM 
Tukey-
Kramer 
(Mean) 

Tukey-
Kramer 

(P-Value) 

Measured 
variable 

Tukey-
Kramer 

(P-Value) 

Tukey-
Kramer (P-

Value) 

Tukey-
Kramer 

(P-Value) 

   Gr Cut Gr Con-Gr Cut-Gr Con-Cut 

Cistus 
cover 

0.12 0.072 
A A A NS NS NS 

0.484 0.621 0.790 0.11 0.47 0.35 

Cistus 
height 

(m) 
0.89 0.057 

A A A NS NS NS 

0.552 0.515 0.547 0.99 0.89 0.92 

Cistus 
volume 

(m3/m2) 
0.03 0.023 

B AB A * NS NS 

0.266 0.312 0.427 0.03 0.43 0.08 

Cistus 
foliage 
density 

0.49 0.040 
A A A NS NS NS 

0.188 0.252 0.257 0.53 0.57 0.99 

Cistus 
foliage 
volume 

0.20 0.018 
A A A NS NS NS 

0.050 0.078 0.111 0.18 0.57 0.48 

Lentisk 
cover 

0.62 0.070 
A A A NS NS NS 

0.072 0.137 0.177 1 0.81 0.91 

Lentisk 
height 

(m) 
0.30 0.086 

A A A NS NS NS 

0.666 0.531 0.763 0.73 0.57 0.28 

Lentisk 
volume 

(m3/m2) 
0.53 0.045 

A A A NS NS NS 

0.048 0.085 0.127 0.51 0.84 0.79 

Lentisk 
foliage 
density 

0.61 0.075 
A A A NS NS NS 

0.412 0.523 0.490 0.76 0.60 0.95 

Lentisk 
foliage 
volume 

0.60 0.027 
A A A NS NS NS 

0.022 0.047 0.065 0.58 0.80 0.89  
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 כתוצאה מהפעלת הטיפולים)ב'(  וזריעי אורן)א'( : שינויי כיסוי צמחי 6איור 

 א'

 

 

 ב'

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Gr Cut Con

Pine cover

31.3.15

19.9.16
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ון יד
בתוצאות

1*,2,3  

( אך לא ביטל 6איור טיפול החיתוך צמצם אופן מובהק את צפיפות האורנים )

בממדי האורנים השורדים.  נמצאו הבדליםלא  לחלוטין את נוכחותם וגדילתם.

 התחלנו לאפיין גדילת ענפים מאורנים חתוכים שאותה נאפיין בדו"ח הבא. 

שרידות הזריעים מעניינת, מכיוון שהחיתוך נעשה בסוף האביב, הזריעים היו 

קשים מאוד אולם חלקם שרדו וגדלו. מספר  יובש צריכים לעבור את הקיץ בתנאי

( מדיווחים ד'\ש"ח 250-שעות לדונם, כ 6כם היה גבוה )השעות הדרוש לחיתו

טסלר, דונם ביום עבודה, שעתיים לדונם ; 4-במזמרת תוכי יכולים לטפל ב) קודמים

חץ הרעייה מלכפול דונם, \ימי רעייה  138. טיפול הרעייה היה מרוכז מאוד )בע"פ(

(. הרעייה לא Evlagon et al., 2010שנמדד עבור עדרי עזים בפרוזדור ירושלים )

דונם, \ש"ח 6,000-הייתה כרוכה בתוספת עבודה בגלל הגידור. עלות הגידור כ

  (.שנה 20ערך קיום  ד'\ש"ח 300בחישוב סכמטי, 

הרעייה לא השפיעה על גובה הצמחים אך הפחיתה את השכבה הנמוכה שלהם 

 בין מינים בנקודות החתך. overlap-ומשם, הכיסוי וה

. יש כיסוי הצמחי כצפוי, בעיקר להפחתת נפח הלוטםהרעייה גרמה להפחתת ה

 לזכור שהלוטם דליק מאוד ורעיל לבקר, כך התוצאה ייחודית לרעיית עזים.

אנו צופים כי המגמה של הפחתת נפח הצומח, כולל אורן, לוטם ואלת מסטיק 

 תתחזק בהמשך הפרויקט.

עייה בסביבה ההכרחית לר –רעיית העזים באביב הייתה בתנאים של גוון מינים 

אילו היינו מעלים את העזים שוב לרעייה והעזים הסתגלו  –עתירת טוקסינים 

שניתן להפחית עוד את  בסתיו, כשהלוטם יבש ורק האורן והאלה ירוקים, ייתכן

. מטרת העבודה הייתה לצמצם את תוך סיכון אפשרי לעזים צפיפות האורן

 -בתנאים קשים   העזים בסתיורעיית ובעיקר למנוע יצירת אצטרובלים. הצפיפות 

נראה שלחץ רעייה גבוה על אורנים במרעה מאוד עני לא רצוייה.   -בזמן ההריון 

 היא החלופה המועדפת להפחתת הצפיפות של זריעי אורן. באביב

נעשה מאמץ גדול לשלב  התוצאות. המימד החברתי לא בא לידי ביטוי בטבלאות

היו שותפים לסימון החלקות ולמניית את הקהילות במחקר: ילדי ימין אורד 

החתכים. ילדה בכיתה י"א אף עשתה עבודת גמר בנושא הזריעים. אנשי עין הוד 

 התלוננו תחילה לגידור אולם קיבלו הסברים מהילדים ו"אימצו את הפרויקט". 

חסר מידע על הפיזיולוגיה של עצי האורן תחת טיפולים של חיתוך ורעייה ויש 

את המידע. כמו כן, בעונת הרעייה הבאה, נוכל לאפיין את  בכוונתנו לאסוף

 שפותחו בשנה א'. fecal NIRSההרכב הבוטני של מנות עזים בעזרת משוואות 
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מסקנות 
1*,2,3 

זריעי אורן. הרעייה אף  חיתוך ורעיית עזים מפחיתים את הכיסוי שלכצפוי 
ח דליק שי – מצמצמת את הכיסוי והנפח של השיחים ובעיקר, של הלוטם

 , בניגוד לבקר, לא נפגעות מאכילת אורן ולוטם.עיזים. במיוחד

גידור חלקה להפחתת זריעי האורן ורעייה בה מספר שעות ליום הוא 
ניתן בשיטה זו להגיע ש בגדר ניידת. ומישרצוי לבדוקפיתרון נוח למגדל. 
. רעייה ליחידת שטח הגדולה מבשיטות רעייה אחרותלריבוי שעות רעייה 

אביב עשוייה לצמצם את היכולת של זריעי אורן לגדול, מפני סוף ה עד
 שהגדילתם בקיץ בעייתית. 

מה צריכה להיות לא ברור לא כל האורנים מתים ומספר שאלות פתוחות: 
 . משם התוכנית, נראה שהמטרהתצורת האורן המועדפת )גבוה, היקף(

יצד לא ברור כ .לחלוטין לצמצם את הצפיפות אך לא להכחיד את האורנים
( מבחינת שטח defoliation, de-barkingורנים מגיבים פיזיולוגית לרעייה )א

תאפשר  fecal NIRSהשלמת עבודת הכיול של העלים ופוטנציאל מים. 
 כימות של אכילת כל מין ע"י העזים.

 
 דו"ח חצי שנתי 1
 דו"ח שנתי 2
 דו"ח מסכם 3

 * אופציונאלי

 
 
 

 אפשרויות יישום
 עבודהתוצאות ה
  3,*2בישראל 

optional  

  

  

  3המלצות להמשך המחקר 

מגבלות בירוקרטיות לגבי מקום הרעייה, עדר לאחר התגברות על ה 1,2,3סיכום 
: חיתוך פרטני של אורנים ורעייה. 2016, הופעלו הטיפולים באביב העזים והגידור
נוסף את הכיסוי הפחיתו את כיסוי האורנים, הרעייה הפחיתה ב שני הטיפולים

 והנפח של הלוטם. 

 

   not needed 3  רשימת ספרות

  נספחים 

 
 דו"ח חצי שנתי 1
 דו"ח שנתי 2
 דו"ח מסכם 3

 *אופציונאלי
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 רשימת טבלאות*

 
 

מספר 
 טבלה

מספר  הטבלה
 עמוד

 10 מאפייני החלקות לפני הפעלת הטיפולים 1

יפולי מאפייני כלל הצומח והאורנים אחרי הפעלת ט 2
 הרעייה והסרת אורנים הידנית

10 

 11 מאפייני הלוטם ואלת המסטיק אחרי הפעלת הטיפולים 3

 
 
 

מספר 
 התרשים

מספר  התרשימים
 עמוד

 8  1איור 

 8 דקות רעיית עזים בשתי החזרות של טיפול הרעייה 2איור 

 9 עז אוכלת אורן 3איור 

זם מראה חלקה אחרי חיתוך אורנים ידני: הג 4איור 
 נשאר בשטח.

9 

 9 חיגור קליפת הגזע ע"י עזים 5איור 

שינויי כיסוי צמחי )א'( וזריעי אורן )ב'( כתוצאה  6איור 
 מהפעלת הטיפולים

9 

 
 רשימת מפות*

 
 

מספר 
 המפה

מספר  המפה
 עמוד

 7 חלקות הניסוי מצפון מערב לימין אורד 1מפה 

וף שטח הרעייה של עדר ימין אורד , האזור השר 2מפה 
 )בצהוב( וחלקות הניסוי

7 

 
 


