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 תמונה 1: שיטה סלילנית בפארק סיירת שקד )נ.צ: 575988\167196(. גובה העץ 11.6 מ', 
קק''ל  למשתלות  זרעים  כמקור  משמש  העץ  מ''ר.   300 נופו  והיטל  ס''מ   65 גזעו  קוטר 

)צילום: רועי הראל, 2016(. 
Picture 1: A. raddiana tree in Sayeret Shaked Park. The tree height is 11.6 m 
and its trunk diameter is 65 cm (Photo: Roy Harel, 2016).

תמונה 3: שיטה סלילנית בנגב הצפון-מזרחי, דרומית לנחל צקלג ומערבית ליער להב )נ.צ: 181557\589248(. גובה העץ 7.3 מ', קוטר גזע אחד - 43 ס''מ, קוטר הגזע השני - 44.5 ס''מ 
והיטל הנוף  150 מ''ר. עץ בודד ומרשים בלב השדות החקלאיים אשר לא גדל בסביבת ערוץ הנחל )צילום: רועי הראל, 2016(.

Picture 3: A. raddiana tree growing in a middle of arable land south of Wadi Tsiklag. The tree height is 7.3 m and the diameter of its two trunks are 43 and 
44.5 cm (Photo: Roy Harel, 2016).

תמונה 2: שיטה סלילנית בחיבור של נחל באר שבע לנחל הבשור )נ.צ: 160573\566727( 
 סמוך לקיבוץ צאלים. גובה העץ 9.2 מ', קוטר גזע אחד — 43 ס''מ, קוטר הגזע השני — 

64 ס''מ והיטל נופו 260 מ''ר )צילום: רועי הראל, 2016(.
Picture 2: A. raddiana tree near Kibbutz Zeelim. The tree height is 9.2 m and 
the diameters of its two trunks are 43 and 64 cm (Photo: Roy Harel, 2016).

Magnificent Trees עצי תפארת

עצי שיטה סלילנית )Acacia raddiana( בצפון הנגב
רועי הראל

במדור עצי תפארת בחרנו הפעם להציג עצי שיטה סלילנית יוצאי דופן במופעם, הגדלים באופן טבעי בנגב. זהו מין השיטה הנפוץ ביותר בערבה ובנגב, 
כאשר גבול תפוצתו הצפוני בארץ ובעולם הוא ליד עין א-סולטן )אזור יריחו( בבקעת הירדן )למרות שלאחרונה נמצא עץ צפוני יותר בנחל פצאל(. בנגב, 
העץ הצפוני ביותר נמצא ליד חורבת פורה )מצפון לבית קמה(. מין זה גדל ברום טופוגרפי, הנע בין 400- מ' באזור ים המלח ועד 1,200+ מ' בחצי האי סיני.


