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הגיליון בפתח
דובדבני אברהם
מערכת מאמר

אוסטרובסק׳ גלעד

מאמרים ■
יהודה הרי לאומי בגן כחלחלה שיטה הפולש הצמח התפשטות בלימת

עודד כהן, עידן קופלר, יהל פורת, שני גל״טמן, מנם□ פריד,
אילן שיפמן, אנה טרכטנברוט ודרור פבזנר

חורש חמים, יער קריר: שימוש בצילום תרמי להערכת ניצול מים בעצי חורש ויער 
עומרי לפידות, תימאה איגנט, רונית רוד, עידו רוג, ויקטור אלחנתיס ותמיר קליין 

 ובסתיו בקיץ הפורחים איקליפטוס עצי של חלקות והקמת וגטטיבי ריבוי
הדבורים בענף לתמיכה

 אבו-עביד, מוחמד יחזקאל, סלע שרף, שרה דומן, צבי דג, ארנון אליהו, אבי
שדות ועינת ו״נשט״ן רוע׳

 ובחינת מיקוריטיות מאכל בפטריות היער להעשרת שיטות פיתוח
אורן מיני שלושה של הגידול קצב על השפעתן

דנא׳ ועפר לבנון דן פרמן, עידן כלב, אילון א״זנבנד, אביב לוי, ש׳ אזוב, נירית

סקירה מאמרי ■
ישראל בצפון למחצה צחיחים באזורים ייעור פעולות של היסטורית סקירה

עצמון וניר גינסברג פול
בישראל זיתים גידול של ההיסטוריה

עמר וזהר בחני עוז דג, ארנון
קיצית ענפים נפילת
ריוב ויוסי ניסן דרור כץ, ש׳ הלר, אביגיל

דעה מאמרי ■
לאן? - בישראל הבר פטריות

לוינסון דליה
ביער? שיחים חייבים מדוע ציפורים: שיח
דגן עוז׳

קצרים ■
מאכלקורן יער
ל״בוביץ יובל

ביערות הגן שומרי פעילות
און בר ערן
הגליל מרום האזורית במועצה יער ספר בית

גילה יחיאל

להכיר ששווה עצים ■
הגולן רמת שבדרום מיצר, בנחל ר התבו אלוני
קופלר עידן

והיום אז ■
הנעלם" "העמק - הגלבוע

בונה עמר׳

באנגלית תקצירים ■
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