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מרעה עיזים ממשקי
ראובן זלץ

הצורך במרעה עיזים הינו בעיקר צורך אקולוגי
התורם רבות לשמירת החורש הטבעי בישראל.
במחקר הנערך בימים אלו ,מנסים החוקרים למצוא
דרכים לשחרר את החסמים ולאפשר למגדלים
לרעות עיזים .ד"ר לירון אמדור המובילה את
המחקר מספרת על חשיבות המרעה והבעיות
הניצבות בפני המגדל הרוצה לרעות •

אז מה זה בעצם מרעה
ממשקי?

מגדלי הצאן מגדלים את העדר לצורך
שיווק ומכירת חלב ובשר .לגידול עיזים
וכבשים יש מטרה נוספת הקשורה
במרחב הטבעי שמסביבנו.רעיית עדרי
הצאן חשובה מאד לחורש הים תיכוני
שלנו.
העיזים אוכלות את העשב הירוק
במהלך החודשים פברואר-יוני ובכך
תורמות להפחתת כמות העשבייה
היבשה הנותרת בחודשי הקיץ החמים.
הפחתת כמות העשבייה מקטינה את
סכנת שריפות היער.בנוסף ,נמצא כי
רעייה במינון מתאים מעודדת את
פריחת הכלניות ומעשירה את המגוון
הביולוגי ביער.זאת ועוד ,הרעייה
העונתית ביערות תורמת מזון מגוון
לעדרים וחוסכת בעלויות ההאבסה
לבעלי העדרים.
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למה דווקא עיזים?

"עיזים הן חיות מיוחדות הניזונות
בעיקר משיחים ועצים בעוד שפרות
וכבשים ניזונים מעשבים ואם המטרה
שלנו לפנות היא לפנות חורשים
טבעיים אז עיזים עושות את העבודה
בצורה טובה יותר .לעיזים נוח יותר
יותר עם טופוגרפיה קשה יותר
ומתאימות יותר מבחינת אקלים ,זוהי
בעצם חיה ים תיכונית המותאמת
היטב לתנאי הקרקע .חשוב לי לציין
כי קיימת חשיבות גם לרעיית כבשים
ופרות אך אנו מתקדים כעת בעיזים".

מדוע בעצם היינו זקוקים
למחקר?

"יש שני חסמים ברעיית עיזים בארץ,
החסם הראשון ,הכלכלה של חקלאי
מאוד נפגעת ברגע שאתה מבקש ממנו
לצאת למרעה ,לכן החקלאי מעדיף
להשאיר את העיזים בדיר ממש כמו
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שחרור חסמים לרעיית עיזים.
ד"ר אמדור

ברפת החלב .חסם שני ,העיזים צריכות
דיר לשינת לילה ואז צריך היתרי
בניה ,דבר המסבך את העניין .לכן
אנו באנו לחקור כיצד ניתן לייצב את
כלכלת העיזים וליצור את האתגרים
התכנוניים .יש לנו אדריכלים המלווים

את המחקר והם מנסים לפתור את
נושא בניית הדירים ,אנחנו מנסים
לתת מענה לכל מגוון הבעיות
והחסמים בתחום זה כי אנו חושבים
שזה מאוד חשוב מבחינה אקולוגית
ושמירה על החורש הטבעי שלנו".

זה בעצם לא ריווחי הוצאת
העיזים למרעה?

ד"ר לירון אמדור

חוקרת במכון דש"א (דמותה של ארץ) מכון מחקר של מוזיאון הטבע
באוניברסיטת ת"א .עיקר העבודה של המכון ,עריכת סקרי טבע ונוף ברחבי
הארץ .חוקרי המכון מגיעים בכל פעם לחבל ארץ ובודקים את ערכי הטבע
הקיימים ,צמחיה ,בעלי חיים וכמו כן מתייחסים למורשת האדם כשהמטרה
העיקרית ,לשמר עד כמה שניתן את ערכי הטבע לצד פיתוח אורבני במקומות
הפחות רגישים .המחקר בנושא מרעה עיזים ממשקי נעשה עבור רשות
המרעה במשרד החקלאות ותקציב המחקר מגיע מקרן שטחים פתוחים
ברשות מקרקעי ישראל .ד"ר אמדור הוזמנה להרצאה בכנס מדעי הבקר
האחרון בנושא שטחי מרעה פתוחים ברחבי הארץ .המחקר החל באוקטובר
 2018ויסתיים בסביבות אפריל .2020

"נכון ,זה חלק מהנושאים שאנחנו
בודקים ,כי ברגע שאתה רוצה לצאת
עם עיזים למרעה בארץ אתה חייב
שיהיו לך רק עיזים בלדיות ,עיזים
הרגילות לצמחים ,למחלות .דבר שני,
אתה צריך רועה כדי שישמור עליהם
ויש כאן עלויות בעבודה .אך בגלל
התועלות ברעיית עיזים מבחינה
אקולוגית אנחנו צריכים איך שהוא
לשחרר חסמים .המטרה של המחקר
למצוא דרכים בהן המדינה תוכל
לעזור למגדל בכדי שיהיו יותר עיזים
במרעה"▲ .
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