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  הקדמת המחברי� ותודות

חיבור זה מציע ליצור מסדרונות לאורכה של ישראל על ידי חיבור השטחי
 המוגני
 סטטוטורית 

איננו מציעי
 להכריז . והשטחי
 הפתוחי
 ביניה
 במטרה לתמו) בשמירת הטבע בישראל

, לו רצינווברור לנו שג
 אי, הגני
 והיערות הקיימי
, שמורות טבע בכל השטחי
 שבי� השמורות

ולעודד בשטחי , הכוונה היא לכוו� את הבינוי בישראל אל מחו! למסדרונות. הדבר אינו אפשרי

, המסדרונות שאינ
 שמורי
 סטטוטורית פיתוח של פעילות נופש בחיק הטבע וחקלאות פתוחה

  . תו) התחשבות בשטחי
 המוגני
 סטטוטורית

ואורגנה על ידי רשות הטבע , 1999אוגוסט הרעיונות שהועלו במסמ) זה הוצגו בסדנא שנערכה ב


ובחסות מינהל , הקר� הקיימת לישראל והחברה להגנת הטבע, המשרד לאיכות הסביבה, והגני

התקבל על ידי משתתפי , לאורכה של ישראל, שימור שטחי
 פתוחי
 לאור) המסדרונות. התכנו�

ניות מרקמיות על פי הגדרת תכ(וישמש עיקרו� מנחה לתוכניות מתאר אזוריות חלקיות , הסדנא

  ).35א "תמ

, קיבלנו הערות רבות שלאור� תיקנו את המסמ), רבי
 קראו את המסמ) מאז פורס
 לראשונה


ששמ
 , חשוב להדגיש שחלק מהאנשי
 את
 שוחחנו, ע
 זאת. ואנחנו מבקשי
 להודות לכול

 האחריות לתוכ� המסמ) ,לכ�. כולו או חלקו, לא אימצו את הרעיו�, מופיע ברשימת התודות למטה

עידו , טוב*יור
 יו
, אברה
 חיי
, אנחנו מבקשי
 להודות במיוחד לנע
 זליגמ�. היא שלנו בלבד

חיי
 , אליעזר פרנקנברג, אבי פרבולוצקי, יובל פלד, עוזי פז, אוריאל ספריאל, גידי נאמ�, יצחקי

לטיוטות קודמות של משה שחק ובני שלמו� על הערותיה
 , דידי קפל�, פועה קותיאל, צב�

בהכנת המפות המפורטות אנחנו מבקשי
 להודות לעובדי רשות הטבע והגני
 שסייעו . המסמ)


, אורי נווה, )טאפ(דוד מאיר , שי כה�, גיל דרור, רועי ב� יוס+, ובמיוחד לניר אנגרט, רבות בהכנת


.  פיטר רבי� ומוטי שפי,צחי קופר, יוסי פרידמ�, אלדד פלד, יפתח סיני, עמוס סבאח, דורו� ניסי

ונעשה שימוש במפות דיגיטליות שהוכנו על ,  של רשות הטבע והגני
GIS*המפות הוכנו ביחידת ה

  .ידי אנשי היחידה

UNESCO*MABישראל תמ) בהדפסת מהדורה נוספת של חוברות .  

  

  תיהושע שקדי  ואלי שדו
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  תקציר

 
במסמ) זה אנו מנסי
 לגבש קווי מדיניות עבור רשות הטבע והגני
 לשמירה על השטחי


אנחנו מציעי
 שהרשות תטפל בשטחי
 .  לטיפול בה
תו) הגדרת סדרי עדיפות, הפתוחי

על הרשות לטפל בעיקר , לכ�. הפתוחי
 בעיקר בהיבטי
 הנוגעי
 לשמירת המגוו� הביולוגי

ולקד
 את השימור של שטחי
 פתוחי
 אחרי
 , בשטחי
 בה� מתקיימות מערכות טבעיות

)
בכדי לשמור על . � הביולוגירק א
 ה
 תומכי
 בשמירת המגוו, )שטחי
 חקלאיי
 ויערות נטועי

  : על הרשות לפעול בשני מישורי
, המגוו� הביולוגי

1. 
  . ועל מערכות אקולוגיות נדירות או מייצגות, שמירה על מיני
 נדירי

2.  
, בכדי לקיי
 אוכלוסיות גדולות יחסית, )מסדרונות(שמירה על אזורי
 גדולי
 ורצופי

  .המחליפות מידע גנטי ביניה�

ה� מערכות המי
 המתוקי
 , גיות הנדירות העיקריות הנמצאות בסכנת העלמותהמערכות האקולו

אנחנו ממליצי
 לנקוט בקו . הנשענות על חול וסלעי כורכר, והמערכות לאור) חו+ הי
 התיכו�

  .חסר פשרות כנגד כל פיתוח המסכ� מערכות אלה

  : זיי
בשמירת השטחי
 הפתוחי
 אנחנו ממליצי
 להתמקד לאור) ארבעה צירי
 מרכ

, שראוי לשמר את כולה, הבקע הוא תופעה ייחודית ומגוונת ביותר. אפריקאי*ציר הבקע הסורי .1

  . רצוי בשיתו+ פעולה ע
 ממלכת ירד�

כולל , יש לשמר רצ+ של שטחי
 פתוחי
 טבעיי
 לכל אור) חבל זה. ציר החבל הי
 תיכוני .2

  ).השומרו� ואזור לכישמזרח (טורני והחבל המדברי *אזורי המגע שלו ע
 החבל האירנו

כמו חולות , ראוי להתמקד בגושי
 שעדיי� נותרו רחבי
 יחסית. ציר מקוטע לאור) החו+ .3

  . למרות אי רציפות
, וכתמי החולות שבי� ראשו� לציו� ורצועת עזה, קיסריה

 מאזור נחל *ומערבית ,  דר) מדבר יהודה*מזרחית : הציר המדברי המורכב משתי זרועות .4

  . המתכנסות להר הנגב והנגב המרכזי בוא) אילת,  עגורהבשור וחולות

  . וקושרות בי� השטחי
 המוגני
, שמתוות את המסדרונות) 1:300,000מ "קנ(צירפנו מפות , בנוס+

באות
 שטחי
 , אנחנו ממליצי
 לבחו� הקמה של שמורות ביוספריות לאור) צירי
 אלה


השמורות הביוספריות עשויות לקד
 . ושימושי השטח בה
 מגווני
, הקושרי
 שטחי
 טבעיי

קידו
 השמורות הביוספריות מותנה . קיימא*את שמירת המגוו� הביולוגי באמצעות פיתוח בר

ובגופי התכנו� במערכת הסטטוטורית , בהטמעה וביישו
 רעיו� השמורה הביוספרית בציבור בכלל

וזו ,  הקיימת בכרמלעל הרשות להקדיש מאמצי
 מיוחדי
 לקידו
 השמורה הביוספרית. בפרט

  .כדי להוכיח לכל את יעילות� בקידו
 השימור והפיתוח, המוצעת בלכיש

, )באזור זה לא טיפלנו כלל(המחסור בנתוני
 דיגיטליי
 של שימושי שטח עדכניי
 ברמת הגול� 

  . הקשה על קביעת מדיניות באזורי
 אלה, בשומרו� וביהודה
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  הקדמה

היא לשמור על המגוו� הביולוגי ) להל� הרשות(ע והגני
 אחת המטרות המרכזיות של רשות הטב

ידועה כאמנת ריו (מדינת ישראל חתמה על אמנה שתכליתה לשמור על המגוו� הביולוגי . בישראל

UNEP 1992 .(רבות 
המגוו� : ונהוג למצוא בו שלושה מרכיבי
 מרכזיי
, למגוו� הביולוגי פני

שלושת המרכיבי
 ). Heywood et al. 1995(ולוגיות מגוו� המיני
 ומגוו� המערכות האק, הגנטי

. ושינויי
 במרכיב אחד יכולי
 להשפיע על המרכיבי
 האחרי
, תלויי
 זה בזה באופ� הדוק

שימור השטחי
 הפתוחי
 הוא אמצעי מרכזי בשמירת המגוו� הביולוגי ולכ� על הרשות לכוו� את 

  . לשמירת המגוו� הביולוגיעיקר המאמ! בשימור השטחי
 הפתוחי
 בנושאי
 שיתרמו

, בעבר. ומושפעת מאוד מהשקפת העול
 של המסתכל, הגדרת
 של השטחי
 הפתוחי
 בעייתית

התנהל בנפרד מהטיפול בשטחי
 פתוחי
 , הטיפול בשטחי
 פתוחי
 למטרות של שמירת טבע


כשכול גו+ מטפל בתחו
 , מספר הגופי
 העוסקי
 בשטחי
 הפתוחי
 גדל ע
 השני
. אחרי

ההגדרה של שטחי
 פתוחי
 כוללת את כל השטחי
 . ע
 האחרי
, וללא תאו
, תמחותו בנפרדה


שטחי
 חקלאיי
 ושטחי
 , יערות נטועי
, "טבעיי
"ונכללי
 בה אזורי
 , שאינ
 בנויי

כל הגדרה . שבחלק
 מתבססי
 על המערכות הטבעיות, תיירות וחינו), המשמשי
 לנופש

ועל פי שיו) , על פי מטרות וצרכי
 שוני
, מהשטחי
 פתוחי
מאפשרת הערכה וניהול של חלק 

  .מוסדי

, )כמו ברוב חלקי העול
 (המגוו� הביולוגי בישראללא התבצע ניתוח יסודי של , למיטב ידיעתנו

הדר) לשמור על המגוו� הביולוגי , לכ�. והבנת הפיזור המרחבי של המגוו� הביולוגי לוקה בחסר

הדר) . � רחב של אזורי
 ונופי
 המייצגי
 את המגוו� הביולוגיהיא באמצעות שמירה על מגוו

במדינת . היעילה ביותר בעזרתה נית� לשמור על המגוו� הביולוגי היא באמצעות שמורות טבע

בגלל שתי , א) אי� די בה� בכדי לשמור על המגוו� הביולוגי,  שמורות טבע300 *ישראל למעלה מ

ובהכרח , ות הטבע בישראל קט� לפי כל אמת מידהשטח רוב שמור, האחת: סיבות מרכזיות

) שאי� לנו כל שליטה עליה
(תהליכי אקראי . מאפשר את קיומ� של אוכלוסיות קטנות בלבד


). Meffe & Carroll 1997(להכחדת� של אוכלוסיות קטנות , בהסתברות גבוהה יחסית, מביאי

ת תלויות באופ� ניכר ברווחת אוכלוסיות הצמחי
 ובעלי החיי
 המצויי
 בתו) השמורו, לכ�

הסיבה השנייה היא ). בשטחי
 הפתוחי
(אוכלוסיות הצמחי
 ובעלי החיי
 מחו! לשמורות 


הנתק עלול למנוע העברה של חומר . שהשמורות מנותקות זו מזו על ידי כבישי
 ואזורי
 בנויי

ג
 כא� לתהליכי (יות ולכ� עלול לגרו
 לירידה במגוו� הגנטי בתו) האוכלוס, גנטי בי� אוכלוסיות

 Meffe(ולירידה במותאמות של האוכלוסיות לסביבה בה ה� מתקיימות , )האקראי תפקיד מרכזי

& Carroll 1997 .( 
בי� האוכלוסיות מתבצע דר) השטחי
 ) וחומר גנטי(המעבר של פרטי



 שבכדי לשמור על המגוו� הביולוגי עלינו לשמור על שטחי
 גדולי, המסקנה היא. הפתוחי


יצירת רצ+ . ומעבר של חומר גנטי ביניה�, שיאפשרו קיומ� של אוכלוסיות גדולות יחסית, ורצופי

 סוקר 1נספח . קרקעי דרכו יכולי
 בעלי חיי
 לעבור בי� אזורי
 שמורי
 נקרא מסדרו� אקולוגי


ותמציתו , את הספרות האקולוגית בנושא המסדרונות ממחקרי
 ועדויות שנאספו ברחבי העול

  .וארת בפרק הבאמת
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  רקע תיאורטי וניסיו� מצטבר

Beier & Noss) 1998 ( מסדרו� 
, המשמש בית גידול למי� אחד לפחות, כתוואי שטח קווי"מגדירי

והוא מחבר אזורי
 גדולי
 יחסית , שונה מהסביבה בה המסדרו� נמצא) של תוואי השטח(שאופיו 

ו� הוא לתמו) או לשפר את חיוניות תפקיד המסדר. למספר מיני
) refuge(המשמשי
 מפלט 

ההצעה המקורית לחבר שמורות בעזרת ". האוכלוסיות המצויות באזורי
 הגדולי
 יחסית

והיא נבעה ישירות מהתיאוריה המכונה , )Wilson & Willis) 1975מסדרונות היתה של 

"
בשמירת שהיתה התיאוריה המרכזית , )MacArthur & Wilson, 1967" (ביוגיאוגרפיה של איי

בהסתמ) על ) שמורת טבע(תיאוריה זו מאפשרת לחזות את מספר המיני
 באי . הטבע שני
 רבות

 
ככל שהיבשת קרובה יותר קצב ההגעה של מיני
 חדשי
 (מרחקו מהיבשת המספקת לו מיני

תפקיד ). קצב ההכחדה של אוכלוסיות מקומיות יקט�, ככל שהאי גדול יותר(ועל גודל אי ) יגדל

הוא לאפשר התנחלות של מיני
 , )Wilson & Willis) 1975על פי של , ות האקולוגיי
המסדרונ

  .חדשי
 בקצב גבוה

  80*הפכה להיות מרכזית בשמירת הטבע  בשנות ה,  )Levins 1970(על  *תיאוריית  אוכלוסיית

בניגוד . הקשורות ביניה� בקשרי הגירה, אוכלוסיות*על היא קוב! של תת*אוכלוסיית. 90*וה


שתתרו
 באופ� קבוע מיני
 " יבשה"על אי� *לאוכלוסיית, לתיאוריית ביוגיאוגרפיה של איי

המסדרונות ה
 . אוכלוסיות אחרות*אוכלוסייה תורמת פרטי
 לתת*אלא כל תת, למערכת

ולכ� למסדרונות , אוכלוסייה אחת לשנייה*האמצעי היחיד בעזרתו יכולי
 פרטי
 לעבור מתת

  .ל פי תיאוריה זותפקיד חשוב ביותר ג
 ע

משו
 שאוכלוסיות קטנות , השפעת הניתוק בי� אוכלוסיות עולה ככל שהאוכלוסיות מצטמצמות

בלי כל , צפויות לסבול מסינדרו
 של תופעות קשות לחיזוי הקשורות לגודל האוכלוסייה בלבד

י באוכלוסיות קטנות סיכוי). Allee et al. 1949(קשר לתנאי
 הסביבתיי
 בה ה� נמצאות 


ויש הסתברות גבוהה , סחיפה גנטית מהירה מורידה את המגוו� הגנטי שלה�, ההכחדה גבוהי

 
יצירת ). Caughley & Gunn 1996, Shaffer 1981, Soule & Simberloff 1986(לזיווגי שארי

קשרי
 בי� אוכלוסיות יכולה להפסיק את התהליכי
 הדמוגרפיי
 והגנטיי
 המביאי
 להכחדת� 

  .או לפחות להאט אות� באופ� ניכר, ות קטנותשל אוכלוסי

מראי
 בדר) כלל את ) בניגוד למודלי
 כלליי
(ג
 מודלי
 מתמטיי
 הספציפיי
 לאוכלוסיות 

 ;Fahrig & Merriam 1985, למשל(החיוניות של המסדרו� לסיכויי השרידה של אוכלוסיות 

Henein & Merriam 1990; Tiebout & Anderson 1997 .( 
אלה הראו ששרידת מחקרי

, כמו כ�. האוכלוסיות תמיד גבוהה יותר באוכלוסיות מקושרות מאשר באוכלוסיות מנותקות

  .מחקרי
 אלה הצביעו שלאיכות המסדרו� יש השפעה רבה על יעילותו


מסוכמות אצל (ורוב
 במישור המעשי , טענות רבות הועלו כנגד המסדרונות האקולוגיי

Simberloff & Cox 1987; Simberloff 1988; Simberloff et al. 1992( ,(כ 
  : ואפשר לסכמ

1. 
  .מער) הניסויי
 שבחנו את יעילות המסדרונות לא עומד בסטנדרטי
 המדעיי
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זו שאלה . אי� מספיק עדויות אמפיריות שתומכות בכ) שמיני
 נכחדי
 בשמורות קטנות .2

מאז . שא זה בהרחבהולכ� לא ייסקר נו, מרכזית באקולוגיה שאינה ייחודית למסדרונות

 
שהועלתה שאלה זו נערכו מחקרי
 לא מעטי
 המעידי
 על תחלופה של מיני
 באזורי


  .ובעיקר בעלי שטח קט�, שמורי

בשני
 האחרונות מצטברות עדויות . על רבות*אי� מספיק עדויות לקיומ� של אוכלוסיות .3

  ).Sjorgen 1994ראה (לקיומ
 של יחסי גומלי� בי� אוכלוסיות כמו באוכלוסיית על 

אי� עדויות לכ) . אי� עדויות אמפיריות לירידה במגוו� הגנטי באוכלוסיות מבודדות .4

שמסדרונות מקטיני
 את קצב הירידה במגוו� ואי� עדויות רבות ברורות הקושרות בי� זיווגי 

משו
 שהנושא , שאלות אלה יישארו ללא מענה. שארי
 למחלות גנטיות באוכלוסיות טבעיות

  . עדיי� די צורכולא נחקר

5. 
או לכ) שבהעדר
 , אי� מספיק עדויות לכ) שמסדרונות אכ� משמשי
 למעבר בעלי חיי

  . האוכלוסיות המנותקות סובלות דמוגרפית או גנטית

6. 
להפצה של מחלות ; להורדת המגוו� הגנטי בי� שמורות: המסדרונות יכולי
 לגרו
 לנזקי

לה של אזורי המגע בי� אוכלוסיות טבעיות להגד; להפצה של מיני
 זרי
; מדבקות ושרפות


  .וכ) לפגוע דווקא באוכלוסיות עליה� צרי) להג�) sink(להוות מבלע ; להשפעת האד

  .עלול לשמש חיי! לאוכלוסייה אחרת, מסדרו� המשמש אוכלוסייה אחת .7

 מצביעי
 על כ)) 1992 (Inglis & Underwood *ו) Nicholls & Margules) 1991 * מער� הניסוי

משו
 שיש , שמער) ניסוי שיצליח לבחו� כהלכה את יעילות המסדרונות הוא למעשה בלתי אפשרי

בסקירה מצוינת בנושא , )1998 (Beier & Noss. צור) לערו) מניפולציות ביחידות נו+ שלמות

המסדרונות מצייני
 שה
 לא מצאו אפילו מחקר אחד שעמד בכל הקריטריוני
 הנדרשי
 כדי 

ה
 מצייני
 שמצטברות עדויות נסיבתיות רבות המצדדות , ע
 זאת. יסויי מושל
להעמיד מער) נ

  .למרות הקשיי
 בבניית המער) הניסויי, בחשיבות המסדרונות

בחנו שתי ) Mansergh & Scotts) 1989 * השפעת מעבר פרטי� על הדמוגרפיה של האוכלוסיות

אוכלוסייה אחת . mountain pigmy possum (Burramys parvus)אוכלוסיות של יונק כיס נדיר 

ביחס , וסבלה משרידה נמוכה של הפרטי
 ומשינויי ביחס הזוויגי
, נותקה בגלל הקמת אתר סקי

, כאשר חוברה האוכלוסייה המנותקת. שבסביבתה לא חלו שינויי
 בולטי
, לאוכלוסייה השנייה

תנתה ודמתה לזו של הדמוגרפיה שלה הש, לאוכלוסייה ממנה היא נותקה בעבר, בעזרת מנהרה

ניסוי זה הוכיח באופ� ברור שמסדרו� תמ) בדמוגרפיה של האוכלוסייה . האוכלוסייה השנייה

הראו שחיבור כתמי
 מבודדי
 על ידי מסדרונות מגביר את ) 1996( וחובריו Machtans. המנותקת


את ההשפעה בחנו ) 1997( וחובריו Schmiegelow. המעבר של ציפורי יער בי� הכתמי
 המחוברי


ועל קצב התחלופה של , של יצירה וניתוק של כתמי
 על קצב המעבר של ציפורי
 מכת
 לכת

 
מקטיני
 את קצב התחלופה של ) ' מ100(ה
 מצאו שמסדרונות צרי
 יחסית ). turnover(מיני


ה
 מצאו שהחיבור בי� הכתמי
 , חשוב יותר. מיני
 ומגבירי
 את המעבר של פרטי
 מכת
 לכת

באזורי
 קטני
 ומחוברי
 קצב החלפת המיני
 , כלומר. מגודל הכת
, בדר) כלל, ב יותרחשו


  .נמו) יותר מאשר באזורי
 גדולי
 ומנותקי
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משו
 שא
 פרטי
 לא ,   הנושא הזה חשוב במיוחד* )תצפיות(מעבר של פרטי� בי� שמורות 

 ,possum, chipmunk, deer, bobcat *נמצא ש. עוברי
 דר) מסדרונות אי� במסדרונות כל צור)

cougar , במסדרונות 
 Bennet et al. 1994; Bentley & Catteral 1997; Lindenmayer(עוברי

et al. 1994; Mock et al. 1992( ,משמורה לשמורה 
, א) אי� עדויות בולטות שה
 עוברי
 דרכ

. מסדרו�בעיקר משו
 שלא סומנו פרטי
 שנמצאו ביחידות זמ� שונות בשתי השמורות וב

 Bennet 1990; Downes(סנאי
 ויונקי כיס ממיני
 שוני
 , מכרסמי
, ציפורי
, חיפושיות ריצה

et al. 1997a; Henderson et al. 1985; Lindenmayer et al. 1993; Vermeulen 1994; 

Wegner & Merriam 1979 (במסדרונות 
שהות של אוכלוסיות יציבות . שוהי
 וג
 מתרבי

על כ) שפרטי
 יכולי
 לעבור דר) המסדרו� משמורה , באופ� עקי+, ולה להעידבמסדרו� יכ

מסדרונות כאלה חשובי
 במיוחד כאשר המרחק בי� האוכלוסיות אות� רוצי
 לחבר הוא . לשמורה

  .גדול

 Beier 1995; Heuer(שבעה מחקרי
 מספקי
 עדות חזקה למעבר של פרטי
 דר) מסדרונות 

1995; Johnsingh et al. 1990; Suckling 1984; Smith 1993; Smith et al. 1998; Sutcliffe 

& Thomas 1996; Tewes 1994 .(
פילי
 וטורפי
 , יונקי כיס, מחקרי
 אלה נעשו על פרפרי

 
מספקי
 עדויות נסיבתיות עקיפות ) (Shkedy & Saltz) 2000. לינקס ופומה, זאב, טיגריס(גדולי

למרות שלא נצפו פרטי
 מסומני
 , דבר יהודה לרמת הנגבחזקות על מעבר של יעלי
 בי� מ

  . המשלימי
 את המעבר במסדרו�

או , חסרו� נוס+ של מחקרי
 אלו הוא שה
 עוסקי
 פעמי
 רבות בבעלי חיי
 שה
 נפוצי
 מאוד

 
, למשל סנאי
(ששטח המחיה שלה
 כל כ) קט� שכל שמורה קטנה יכולה להספיק לקיומ


  ).מכרסמי
 ופרפרי

. תלוי במיני
 אות
 המסדרו� משמש, ורוחבו המינימלי,  אופ� ניצול המסדרו�* � המסדרונותאפיו

Harrison) 1992 ( נע בי� 
 22* ל2בסקירת ספרות מצא שטורפי
 גדולי
 זקוקי
 למסדרו� שרוחב

א
 כי (בעוד שאוכלי עשב יכולי
 להסתפק במסדרו� צר יותר , )תלוי במי� ובאזור הגיאוגרפי(מ "ק

Harrisonלא מציי� עד כמה  , 
טוע� שמרחק ) Shkedy & Saltz 2000 .(Harrison) 1992ראה ג

  .ולכ� רצוי לתכנ� מסדרונות קצרי
 יותר,  מקוטר שטח המחיה5הפצה של יונקי
 הוא בער) פי 

Lindenmayer & Nix) 1993 (בחנו את ניצול המסדרונות על ידי יונקי כיס , 
ומצאו שמיני
 גדולי

 
ה
 מצאו שמסדרונות המורכבי
 טופוגרפית . מסדרונות טוב יותר ממיני
 קטני
מנצלי

 
א) לא מצאו , )מדרונות או מישורי
 בלבד(מערוצי
 ורכסי
 יעילי
 יותר ממסדרונות פשוטי

  .מתא
 בי� רוחב המסדרו� למידת השימוש בו

ות עלולי
  מספר רב של חוקרי
 העלו את הטענה שמסדרונ* השפעה שלילית של מסדרונות

 ;Hess 1994; Hobbs 1992; Noss 1987(שיעלה על התועלת שה
 מביאי
 , לגרו
 לנזק

Simberloff & Cox 1987; Simberloff et al. 1992 .(למשל ,Simberloff & Cox) 1987 (


טורפי
 ומחלות שהביאו בני ; מצייני
 שמיני ציפורי
 באיי סיישל שרדו רק משו
 שהיו מנותקי
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. א) לא מכול
, מהאיי
 גרמו להכחדה מקומית של אוכלוסיות רבות בחלק מהאיי
אד
 לחלק 


  . חיבור בי� האיי
 היה מביא להכחדת
, לטענת

 וחובריו    Downes.נמצא רק מחקר אחד שעסק ישירות בקשר בי� הפצת מזיקי
 לבי� מסדרונות

)b1997 ( מצאו שחולדה)Rattus rattus (ו הורידה את גודל אוכלוסיית ועובדה ז, נפוצה במסדרונות

החולדה הפולשת היתה נפוצה ג
 במסדרונות וג
 , אבל). Rattus fuscipes(החולדה המקומית 


אפשר לסכ
 שאי� עדויות ברורות לכ) . כ) שתפקיד המסדרו� להפצת המזיק לא ברור, מחו! לה


דיי� כהלכה א) הנושא לא נבדק ע, שהמסדרונות מסבי
 נזק לאוכלוסיות אות� ה
 מחברי

  .מהבחינה האמפירית

בתחילת ,  חשיבות המסדרונות החלה להיות מוטמעת ברמות התכנו� בעיקר בצפו� אמריקה* תכנו�

, Society of Conservation *דיווחו מהכנס השביעי של ה) Mann & Plummer) 1993. 90*שנות ה

 הדומה לשמורה במתכונת, ב"ש
 הוצגה תכנית מהפכנית לשימור באזורי
 נרחבי
 בארה

יחובר כל אזור החו+ של מדינת אורגו� בשני מסדרונות ארוכי
 , למשל, כ)). 2נספח (ביוספרית 


יחוברו כל השטחי
 המוגני
 , באופ� דומה. אל הרי הסיירה, ובשניי
 קטני
 יותר, ורחבי

בפלורידה במערכת של מסדרונות שישמרו על האפשרויות של בעלי חיי
 רבי
 לעבור בי� 

  ). The Wildlands project 2000) (בעיקר פנתר פלורידה(שמורות ה

, אפשר לומר שרוב המחקרי
 התיאורטיי
 וג
 רוב המחקרי
 האמפיריי
, לסיכו� פרק זה

, רוב העדויות מצביעות על כ) שבעלי חיי
 משתמשי
 במסדרונות. תומכי
 בקיומ
 של מסדרונות

ח של ועדה של האגודה האקולוגית האמריקאית "וד. והמעבר תומ) בדמוגרפיה של האוכלוסיות

אבל , לבחינת שימושי שטח ממלי! לקחת את כל האזהרות שנשמעו כנגד המסדרונות בחשבו�

 
ההמלצה היא לנסות ולשמור , כלומר). Dale et al. 2000(לדאוג לחיבור בי� בתי הגידול המרכזיי

אבל לבחו� את המסדרונות , מה שאפשרעד כ, בי� שטחי
 שמורי
) Connectivity(על קישוריות 


  .לגופ

  

  שמירה על מערכות נדירות ועל מיני� נדירי�

 & Bates(שמירה על מיני
 נדירי
 ועל מערכות נדירות היא יסוד חשוב בשמירת המגוו� הביולוגי 

Farmer 1992, Hawksworth 1992, Ricklefs et al. 1995 .( 
חשוב לנקוט באמצעי
 מיידיי

יני
 הנדירי
 והמערכות האקולוגיות הנדירות משו
 שא
 נזניח את הטיפול ה
 לשימור המ

סיבה מרכזית נוספת לטיפול במיני
 הנדירי
 ובמערכות האקולוגיות הנדירות היא שחלק . ייעלמו


האמצעי
 ה
 . ויש לנו חובה מוסרית לטפל בה
, ניכר מה
 הפכו לנדירי
 בגלל פעילות האד

וממשק , תקיימי
 המיני
 הנדירי
 והמערכות האקולוגיות הנדירותשמירה על האתרי
 בה
 מ

שמירה על שטחי
 גדולי
 ורצופי
 בלבד עלולה לפסוח . פעיל שתכליתו לאושש אוכלוסיות נדירות

ולכ� על הרשות לאתר את המיני
 הנדירי
 ואת , על המיני
 ועל המערכות האקולוגיות הנדירות

ולבנות תכניות ממשק , ליט באיזה מה
 צרי) להתמקדלהח, המערכות האקולוגיות הנדירות


  .לשימור
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  ההקשר הגיאוגרפי

הפיתוח במדינת . קריטריו� נוס+ לטיפול בשמירה על המגוו� הביולוגי הוא ההקשר הגיאוגרפי

במרחב שבי� הכרמל לתל אביב לא נותרו , למשל. ישראל מפוזר באופ� לא אחיד על כל שטחה


. כ� ג
 לשטחי
 קטני
 יש ש
 חשיבות רבה לשמירת המגוו� הביולוגיול, שטחי
 גדולי
 ורצופי

האמצעי
 בה
 נשתמש , לכ�. לשטחי
 בסדר גודל דומה בנגב יש חשיבות נמוכה יותר, לעומת זאת


ומידת ההפרעה של , לשמירת המגוו� הביולוגי יותאמו לאזורי האר! השוני
 על פי המצאי בה

  .האד
 הקיימת והחזויה

ויעידו , זורי
 גדולי
 ורצופי
 באמצעות שמורות טבע בלבד אינה מציאותית בישראלשמירה על א

דרושה , לכ�. על כ) עשרות השמורות הנמצאות בדר) הייסורי
 להכרזת� כבר שני
 רבות

אחת הדרכי
 המקובלות היו
 . שתפעל במקביל להליכי ההכרזה הקיימי
, להערכתנו גישה חדשה

). 2נספח , 1999לחמ� (� הביולוגי היא הקמת שמורות ביוספריות בעול
 לקד
 את שמירת המגוו


ניהול כזה . בהגדרה מתקיימי
 בשמורות אלה שימור ופיתוח בני קיימא של המשאבי
 הטבעיי

ומאפשר פיתוח תו) שילוב האינטרסי
 של , מבטיח את שמירת המשאבי
 הטבעיי
 לאור) זמ�

להתייחס לישראל ) Por 1996(הועלתה ג
 הצעה . תושבי האזור בשמורה הביוספרית ובסביבתה

בה ישמר מעמדה כאזור מעבר בי� האזורי
 הביוגיאוגרפיי
 בלוונט , כולה כשמורה ביוספרית

  . א) קשה לראות אי) מיישמי
 החלטה כזו, )האג� המזרחי של הי
 התיכו�(

 הדורשי
 ה
 נושאי
, ושילוב האינטרסי
 שלה
 בשמורה הביוספרית, שיתו+ תושבי האזור

, מי ייצג אות
 בניהול השמורה, לא ברור מי יקבע את האינטרסי
 של התושבי
. תשומת לב רבה

הקמת מנגנוני
 שיתגברו . ואופ� תגמול התושבי
 על המאמצי
 שה
 משקיעי
 בניהול השמורה

 ודרכי
 לפיצוי תושבי
 שנפגעו כתוצאה ממגבלות, על אינטרסי
 מנוגדי
 של בעלי העניי� בקרקע


כל השאלות . ה
 הבסיס לקיומה של שמורה ביוספרית, שהשמורה הביוספרית הטילה עליה

א) כרגע מתגבשת מתודולוגיה לשיתו+ התושבי
 ג
 , האלה לא נבחנו עדיי� בקפידה באר!

  .בשמורה הביוספרית המוצעת במזרח לכיש

   

  הנחות וכלי עבודה

ושטחי
 המוגדרי
 , ורות טבע היו
הנחת היסוד של מסמ) זה היא שהשטחי
 בה
 קיימות שמ

הנחה זו . ה
 אכ� המרכזיי
 ביותר לשמירת המגוו� הביולוגי,  כחשובי
 ביותר לשימור22א "בתמ

 
מסתמכת על כ) שבחירת האזורי
 החיוניי
 לשמירת טבע בעבר נעשתה על פי שיקולי


זורי
 החשובי
 תמיכה להנחה זו מצאנו בבחינה של הא. ועל ידי אנשי
 מקצועיי
, מקצועיי

, 1997שקדי ושלמו� (שהתבצעה על ידי עובדי הרשות ועובדי החברה להגנת הטבע , לשימור בנגב

Shkedy and Saltz 1998 .( 
בעבודות אלה נמצאה התאמה גבוהה ביותר בי� אזורי
 שהנתוני

המצב , על כ�. לבי� אזורי
 בה
 קיימות שמורות טבע, הצביעו עליה
 כחשובי
 לשימור

  . טוטורי הקיי
 משמש בסיס לבחירת השטחי
 שישמשו לשמירת המגוו� הביולוגיהסט

מסד הנתוני
 של הרשות אינו . בו מיפוי שימושי שטח ומיפוי צומח, ברשותנו ג
 מסד נתוני
 רחב

סדרי העדיפות באיסו+ . חבל עזה והנגב, יהודה, שומרו�, די נתוני
 על רמת הגול�, עדיי�, כולל
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מסד נתוני
 זה מכוו� אותנו . על פי לחצי הפיתוח בה
 היו נתוני
 שטחי
 אלההנתוני
 נקבעו 

ובבחירת אות
 האזורי
 שייצגו את המגוו� הביולוגי , לאזורי
 בה
 שמירת הטבע עדיי� אפשרית

משמש אותנו מסד נתוני
 זה בזיהוי המערכות האקולוגיות , כמו כ�). 1997שקדי (בישראל 

ובשרידיה� חייבת הרשות להשקיע מאמצי שימור וממשק ,  בצורה קשהשנפגעו ונפגעות, הנדירות


  .גבוהי


ולשימור אזורי
 המייצגי
 את המגוו� הביולוגי , פרט לכיוו� מאמצי השימור לאלמנטי
 נדירי

שטחי
 פתוחי
 . יכוונו מאמצי שימור לאזורי
 טבעיי
 גדולי
 ורצופי
 ככל האפשר, בישראל

 
ערכ
 של האחרוני
 יעלה ככל שהשטחי
 . יקבלו ער) משני) עי
יערות נטו, חקלאות(אחרי


וש
 יכוונו מאמצי השימור למכלולי
 של שטחי
 , הטבעיי
 הנותרי
 ה
 קטני
 יותר ומפוצלי


) יערות נטועי
, חקלאות(הערכת
 של שטחי
 פתוחי
 שאינ
 טבעיי
 , באופ� כללי. פתוחי

, ביולוגי כאזורי
 המקיימי
 מיני
 נדירי
תתבסס בעיקר על פי תרומת
 לשמירת המגוו� ה

או כאזורי
 , כאזורי
 הסופגי
 הפרעות מהסביבה ומגיני
 על שמורות הטבע, כפרוזדורי
 להפצה


ולתת לתהליכי הסוקצסיה , שהרשות הייתה מעונינת לשנות את ממשק השטח המתקיי
 בה


השטחי
 החקלאיי
 והיערות ומאמצי מחקר ישנו את תפיסתנו לגבי חשיבות
 של , יתכ�. לשנות

  .ואז יתכ� שג
 ערכ
 ביחס לשטחי
 הטבעיי
 ישתנה, הנטועי
 לשמירת המגוו� הביולוגי

קבענו את המדיניות על פי תפרושת , בחבלי האר! בה
 מסד הנתוני
 שברשותנו לוקה בחסר

קביעת קווי . כשהקו המנחה הוא יצירת רצפי
 של שטחי
 פתוחי
, שמורות הטבע הקיימות

נעשות על פי עבודה קודמת , ובחירת אזורי
 חיוניי
 שיש להתמקד בשימור
 בנגב, המדיניות

  .שהתבססה על מאגר תצפיות, )1997, שקדי ושלמו�(

  

  המלצות למסדרונות אקולוגיי�

  קווי� כלליי�

גיאוגרפיי
 *מציגה את האזורי
 הביו) מבוססת על עבודותיו של פרופסור מיכאל זהרי (1מפה 

מפגש "מפה זו מצביעה על אזורי
 רבי
 של .  על רקע מפת המשקעי
 של ישראל,בישראל

ניכרות ממפה זו התכונות . הגורמות למגוו� ביולוגי גבוה ביותר בישראל, "גיאוגרפיות*תרבויות ביו

  :הבאות

  .האזור הי
 תיכוני משתרע מצפו� האר! ועד גבעות גד . 1

  ).ה זו אינה מצוינת במפהחדיר(לאור) חופי הי
 התיכו� יש חדירה מדברית  . 2

  .אפריקאי יש חדירה סודנית*לאור) הבקע הסורי . 3

  .טורנית*מאזור הגלעד לכיוו� בית גוברי� ולכיוו� הנגב המערבי והר הנגב יש חדירה אירנו . 4

  . האזור המדברי משתרע בכל חלקה הדרומי של ישראל . 5

 
שכיוונ
 , )מסדרונות(אנחנו ממליצי
 לכוו� את מאמצי השימור לאור) ארבעה צירי
 מרכזיי

המשמש , שהוא אזור ייחודי, אפריקאי*לכל אורכו של הבקע הסורי, האחד. דרו
*הכללי הוא צפו�

. דר) י
 סו+ וישראל לרמות הגבוהות בתורכיה, כאזור מעבר בי� האזורי
 הטרופיי
 באפריקה

קפו את הבינוי יתפצל לשני נתיבי
 שיע, החוצה את כל האזורי
 הביוגיאוגרפיי
 בישראל, השני
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מדבר יהודה אל , השומרו� המזרחי, נתיב אחד יעבור דר) הגלבוע. על גב ההר ביהודה ושומרו�

שפלת יהודה , הרי יהודה, השומרו� המערבי, רמות מנשה, והנתיב השני יעבור דר) הכרמל, הנגב

ת ש
 נמצאות מערכות אקולוגיו, ציר מקוטע לאור) חופי הי
 התיכו�, השלישי. אל הנגב

והוא משמש כציר לחדירה של אלמנטי
 מדבריי
 , )החול והכורכר(הנמצאות בסכנת הכחדה 

הר הנגב , הנחלי
 הגדולי
, דר) הרי אילת, לאור) המערכת המדברית מדרו
, הרביעי. צפונה

  .או מערבה לחולות עגור ונחל הבשור, ומכא� התפצלות מזרחה למדבר יהודה

שמירת . לאור) אפיקי הנחלי
 המרכזיי
) מערב*מזרח( רוחב אנחנו ממליצי
 לשמר צירי, בנוס+

צירי
 אלה תומכת בשמירת
 של מיני
 נדירי
 רבי
 המתקיימי
 במערכות מימיות באמצעות 

  . הנמצאת בסכנת הכחדה, שמירה על חלק ניכר מתפוצת המערכת המימית כולה

  התייחסות לחבלי אר� שוני�

 מציגה את מפת 2מפה . תיכוני*
 בישראל היה בחבל הי
עיקר הפיתוח וניצול הקרקע לצרכי האד

מפה זו מצביעה על אות
 אזורי
 בה
 אפשר עדיי� . שימושי השטח בחלק הצפוני של ישראל

). וג
 ביערות נטועי
 ובשטחי
 חקלאיי
, בעיקר מערכות טבעיות(לשמור על המגוו� הביולוגי 

ועל ההנחות , )3מפה (וטוריות קיימות בהסתמ) על תכניות סטט, 1בצרו+ המידע האצור במפה 


אפשר להצביע על האזורי
 , לפיה� שמירה על המגוו� הביולוגי תתקיי
 בשטחי
 גדולי
 ורצופי

  .בה
 רצוי לכוו� את מאמצי השימור של הרשות במרחב זה

בחלקה הצפוני של ישראל המוקד המרכזי לשמירה על המגוו� הביולוגי הוא בשמורת הר מירו� 

החל מנחל בצת , ממערב וממזרח לשמורת הר מירו� קיימות שורה של שמורות טבע. כרמלובהר ה

שמורות אלה מנותקות זו . והחל משמורת התנור ועד הגלבוע ממזרח, ועד לגוש אלוני
 ממערב

לאור) . ולכ� יכולות לקיי
 רק אוכלוסיות קטנות של צמחי
 ובעלי חיי
, וה� ברוב� קטנות, מזו

. המנותקי
 זה מזה ביישובי
 הנושקי
 לחו+ הי
, ט� ביותר של אזורי
 שמורי
החו+ יש מספר ק

בדיו� נפרט . א) רוב השטח עדיי� פתוח, אפריקאי מספר קט� של שמורות טבע*לאור) הבקע הסורי

  .את הצעותינו לטיפול באזורי
 אלה

רכזי של הצביע על חמישה מרחבי
 עיקרי
 לה
 חשיבות לשמירת טבע בחלק המ) 1997(שקדי 

בעיקר משו
 שמשאבי
 אלה הפכו , החולות וסלעי הכורכר לאור) מישור החו+) 1: (ישראל

החוליה , הכרמל ורמות מנשה, המרחב שבי� גוש אלוני
) 2. (לנדירי
 בעיקר בגלל בינוי וכרייה


ומערב  , אזור  נחל  שילה) 3.  (תיכוני*המקשרת בי� החלק הצפוני לחלק הדרומי של החבל הי

בית , הר סנס�, המרחב שבי� הר כפירה) 4. (הריאה  הירוקה הטבעית היחידה בגוש ד�, ומרו�הש

*החבל האירנו, תיכוני*אזור מגוו� זה הוא חוליית המעבר שבי� החבל הי
. להב והר עמשא, גוברי�

נחל הבשור ) 5. (ולכ� הוא בעל חשיבות בקנה מידה עולמי, אזור ספר המדבר והחבל המדברי, טורני

, המשמשי
 כפרוזדור להפצה של צמחי
 ובעלי חיי
 בי� האזור הי
 תיכוני ואזור החו+, ונחל גרר

הכורכר והחמרה , אנחנו מציעי
 להוסי+ על המוצע למעלה את אגני הלס. לבי� האזור המדברי

ונותרו בו ערכי טבע , נטועי
 וטבעיי
, באזור זה פסיפס של שטחי
 מעובדי
. באזור נחל שקמה

  .רבי
 שראוי לשמר או לשק
ונו+ 
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  .על רקע קווי
 שווי גש
, גיאוגרפיי
 המרכזיי
 בישראל*החבלי
 הביו: 1מפה 
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המקור למפה הוא סקר שנעשה על ידי עמוס (מפת שימושי השטח בחלק הצפוני של ישראל : 2מפה 

רצועת עזה ובאזור תל אביב , ביהודה ושומרו�). והמידע קודד באג+ מערכות המידע ברשות, סבח

בשטחי יהודה ושומרו� צוינו שמורות . לא נער) סקר של שימושי השטח כמו בשאר חלקי האר!

  .הטבע בלבד
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  . 22א "גני
 לאומיי
 ותמ, שמורות טבע: 3מפה 
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ל המגוו� ואזורי
 בה
 רצוי להתמקד בכדי לשמור ע, צירי
 המסדרונות המרכזיי
: 4מפה 

  .  האזורי
 והצירי
 מכווני
 באופ� סכמתי את כיווני השימור. הביולוגי
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טוב , ומתו) כ) על המגוו� הביולוגי, בחלק הדרומי של ישראל מצב השמירה על השטחי
 הפתוחי

בדיו� . משו
 שבמרחב זה שמורות טבע נרחבות, מאשר באזורי האר! האחרי
, בדר) כלל, יותר

  .קודות בנגב הדורשות תשומת לב מיוחדתנצביע על אות� הנ

אנחנו מציעי
 שהרשות תכוו� את עיקר המאמצי
 לקידו
 תכנו� אזורי בו תשולב שמירת הטבע 

. ולהרחיב את הקיימות, באזור החו+ אנחנו ממליצי
 להוסי+ שמורות טבע. והמגוו� הביולוגי

מפה (די
 המפורטי
 למטה  במוק, באזורי
 אחרי
 אנחנו ממליצי
  להקי
 שמורות ביוספריות

4.(  

דיונות החול ורכסי הכורכר לאור) החו+ ה
 שאריות של מערכות אקולוגיות עשירות : אזור החו+

לאור) כל חופי ישראל נותרו מספר כיסי
 . שפעילות האד
 הביאה אות� לס+ ההכחדה, ומגוונות

.  מקו
 בו ה
 נותרוועל הרשות להכריז על מערכה רבתי להצלת
 בכל, בודדי
 ממערכות אלה

חולות , מאמ! גדול יותר צרי) להיות מכוו� לשטחי
 הגדולי
 יחסית שנותרו באזור קיסריה


באזור זה שמורה ביוספרית . חולות זיקי
 ורכסי הכורכר באזור גברע
, חולות ניצני
, פלמחי

בעיי
 ודרוש מאבק על שימור שרידי השטחי
 הט, לא יכולה להועיל לשימור השטחי
 שנותרו

  .שנותרו

ויש לדאוג לשימורה , מגוונת ביותר, כל האזור הוא יחידה גיאוגרפית אחת: אפריקאי*הבקע הסורי

, התיישבות: מתקיימת פעילות אינטנסיבית של האד
, ולכל אורכו, משני צדי הבקע. ככזאת

ולכ� , לחצי הפיתוח לאור) הבקע הולכי
 ומתעצמי
. חקלאות ותיירות, תעשיה, פעילות צבאית

  .לאומית הכרחי לשימורו ופיתוחו*תכנו� השטח כשמורה ביוספרית דו

ורצ+ של שטחי
 פתוחי
 , המגמה המרכזית בשימור האזור היא שמירת רצ+ זרימה בירד�

ריכוז התיירות למספר , הדרכי
 להשגת יעד זה ה
 הקמת שמורות טבע. למיניה
 לאור) הבקע

ועידוד ,  שירותי
 תו) ניסיו� להקטנת הפגיעה בסביבהמצומצ
 של מוקדי
 שיספקו מגוו� רחב של

, צייד(צרי) לווסת את שאר פעילויות האד
 , בנוס+. גידולי
 חקלאיי
 שפגיעת
 בסביבה נמוכה

פיתוח ושימור בתכניות משותפות ע
 . כ) שלא יפגעו בסביבה) איסו+ צמחי
 ורעייה, כריתה

  .נות שישרתו את שתי המדינותיקל על מציאת פתרו, )ואולי סוריה(ממלכת ירד� 

כ) שלא , זו יחידה גדולה ומגוונת, אפריקאי הוא יחידה גיאוגרפית אחת*למרות שהבקע הסורי

עמק בית , הכנרת, הירד�, עמק החולה(בכל אחד מחלקיה . סביר  לתכנ� את כולה כמקשה אחת

, ת הטבע הקיימותישוקללו שמורו, )ערבה דרומית ואילת, ערבה צפונית, המלח*י
, הבקעה, שא�

  .בתכנו� אזורי ברוח השמורה הביוספריות, שימושי הקרקע הקיימי
 והפוטנציאל התיירותי

א
 כי ההתפתחויות בשמורה מאז , שמורת הר מירו� היא לב האזור השמור בגליל העליו�: הגליל

לה על הרשות לבחו� שא. הקמתה מעלות סימני שאלה רבי
 א
 אכ� היא עדיי� ראויה למעמד זה

מגבול הצפו� ועד , ממערב לשמורת הר מירו�. ולכוו� את הדגשי
 בפעילותה בהתא
, זו ביסודיות


רוב .  שמורות טבע וגני
 לאומיי
 המייצגי
 בעיקר חורשי
 י
 תיכוניי
*20קיימות כ, גוש אלוני


, מטעי
, יערות, כשעל הרכסי
 ביניה
 חורשי
 טבעיי
, שמורות הטבע ה� לאור) אפיקי נחלי


 שמורות *20קיימות כ, מגבול הצפו� ועד הגלבוע, ג
 ממזרח לשמורת הר מירו�. ישובי
 או כבישי


ואינ� יכולות לקיי
 בתוכ� , מנותקות, כל שמורות הטבע האלה קטנות. טבע וגני
 לאומיי


א
 לא יישמרו , ומערכות אקולוגיות יציבות לאור) זמ�, אוכלוסיות גדולות של בעלי חיי
 וצמחי


אנחנו מציעי
 למקד את פעילות הרשות בצפו� ליצירת מסדרו� . השטחי
 הפתוחי
 סביב



  כלי לשמירת טבע: מסדרונות אקולוגיי� בשטחי� הפתוחי�
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, ולשמירת רצ+ של שטחי
 פתוחי
 שיכללו שמורות טבע המחוברות על ידי שטחי
 טבעיי


  .נטועי
 וחקלאיי

 כמעט ומשלימי
 רצ+ שמור בי� שמורות הטבע ממערב לשמורת הר 22א "שטחי
 המוגני
 בתמ

פחות או , השטחי
 המוגני
 סטטוטורית שומרי
 על הרצ+, זרח לשמורת הר מירו�ממ. מירו�

בי� הארבל לבי� הגלבוע השטחי
 השמורי
 מנותקי
 , לעומת זאת. בי� גבול הצפו� והארבל, יותר

  . וחשוב לממש את המסדרו� באמצעות שטחי חקלאות בעל, זה מזה בדר) כלל

שמורת הטבע והג� . ה בישראל היא שמורת הכרמלהשמורה הביוספרית המוכרזת היחיד: כרמל

הכרמל עדיי� אינו מתפקד כשמורה , אול
, הלאומי בכרמל מהווי
 מוקד לשמירת המגוו� הביולוגי

אנחנו מציעי
 שהרשות תקד
 את ההטמעה והיישו
 של רעיו� השמורה הביוספרית . ביוספרית

זאת כדי שהשמורה הביוספרית בכרמל כל . בגופי התכנו� ובמערכת הסטטוטורית, בכרמל בציבור

ובה בעת תשמור על האינטרסי
 החברתיי
 והכלכליי
 , תתפקד כמוקד לשמירת המגוו� הביולוגי

תנאי ברור להצלחה של . קיו
 בי� פיתוח לשימור*כ) תשמש השמורה מודל לדו. של תושביה

  .בניהולה, ובעיקר הדרוזי
, תכנית זו הוא שיתו+ תושבי הכרמל החיי
 בתו) השמורה

 
גוש אלוני
 ורמות מנשה ה
 אזורי
 הקושרי
 את האזורי
 היובשניי
 והלחי
 בחבל הי

גבוהה , ובכל ישראל, חיוניות
 לשמירת המגוו� הביולוגי בכרמל. אל הכרמל, מצפו� ודרו
, תיכוני

 כביש ,תכנית אב למטרופוליטי� חיפה, "2020"*כמו ההצעות ב(ולנוכח איומי תכנו� , לכ�. ביותר

אנחנו ממליצי
 לקשור את השמורה הביוספרית , המאיימי
 לנתק אות
 מהכרמל) חוצה ישראל


  . בכרמל אליה

זכה אזור נחל ) 1997שקדי (בניתוח ערכיות
 של השטחי
 הפתוחי
 : מערב השומרו� ונחל שילה

� מיני ומשו
 שמגוו, ולא מפוצל, בגלל שהוא שטח פתוח טבעי גדול יחסית, שילה בציו� גבוה

נחל שילה . הטבעית היחידה באזור המרכז" הריאה הירוקה"אזור זה הוא , בנוס+. הצומח בו גבוה

שבי� שני חלקי החבל הי
 תיכוני , אולי היחיד, שהוא המקשר, הוא חלק ממערב השומרו�

אנחנו ממליצי
 להתמקד , לכ�. החלק הלח בצפו� המדינה והחלק היובשני בדרומה: בישראל

  .שבחלק
 הגדול ה
 מטעי זיתי
, על שימושי השטח הקיימי
 בו,  המרחבבשימור כל

שטח זה מגשר בי� אלמנטי
 . אקלימי של אזור זה* מצביעה על הגיוו� הביו1מפה : מזרח השומרו�


ומדבריי
 במדבר ) עיקר השטח(טורניי
 *תיכוניי
 בגלבוע לבי� אלמנטי
 אירנו*ביולוגיי
 י

  . גדולות יחסיתבשטח ג
 שמורות טבע. יהודה

הוא . אזור זה מהווה את החלק הדרומי בחבל הי
 תיכוני באר!: פרוזדור ירושלי
 ואזור לכיש

, המגוו� הביולוגי באזור זה גבוה ביותר, לכ�. טורני ונכנס לאזור המדברי*עובר דר) החבל האירנו

דיי� קיימי
 שבו ע, אולי ג
 משו
 שזהו אחד האזורי
 היחידי
 בכל חלקה הצפוני של ישראל


המעידי
 על פעילות אנושית , במרחב זה אתרי מורשת רבי
. שטחי
 טבעיי
 גדולי
 ורצופי

  . ולמרות זאת המגוו� הביולוגי נשמר,  שנה2000 *ענפה באזור במש) יותר מ

וצרי) להקפיד ולשמור על רצפי
 של שטחי
 פתוחי
 , רוב האזור מוג� על ידי תכניות סטטוטוריות

בימי
 אלה (מודל השמורה הביוספרית מתאי
 ביותר למרחב זה . 
 השמורי
בי� האזורי

שמירת , בהנחה שיתקיימו בה שמירת המגוו� הביולוגי, )מתוכננת שמורה ביוספרית באזור לכיש

  .קיימא שינצל את תכונות השטח לכיוו� פיתוח אתרי תיירות ונופש*ופיתוח בר, המגוו� התרבותי
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וקשה , השטח מנוצל באופ� נמר! ביותר על ידי האד
: )דה ונחל הבשורבי� מדבר יהו(צפו� הנגב 

אנחנו ממליצי
 להתמקד . למצוא בו אתרי
 נרחבי
 בה
 נשמר המגוו� הביולוגי הייחודי לאזור

, משמורת מדבר יהודה, האחד. באזורי
 המשמשי
 מעבר בי� החבל המדברי לחבלי
 לחי
 יותר

חלקי
 ניכרי
 מאזור זה . ג� נחל שקמה וביתרונות רוחמהא, שמורת להב, יתיר, דר) הר עמשא

. באג� נחל גרר ואג� בנחל הבשור, השני.  כאזורי
 נטועי
 או מיועדי
 לנטיעה22א "מוגני
 בתמ

בגלל היותו ) 1997שקדי (אזור זה זכה לציו� גבוה בהערכת השטחי
 הפתוחי
 לשמירת טבע 


  .ובגלל מגוו� גבוה של מיני צומח, וניתיכ*מסדרו� חשוב בי� החבל המדברי לחבל הי

האזור היחיד בישראל שנותרו בו מספיק שטחי
 פתוחי
 בכדי לקיי
 : חולות הנגב המערבי

  ). 1998מזור (מערכת אקולוגית המייצגת את החולות 

שיקו
 הנחלי
 יכול לאושש ולשק
 מערכות : צירי נחלי
 היורדי
 מרכס ההר המרכזי מערבה

הנחלי
 יכולי
 . ונכחדו בגלל תפיסת המי
 וזיהו
 הנחלי
,  שהיו בה
 בעבראקולוגיות מימיות

  .לציר השימור המרכזי, לאור) החו+, ג
 לשמש כמסדרונות להפצה בי� ציר השימור המערבי

בי� עמק חפר לקרית גת אי� אפשרות לעסוק בשמירה על המגוו� הביולוגי בשיטות שהזכרנו למעלה 

 שנות ציונות השאירה רק 100השפעת האד
 במש) . או חקלאימשו
 שהאזור ברובו מיושב 

 מס) השטחי
 במרחב *50% היא שכ2020והתחזיות לקראת , מוקדי
 קטני
 של מערכות טבעיות

פיתוח ובינוי סביב השמורות הקטנות האלה הקטי� באופ� ניכר את יכולת� לשמר את . זה ייבנו

ב את המוקדי
 הקטני
 שנותרו במסגרת של אנו מציעי
 לשל, לכ�. המגוו� הביולוגי בתוכ�

כ) שאזורי הנופש הפתוחי
 ישמשו חיי! בי� , שטחי
 פתוחי
 אחרי
 שישמשו לנופש בחיק הטבע


  . מוקדי השימור ובי� אזורי הבינוי סביב

  

  מיפוי מפורט


שמשו בסיס , ואפיו� הצרכי
 והאפשרויות בחבלי האר! השוני
, ארבעת צירי השימור המרכזיי

המסדרונות עוגנו בשטחי
 לה
 מעמד סטטוטורי . נת מפות מפורטות יחסית של המסדרונותלהכ

שה
 בעיקר שטחי
 חקלאיי
 ושטחי , השטחי
 שביניה
). יערות, גני
, שמורות(לשימור 

  .ה
 החוליות המקשרות בי� השטחי
 המוגני
, מרעה/בור

 22א "תמ, בע והגני
 הלאומיי
בהתוויית המסדרונות נעזרנו במפות דיגיטליות של שמורות הט

 2מ "תמ, 35א "נעזרנו במפות של מרקמי תמ, בנוס+.  המצויי
 במאגר המידע של הרשות8א "ותמ

, סיירנו בשטח יחד ע
 הביולוגי
 המחוזיי
 והפקחי
 האזוריי
 ברשות הטבע והגני
. 6מ "ותמ

 לב מיוחדת תשומת. ותקנו את המפות בהתא
 לממצאי
 ולהערות אנשי השדה של הרשות

  .ש
 המסדרונות האקולוגיי
 יכולי
 להתנתק, הוקדשה לשטחי
 בה
 המסדרונות צרי
 במיוחד


קווי המסדרו� הותוו על מפות . המפות המצורפות מציגות את המסדרונות האקולוגיי
 המוצעי

 ,מאותה הסיבה. אבל ה� אינ� מספיק מדויקות בכדי להוות גבול לתכנית, 1:100,000בקנה מידה 

מטרת המפות היא לעזור בקידו
 מדיניות .  בלבד1:300,000המפות מוצגות בקנה מידה של 


  . ולא להתוות במדויק את תיחומ
, הרשות לשמירה על מסדרונות אקולוגיי
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אלא אוס+ של קטעי אר! קטני
 שאינ
 , ניכר שהמסדרו� הסמו) לחופי הי
 התיכו� אינו מסדרו�


במסדרו� זה אנחנו ממליצי
 לנסות ולהרחיב את . י כורכר ועל חולהנשעני
 ברוב
 על סלע, בנויי

  . ולנהל מאבק להצלת כתמי החול והכורכר שנשארו באר!, השמורות הקיימות

שמירת רציפות
 של . במרכז האר! נשעני
 המסדרונות ג
 על שטחי
 ביהודה ושומרו�

יעברו , או חלק מה
, תא
 המסדרונו. המסדרונות באזורי
 אלה תלויה ג
 בעתיד
 הפוליטי


  .לשליטה של הרשות הפלסטינית יהיה צור) לשכנע את מקבלי ההחלטות ג
 ש

ונשעני
 על צירי , הקשרי
 בי� המסדרו� החופי למסדרו� ההר בי� חדרה לקרית גת צרי
 ביותר


צרי) , א) בכדי להפו) אות
 עורק חיי
 אמיתי, 22א "אפיקי הנחלי
 שמורי
 על ידי תמ. הנחלי

  . מקרי
 רבי
 לשקמ
ב

  

  דיו�

ההצעה המרכזית במסמ) זה היא לשמור על רצ+ של שטחי
 פתוחי
 גדולי
 ורצופי
 לאורכה של 

  :בכדי להשיג את המטרות הבאות, ישראל

1. 
בכדי להקטי� את הסכנות הדמוגרפיות , לשמור על אוכלוסיות גדולות של צמחי
 ובעלי חיי

  .בפניה� אוכלוסיות אלה ניצבות

וכ) להקטי� את הסכנות הגנטיות , על אפשרות של מעבר של פרטי
 בי� שמורות הטבעלשמור  .2

  .ולאפשר אישוש של אוכלוסיות שנפגעו, בפניה� ניצבות אוכלוסיות קטנות

  .לשמור על אינטראקציה שבי� אוכלוסיות המאפיינות אזורי
 ביוגיאוגרפיי
 שוני
 בישראל .3

תסייע בשמירת המגוו� , לאורכה של ישראל, רשמירה של שטחי
 גדולי
 ורצופי
 ככל האפש

תו) מזעור ההשפעה , הביולוגי בישראל בדר) הדומה לזו הנעשית על ידי הברירה הטבעית

זה היעד אליו צרי) לכוו� ג
 את הגני
 הלאומיי
 . המסיבית של האד
 הניכרת בשני
 האחרונות


  . הפתוחי
 ואת היערות הנטועי

. ת לשימור המיני
 הנדירי
 והמערכות האקולוגיות הנדירותיש לבנות תכניו, בטווח הקצר


ולכ� נדרשת פעילות מיידית , מערכות אקולוגיות רבות נפגעו על ידי פעילות אינטנסיבית של האד

ואלה הנשענות על , המערכות העיקריות שיש לטפל בה� מיד ה� המערכות המימיות. לשמירה עליה�

  .סלעי כורכר ועל חול

. רונות אקולוגיי
 פתוחי
 לאורכה של ישראל דורשת פעילות רבה בתחו
 התכנו�שמירה על מסד

ולא , הרעיו� הוצג בפני מינהל התכנו�. צריכה להתקבל הסכמה של גופי התכנו� על קבלת הרעיו�

אזורי
 בעלי (צרי) לזהות צווארי בקבוק במסדרונות , בנוס+. א) עדיי� לא אומ! רשמית, נדחה


במקומות ).  פיתוח נוס+ יקטע את רצ+ השטחי
 הפתוחי
 באופ� בלתי הפי)חשיבות קריטית בה

ולהכניס בה
 שינויי
 כאלה , המאושרות והמוצעות, אלה צרי) לבחו� את התכניות הקיימות


  .שישמרו את המסדרונות פתוחי


  :צווארי בקבוק העיקריי
 ה

• 
  . המעבר באזור גוש אלוני
 בי� צומת יגור לצומת העמקי

  . נחו
 לעי� חרוד*בעמק חרוד בי� שדההמעבר  •
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   .המעבר בואדי מילק בי� צומת אליקי
 לפרדיס •

   .המעבר בואדי ערה בי� מגידו לבי� צומת עירו� •

  ).תלוי בתרחיש הפוליטי(המעבר בשטחי יהודה ושומרו� בי� שמורות הטבע  •

  . אלכסנדר ופולג, המסדרונות הצרי
 לאור) הנחלי
 חדרה •

• 
  . בי� הכפירה לסנס�, כל מסדרו� ירושלי

   .החיבורי
 בי� השטחי
 החוליי
 במישור החו+ הדרומי •

  .החיבור שבי� אזור להב למדבר באזור גוש ההתיישבות הבדואית •

  .כימיי
 במישור רות
*המעבר שבי� מדבר יהודה לנגב באזור המפעלי
 הפטרו •

. קידומ
שילוב תחומי
 אחרי
 עליה
 ממונה הרשות בהקמת המסדרונות יכול לתמו) ב


במקומות בה
 הציבור , המאפייני
 את ישראל" היפי
"באזורי
 , בדר) כלל, המסדרונות עוברי

ובחינת האפשרויות למזג אות
 ע
 , קביעת סטנדרטי
 לשימור הנו+ החזותי. בא ליהנות מהנו+


אפשר לשלב , באופ� דומה. תקד
 ג
 את שמירת הטבע וג
 את שימור הנו+, המסדרונות המוצעי

ובכ) לתמו) במסדרונות , ת סיפורי המורשת של אר! ישראל בנופי
 הטבעיי
 בה
 ה
 התרחשוא

  .האקולוגיי
 ובשימור הנו+ במקביל

הנו+ והמורשת היא יסוד חשוב בקידו
 , הנשענת על שמירת הטבע, פעילות הסברה ציבורית

הסיכויי
 לשמירה על יורדי
 , ללא תמיכה פעילה של חלק ניכר מהציבור בפעולותינו. המסדרונות

  . המסדרונות האקולוגיי
 באופ� ניכר

, שמירת המסדרונות האקולוגיי
 נועדה לשמור על הפוטנציאל של מעבר פרטי
 בי� שמורות הטבע

ג
 א
 . הצלחת
 תלויה באופ� ניכר בהצלחת השמירה על המערכות האקולוגיות בשמורות, ולכ�

צרי) , זה כחשובי
 לשמירת המגוו� הביולוגינצליח לשמור על כל השטחי
 המוצעי
 במסמ) 

הצעד המקביל צרי) להיות . לזכור ששמירת השטח היא רק הצעד הראשו� בקידו
 מטרות הרשות

צעד זה ידרוש מידה גבוהה יותר של מקצועיות . ממשק וניהול נכו� של השטחי
 בפיקוח הרשות


הרשות צריכה לשפר את מערכת , �לכ. שתתבסס בעיקר על בסיס נתוני
 אמי�, מזו המופגנת היו


ולהקצות משאבי
 לביצוע תכניות , להשלי
 תכניות ממשק על בסיס מסד הנתוני
, איסו+ נתוני

  .הממשק

  .וציינו את החשובי
 למטה,  לשיטת העבודה בה בחרנו מספר חסרונות* חסרונות ואזהרות

ת למסמ) עלול להטעות  קנה המידה בו ערוכות ארבעת המפות הראשונות המצורפו* קנה מידה

  . כמו מעיינות ואתרי פריחה, משו
 שאי� ביטוי לאזורי
 קטני
 שאינ
 שמורי
, את הקורא

אות
 מספקי
 השטחי
 שאינ
 " בשירותי המערכת" מסמ) זה אינו עוסק * "שירותי מערכת"


החקלאיי
 והנטועי
 חשיבות גדולה בוויסות תהליכי
 וחומרי
 , לשטחי
 הטבעיי
. בנויי

לשטחי
 אלה . ואנחנו נוטי
 להתעל
 מחשיבות
 זו בדיוני
 על שימור שטחי
, המצויי
 בסביבה

קליטת חומרי
 , )המקומית והגלובלית(ויסות הטמפרטורה , חשיבות בתהליכי קיבוע פחמ�

לא ברור . מניעת סח+ קרקע ותפקודי
 רבי
 נוספי
, חדירת מי
 למי התהו
, מסוכני
 מהאוויר

תור
 יותר לכל אחד מהתיפקודי
 שנמנו ) יער נטוע, חקלאות, טבעיי
(השטחי
 איזה מטיפוסי 

  . א) ברור ששטחי
 אלה נחוצי
 בכדי לקיי
 ג
 את המערכות האנושיות, למעלה
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ורוב השטח מאופיי� כשטח פתוח שבו ,  צפיפות היישובי
 ברמת הגול� נמוכה יחסית* רמת הגול�


שמורות טבע רבות המתרכזות סביב נחלי . 
בחרמו� וסביבתו מספר רב של מיני
 נדירי
 וג


מאפשר קיו
 של , שחוצצי
 ביניה
 אזורי מרעה רחבי
, של שמורות טבע, הצרו+ הזה. אנדמיי

שמורה ביוספרית יכולה לפתור קונפליקטי
 בי� , ג
 כא�. מערכת שמירת טבע ראויה לשמה

רמת הגול� וצפיפות האוכלוסייה השטחי
 הפתוחי
 הנרחבי
 ב. מגמות שימור למגמות פיתוח

הפעילות המדינית סביב רמת הגול� . מאפשרי
 תכנו� מושכל של השטח כולו, הנמוכה עדיי�

קרוב . ובודאי על אפשרותנו להשפיע על כ), מעמידה סימני שאלה לגבי שימור הטבע בו בעתיד

 
, הגובלי
 בגול�לודאי שתהיינה לתוצאות התהלי) המדיני השפעה ג
 על שמירת הטבע בשטחי

  .ובפרט על אג� הכנרת

. פרט לאזורי
 נבחרי
, יהודה וחבל עזה לא נאספו נתוני
 באופ� שיטתי,  בשטחי שומרו�* ש"יו

, אול
. יותר מאשר הצביע על קיומו, ריכוז מידע שקיי
 ביהודה ושומרו� הצביע על פערי
 במידע

המדרונות . ינה מוטלת בספקחשיבות השטחי
 בשדרת גב ההר לשמירת הטבע בכל ישראל א

המזרחיי
 של השומרו� ויהודה משמשי
 כציר המחבר את החלק הצפוני והדרומי של הבקע 

תיכוני לחבל המדברי מרמת *והמדרונות המערביי
 קושרי
 את החבל הי
, אפריקאי*הסורי

ניות במסגרת תכ, אנחנו ממליצי
 למצוא דרכי
 לשמירת אזורי
 אלה, לכ�. מנשה ועד הר כפירה

צפיפות היישובי
 ברצועת עזה גרמה לקטיעת רצ+ . משותפות ע
 כל בעלי העניי� והשליטה בשטח


  .ואי� ש
 שמורות טבע כלל, השטחי
 הפתוחי

 בנגב אנחנו ממליצי
 להתמקד בשמורות הטבע והגני
 הלאומיי
 הקיימי
 שיחד נותני
 * נגב

מספר אזורי
 בנגב שלחצי הפיתוח בה
 יש להצביע על , אול
. הגנה סבירה למגוו� הביולוגי

 
לחצי הפיתוח בערבה עלולי
 ) 1: (שיקשו מאוד על מעבר של בעלי חיי
" צווארי בקבוק"יוצרי


משני
 את , הפיתוח לכל אור) הערבה ועיבוי ההתיישבות. לקטוע את רצ+ השטחי
 הפתוחי

ולבחו� דרכי , נויי
 האלהעל הרשות לבחו� את המשמעות של השי. האופי המדברי של חבל אר! זה

למרות שבדר) כלל המגוו� הביולוגי נשמר ברובו בשטחי האימוני
 ) 2. (פעולה שישמרו על המגוו�

קוטעי
 את הרצ+ שבי� הר , לדוגמא, ל באזור נחל חיו�"אימוני
 אינטנסיביי
 של צה, ל"של צה

בטיחו את הקשר בי� שני שי, ל"יחד ע
 צה, על הרשות לנסות ולמצוא פתרונות. הנגב להרי אילת


, והכרייה של מפעלי הפוספטי
 באזור נחל אפעה, המסוע של מפעלי י
 המלח) 3. (האזורי

  .ולהקשות מאוד על מעבר בעלי חיי
, מאיימי
 לקטוע את רצ+ השטחי
 הטבעיי
 באזור

בכל פע
 סביר להניח שלחצי פיתוח יופנו אליו , כיוו� שרוב עתודות הקרקע של ישראל מצויות בנגב

ולבחו� , מומל! להיער) לאפשרות כזו מבעוד זמ�. שיתעורר צור) להקצות שטחי
 גדולי
 לפיתוח


סביר להניח שג
 השימור ירוויח א
 נציע תכנו� מגובש . את הערכות הרשות בתרחישי
 שוני

  .וג
 לשטחי
 שראוי להקצות
 לפיתוח אינטנסיבי, לשטחי
 החשובי
 ביותר לשימור

  "טבעיות"ת שאינ� הבנת המערכו

 
אחת . היה הבסיס לכתיבת מסמ) מדיניות זה) 1997שקדי (ניתוח השטחי
 הפתוחי
 הטבעיי

 
המסקנות העיקריות ש
 הייתה שבכדי לשמר את המגוו� הביולוגי יש להתייחס ג
 לשטחי

 
 אי� במסד הנתוני
 באר! נתוני
. כלומר ג
 לשטחי
 חקלאיי
 ויערות נטועי
, "טבעיי
"שאינ

לשמירת הטבע " טבעיי
"לא ברור עד כמה חשובי
 השטחי
 שאינ
 . רבי
 על השטחי
 האלה

הבנת יחסיי הגומלי� שבי� שמורות . וג
 לא ברור מהי יעילות
 כמסדרונות אקולוגיי
, באר!
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להבנת המערכות , לדעתנו, חיונית) מעבר של חומרי
 ומיני
" (טבעיי
"הטבע לשטחי
 שאינ

  .הטבעיות בישראל
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 ביניה
 החיבור בי� שמורות הט. בה
 השימוש במסדרונות

 & Wilson(וכ) יעלו הסיכויי
 להתנחלות של מיני
 חדשי
 בשמורות , )בידוד האי מהיבשת

Willis 1975 .(  

בה , הפג
 המרכזי בהקבלה בי� שמורות טבע לאיי
 הוא בכ) שלשמורות הטבע אי� יבשת ברורה

כל , כלומר. עי
 מיני
 המתנחלי
 בשמורותוממנה מגי, מתנהלת המערכת הטבעית ללא הפרעה

וכאי המקבל מיני
 , שמורת טבע משמשת בו זמנית כיבשת המספקת מתנחלי
 לשמורות אחרות

דינמיקת האוכלוסיות בשמורת טבע אחת תלויה במידה ניכרת , לכ�. מתנחלי
 משמורות סמוכות

  .בדינמיקת האוכלוסיות בשמורות הטבע הסמוכות לה

עונה על ) 1970 (Levinsשהוצעה לראשונה על ידי ) metapopulations(סיות העל תיאוריית אוכלו

המקיימות קשרי גומלי� ) אוכלוסיות*תת(אוכלוסיית על היא צבר של יחידות קטנות . הקושי הזה

כמו בתיאורית (הדמוגרפיה בכל אוכלוסייה תלויה בגודל השטח . ביניה� באמצעות הגירה


. וכ) לכל יחידה עשויה להיות דמוגרפיה שונה מזו של שכנתה) הביוגיאוגרפיה של מיני

, )מאי לאי(הדמוגרפיה של אוכלוסיית העל תלויה באפשרות המעבר של פרטי
 משמורה לשמורה 

במער) אוכלוסיות כזה יש למסדרונות . ובמיוחד אל איי
 בה
 נכחדות האוכלוסיות המקומיות

  .ות גבוהה ביותרשיאפשרו מעבר של פרטי
 משמורה לשמורה חשיב

משו
 שאוכלוסיות קטנות , השפעת הניתוק בי� אוכלוסיות עולה ככל שהאוכלוסיות מצטמצמות

בלי כל קשר לתנאי
 , צפויות לסבול מסינדרו
 של תופעות הקשורות לגודל האוכלוסייה בלבד

לכינוי התופעות האלה זכו ). Stochastic(ותופעות אלה קשות לחיזוי , הסביבתיי
 בה ה� נמצאות

Allee effects ,מדע� אמריקאי שהצביע עליה� לפני כ 
סיכויי ). Allee et al. 1949( שנה 50 *על ש


, סחיפה גנטית מהירה מורידה את המגוו� הגנטי בה
, הכחדה של אוכלוסיות קטנות גבוהי

וההשלכות , הבעיות הייחודיות לאוכלוסיות קטנות. וההסתברות לזיווגי שארי
 בה
 גבוהה

 & Caughley & Gunn 1996, Shaffer 1981, Soule(נידונו בהרחבה בספרות , שמירת טבעל

Simberloff 1986 .(  

יצירת קשרי
 בי� האוכלוסיות הקטנות יחסית המצויות בשמורות הטבע תקטי� את הסכנות 

הקשרי
 האלה . ותקטי� את הסיכוי לזיווגי שארי
, הדמוגרפיות בפניה� ניצבות האוכלוסיות

ההשפעה על המגוו� הגנטי באמצעות ההבדלי
 בקצב הסחיפה . קיימו דר) מסדרונות אקולוגיי
ית

 
  ). וספרות נוספת ש
, Simberloff 1988ראה (הגנטית יכולה לפעול בכיווני
 מנוגדי

  .שרידת האוכלוסיות תמיד גבוהה יותר באוכלוסיות מקושרות מאשר באוכלוסיות מנותקות .1

  .על סיכויי השרידה של האוכלוסיותלאיכות המסדרו� השפעה  .2

משו
 , מסוכ� להוסי+ מסדרונות באיכות נמוכה לאוכלוסיות שממילא היו קשורות ביניה� .3

  .המקטי� את גודל האוכלוסיות, )sink(שהמסדרו� מהווה מבלע 
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, בדר) כלל, ש
 יש הסכמה בי� המדעני
, רוב הטענות כנגד המסדרונות אינ� במישור התיאורטי

לא נבחנו , עיקר הטענות ה� שיעילות המסדרונות להפצה לא הוכחה. ר המעשיאלא במישו

האלטרנטיבות השימוריות ולא נבחנה ההוצאה הכספית העצומה הכרוכה בהקמת רשת מסדרונות 

  .הסקירה מתמקדת בעיקר בצדדי
 המעשיי
, לכ�). ראה פרק התכנו�(

מסדרונות ): Pace 1991( פי אורכ
 על, אפשר להפריד בי� שלושה טיפוסי
 שוני
 של מסדרונות

 
, מסדרונות אלה נמתחי
 לאורכ
 של גדרות.  שתפקיד
 לקשור בי� אוכלוסיות קטנות*קצרי


ועל כ� כל המסדרו� מצוי תחת אפקט שוליי
 , מסדרונות אלה צרי
. שדרות עצי
 וערוצי
 קטני

)edge effect (כבד . 
 Landscape mosaic(ונות  מחברי
 בי� יחידות נו+ ש*מסדרונות ארוכי

scale .(
, ותפקיד
 לשמור על השטח שבי� שתי שמורות, מסדרונות אלה שוני
 באורכ
 וברוחב

 *מסדרונות מורכבי
 ). Shkedy & Saltz 2000ראה (בדר) כלל עבור אוכלוסייה ספציפית 

 המסדרונות אלו ה
 רוב). Regional scale(שתפקיד
 ליצור רשת של חיבורי
 בי� שמורות רבות 

  . ועליה� ארחיב בפרק התכנו�, )2000(בה
 מטפלי
 שקדי ושדות 

מסכ
 את ) Noss) 1987.  מסכ
 את היתרונות הפוטנציאליי
 הגלומי
 במסדרונות1איור 

  :היתרונות גלומי
 באופ� הבא

  שיכול, הגברה של קצב ההגירה של פרטי
 ומיני
 אל שמורה .1

•  
  ). מתו) התיאוריה של ביוגיאוגרפיה של איי
צפוי(לשמור על עושר ומגוו� המיני

ולהגדיל את הסיכוי , ולספק מפלט לאוכלוסיות הנמצאות בסכנת הכחדה, להגדיל אוכלוסיות •

  .לאכלוס מחדש לאחר הכחדה

• 
  .ולשמור על מגוו� המיני
, למנוע זיווגי שארי

  .אספקת שטח לחיפוש מזו� למיני
 הדורשי
 שטח רחב .2

  .מטריפה בזמ� המעבר משמורה לשמורההגדלת הסיכוי להימנעות  .3

4. 
  .במיוחד עבור מיני
 שדרישות בית הגידול שלה
 מגוונות, מגוו� של תנאי
 סביבתיי

  .מפלט ליצורי
 הנמלטי
 מפני קטסטרופה סביבתית .5

  .ומשמשי
 לטובת הציבור, משו
 שה
 מונעי
 זחילה העירונית, למסדרות פ� חברתי חשוב .6
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שפעה התיאורטית של המסדרונות על מספר המיני
 שימצאו בשמורת טבע בשיווי הה: 1איור 

 הוא מספר 2S *ו,  הוא מספר המיני
 בשיווי משקל ללא מסדרו�1S. משקל בי� הגירה להכחדה

  ).Simberloff & Cox 1987מתו) (המיני
 בשיווי משקל ע
 מסדרו� 

  התקדמות המחקר בנושא המסדרונות

ובתכניות אזוריות רבות הוטמעו , וררו עניי� רב ג
 בקרב המתכנני
למרות שהמסדרונות ע


כשמולי) קו ההתנגדות הוא , בקרב האקולוגי
 הועלו טענות רבות כנגד
, מסדרונות אקולוגיי

, Simberloff & Cox 1987; Simberloff 1988; Simberloff et al. 1992(סימברלו+ ' פרופ


העלו תהיות על , ג
 כאלה התומכי
 ברעיו�,  רבי
חוקרי
). וספרות עשירה המצוטטת ש

ההתנגדויות מסתכמות ). Meffe & Carroll 1997; Noss 1991; Soule 1991(האפקטיביות שלו 

  :בנקודות הבאות

מתבסס על כ) שאוכלוסיות נכחדות , בתחו
 הדמוגרפי, הצידוק התיאורטי למסדרונות .1

י
 בשמורות קבוע א) הרכב המיני
 מספר המינ, כלומר. ומאכלסות מחדש שמורות טבע

כיוו� . ובמיוחד לא בהכחדה, אי� מספיק עדויות אמפיריות שתומכות בכ). בשמורות משתנה

לא אסקור נושא זה , אלא בנושא כללי יותר באקולוגיה, ששאלה זו אינה עוסקת במסדרונות

ל התחלפות פרט לטענה שמאז שהועלתה שאלה זו נערכו מחקרי
 לא מעטי
 המעידי
 ע, כלל


  .ובעיקר בעלי שטח קט�, של מיני
 באזורי
 שמורי

ג
 כא� השאלה כללית ואינה מיוחדת . על רבות*אי� מספיק עדויות לקיומ� של אוכלוסיות .2

פרט לטענה שבשני
 האחרונות מצטברות עבודות , ולכ� לא אדו� בה כא�, למסדרונות

 גומלי� ביניה� כמו באוכלוסיית על ומצביעות על יחסי, שמדגישות את הקשר בי� האוכלוסיות

  ).Sjorgen 1994, ראה למשל(

ואי� עדויות לכ) , אי� עדויות אמפיריות לירידה במגוו� הגנטי באוכלוסיות מבודדות .3

משו
 שהנושא , שאלה זו תישאר ללא מענה. שמסדרונות מקטיני
 את קצב הירידה במגוו�

  .לא נחקר עדיי� די צורכו

קצב הגירה או 
  הכחדה

 
ע
  מסדרונות

 
ע
  מסדרונות

בלי 
  מסדרונות

בלי 
  מסדרונות

    2S                 1S  


  מספר מיני
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חומר גנטי שלא בהכרח מתבטא (גי שארי
 חושפי
 אללי
 רצסיביי
 רוב העדויות לכ) שזיוו .4

שאלה זו . מזיקי
 באות מאוכלוסיות של בעלי חיי
 מבויתי
) ביצורי
 הנושאי
 אותו

  .משו
 שהנושא לא נחקר עדיי� די צורכו באוכלוסיות טבעיות, תישאר ללא מענה

או לכ) שבלעדיה
 , חיי
אי� מספיק עדויות לכ) שמסדרונות אכ� משמשי
 למעבר בעלי  .5

ברוב המקרי
 בה
 נבחנה ההשפעה של . האוכלוסיות המנותקות סובלות דמוגרפית או גנטית

וקשה , תכנו� הניסויי
 היה לקוי, מסדרונות על הדמוגרפיה או הגנטיקה של האוכלוסיות

  ).הסקירה תעסוק בעיקר בנושא זה(מאוד להסיק מהתוצאות מסקנות ברורות 

הפצה של מחלות ; הורדת המגוו� הגנטי בי� שמורות: לי
 לגרו
 לנזקי
המסדרונות יכו .6

הגדלה של אזורי המגע בי� אוכלוסיות טבעיות ; הפצה של מיני
 זרי
; מדבקות ושרפות


  .ויפגעו באוכלוסיות עליה� צרי) להג�) sink(המסדרונות יהוו מבלע ; להשפעת האד

  .חיי! לאוכלוסייה אחרתעלול לשמש , מה שמשמש מסדרו� לאוכלוסייה אחת .7

  תשובות לחלק מהביקורת שהועלתה כנגד המסדרונות

Nicholls & Margules) 1991 (ו* Inglis & Underwood) 1992 ( את המער) הניסויי 
מתארי


מכני
 את המער) ) Beier & Noss) 1998 *ו, הדרוש בכדי לבחו� א
 המסדרונות אכ� יעילי

מער) ניסויי מוצלח כולל  , במחקר האקולוגי". מפחיד"כינוי ב, ולדעתי בצדק רב, הניסויי הזה

. כשהטיפול בכל יחידה צרי) להיבחר באקראי, ע
 קבוצות ביקורת וקבוצות ניסוי, מספר חזרות

כל יחידת ניסוי צריכה להיות ממוקמת ביחידת נו+ , בכדי לבחו� את השפעת המסדרונות, כלומר

)landscape (בחלק מיחידות הניסוי .  להיות לפחות שתי שמורותכשבכל יחידה צריכות, אחת

בכדי לנטרל את השפעת התהליכי
 . ובחלק לא, השמורות תהיינה מחוברות על ידי מסדרו�


חלק מקבוצת הביקורת צריכות להיות שמורות שהיו בעבר מחוברות ובמהל) , ההיסטוריי

ת ובמהל) הניסוי מחברי
 וחלק אחר צרי) להיות שמורות שהיו מנותקו, הניסוי מנתקי
 אות�

והנזקי
 שהוא , להקי
) אולי בלתי אפשרי(מער) ניסוי כזה קשה מאוד . אות� על ידי מסדרונות


על יצורי
 , בתנאי מעבדה, ג
 ניסויי
 בקנה מידה קט�. עלול לגרו
 לשמירת הטבע עצומי

משו
 , אינ
 יעילי
 משו
 שההשלכה לשמירת טבע קטנה ביותר, שטווח התנועה שלה
 קצר

, )Beier & Noss) 1998, ואכ�. ששמירת הטבע עוסקת בעיקר בקנה המידה הבינוני והגדול

בסקירה מצוינת בנושא המסדרונות מצייני
 שה
 לא מצאו אפילו מחקר אחד שעמד בכל 


המש) בחינת יעילות המסדרונות על ידי . הקריטריוני
 הנדרשי
 כדי להעמיד מער) ניסויי מושל

 
מצביע על כ) שהקהילה האקדמית סירבה לקבל את ההוכחה הניסויית כתנאי מדעני
 רבי

אחרי מבנה הסקירה , פחות או יותר, בהמש) פרק זה אני עוקב. להמש) בחינת יעילות המסדרונות

  ).Beier & Noss) 1998של 

  עדויות על יעילות המסדרונות

בעזרת , קרי
 שבחנו מח8כ נמצאו " סה* מחקרי� שעוסקי� בדמוגרפיה באמצעות תצפיות

 .Arnold et al. 1991; Date et al(את השפעת המסדרונות על הדמוגרפיה של אוכלוסיות , תצפיות

1991; Dmowski & Kozakiewicz 1990; Dunning et al. 1995; Hass 1995; MacClintock 
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et al. 1977; Saunders & de Rebeira 1991, Smith 1993; Smith et al. 1998 .(ש 
ישה מה

מביאי
 עדויות לכ) שכתמי
 המחוברי
 על ידי מסדרונות מאוכלסי
 במהירות רבה על ידי 

במחקרי
 האלה . ומגדילי
 את סיכויי השרידה של אוכלוסיות הא
, פרטי
 מאוכלוסיות סמוכות

או דר) , לא נבחנה די צרכה השאלה הא
 הפרטי
 אכ� עברו מכת
 לכת
 דר) המסדרונות

לא ; לא נבחנה ההשפעה של גודל הכתמי
 ביחס לאור) המסדרונות; "עויני
 "שטחי
 שהוגדרו


ולא תמיד נערכה השוואה בי� כתמי
 ; נבחנו איכות ומספר המסדרונות המקשרי
 כתמי


  .מחוברי
 לכתמי
 מנותקי

 נמצאו רק ארבע מחקרי
 שבחנו את * מחקרי� שעוסקי� בדמוגרפיה באמצעות מניפולציות

 & La Polla(לעבודה אחת לא אתייחס כלל . ת בעזרת מניפולציות ניסוייותהשפעת המסדרונו

Barrett 1993( ,למרות שמער) הניסוי ואופ� איסו+ וניתוח התוצאות בה הוא המוצלח ביותר ,

. בקנה מידה קט� מזה בו עוסקת שמירת הטבע בדר) כלל, משו
 שהיא נערכה בתנאי מעבדה

מי� עבורו לא יתוכננו , מסדרונות לאוכלוסייה של חולדותהחוקרי
 בחנו את יעילות ה, בנוס+

  . ובדר) כלל ג
 לא ליצורי
 בגודל גו+ דומה, מסדרונות

Mansergh & Scotts) 1989 (בחנו שתי אוכלוסיות של יונק כיס נדיר ,mountain pigmy possum 

(Burramys parvus) .ה נמוכה של וסבלה משריד, אוכלוסייה אחת נותקה בגלל הקמת אתר סקי


. שבסביבתה לא חלו שינויי
 בולטי
, ומשינויי ביחס הזוויגי
 ביחס לאוכלוסייה השנייה, הפרטי

הדמוגרפיה שלה , לאוכלוסייה ממנה נותקה, בעזרת מנהרה, כאשר חוברה האוכלוסייה המנותקת

ניסוי זה הוכיח באופ� ברור שמסדרו� תמ) . השתנתה ודמתה לזו של האוכלוסייה השנייה

א
 כי ג
 במער) הניסויי הזה נמצאו פגמי
 רבי
 , בדמוגרפיה של האוכלוסייה המנותקת

  ). ולא נערכו חזרות, האוכלוסייה לא נבחרה באקראי(

Machtans על ידי מסדרונות מגביר את המעבר של ) 1996( וחובריו 
הראו שחיבור כתמי
 מבודדי


 Beier & Noss, ראה(זה נמצאו פגמי
 ג
 במער) ניסוי . ציפורי יער בי� הכתמי
 המחוברי

  .בעיקר בגלל חוסר בחזרות, )1998

Schmiegelow על קצב המעבר של ) 1997( וחובריו 
בחנו את ההשפעה של יצירה וניתוק של כתמי


ה
 מצאו שמסדרונות צרי
 . של מיני
) turnover(ועל קצב התחלופה , ציפורי
 מכת
 לכת

 התחלופה של מיני
 ומגבירי
 את המעבר של פרטי
 מכת
 מקטיני
 את קצב) ' מ100(יחסית 


, כלומר. מגודל הכת
, בדר) כלל, ה
 מצאו שהחיבור בי� הכתמי
 חשוב יותר, חשוב יותר. לכת


  .באזורי
 קטני
 ומחוברי
 קצב החלפת המיני
 נמו) יותר מאשר באזורי
 גדולי
 ומנותקי

משו
 שא
 פרטי
 לא ,  הזה חשוב במיוחד  הנושא* )תצפיות(מעבר של פרטי� בי� שמורות 

מחלוקת בי� המדעני
 על כ) שיש , בדר) כלל, אי�. עוברי
 דר) מסדרונות אי� במסדרונות כל צור)

יש הטועני
 שלמעבר כזה יש ג
 . יתרונות לאוכלוסיות המחליפות פרטי
 ע
 אוכלוסיות שכנות

  .שיידונו בהמש), חסרונות

Beier & Noss) 1998 ( שעסקו ישירות בשאלה זו17בחנו 
ועיקרי הממצאי
 מובאי
 ,  מחקרי

 .Bennet et al. 1994; Bentley & Catteral 1997; Lindenmayer et al(ארבע מחקרי
 . להל�
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1994; Mock et al. 1992 ( 
) שמורות(תעדו את נוכחות
 של בעלי חיי
 במסדרונות ובכתמי

א) אי� עדויות בולטות , 
 מסוגלי
 לנצל אות
כעדות לכ) שבעלי חיי, שמשני קצוות המסדרו�

בעיקר משו
 שלא סומנו פרטי
 שנמצאו ביחידות זמ� , שה
 עוברי
 דרכ
 משמורה לשמורה

 ,possum, chipmunk(מחקרי
 אלה בחנו ציפורי
 ויונקי
 . שונות בשתי השמורות ובמסדרו�

deer, bobcat, cougar .(הראו שאוכלוסיות 
 בעלי חיי
 נמצאי
 וג
 שבעה מחקרי
 נוספי

 ;Bennet 1990; Downes et al. 1997a(וא+ מתרבי
 בו , שוהי
 לאור) זמ� במסדרו�

Henderson et al. 1985; Lindenmayer et al. 1993; Vermeulen 1994; Wegner & 

Merriam 1979 .(אלה נערכו על חיפושיות ריצה 
סנאי
 ויונקי כיס , מכרסמי
, ציפורי
, מחקרי

על כ) שפרטי
 , באופ� עקי+, שהות של אוכלוסיות יציבות במסדרו� יכולה להעיד. יני
 שוני
ממ

מסדרונות כאלה חשובי
 במיוחד כאשר המרחק . יכולי
 לעבור דר) המסדרו� משמורה לשמורה

  .בי� האוכלוסיות אות� רוצי
 לחבר הוא גדול

 Beier 1995; Heuer(דרונות רק שבעה מחקרי
 מספקי
 עדות חזקה למעבר של פרטי
 דר) מס

1995; Johnsingh et al. 1990; Suckling 1984; Smith 1993; Smith et al. 1998; Sutcliffe 

& Thomas 1996; Tewes 1994 .(
יונקי כיס וטורפי
 גדולי
 , מחקרי
 אלה נעשו על פרפרי

 נסיבתיות עדויות מספקי
) Shkedy & Saltz) 2000ג
 . פילי
, ) ופומהLynx, זאב, טיגריס(

למרות שאי� תצפיות בפרטי
 , עקיפות חזקות על מעבר של יעלי
 בי� מדבר יהודה לרמת הנגב

  .מסומני
 שחצו את המסדרו� והגיעו מאוכלוסייה אחת לשנייה

, )מנהרה, שדרת עצי
, כמו נחל(בשטחי
 שאינ
 מסדרו� מובנה , מעבר של פרטי
 בי� אוכלוסיות

מספר עבודות מצביעות ). Beier 1995; Shkedy & Saltz 2000(י
 נבדק רק במחקרי
 ספור

 ;Suckling 1984(בברור על כ) שיש מעבר של פרטי
 בי� אוכלוסיות ג
 לא דר) מסדרונות 

Henderson et al. 1985; Wegner & Merriam 1979( , א) המשמעות הגנטית והדמוגרפית של

 גנטית מיוחדת א
 מקבלי
 את ההנחה שמיני
 למעברי
 האלה חשיבות. מעברי
 אלה לא נבדקה

ואז ג
 מעבר של פרט מתרבה אחד בדור יכול , על*רבי
 מאורגני
 במבנה מרחבי של אוכלוסיית

 panmictic) (Lande & Barrowclough(לגרו
 לכ) שהאוכלוסייה תהיה מעורבת גנטית לחלוטי� 

הרי שג
 , "עויני
"שטחי
 המוגדרי
 א
 פרטי
 יכולי
 לעבור לפחות פע
 בדור ב, כלומר). 1987

  ).Simberloff et al. 1992(הגנטיות נפתרות " בעיותיה�"ללא מסדרו� 

או , חסרו� נוס+ של מחקרי
 אלו הוא שה
 עוסקי
 פעמי
 רבות בבעלי חיי
 שה
 נפוצי
 מאוד

 
, למשל סנאי
(ששטח המחיה שלה
 כל כ) קט� שכל שמורה קטנה יכולה להספיק לקיומ

  ).מי
 ופרפרי
מכרס

מנצלי
 מסדרונות , קרוב לודאי, אפשר לסכ
 שבעלי חיי
, למרות החסרונות שהוזכרו לעיל

ממליצי
 לחזק מסקנה זו בעזרת מחקרי
 על מיני
 ) Beier & Noss) 1998. למעבר בי� שמורות

יש להתמקד בבחינת המסלולי
 , לדעת
. וכ� רגישי
 לפיצול בית גידול, הזקוקי
 לשטח נרחב

ובחינת היחס בי� מעבר במסדרונות למעבר , אות
 מנצלי
 בעלי החיי
 למעבר בי� אוכלוסיות

  .מחו! למסדרונות
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 ארבעה מחקרי
 בחנו מעבר של פרטי
 במסדרונות * )ניסויי�(מעבר של פרטי� בי� שמורות 

 
 ;Andreassen et al. 1996; Forney & Gilpin 1989; Merriam & Lenoue 1990(מלאכותיי

Rosenberg 1994 .(
שהמסדרונות שאפשר , סלמנדרות ומכרסמי
, מחקרי
 אלה בחנו זבובי

ולא בתכנו� התוו) שבי� , ועוסקי
 בתכנו� של שמורה, לבנות עבור
 ה
 בקנה מידה קט� ביותר

טענו שמסדרונות רחבי
 מדי ) Andreassen et al.) 1996, שבניגוד למקובל, ראוי לציי�. השמורות

בגלל שה
 מאפשרי
 לה
 לשהות במסדרונות זמ� , וות בעיה ליצורי
 המנצלי
 אות
יכולי
 לה

ומקטיני
 את הסיכוי למעבר פיזי בי� , וכ) חושפי
 את היצורי
 במסדרו� לטריפה, ארו) יחסית

 
הרלוונטיות של כל הממצאי
 האלה לשמירת טבע , לדעתי). שמורה אחרת(לכת
 ) שמורה(כת

 .מהסיבות שפורטו קוד
, נמוכה ביותר, שמורות בפרטולמסדרונות בי� , בכלל

 מספר רב של חוקרי
 העלו את הטענה שמסדרונות עלולי
 * השפעה שלילית של מסדרונות

 ;Hess 1994; Hobbs 1992; Noss 1987(שיעלה על התועלת שה
 מביאי
 , לגרו
 לנזק

Simberloff & Cox 1987; Simberloff et al. 1992 .(למשל ,Simberloff & Cox) 1987 (


טורפי
 ומחלות שהביאו בני ; מצייני
 שמיני ציפורי
 באיי סיישל שרדו רק משו
 שהיו מנותקי


. א) לא מכול
, אד
 לחלק מהאיי
 גרמו להכחדה מקומית של אוכלוסיות רבות בחלק מהאיי


  . חיבור בי� האיי
 היה מביא להכחדת
, לטענת

) b1997( וחובריו  Downes. הפצת מזיקי
 לבי� מסדרונותנמצא רק מחקר אחד שעסק בקשר בי�

ועובדה זו הורידה את גודל אוכלוסיית החולדה , נפוצה במסדרונות) Rattus rattus(מצאו שחולדה 

, החולדה הפולשת היתה נפוצה ג
 במסדרונות וג
 מחו! לה
, אבל). Rattus fuscipes(המקומית 

מצא שמיני
 זרי
 פולשי
 היו ) 1990 (Bennet. רורכ) שתפקיד המסדרו� להפצת המזיק לא ב


אפשר לסכ
 שאי� עדויות ברורות לכ) . פחות רגישי
 לקיו
 מסדרונות מאשר מיני
 מקומיי


א) הנושא לא נבדק עדיי� כהלכה , שהמסדרונות מסבי
 נזק לאוכלוסיות אות� ה
 מחברי

  .מהבחינה האמפירית

 עד כה רק מחקרי
 שבחנו באופ� ספציפי את השימוש  בסקירה צוטטו* עדויות נוספות עקיפות


ולא צוטטו מחקרי
 שלא בחנו ישירות את , ואת התועלת שבה
, במסדרונות על ידי בעלי חיי

ועוסק בעדויות , פרק זה חורג מהכלל. והעדויות מה
 ה� בגדר אנקדוטות, נושא המסדרונות

ג
 א
 העדויות אינ� ,  בעלי חיי
 רבי
עקיפות רבות התומכות בשימוש במסדרונות להפצה על ידי

, הפרק מתמקד בעיקר ביונקי
 גדולי
. חותכות ואפשר להסביר את התופעות ג
 בדרכי
 שונות

, לשמש אות
, בדר) כלל, מכווני
) ראה למעלה(משו
 שהמסדרונות בקנה המידה הבינוני והגדול 

  . ואת שימור
 לטווח הארו)

) Harrison) 1992. תלוי במיני
 אות
 המסדרו� משמש, נימליורוחבו המי, אופ� ניצול המסדרו�

והוא ג
 , מצטט סדרה של מחקרי
 לפיה
 יונקי
 בינוניי
 וגדולי
 משתמשי
 במסדרונות

ואני מסכ
 בעיקר מתו) , לרוב המחקרי
 לא הצלחתי להגיע(מאפיי� את התנהגות
 בזמ� המעבר 

כנראה ,  עוברי
 במסדרונות מהר יחסיתאוכלי עשב וטורפי
 קטני
). Harrisonהמאמר של 

 ;Berger 1987(ולכ� סכנת הטריפה ש
 גדולה , משו
 שהמסדרו� הוא בית גידול שאינו מוכר

Nelson & Mech 1987; Rood 1987 .(Shkedy & Saltz) 2000 ( הגיעו בעקיפי� למסקנה דומה
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) מאות מטרי
(ראה צר ג
 רוחב המסדרו� הדרוש לאוכלי העשב הוא כנ. על פי תצפיות ביעלי


) Ursus americanus(טוע� שלדוב השחור ) Rogers) 1987. יחסית לזה הדרוש לטורפי
 גדולי

 זקוק bobcat *טועני
 שה) Griffith & Fendley) 1982, מ לפחות" ק2דרוש מסדרו� ברוחב של 

) Canis lupus(טועני
 שלזאב ) Nowak & Paradiso) 1983, מ לפחות" ק2.5למסדרו� ברוחב של 

א) באלסקה זקוק אותו מי� למסדרו� ברוחב , מ לפחות" ק12דרוש במינסוטה מסדרו� ברוחב של 

למרות הספציפיות בי� מיני
 למסדרונות ). Ballard & Spraker 1979(מ לפחות " ק22של 


 מקוטר שטח 5שמרחק הפצה של יונקי
 הוא בער) פי ) Harrison) 1992טוע� , המשמשי
 אות

לא ברור עד כמה הנתוני
 על רוחב מסדרו� . ולכ� רצוי לתכנ� מסדרונות קצרי
 יותר, ההמחי

או על פי החישוב שהציע , על פי בחינת השטח, הדרוש למיני
 השוני
 מבוסס על תצפיות ישירות

Harrison.  

Lindenmayer & Nix )1993 (גדול, בחנו את ניצול המסדרונות על ידי יונקי כיס 
י
 ומצאו שמיני


טיב המסדרו� לא הצליח להסביר לבד את מידת . מנצלי
 מסדרונות טוב יותר ממיני
 קטני

טיב בית (סביב לו ) landscape(א) האינטראקציה שבי� טיב המסדרו� ע
 נתוני הנו+ , השימוש בו

ה
 מצאו שמסדרונות . הסבירו היטב את מידת השימוש במסדרונות) טופוגרפיה, "העוי�"הגידול 

מדרונות או מישורי
 (בי
 טופוגרפית מערוצי
 ורכסי
 יעילי
 יותר ממסדרונות פשוטי
 המורכ

  .ה
 לא מצאו מתא
 בי� רוחב המסדרו� למידת השימוש בו). בלבד

Hill) 1995 (
רק חלק . פרפרי
 וחיפושיות, בח� את יעילות� של רצועות יער כמסדרו� לנמלי

בקו הגבול שבי� , ני
 הנמשכי
 לחיות בשוליי
ונראה שרק המי, מהמיני
 ניצלו את המסדרו�

  .השתמשו במסדרונות, השטח הטבעי לשטח המופר

  מסדרונות ותכנו�

בתחילת שנות , חשיבות המסדרונות החלה להיות מוטמעת ברמות התכנו� בעיקר בצפו� אמריקה

ש
 , Society of Conservation *דיווחו מהכנס השביעי של ה) Mann & Plummer) 1993. 90 *ה

, התכנית מטפלת בשטחי
 עצומי
. ב"הוצגה תכנית מהפכנית לשימור באזורי
 רבי
 בארה

אזורי , כלומר. וקובעת בה
 עקרונות מנחי
 לתכנו� הדומי
 מאוד לאלה של השמורה הביוספרית

, בה
 מתקיימי
 שמירת טבע ופעילות אד
 שאינה פוגעת בטבע, )buffer(ואזורי חיי! ) core(ליבה 

, החידוש בהצעה הוא ששטחי
 גדולי
 יוגדרו כמסדרונות. בהתאמה, שרת לאד
 להתפרנסומאפ


והטיפול בה
 יהיה דומה לזה של שמורות , יחברו את אזורי הליבה והחיי! בשטחי
 שאינ
 בנויי

ובשניי
 , יחובר כל אזור החו+ של מדינת אורגו� בשני מסדרונות ארוכי
 ורחבי
, למשל, כ). טבע

יחוברו כל השטחי
 המוגני
 בפלורידה במערכת של , באופ� דומה. אל הרי הסיירה, רקטני
 יות

בעיקר פנתר (מסדרונות שישמרו על האפשרויות של בעלי חיי
 רבי
 לעבור בי� השמורות 

  ). The Wildlands project 2000) (פלורידה

יות מרכזיות בתחו
 כול
 דמו, M. Soule, P. Ehrlich, E.O. Wilsonהתכנית זכתה לברכת
 של 

מהסיבות , הרואי
 בתכנית את הכיוו� אליו מצביע המדע, וג
 בממשל, האקולוגיה ושמירת הטבע

נציגי
 של גופי התכנו� של מדינות שונות מזהירי
 את שומרי הטבע לבל , לעומת
. שפורטו למעלה



  כלי לשמירת טבע: מסדרונות אקולוגיי� בשטחי� הפתוחי�
 �רשות הטבע והגני, חטיבת המדע, יהושע שקדי ואלי שדות

  40  
  
  

, קרוב לודאי, התהי" הירוקי
"משו
 שאז יד
 של , יצרו קונפליקט חרי+ בנוסח האד
 מול הטבע

 Dave, ג
 העובדה שהרעיו� להקמת המסדרונות היה של אקטיביסט לשמירת טבע. על התחתונה

Foreman , מייסד התנועה הרדיקליתEarth First! ,שארגו� , תורמת למתח סביב לתכנית 
משו

  .ע
 השלטונות, על גבול האלימות, מצויי
 בקונפליקט חרי+, כמו אחרי
, זה

 מתאפיינת לא רק בכ) שהיא מצביעה על שטחי
 עצומי
 The Wildlands projectאבל התכנית 

וה
 , אלא ג
 בכ) שהיא מצביעה על שטחי
 רבי
 שחשיבות
 לשימור נמוכה יחסית, לשימור

כיוו� שהמשמרי
 , הקונפליקט בי� המשמרי
 למפתחי
 יכול להצטמצ
, כלומר. חשופי
 לפיתוח

ושני , מאפשר ג
 למפתחי
 לגבש כיוו� פעילות ברור לא פחותש, מצביעי
 על כיוו� פעולה ברור


  .כיווני פעולה אלה לא חייבי
 להיות מנוגדי

הטענות בקהילה המדעית שהמסדרונות , האחת: שתי בעיות מרכזיות עומדות בפני יוזמי התכנית

 
רוב ב "כיוו� שבארה, השניה).  השני
 האחרונות קולות אלה דועכי
5א) במש) (אינ
 יעילי

והמחירי
 מרקיעי , בכדי להג� על השטחי
 צרי) לרכוש אות
, בעלות הקרקע היא פרטית


בכדי ליצור ) מידת ההצלחה לא ברורה( מליו� דולר 40ליד ס� דייגו ניסו לגייס , למשל. שחקי

 Keith. ושוב עלה נושא המסדרונות לכותרות, )Mann & Plummer 1995(חיבור בי� שתי שמורות 

Hay) 1990( ,התקווה הגדולה לניהול , מהקר� לשמירת טבע 
צוטט כמי שאומר שהמסדרונות ה


טוע� שזו ) ש
 (Simberloff, לעומתו. המגוו� הביולוגי פרט לריסו� הגידול באוכלוסיית האד

  .והשקעה מסיבית באמצעי שאינו בדוק, "ירייה באפלה"

  סיכו� הממצאי� 

. המסתייגות מרעיו� המסדרונות ככלי לשמירת טבעקיימות עדויות התומכות וקיימות עדויות 


ולכ� אי אפשר לקבל הכרעה בנוסח , ברור למדי שחשיבות המסדרונות משתנה בי� מיני
 שוני

רוב העדויות המצטברות מצביעות על כ) . לא חשוב למעבר בעלי חיי
/המסדרו� חשוב

בי� השמורות ) מסדרונות(ולכ� יש לשמור על חבור , שהמסדרונות חיוניי
 לאוכלוסיות רבות

ח של ועדה של האגודה האקולוגית "דו. ולתת אפשרות מעבר לבעלי החיי
, המרכזיות

האמריקאית לבחינת שימושי שטח ממלי! לקחת את כל האזהרות שנשמעו כנגד המסדרונות 

א ההמלצה הי, כלומר). Dale et al. 2000(אבל לדאוג לחיבור בי� בתי הגידול המרכזיי
 , בחשבו�

אבל לבחו� , עד כמה שאפשר, בי� שטחי
 שמורי
) Connectivity(לנסות ולשמור על קישוריות 


  .את המסדרונות לגופ

לא ברור מהו רוחב המסדרו� , בולטת העובדה שלמרות שהמסדרונות חלחלו ג
 לתחו
 התכנו�

א זה דרוש בנוש. ג
 לא לאוכלוסיות הדגל של שמירת הטבע, האפקטיבי הדרוש לאוכלוסיות

כשהמיני
 הנבחרי
 יהיו אלה שמראש נראה כאילו המסדרונות יתוכננו ויבנו , מחקר מקי+


לחקור את רוחב ) למרות שבהחלט קיימת הצדקה אקדמית(אי� כל הצדקה מעשית . עבור

משו
 שההשלכה של הממצאי
 על תכנו� , המסדרו� הדרוש למיני
 קטני גו+ שכושר תפוצת
 קט�

המחקר צרי) להתמקד במיני
 היכולי
 לקיי
 . חי
 שביניה
 קטנה ביותרשמורות טבע ושל השט


בעלי חיי
 גדולי גו+ . ולכ� סביר שה� תלויות במסדרונות, אוכלוסיות קטנות בשטחי
 השמורי

  .נראי
 כמועמדי
 סבירי
 למחקר כזה
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  הרלוונטיות למסדרונות בישראל

, להקמת מסדרונות על פני מדינה שלמה, ב"פרט לאלה שהוצעו בארה, לא נמצאו תכניות נוספות

. ובשני מישורי
, ההצעה כא� שונה במהותה ג
 מההצעות האמריקאיות. כמו שמוצע במסמ) זה

בארגוני
 "ב מוליכי
 את התכניות אקטיביסטי
 החברי
 "כאשר בארה, הראשו� הוא מנהלי


והתכנית קבלה , תואילו בישראל מובילה את התכנית רשות ממשלתי, שאינ
 ממשלתיי
" ירוקי

, בישראל. כולל המשרד לאיכות הסביבה, הממוסדי
" הגופי
 הירוקי
"את ברכת הדר) מכל 

כ) שמיסוד רשת של מסדרונות לא , רוב השטחי
 נמצאי
 בבעלות הממשלה, ב"לעומת ארה

  . דבר שמוזיל את הפרוייקט בצורה ניכרת, מחייב רכישה של הקרקעות מידיי
 פרטיות

בולט בי� התכנית של הישראלית לבי� התכנית האמריקאית הוא שימושי השטח ההבדל השני ה

שהשפעת האד
 , ב ה
 בשטחי
 טבעיי
"רוב שטחי המסדרונות בארה. הקיימי
 במסדרונות

והמסדרונות , כשבאזורי
 נרחבי
 לא נותרו שטחי
 טבעיי
, בישראל המצב שונה. בה
 נמוכה

  ).טבעיי
 למחצה(עי
 מסתמכי
 על שטחי
 חקלאיי
 ויערות נטו


, בעוד שהספרות המצוטטת בוחנת את יעילות
 של המסדרונות להפצה של אורגניזמי
 ספציפיי

בלי לבחו� את יעילותו לבעלי החיי
 , ההצעה במסמ) זה היא לשמור על הפוטנציאל הקיי
 למעבר


שלרוב הדעות , המטרה היא לשמור פוטנציאל קיי
: א) ג
 כוחה, זו חולשתה של ההצעה. השוני

יתכ� ואפשר יהיה לוותר על שטחי
 מתו) המסדרונות א
 יוכח , בעתיד. היא מטרה חשובה

התעלמות מהפוטנציאל הקיי
 בטענה שיעילותו עדיי� . שאפשר להסתפק במסדרונות קטני
 יותר

  .יתכ� ואי אפשר יהיה לשק
 אותו, תגרו
 לכ) שאחרי שתוכח יעילותו של המסדרו�, אינה מוכחת

באמצעות , תאפשר גמישות בתכנו� לטווח הארו), ירה של מסדרונות רחבי
 ככל האפשרשמ


ושטחי חקלאות , אפשר יהיה להסב שטחי
 נטועי
. הסבה של שימושי קרקע בי� שטחי
 פתוחי


  .�"ותיחומ
 בתחומי המסדרו� ימנע את הסבת
 לנדל, לשטחי
 טבעיי


  ):Noss 1987ראה ג
 (המסדרונות חשוב לזכור את הדברי
 הבאי
 בתכנו� , לסיכו

• 
על ידי פיתוח אמצעי
 לנופש , צרי) למצוא דרכי
 לגייס את הציבור לצד המשמרי

  .אקסטנסיבי במסדרונות

א) אינ
 תחלי+ ,  ה
 פותרי
 בעיה כאובה*המסדרונות אינ
 אמצעי קס
 לשמירת טבע  •

,  את אוכלוסיות העלא
 לא מצליחי
 לקיי
, כלומר. לשמירת טבע ראויה בתחומי השמורות

  .לא יעזרו חיבורי
 טובי
 בי� מרכיביה�, בתו) שמורות הטבע

• 
  .ולא ליצירת חיבורי
 שלא היו קיימי
 מעול
, המסדרונות ה
 אמצעי לשמור על הקיי

ולמצוא דרכי
 , צרי) לבחו� את האפשרויות של גרימת נזקי
 ביולוגיי
 על ידי המסדרונות •

  .למניעת הנזקי
 האלה
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  השמורה הביוספרית: 2פח נס

  
ובה בעת לקד
 פיתוח כלכלי , תפקיד השמורות הביוספריות הוא לשמר את המגוו� הביולוגי

כיוו� שהשמורות הביוספריות אינ� מגינות . ולשמר ולטפח ערכי
 תרבותיי
, )קיימא*פיתוח בר(

, לכ�.  שוני
ה� מגינות על מגוו� רחב של שטחי
 בה
 שימושי שטח, רק על המגוו� הביולוגי

המכיל בנוס+ , אקולוגי כפי שהוגדר בעבודה זו" מסדרו�"השמורות הביוספריות ה� מטבע� 


השמורות , כמו כ�. יערות נטועי
 ויישובי
 כפריי
, לשטחי
 הטבעיי
 ג
 שטחי
 חקלאיי

הביוספריות ה� אמצעי ראוי בכדי למלא חלק ניכר מהמטרות של האמנה לשמירת המגוו� הביולוגי 

המטרות העיקריות של . ואושררה ג
 בישראל, 1993שנכנסה לתוק+ בשנת ) ידועה כאמנת ריו(

במוב� (חלוקה צודקת ; קיימא של מרכיביו*שימור בר; שמירה על המגוו� הביולוגי: האמנה ה�

ועד , 1974 *השמורות הביוספריות הראשונות קמו ב. של התועלת הצומחת מהשימור) החברתי

  . שמורות ביוספריות ברחבי העול
400 * כהיו
 הוכרזו יותר


בה
 תתקיי
 , אזורי גלעי�: בשמורה הביוספרית חייבי
 להתקיי
 שלושה אזורי
 מרכזיי


ובה
 , שבדר) כלל מקיפי
 או מחברי
 אזורי גלעי�, אזורי חיי!; שמירת טבע ללא הפרעת אד

תו) שמירה ,  ומחקר מדעיתיירות, נופש בחיק הטבע, מתקיימות פעילויות כמו חינו) סביבתי

תחבורה , בה
 מתקיימת חקלאות, אזורי מעבר; ותמיכה בשמירת המגוו� הביולוגי באזורי הגלעי�


, למרות שהמודל המקורי של השמורה הביוספרית חזה שאזורי
 הללו יהיו קונצנטריי
. ומגורי

רה הביוספרית אחד היתרונות המרכזיי
 של השמו. המערכות המקומיות מחייבות תכנו� שונה

 
הוא הגמישות הרבה והיצירתיות המחשבתית המאפשרת התאמה של מבנה השמורה לתנאי


מסקר ספרות מתברר שמדינות . ולצרכי האוכלוסייה האנושית המתגוררת בשמורה, המקומיי

 
שונות משתמשות ומשנות את הגדרות האזורי
 השוני
 בשמורות הביוספריות על פי הצרכי

 
  ). 1999 לחמ�(המקומיי

וה� חייבות למלא מערכת תנאי
 מינימלית , שמורות ביוספריות מוכרזות על ידי הממשל הלאומי

מגוו� , מגוו� גנטי(שימור המגוו� הביולוגי : בכדי להצטר+ לרשת השמורות הביוספריות העולמית


ווחת לקד
 פיתוח בר קיימא כלכלי לר; )מגוו� מערכות אקולוגיות ומגוו� יחידות נו+, מיני

, שיעמיקו את הידע בשמורה, קידו
 מערכות חינו) ומחקר; האוכלוסייה האנושית החיה בשמורה

  .ויאפשרו ניהול טוב יותר של השמורה

ניסיו� מצטבר ממדינות אחרות מצביע על כ) שרצוי לעג� את השמורה במסגרת חוקית מוכרת 

הביוספרית במערכת החוקית אפשר לכלול את השמורה . בכדי לשמור על המבנה שלה לאור) זמ�

  . כמו למשל תכנית מתאר ארצית או אזורית המאושרת על ידי הממשלה, של המדינה


וכ) , שמורות ביוספריות אמורות היו להיות מקושרות ברשת של שמורות הפרוסות ברחבי העול

בניהול יעיל של שמורה ביוספרית ישתתפו באופ� פעיל מדעני
 . ליעל את קידו
 מטרותיה�

רשויות מנהלות והתושבי
 , גופי
 משמרי
 וגופי
 מפתחי
, מתחומי מדעי הטבע ומדעי החברה

לא , רוב השמורות אינ� קשורות למעשה זו לזו כפי שקיוו מקימי הרשת, אבל. החיי
 בשמורות

  . ומודל הניהול שלה� אינו ברור, קיימא*ברור א
 ה� מקיימות את תפקיד� בשמירה על פיתוח בר

מסכ
 את ההצלחה של השמורות השייכות לרשת השמורות ) 1995 (UNESCOמסמ) של 

בשמירה על , באופ� כללי דווח על הצלחת השמורות בשמירה על המגוו� הביולוגי. הביוספריות
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בי� ההמלצות וההערות . ושמירה של רמת פיתוח מספקת לרווחת התושבי
, המגוו� התרבותי

  :אותהמרכזיות של הוועדה כדאי לציי� את הב

  . חיי! ומעבר הוכחה כיעילה בשמירת עקרונות השמורה הביוספרית, החלוקה לאזורי גלעי� •

  .יש לחזק את החינו) הסביבתי והמחקר בשמורות הביוספריות •

יתוכננו באופ� שלא , כדאי להרחיב את אזורי המעבר כ) שג
 האזורי
 המיועדי
 לפיתוח •

  .הקיימא*יסתור את מגמות הפיתוח בר

  . את הקשר שבי� שמירת המגוו� הביולוגי ושמירת המגוו� התרבותיצרי) לחזק •

  .בה
 תושבי השמורה נוטלי
 חלק פעיל בניהולה, לקבוע דרכי ניהול ברורות •


משו
 , UNESCOלא ברור על מה הסתמכו הסיכומי
 של ) 1999לחמ� (בסקר הספרות , אול

מה בקידו
 רעיונות השמורה על הצלחה מרשי, בדר) כלל, שהשמורות הביוספריות לא דיווחו

  .הביוספרית

רסי 'ג* שבמדינת ניוPinelandsבשמורת . מודל הניהול של השמורה הביוספרית אינו ברור

ניהול השמורה נתו� , בי� השמורות הבודדות המצליחות שג
 מציגות מודל ניהול ברור, ב"שבארה

וזה אולי , תפרנסו בכבודלוועדה שתפקידה העיקרי הוא לדאוג לפיתוח השמורה כ) שתושביה י

וה
 מגיעי
 בהסכמה להחלטות באופ� , בוועדה חברי
 כל בעלי העניי� בשמורה. סוד הצלחתה

החיסרו� הבולט במנה ניהולי כזה הוא שלכל בעלי העניי� יש . כזה שמטרות השמורה יתקיימו

. לארגו� אחדכולל בשטחי
 שהיו נתוני
 חוקית , אפשרות להשפיע בכל פעילות שמורה הביוספרית

, בשמורה ביוספרית ניהול של אוכלוסיות בעלי חיי
 וצמחי
, א
 יאומ! מודל הניהול הזה, למשל

אלא ג
 לבעלי , לא יהיה נתו� לסמכותה הבלעדית של רשות הטבע והגני
, ושל אזורי הגלעי�


  . העניי� האחרי
 תהיה אפשרות ריאלית להשפיע על ניהול

שיתאי
 למערכת , לשמירת המגוו� הביולוגי, � צרכי התושבי
יצירת מודל ניהולי שישלב בי

התקדמות בכיוו� זה יכולה . הוא תנאי הכרחי להצלחת השמורה הביוספרית, החוקית הישראלית

שהוא השלב , תכנו� אזורי. להפו) את השמורה הביוספרית לכלי יעיל לשמירת המסדרונות

, י הגלעי� שיהיו בעיקר בשטחי
 המוגני
ישמור על אזור, הראשו� בהקמת השמורה הביוספרית

ואזורי החיי! יהיו אות
 אזורי
 שאינ
 , אזורי המעבר יהיו הישובי
 הקיימי
 וסביבת
 הקרובה

מנהלת שתכוו� את הפיתוח בשמורה כ) שתושבי השמורה יתפרנסו מהמשאבי
 . מוגני
 חוקית

 שמירה על המשאבי
 הטבעיי
 תביא לכ) שהאינטרס של תושבי השמורה הביוספרית יהיה


  . הטבעיי
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Ecological Corridors - a Practical Conservation Tool  

 Yehoshua Shkedy and Eli Sadot, Science Division, Nature and Parks Authority 

This document suggests a policy for the Nature and Parks Authority (NPA) in Israel 

for protecting open landscapes, and defining priorities for treating them. We propose 

that the NPA first priority in protecting open landscape is biodiversity conservation. 

Therefore, the NPA should care for areas that hold natural systems first, and than to 

promote other open landscapes when they support biodiversity conservation. To 

conserve biodiversity, the NPA should act on two levels: 

1. Conserving rare species, rare ecosystems and ecosystems that represent the 

diversity of nature in Israel. 

Predominant rare and threatened ecosystems that deserve immediate care are the 

aquatic ecosystems, and ecosystems that rely on sand or Kurkar rocks along the 

Mediterranean Sea. We strongly recommend preventing any development 

jeopardizing what is left of them.   

2. To preserve large and continuous areas (corridors) that allows the well being of 

large populations that exchange genetic material with neighboring populations. 

These corridors are synthesized from various types of open landscapes, like reserves, 

forests, agriculture and rural settlements.   

We recommend concentrating along 4 major axis: 

1. The rift valley. A mutual act with the Jordanian kingdom will help to preserve 

this unique biological and geo-morphological unit. 

2. The Mediterranean-desert axis. This axis connects 3 major biogeographical 

zones in Israel (Mediterranean, Irano-Turanean and Saharo-Arabian). 

3. An axis along the Mediterranean Sea. This broken axis will conserve the 

threatened ecosystems mentioned above. 

4. A desert axis, that will preserve the Negev desert. 

We recommend creating biosphere reserves as a tool for preserving the open 

landscapes that are not declared as Nature Reserves or National Parks. Biosphere 

reserves are used to promote sustainable development world wide, and they might 

help to conserve the biodiversity in Israel as well. The biosphere reserves should be 

promoted in the planning institutions in Israel, and in the general public, in order to 

succeed in their goals. 


