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  תקציר
בערבה, שנועד לספק רקע למסמך מדיניות של  יםשיטהאקולוגי של הסקר העבודה זו מסכמת את 

הגנה ועיגון סטאטוטורי,  :ת התייחסותה לאזורי עצי השיטה בערבה ובהר הנגבגדיר אהמ –קק"ל 

שלושת מיני השיטה . ממשק וניהול, קליטת קהל, פיקוח ויחס בין שטחי השיטים לשטחים סמוכים

הם מיני מפתח בסביבה המדברית, וערך טבע  – ושיטת הנגב , שיטה סוככנית: שיטה סלילניתבערבה

; הרקע הנופיתמידע קיים מהספרות אודות יחידות הנוף בערבה וערכיותן  זבעבודה זו רוכמוגן. 

בהקשרים המשפיעים על קיומם  –הגיאוגרפי, הגיאולוגי, האקלימי וההידרולוגי של אזור הערבה 

וכן רוכז מידע בוטאני וזואולוגי אודות עצי השיטה  ;ההמתקיימים בשטח שיטהשלושת מיני השל 

  יונקים, עופות, זוחלים וחרקים.ויחסי הגומלין שלהם עם 

 10-כפוליגונים בני  142שבה נדגמו גיאוהירולוגית וזואולוגית, , בוצעה עבודת שדה בוטאנית

 7-ו, שיטה סוככניתעצי  757עצי שיטה סלילנית,  1,305(עצי שיטה  2,069דונם כל אחד, ובהם תועדו 

דרום ורום מפני הים, סוגי -גרדיינט צפוןבהתייחסות לבערבה, השונים בתי הגידול ב), עצי שיטת נגב

תועדו דגמי התפוצה של שלושת מיני השיטה, ההתפלגות ערוצים. הגודל של המסלע וקרקע, וסדרי 

לפי קטגוריות קוטר של נוף העץ, של העצים ביניהם בחלוקה לבתי הגידול, וכן התפלגות הגדלים 

כל  מתחת לחופת העץ. שנתית-רבמחיה מצב החיות של כל עץ (חי, יבש או מת), ומצב נוכחות צ

סו לשכבת ממ"ג בדיוק מיקום של יד, והוכנ-סומנו בעזרת אורתופוטו ומחשב כף –העצים שתועדו 

פוליגונים בוצע גם מיפוי צומח מפורט, שכלל תיאור מפורט של הערוץ  86- בנוסף, במ'.  1-כ

מת מינים מלאה ללא ספירה ע רשיוצבישנתיים, ו-והסביבה, ספירת כל הפרטים של הצמחים הרב

שנתיים. העבודה הזואולוגית כללה התייחסות לסקר העופות בערבה, -שנתיים וחד-של מינים בן

  וביצוע סקר מדגמי של זוחלים ופרוקי רגליים.

ים ההידרולוגיים שמשפיעים על מלבד עבודת השדה, הוכן גם מסד נתונים לעיבוד המאפיינ

גודל אגן הניקוז,  –ם יהכללייקוז העיקריים ונותחו מאפייניהם ם עצי השיטה: הוגדרו אגני הנקיו

- בכולל, הפרשי גבהים, שיפועים ובסיס הסחיפה. ערוצים מסלע וקרקע, אורך הערוץ המרכזי, אורך 

אגני הניקוז שהוגדרו לסקר המפורט, אופיינו באופן מפורט יותר המאפיינים ההידרולוגיים  4

ק, גודל אגן הניקוז תורם המים במעלה אגן הניקוז, סדר האפיק, : רוחב האפיק, שיפוע האפיהבאים

ומיקום העצים  האפיק, מאפייני אגן הניקוז במעלהעומק האלוביום, המאפיינים הגיאולוגיים של 

התבסס על עבודת שכוייל ואומת ב ,של אזור הערבה פענוח אורתופוטו ממוחשב בוצעבנוסף,  בערוץ.

שימש בהמשך על מנת לבחון את עצי שיטה, ו 65,000-יהוי של כהמיפוי כלל ז .הבוטאנית השדה

  צפיפות השיטים במרחב הערבה כולו, ולבדוק את המתאם בין צפיפות השיטים למדדים שונים.

לאורך האפיקים הפעילים בזמן  בעיקרעצי השיטה מצויים מעיבוד המידע שנאסף בסקר עולה ש

ות מאוד ייחודיות (כמו כיסי קרקע בסמוך למשטחי . עצים מעטים גדלים במדרונות ובסביבשטפונות

ובמרחק ואדיות,  ובמניפות הסחף הפעילות שב המצוי הכמות גדולה  של עצי שיטסלעי גיר נטויים). 

מלבד בשולי המלחות, שם ככל הנראה  המלחות בערבה הדרומית. של כמה מאות מטרים ממרכז

 הקיימת תלות מוחלטת של עצי השיטה נהנות השיטים ממפלס גבוה של מי תהום, בשאר הערב

חודשים ואף שנים לאחר  –ם עציזמינים לש אלוהמים המחלחלים בערוצים הם כאשר  ,שטפונותב

(שלא ניתן לבחון את רמת  בהשוואה לעבודות קודמות בבחינת דגמי התפוצה של השיטים .שטפון

לטפס במעלות הנחלים  מתחילהש שיטה הסוככניתתפוצת הבשינוי  מתרחשנראה ש, הדיוק שלהן)

בדרום הערבה, אך גם במקומות בודדים בגב הערבה  םלגבהים שם לא הייתה מוכרת: בעיקר בערוצי

 23מיני צמחים, מהם  189תועדו המפורט בסקר הבוטאני  מדרום לקו פרשת המים בשלוחת נוצה. –
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גם שני מיני צמחים בסכנת הכחדה, ושניים מהם אנדמיים. נמצאו נמצאים מהם  5-ש, נדיריםמינים 

- תת 16-: בה צפיפות השיטים בכל אחתריחידות הנוף חולקו לטיפוסי צומח, והוגד-תת 89. פולשים

ישנה צפיפות  13-ישנה צפיפות נמוכה של שיטים/שיטים בודדות בלבד, ב 55-יחידות אין שיטים, ב

מינים  12ת תועדו בסקר העופו שיטים גבוהה.הצפיפות  –יחידות נוף -תת 5-שיטים בינונית, וב

נמצא בארץ בסכנת הכחדה ה – בסכנת הכחדה, אולם רק סבכי השיטיםנמצאים ש 6מדבריים, מהם 

מקיים קשר הדוק עם האזורים עתירי השיטים. שאר מיני העופות אינם תלויים בעצי  – חמורה

מיני  15בסקר הזוחלים תועדו  השיטה באופן בלעדי, ומתקיימים גם בבתי גידול אחרים בערבה.

נמצאים בקרבת עצי  –גם אלו שאינם מוגדרים כבעלי נטיות אילניות  –זוחלים, ונמצא כי הזוחלים 

  יותר מהצפוי מפיזור אקראי שלהם בשטח. ההשיט

עולה כי שיפוע אפיק הבוטאניים לממצאים הגיאוהידרולוגיים הממצאים  בבחינת המתאם בין

ככל שהשיפוע גדול יותר,  ים ועל אחוז התמותה:הנחל הוא הגורם המשפיע ביותר על נוכחות השיט

(זרימה מהירה  , אבל גם עולה אחוז התמותה(זרימות גם באירועי גשם קטנים) עולה מספר העצים

. עומק האלוביום נמצא כגורם השני בחשיבותו, אבל רק לעצים גדולים: ככל של מים במורד)

רד אחוז התמותה. סדר האפיק נמצא שהאלוביום עמוק יותר, עולה אחוז העצים הגדולים, ויו

במתאם הפוך למספר העצים הגדולים: ככל שהאפיק נמצא במורד אגן הניקוז, יורד מספר העצים 

הגדולים. בנוסף, נראה שככל שאגן הניקוז במעלה גדול יותר, כך יורד מספר העצים הכללי, ואולי גם 

הקולוביום במדרונות לא נמצא כל  קיימת ירידה באחוז התמותה של העצים. לרוחב האפיק ולאחוז

מתאם עם מספר העצים או עם אחוז התמותה. השיטים נמצאות באלוביום יותר מהצפוי מהתפלגות 

. הליתולוגיה משפיעה גם משאש, בחבורת עבדת ובתצורת חצבההשטחים, ופחות מהצפוי בתצורת 

: דרום)-הגיאוגרפי (צפון , בלי קשר לקו הרוחבעל שיעור התמותה ועל התפלגות הגדלים של העצים

, חצבהתמותת שיטים גבוהה נמצאה על אנדזיט וקילוחי בזלת, בעוד שבתצורת הלשון, בתצורת 

 –בחבורת עבדת, בתצורת צחיחה ובאלוביום נצפתה תמותה נמוכה, ובשולי המלחה ובחבורת כורנוב 

טנים מאד, בעוד לא נצפתה תמותה כלל. בשולי המלחה עצים גדולים מאד אך לא נמצאו עצים ק

  שבתצורות הגרניט מרבית העצים היו קטנים, ולא היו עצים גדולים כלל.

 מהכביש מכל צד, מ' 100עד והן על תמותה של שיטים: על צפיפות הן נמצא כמשפיע  90כביש 

תמותת ו מזרח לכביש;מ –במורד  צפיפותהיותר מגבוהה  ,ממערב –במעלה צפיפות השיטים 

גם השפעות אפקט מ').  250גבוהה יותר מזו שמערבית לו (בטווח של עד  השיטים מזרחית לכביש

צפיפות השיטים  ,מ' מהפרות מרחביות 250השיטים: עד ותמותת ות פהשוליים ניכרות בדגמי צפי

, אולי בשל נמוך יותר –, אבל אחוז התמותה נמוכה יותר בהשוואה לצפיפות במרחק גדול יותר

  מהשטחים החקלאיים לקיומן. הסתמכות השיטים על עודפי מים

צפיפות השיטים, הרכב  שוקללובה שהשיטים, בדו למפת ערכיות אקולוגית של עוהממצאים 

סה"כ  .הםם והתפלגות הגדלים של, גודל העצים, מצבתןמינים, הימצאות שיטים בקצה גבול תפוצה

 – 43בערכיות גבוהה,  – 19יחידות בערכיות בינונית, -תת 2יחידות נוף בערכיות נמוכה, -תת 13דורגו 

בבחינת ההגנה הסטטוטורית . דורגו בערכיות המירביתנוף יחידות -תת 12-בערכיות גבוהה מאד, ו

נחל או שמוגנות באופן חלקי:  ,אינן מוגנותשבערכיות המירבית נוף היחידות -תת מרביתנמצא ש

), אפיקי פזרות 3.3רומיים (), אפיקי הפזרות הד3.1אפיקי הפזרות הצפוניים (), 2.6עידן וערוציו (

 חורש השיטים יטבתה), 20.1( ), נחל שיטה10.2), רמת צופר (8.1גבעות וערוצי שלהב (), 7.2ספיר (

  ).35.2( שיזפון-קטורהו )28.2פשט נחל עמרם (חגורת השיטים של ), 28.1), פשט נחלי עברונה (24.2(
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  30  ...........................................................................................................  רחם מישור. 27' מס יחידה  2.4.27
  30  ................................................................................................  עברונה מלחת שולי. 28' מס יחידה  2.4.28
  31  .........................................................................................................  עמרם מישור. 29' מס יחידה  2.4.29
  31  .......................................................................................................  עברונה מלחת. 30' מס יחידה  2.4.30
  31  .............................................................................................................  רודד פשט. 31' מס יחידה  2.4.31
  32  ............................................................................................................  נטוף ערבת. 32' מס יחידה  2.4.32
  32  ........................................................................................................  שחורת גבעות. 33' מס יחידה  2.4.33
  32  ..........................................................................................................  אילת מלחת .34' מס יחידה  2.4.34
  32  ..............................................................................................  שיזפון-קטורה-יעלון. 35' מס יחידה  2.4.35

  33  ....................................................................................................................  הנוף יחידות של נופית ערכיות  2.5

  35  ......................................................................................................................  גיאוהידרולוגיה ':ג פרק

  36  ......................................................................................................................  הגיאוהידרולוגי הפרק מטרת  3.1

  36  ............................................................................................................................................  גיאוגרפי רקע  3.2
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  37  .................................................................................................  הערבה של המערביים השוליים: גיאולוגיה  3.3

  38  .........................................................................  מצב ותמונת כללי רקע – ובשוליה בערבה משקעים: אקלים  3.4

  41  ...............................................................................................................................................  הידרולוגיה  3.5
  41  .......................................................................................................  הניקוז באגן הזרימה מאפייני  3.5.1
  42  ...........................................................................................................  בערבה תהום ומי שטפונות  3.5.2
  43  .............................................  ובשוליה בערבה באפיקים הזורמת המים כמות את המכתיבים גורמים  3.5.3
  43  .........................................................................................................  ובמרחב בזמן הגשם תפרוסת  .א
  43  ............................................................................................................................  השטח מאפייני  .ב
  44  .....................................................................................  השיטה עצי גדלים שבהם הערוצים מאפייני  .ג

  45  ......................................................................................................  הגיאוהידרולוגי הסקר: העבודה שיטות  3.6

  46  .................................................................................................................  הגיאוהידרולוגי הסקר: תוצאות  3.7
  49  ............................................................................................  גדרון בנחל והגיאולוגיה הפיזי המבנה  3.7.1
  49  ............................................................................................  צופר בנחל והגיאולוגיה הפיזי המבנה  3.7.2
  50  ......................... ................................................................  קטורה בנחל והגיאולוגיה הפיזי המבנה  3.7.3
  51  ......................................................................................  עברונה במלחת והגיאולוגיה הפיזי המבנה  3.7.4

  62  ........................................................................................................ הגיאוהידרולוגי הסקר: ומסקנות דיון  3.8

  63  ....................................................................................................................  וניטור מחקר להמשך המלצות  3.9

  65  ...............................................................................................................................................בוטניקה ':ד פרק

  66  ...............................................................................................................................  הבוטאני הסקר מטרת  4.1
  66  ....................................................................................................................  ראשוני בוטאני סקר  4.1.1
  66  .....................................................................................................................  מפורט בוטאני סקר  4.1.2

  66  ..................................................................................................................ובערבה בנגב השיטה עצי – רקע  4.2
  68  .....................................................................................  ובערבה בנגב המצויים השיטה מיני תיאור  4.2.1
  Acacia raddiana(  ...............................................................................................  68( סלילנית שיטה  .א
  Acacia tortilis(  ................................................................................................ ...  69( סוככנית שיטה  .ב
  Acacia pachyceras(  .................................................................................................  70( הנגב שיטת  .ג

  72  .....................................................................  ובערבה בנגב השיטים תפוצת על המשפיעים הגורמים  4.2.2
  72  .......................... ................................................................................................  האקלימי הגורם  .א
  73  ...............................................................................................  הטופוגרפי והגורם הליתולוגי הגורם  .ב
  73  ......................................................................................................................  היסטוריים גורמים  .ג

  73  ...............................................................................................  רבייה ותהליכי פנולוגיים תהליכים  4.2.3

  74  .........................................................................................  המדברית האקולוגית במערכת השיטים חשיבות  4.3

  76  ......................................................................................................................  הצומח למיפוי עבודה שיטות  4.4
  76  ...............................................................................................................................  ראשוני סקר  4.4.1
  76  ....................................................................................................................  הדיגום אתרי בחירת  .א
  76  .............................................................................................................  השדה בעבודת עזר אמצעי  .ב
  77  ..............................................................................................................................  הדיגום מאמץ  .ג
  77  ..............................................................................................................................  הדיגום שיטת  .ד

  77  ................................................................................................................................מפורט סקר  4.4.2
  78  .................................................................................  המפורט למיפוי האתרים לבחירת קריטריונים  .א
  78  .. ................................................................................................  המפורט למיפוי האתרים מאפייני  .ב

  79  ...............................................................................................................................  צומח מיפוי – ותתוצא  4.5
  79  .......................... ................................................................................................  שיטה עצי מיפוי  4.5.1
  80  ...............................................................................................................  המפורט הסקר תוצאות  4.5.2
  83  ...............................................................................................  צומח לטיפוסי הנוף יחידות חלוקת  4.5.3
  83  .............................................................................................................  נוספים חשובים ממצאים  4.5.4

  96  .............................................................................................................................................זואולוגיה ':ה פרק

  97  .................................................................................................................  ליונקים שיטים בין גומלין קשרי  5.1

  102.................................................................................................................  לעופות שיטים בין גומלין קשרי  5.2
  102  ...................................................................................................................  תהעופו סקר מטרת  5.2.1
  102  ......................................................................................................................  עופות סקר: רקע  5.2.2
  102  ..............................................................  בישראל שיטה לעצי מיוחד אקולוגי קשר בעלי עופות מיני  5.2.3
  103  ......................................................................................................  העופות סקר – עבודה שיטות  5.2.4
  105  .............................................................................................................  העופות סקר – תוצאות  5.2.5
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  108...............................................................................................................  לזוחלים שיטים בין גומלין קשרי  5.3
  108  ................................................................................................................  הזוחלים סקר מטרות  5.3.1
  108  ......................... ................................................................................................  הרפטולוגי רקע  5.3.2
  108  ..............................................................  ביוטיים-א תנאים מבחינת לזוחלים משיכה כמוקד שיטים  .א
  109  ................................................................  הזוחלים עבור ביולוגי ומגוון פעילות של' איים'-כ שיטים  .ב
  109  ................................................................................................................  בערבה ונחשים שיטים  .ג
  111  ..............................................................................................  השיטים עם וקשריו מצוי צב חרדון  .ד
  113  ... ................................................................................................  בערבה מטפסות ולטאות שיטים  .ה
  113  ...........................................................................................  זוחלים לפעילות כמוקד מתות שיטים  .ו
  114  ................................  לשיטים והקשר הכחדה בסכנת הנמצאים מינים נוכחות, בערבה הזוחלים מצאי  .ז

  115  ... ................................................................................................  הזוחלים סקר: העבודה שיטות  5.3.3
  116  .............................................................................................................  הזוחלים סקר: תוצאות  5.3.4
  119  .......................................................................................................  הזוחלים סקר בממצאי דיון  5.3.5
  119  ..................................................  קודמים למקורות בהשוואה בערבה השיטים בסקר הזוחלים מצאי  .א
  120  .....................................................................................  גדרון נחל של הניקוז באגן הזוחלים מצאי  .ב
  123  .......................................................................................  הגידול בתי לסוגי בחלוקה זוחלים מצאי  .ג
  123  ................................................................................  שנדגמו הנחלים בין הזוחלים במצאי הבדלים  .ד
  124  ..........................................................................  הערבה כביש צידי משני הזוחלים במצאי הבדלים  .ה
  124  .. ................................................................  השיטים עם זוחלים של ועקיפות ישירות אינטראקציות  .ו

  126  ...............................................  שיטים של בהקשר בערבה זוחלים של עתידי ומחקר לניטור המלצות  5.3.6

  127......................................................................................................  רגליים לפרוקי שיטים בין גומלין קשרי  5.4
  127  ........................................................................................................  הרגליים פרוקי סקר מטרת  5.4.1
  127  .......................................................................................................  רגליים ופרוקי שיטים: רקע  5.4.2
  127  .......................................................................................................  לחרקים מזון כמקור השיטה  .א
  129  ...........................................................................................................  השיטה על חרקים השפעת  .ב
  130  .............................................................................................  בישראל חרקים- שיטים גומלין יחסי  .ג

  131  ........................................................................................  רגליים ופרוקי שיטים: העבודה שיטות  5.4.3
  133  .. ................................................................................................  רגליים ופרוקי שיטים: תוצאות  5.4.4
  136  .......................................................................................................  והמין המשפחה לרמת זיהוי  5.4.5
  137  ................................................................................  בערבה רגליים ופרוקי שיטים: ומסקנות דיון  5.4.6
  138  ....................................................................................................  וניטור מחקר להמשך המלצות  5.4.7

  139.......................................................................................................................................  מרחוק חישה ':ו פרק

  140.........................................................................................................  מרחוק בחישה השיטים מיפוי מטרת  6.1

  140............................................................................................................  מרחוק בחישה שיטים מיפוי – רקע  6.2

  140...........................................................................................  מרחוק בחישה שיטים מיפוי – העבודה שיטות  6.3
  140  ...........................................................................................................................  העבודה שלבי  6.3.1
  140  .. ................................................................................................  האוטומטי המיפוי אזור הגדרת  6.3.2
  141  .....................................................................................................  למיפוי האוויר תצלום בחירת  6.3.3
  141  .................................................................................................  מרחביים וניתוחים תמונה עיבוד  6.3.4
  141  ...............................................................................  הסקר באזור ממוחשב צומח מיפוי פרוטוקול  6.3.5
  146  ...............................................................................................................  רעשים לניקוי מסננים  6.3.6
  148  ............................................................................................................................  הדיוק אומדן  6.3.7

  149......................................................................................................  מרחוק הבחיש שיטים מיפוי – תוצאות  6.4
  149  ............................................................................................................................  הדיוק אומדן  6.4.1
  151  ...........................................................................................................  האוטומטי למיפוי הערות  6.4.2

  152............................................................................................................  ומסקנות דיון ,הממצאים ניתוח ':ז פרק

  153......  .בערבה והפלורה הפאונה על והשפעתם, השיטה עצי ותפרוסת מיקום על המשפיעים העיקריים הגורמים  7.1
  153  ...........................................................................  שיטים ותמותת שיטים צפיפות, גיאוהידרולוגיה  7.1.1
  154  ..........................................................................................................  שיטים וצפיפות גיאולוגיה  7.1.2
  159  ..........................................................................................................  שיטים ותמותת גיאולוגיה  7.1.3
  160  ..................................................................................................................  העץ וגודל גיאולוגיה  7.1.4
  160  ... ................................................................................................  שיטים וצפיפות ניקוז אגן שטח  7.1.5
  165  ................................................  ומרחביות קוויות – להפרעות ביחס שיטים ותמותת שיטים צפיפות  7.1.6
  171  .............................................................  בסיכון ועופות מדבריים לעופות שיטים צפיפות בין מתאם  7.1.7

  176...............................................................................................  וערכיותם השטחים לחשיבות אינדיקטורים  7.2
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  187...................................................................................  .הערכה לתת כדי מידע מספיק עליהם שאין שטחים  7.3

  187.................................................................................................  .השיטים של ותמותה גיוס תהליכי הערכת  7.4

  187....................................... שיטים בהם שאין לאזורים שיטים בהם שיש אזורים בין הביולוגי במגוון הבדלים  7.5

  188..................................................................................................  'יטהש אמץ' לפרויקט מפורטת התייחסות  7.6

  189.........................................................................................................................  פיתוח ליוזמות התייחסות  7.7

  189...................................................................................................................................... וחקלאות שיטים  7.8

  195...............................................................................................................  בערבה נוספים לעצים התייחסות  7.9

  197................................................  לעיל שהוגדרו לקריטריונים בהתייחס, בערבה השיטה עצי לשימור המלצות  7.10

  199.......................................................................................................................................................  ניטור  7.11

  200..........................................................................................................................................  :פעולה שיתוף  7.12

  201  ...............................................................................................................................  מקורות ':ח פרק

  212  ..............................................................................................................................  נספחים ':ט פרק

  213..................................................................................................................  שלמה נחל של גיאוהידרולוגיה  9.1

  215.............................................................................  ויטבתה יהל יערות לתכניות גיאוהידרולוגית התייחסות  9.2
  215  ... ................................................................................................................................  יהל יער  9.2.1
  217  ...............................................................................................................................  יטבתה יער  9.2.2

  221......................................................................................................  המפורט הבוטאני הסקר ממצאי פירוט  9.3
  221  .......................... ................................................................  המפורט הסקר של הפוליגונים תיאור  9.3.1
  222  ......................................................................................  המפורט הבוטאני הדיגום ממצאי פירוט  9.3.2

  רשימת מפות

  17  ..................................................................................................................  גבולות סקר השיטים בערבה  :1מפה 

  34  .....................................................................................................  ערכיות נופית של יחידות הנוף בערבה  :2מפה 

  47  ................................................................................................................  ם בערבהאגני הניקוז העיקריי  :3מפה 

  48  .......................................................................................................................... הליתולוגיה של הערבה  :4מפה 

  57  ........................................................................................................................  אגן הניקוז של נחל גדרון  :5מפה 

  58  ...............................................................................................................  צופר- אגן הניקוז של נחל עשוש  :6מפה 

  59  .....................................................................................................................  אגן הניקוז של נחל קטורה  :7מפה 

  60  ..............................................................................................  מפת שיפועים באגן הניקוז של נחל קטורה  :8מפה 

  61  .........................................................................................................  אגן הניקוז של אזור מלחת עברונה  :9מפה 

  Acacia  .....................................................................................................  67מפת תפוצה עולמית של הסוג   :10מפה 

  72  ...................................................................  בערבה ובחצי האי סיני, דגמי התפוצה של מיני השיטים בנגב  :11מפה 

  93  ..........................................................................................................................  מפת אתרי דיגום צומח  :12מפה 

  94  .......................................................................................................  סקר צומח ראשוני –ליגון לדוגמה פו  :13מפה 

  95  ............................................................  השוואת ממצאי סקר השיטים למפות התפוצה המוכרות בספרות  :14מפה 

  106  ............................................................................  .כלל המינים המדבריים –ממצאי סקר עופות בערבה   :15מפה 

  107  ................................................. .מינים מדבריים הנמצאים בסכנת הכחדה –ממצאי סקר עופות בערבה   :16מפה 

  117  ........................................................................................  .השיטים בערבה אתרי דיגום הזוחלים בסקר  :17מפה 

  142  .......................................................................................................................  המיפוי האוטומטישלבי   :18מפה 

  155  .......................  בוטאני גיאולוגיה, צפיפות שיטים בחישה מרחוק ואתרי דיגום סקר שדה –מפה מפורטת   :19מפה 

  161  .......................  אגני ניקוז, צפיפות שיטים בחישה מרחוק ואתרי דיגום סקר שדה בוטאני –מפה מפורטת   :20מפה 

  167  .......  חים פתוחים, צפיפות שיטים בחישה מרחוק ואתרי דיגום סקר שדה בוטאנירצף שט –מפה מפורטת   :21מפה 

  172  ..........  ממצאי סקר עופות, צפיפות שיטים בחישה מרחוק ואתרי דיגום סקר שדה בוטאני –מפה מפורטת   :22מפה 

  180  ..................................................  ערכיות אקולוגית לעצי שיטים של יחידות הנוף בערבה –מפה מפורטת   :23מפה 

  216  .......................................................................................................................  יהל יער –תכנית מוצעת   :24מפה 

  220  ..................................................................................................................  יטבתה יער –תכנית מוצעת   :25מפה 
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  רשימת איורים

  15  .......................................................................................................  מודל השפעות על אוכלוסיות העצים  :1איור 

  39  ...................................  בהשוואה לשנים קודמות 1995-2009הפחיתה בכמות המשקעים הממוצעת בשנים   :2 איור

  40  ...................................................... 1949-2011הפחיתה בכמות המשקעים הממוצעת באזור אילת בשנים   :3 איור

  40  ....................................................  1977-2011הפחיתה בכמות המשקעים הממוצעת באזור יטבתה בשנים   :4 איור

  51  ........................................................................  1960-2012' בשנים 1מפלס מי תהום בקידוח 'מח עברונה   :5 איור

  72  ..........................................................................................................  מאפייני מיני השיטה בנגב ובערבה  :6איור 

  97  ........................................................................................... אחוז השיטה בהרכב המזון של צבי השיטים  :7איור 

  101  ................................................. בין שיטים לאורך כל מחזור חייהן, לזרעיות ופרסתנים מערכת היחסים  :8איור 

  122  ...............................................  מערב בנחל גדרון.-מתאם בין תצפיות ועושר מיני זוחלים לגרדיינט מזרח  :9 איור

  122  .....................................  מתאם בין תצפיות ועושר מיני זוחלים בעלי נטיות אילניות לגרדיינט בנחל גדרון  :10 איור

  125  ...............................................  מרחק בין זוחלים לעצי שיטה בנחל גדרון, בהשוואה להתפלגות אקראית  :11 איור

  127  .......................................................................  סדרות החרקים הניזונים מהשיטה, בחלקי העץ השונים.  :12איור 

  133  ......................................  מספר פרוקי הרגליים הממוצע בכל אתרי הדיגום יחד, בחלוקה למיני השיטים.  :13איור 

  134  .....................................................  מספר פרוקי הרגליים הממוצע לעץ שנתפסו, בחלוקה לאתרי הדיגום  :14איור 

  135  ........................................................  מספר פרוקי הרגליים הממוצע לעץ שנתפסו בכל אתר דיגום בנפרד  :15איור 

  137  ................................................  התפלגות ארבעת מיני הזרעיות בישראל על שלושת מיני השיטים בערבה  :16איור 

  143  ...............................................  השיטים הממוחשבהבדלים בתצלומי האוויר שנבחנו כחומר גלם למיפוי   :17 איור

  144  .................................................................................................  איתור והכנה של תצלום אוויר מתאים  :18 איור
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  הרקע לעבודה 1.1
 Acacia), שיטה סוככנית (Acacia raddiana: שיטה סלילנית (בערבההגדלים שלושת מיני השיטה 

tortilis) ושיטת הנגב (Acacia pachyceras( –  ערך מיני מפתח במערכת האקולוגית המדברית, והם

(ערכי טבע  ע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחהאכרזת גנים לאומיים, שמורות טבטבע מוגן עפ"י חוק (

לשם עקירה, מפקיד היערות המוסמך לכך יש לקבל היתר ). בשל כך, 2005 –מוגנים), התשס"ה 

קק"ל מסמך מדיניות שיגדיר את  עורכתלאור זאת, שלהן.  גידולאו פגיעה, גיזום, נטיעה 

 רמת השטח הכולל.ועד ד התייחסותה לאזורי עצי השיטה בערבה ובהר הנגב, מרמת העץ הבוד

יחס בין בו ,פיקוחבקליטת קהל, בממשק וניהול, ביטפל בהגנה ועיגון סטאטוטורי, קק"ל מסמך 

, 22במקביל, מקדמת קק"ל תכניות מפורטות ליער עפ"י תמ"א  שטחי השיטים לשטחים סמוכים.

  .במרחב שבין יוטבתה ליהל, המדייקות את שטחי היער וקובעות תכליות ושימושים

  מטרת העבודה 1.2
 :ים הבאיםשיהווה בסיס לנושאבערבה בדגש על עצי שיטה, ביצוע סקר אקולוגי 

 שטחי השיטים בערבה.שימור למסמך מדיניות קק"ל ל הכנת רקע .1

גיבוש המלצות להגנה סטטוטורית על אזורים נוספים בערבה שאינם מוגנים כיום, ובהם  .2

 אוכלוסיית שיטים משמעותית.

 היתרי כריתה של שיטים.בחינת יביים להגדרת מדדים אובייקט .3

 קביעת מדדי התייחסות לתכניות פיתוח מסוגים שונים. .4

 עצי שיטה.של הכנת המלצות לתכנית ניטור וממשק  .5

 איתור שטחים לשיקום, טיפוח וקליטת קהל. .6

בדיקת היתכנות לשימור וטיפוח עצי שיטה בקווי המגע בין שטחי היישוב והחקלאות לשטחים  .7

 יבם.הטבעיים שסב

  עבודהגבולות ה 1.3
על מנת לענות לצרכים  .גבולות הסקר הראשוניים הוגדרו ע"י מחלקת תכנון במרחב דרום של קק"ל

הוחלט להרחיב את גבולות הסקר, כך שיהיו איחוד של סקר הערבה שבוצע ע"י מכון  שהוגדרו לעיל,

  .)1ה (מפ ) עם הגבולות הראשוניים שהוגדרו ע"י קק"ל2003דש"א (רון וחובריה, 

  מבוא 1.4
העובר בערבה אינו יכול להתעלם מנוף העצים המזכיר את נופי הסוואנה במזרח אפריקה. הסוג 

בערבה. בערבה השיטים גדלות גם ) הוא המרכיב העיקרי בסוואנות באפריקה וכך Acaciaשיטה (

חודית היימערכת האקולוגית ב )keystone speciesמין מפתח (והן מהוות  ,באפיקי נחליםכמעט רק 

נחל צין לנחל בין  –בערבה הצפונית  :ריכוזי השיטים הגדולים בערבה נמצאים הקיימת בערבה.

כמה נחלים מרובי וב ;ת יוטבתה ועברונהוחיצונית של מלחהבחגורה  –בערבה הדרומית  ;נקרות

  שלושה מיני שיטה: הישראלית בערבה  נחל שיטה.למשל כמו  ,שיטים גם מחוץ לריכוזים אלה

מידה לתחום רחב היא ע. הנפוצה במיני השיטה בערבה ובנגב :)A. raddiana( סלילניתשיטה  •



   

       - 14 -

ודרישותיה למים גדולות יחסית.  ,בהשוואה לשני המינים האחרים ותיחסית של טמפרטור

ובאזור בית קמה בנגב  ,הגבול הצפוני של תחום תפוצתה בארץ הוא באזור יריחו בבקעת הירדן

ורק בערבה ובשפכי הנחלים היורדים מהנגב  ,ה בריכוזים קטניםהצפוני. בנגב השיטה פזור

  מתקיים הנוף המיוחד דמוי הסוואנה. –לערבה 

רק נמצאת  .מיני השיטים בערבהשלושת חום מבין המין חובב ה :)A. tortilis( שיטה סוככנית •

, עד לגבול המלח-יםמאזור אילת, לאורך הערבה ו –, ובארץ אפריקני-השבר הסורילאורך 

שיטה זו נעדרת  בערבה. המלח-יםמצפון לעיינות קנה וסמר באזור  –תפוצתה הצפוני העולמי 

מ' מעל פני הים  70מעל של ברום  בשל העלייה בגובה: ),ק"מ 60-לאורך כ(יוטבתה לבין צופר 

  .מעפ"י מ' 100של אם כי ניתן למצוא עצים בודדים עד רום  ,סוככניתהשיטה ההולכת ונעלמת 

חום מבין שלושת המינים. אזור תפוצתה ל הרגיש ביותר מיןה :)A. pachyceras( שיטת הנגב •

נפוצה בעיקר באגני נחל פארן ונחל  . היאפ"ימע מ' 100-800משתרע ברובו בנגב הגבוה, ברום 

  לערבה.עד יורדים מנחלי הנגב ומגיעים בודדים בלבד עצים ו ,חיון

– םטועיאשל ומו עצים, מרביתם עצי שיטה הנשיאה שלהערבה מעוטת המשקעים מפתיעה ביכולת 

, המגיעים שטפונותעצי שיזף מצוי. יכולת זו נובעת מהיות הערבה אגן ניקוז לכמויות גדולות של מי 

 ,הקרקע-תת לא חלק גדול מהמים מחלחל ,בנחלים שטפונותמהנגב ומהרי אדום. תוך כדי מרוצת ה

  .מעמיקי השורשים לרשות הצמחים עומדאך עדיין 

הום. הגישה ם חילוקי דעות בנוגע לעומק השורשים של השיטים ויכולתם לנצל את מי התישנ

ביכולתם להגיע אל מי התהום לכן ו '),מ 10-20(גורסת שלעצי השיטה שורשים עמוקים  תיקהוהו

בכמות הגשם  ותתלוי ןאינ השיטים ,כךלפי. )1980הרי, ז; א',ב'1971(הלוי,  מימיהםאת ולנצל 

מחקרים ותצפיות חדשים יותר מצביעים על כך שעומק השורשים אינו עולה על  .תמימקוההשנתית 

בני שלמון, ; 2002וורד,  ;1988(פלד,  בלבד 'מ 1.5של  ממוצעומרבית השורשים נמצאים בעומק  ',מ 5

  קרובים לפני הקרקע.הובמים  שטפונותשעצי השיטה משתמשים בעיקר במי  ,. מכאן עולהבע"פ)

טים בכמות שנראתה לבעיית התייבשות שיגם חרונות החלו לתת את הדעת בעשרים השנים הא

עדר נביטה והתחדשות של יעל הגם דיווחים  מצטברים בשנים האחרונות ,בנוסףחורגת מהרגיל. 

עבודות  בשל ערוציםיבת יתר של מי תהום, הטיית שא :הן הללושיטים. סיבות אפשריות לבעיות 

, וצמצום במספר בעלי החיים ים לצורך הכשרת שטחים חקלאייםוסלילת כבישים, עקירת עצבינוי 

  .המסייעים בהפצת הזרעים –הצמחוניים הגדולים 

סקר ספרותי של המאה הקודמת  90-בשנות ה ערכה ד"ר שוש אשכנזי ובעקבות חששות אל

ומלץ לבדיקה היה נושא זמינות המים שהווני בדיקה. הנושא המרכזי יצות לכגובשו המל ושבמקיף 

). בעקבות הסקר נערכו מספר מחקרים, בעיקר במכון לחקר המדבר 1995וטיבם (אשכנזי, 

באוניברסיטת בן גוריון, אשר בדקו כמה היבטים כמו: תמותה, התחדשות נביטה, הישרדות של 

צמחים צעירים, גנטיקה של אוכלוסיות השיטים, השפעת הרנוג השיטים הנטפל לעצים, השפעת 

האם חל בדק ש ,מחקר נוסף ית על נביטה, השפעת רעייה על התחדשות ועוד.זרעמהסוג ת והחיפושי

והתבסס על  גינות-להבשמרית ד"ר נערך ע"י  ,וסיות עצי השיטה לאורך השניםאוכלגודל שינוי ב

בשני ריכוזים גדולים של שיטים: שנים,  10-, בערך אחת ל1996 עד 1956- סדרת תצלומי אויר מ

באזור עין עברונה. התוצאות הראו  –בדרום הערבה ; ופרים לנחל סיףבין עין עו –בצפון הערבה 

תה ירידה של כשליש ישבערבה הצפונית מספר העצים לא ירד עם השנים, אך בערבה הדרומית הי

יש שו ,שטפונותות העצים תלויה במשטר ההישרדהייתה שמספר העצים. המסקנה העיקרית ב
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   ).Lahav-Ginott et al., 2001( ים העציםבו נמצאשהשפעה גדולה לגודל אגן ההיקוות 

מתגוררים  ,ישובים כפריים וקהילתיים. בנוסף לתושבים 22-תושבים ב 7000-בערבה גרים כ

הערבה נחלקת בין שלוש מועצות  המועסקים בעיקר בחקלאות. ,עובדים זמניים 4000-בערבה כ

ם: עין תמר, נאות הכיכר ועין המושבי אליה שייכים ",תמר"אזורית ההמועצה  –בצפונה  :אזוריות

עין יהב, עידן, חצבה, בה נמצאים המושבים:  "ערבה תיכונה"אזורית המועצה ה –במרכזה  ;חצבה

", חבל אילות"אזורית המועצה ה –בדרומה ו ;צוקיםו , והישובים הקהילתיים ספירפארןובאר צופר 

ורה, גרופית, יטבתה, סמר, אליפז שאליה שייכים הקיבוצים: יהל, נאות סמדר, לוטן, נווה חריף, קט

של הערבה עובר לכל אורכה  90כביש באר אורה.  –שחרות, וישוב קהילתי  –ואילות; ישוב כפרי 

אחרי כמה  הארץ. חבר בין אילת וישובי הערבה למרכז, ומהמלח-יםמאילת עד צומת הערבה בואכה 

זור ומתפתח בשנים האחרונות. עשורים שבהם לא חל כמעט שינוי במצב הדמוגרפי בערבה, הולך הא

אוכלוסייתו הולכת וגדלה, ותכניות פיתוח שונות שעלולות לפגוע בנוף הפתוח, מתגבשות במוסדות 

  ת, המחוזית והארצית.התכנון ברמה המקומי

. )1(איור  השיטים הן מרכיב מרכזי בנוף הערבה ובמערכת האקולוגית המרכזית של אזור זה

חשיבות גדולה להמשך  נהיש לפיכך,ייב לאפשר את שגשוגן גם בעתיד. קיימא של האזור ח-פיתוח בר

עבודת המיפוי והמחקר בתחום זה, במטרה לבנות תוכנית ניטור וממשק שתבטיח את המשך קיומן 

  ., תוך שילוב שימור נוף סוואנת השיטים הייחודי בתכניות הפיתוח העתידיותשל השיטים בערבה

  
, ודיוויד וורד )1995(אשכנזי  על פימעובד  .םהשיטי עציכלוסיות מודל השפעות על או :1איור 

  (מאמרים רבים).וחובריו 
  

מי נגר

הרנוג  

השיטים 

-

-

שיטפונות 

מי נגר

הרנוג  

השיטים 

-

-

שיטפונות 
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  סקרים קודמים 1.5
(רון  סקר כללי של הערבה כולה חידת סקרי טבע ונוף של מכון דש"אע"י ינערך  2001-2002 יםבשנ

משנית ליחידות צומח ובתי  לל חלוקה כללית ליחידות נוף, ללא חלוקה. סקר זה כ)2003וחובריה, 

  . הסקר זמין להורדה באינטרנט בכתובת:גידול

http://www.deshe.org.il/?CategoryID=238&ArticleID=15  

ממערב לה, בקטע שט ראשון באזור הערבה ומורדות ההרים סקר מפור 2004בוצע בשנת  ,בהמשך

) נערך 'גב הערבה'. הסקר (סקר )2004(רון וחובריה,  שבין באר מנוחה בצפון ועד צומת קטורה בדרום

בשיתוף עם תושבי האזור והוצג בפניהם ובפני מקבלי ההחלטות במועצה. הוא מפורט ברמה של בתי 

 הסקר זמין להורדה באינטרנט בכתובת: .מופיעים עצי שיטה בהםשומסומנים בו האזורים  ,גידול

http://www.deshe.org.il/?CategoryID=238&ArticleID=3  

  מבנה הדו"ח 1.6
ולוגית של להגדרת הערכיות האקבהמשך מתוארת חלוקת הערבה ליחידות נוף, ששימשה  ב'בפרק 

קיומם של עצי השיטה. יש להדגיש שחלוקה זו איננה הגדרה של ערכיות לתאי השטח השונים 

בפרק ג'  אקולוגית כוללת של אזור הערבה, אלא רק עבור עצי השיטה, שבהם התמקדה עבודה זו.

' מתואר הרקע הבוטאני בהתמקדות בעצי השיטה דמתואר הרקע הגיאוהידרולוגי של הערבה. בפרק 

' מתוארים יחסי המפורט. בפרק סקר הערבה, ומפורטים ממצאי הסקר הבוטאני הראשוני והב

הגומלין בין עצי השיטה לקבוצות מייצגות של הפאונה הזואולוגית של הערבה, ומפורטים ממצאי 

והפענוח מיפוי תהליך ה' מתואר קר העופות. בפרק וסקר פרוקי הרגליים, סקר הזוחלים וס

' מתאר את ממצאי עיבוד הנתונים זים בערבה באמצעי חישה מרחוק. פרק השיטהאוטומטי של 

במסקנות העבודה, ועוסק במענה  מבצע דיון פרקים הקודמים,שתוארו ב תוצאות העבודהבהצלבת 

  לסוגיות שהוגדרו במטרות הסקר.
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 יםשהוגדרו ע"י קק"ל, בקו הוורוד מסומנים גבולות סקר הערבה שביצע מכון דש"א בשנבקו האדום מסומנים הגבולות  גבולות סקר השיטים בערבה.  :1מפה 
  ), ובקו הסגול מסומן איחוד שני הגבולות הללו, ששימש בעבודה זו כגבול הסקר.2003(רון וחובריה,  2001-2002

 



    

  

  פרק ב':
 נוףה ידותיח

  בערבה
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  מטרת החלוקה ליחידות נוף  2.1
ות סקר השיטים בערבה ליחידות נוף, היא לספק מסגרת ברורה לתכנון למטרת החלוקה של גבו

גיאוגרפיים, שניתן בקלות להבחין ביניהם. לכל יחידת נוף -המתבססת על קריטריונים מרחביים

שיהוו בסיס לגיבוש עקרונות מנחים לשימור, שיקום,  –תוגדר ערכיות נופית וערכיות אקולוגית 

  טים בערבה.טיפוח, ממשק וניטור עצי השי

  נוף ידותיחל קריטריונים לחלוקה  2.2
אור יות שכבת יחידות הנוף באה לאפיין ולהציג את מגוון נופי הערבה וסביבתה: היא כוללת תיחום

 חבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף, השונה במידת מה מזה של החבלים –נוף של כל יחידת 

ה, נקבע על פי תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב השכנים לו. קו נוף, המבדיל בין יחידה ליחיד

הגדרת יחידות הנוף נועדה להיות כלי  התרבותי של חבל ארץ מסוים./או החזותי, הביוטי ו נופו

באותם שטחים, תוך שמירה על  לניתוח ערכי טבע ונוף ביחידות השטח ולגיבוש מדיניות השימוש

  :ם נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוףמרכיבים ומאפייני מגוון הנופים המאפיין אותם.

ת משאר, מערכות הניקוז המקנים לאזור את זהותו: קווי רכס, גבעו מאפיינים גיאומורפולוגיים •

  .בתרונותו

  בין רכסים או שלוחות, מצוקים גבוהים ופסגות בולטות בנוף. 'שערים טופוגרפיים' •

ותצורות צומח יחידות  –צומח  ;רמצע הסלעי וקרקעות האזוה –: מסלע וקרקע תכונות טבעיות •

  צומח אופייניות.

: כמו כתמי שיטים גדולים או שטחים חקלאיים. באזורים אלה, על פי תכסית דומיננטית רציפה •

  .בה גובלתהיחידה החשיבות חזותית (ואקולוגית) לקו המגע של יחידת הנוף עם  רוב, יש

  כבישים.ו ם, קווי תשתית עיליים: כמו מחצבה, ישוב, קבוצת ישוביפיתוח בולט בשטח טבעי •

: דפוסי התיישבות קדומים, דרכים, אתרים קדושים, תרבות תבניות תרבותיות היסטוריות •

  שונים וכד'. חקלאית מסוגים

  .וכד' כתמי צמחייה, שרידי יישובים ,מעיינותדוגמת : אתרים נקודתיים בולטים וחשובים •

  ות.כמו מלחות וגושי חול תופעות טבע ונוף ייחודיות •

ועם גופי מים מלאכותיים כמו האגמים  ,וים סוף המלח-יםטבעיים כמו  מגע עם גופי מים •

 .שנבנו בערבה המרכזית והצפונית בתמנע והמאגרים

  ערכיות נופיתהגדרת קריטריונים ל  2.3
  שבהן רמת ההומוגניות ,כל יחידה ליחידות משנה קטנות יותר תחולקמלאחר הגדרת יחידות הנוף 

בתוך  תוגדרומש ,יחידות אלה-לתת תיותר. הגדרת הערכיות הנופית נערכהנוף גבוהה של מרכיבי 

על בסיס איכותי הנופית הערכה בוצעה ה ,הערבה אזורל הנוף. עקב מורכבותו הנופית ש יחידות

  :הכולליםסובייקטיביים קריטריונים , תוך שימוש בבלבד

  רחב, ללא הפרות משמעותיות. ערך גבוה לנוף פתוח הנפרש על שטח :צמה, רצף וגודלוע •

 ,ותכסית) (בעיקר תבליט מופיעים בו מרכיבי נוף שוניםשערך גבוה לשטח  :מגוון ועושר חזותי •

  תוך שהם משתלבים זה בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה.

  וכד'. ערך גבוה לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים, עמקי נחלים, פסגות: בולטות ונוכחות •
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מישור  ערך גבוה לשטח שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש:: 'דרמטיות' •

 מעליו, ים ומדבר, שטחים חקלאיים ירוקים (כמו מטעי תמרים) בשטחשהערבה והמצוקים 

  מדברי וכד'.

מידה  פעולות פיתוח שונות. אמתשהן תוצר ערך גבוה לשטח ללא הפרות בולטות  :'ראשוניות' •

 ו מתייחסת גם למידת פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים הטבעייםז

  ובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה מבחינת גודל, צבע וצורה. ,בנוף (קו רקיע לדוגמה)

 ערך גבוה לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני לאזור :)טבעי ותרבותי(ייצוג אזורי  •

 בות רבה גם לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת משמעותהערבה. ישנה חשי

מעט הבדואים שמסתובבים בשטח עם מקנם מקושרים עם הנוודים שגרו  ,תרבותית. כך לדוגמה

  בעבר. בהעברו  אוערבה ב

 כגון: בקע בין ,ערך גבוה לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ :ייחודיות בנוף הארץ •

  רים גבוהים, עצים גדולים במדבר ועוד.רכסי ה

 אם מזהים בו אלמנטים שיאפשרומופר, שטח יותר ל גבוה ךער :פוטנציאל שיקום והתחדשות •

, בהשוואה לשטח שבו הפרות הפרות המורידות את ערכו היוםהבעתיד הנראה לעין שיקום של 

  .בלתי הפיכות

כך גדלה משמעותם של  ,ל אנשיםככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר ש :ותצפיתנצפות  •

באופיו החזותי. שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו  השינויים

ללת לכן מתוך הערכת ביקורם היא צפייה בנוף. מידת הנצפות משוק למטיילים שחלק מתכלית

מכבישים, מישובים ומשבילי מטיילים. חשוב גם הנוף  היחידה המוערכת-החשיפה של תת

לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח  התייחסות גםישנה ולכן  ,הנשקף מהיחידה עצמה

  .עצמה היחידה

  נוףה ידותיחחלוקה ל  2.4
מכלול תכונותיהן ובקווי הנוף המפרידים יחידות נוף, הנבדלות זו מזו ב 35סה"כ מופו באזור הערבה 

רבה הקודמים של מכון דש"א (רון של יחידות הנוף מופיע בסקרי העיותר ביניהן. תיאור מפורט 

היות וגבולות הסקר הנוכחי, כפי שהוגדרו ע"י קק"ל, חרגו במספר אזורים ). 2004, 2003וחובריה, 

- ותתבמקומות אלו יחידות הנוף הוגדרו  ,)2003מגבולות סקר הערבה של מכון דש"א (רון וחובריה, 

ועפ"י החלוקה ליחידות נוף בנגב (אידלמן  ,)2004עפ"י סקר גב הערבה (רון וחובריה, יחידות הנוף 

  ).2000וחובריו, 

  . מלחת סדום1יחידה מס'  2.4.1

ערוץ נחל הערבה.  –ערוץ נחל הערבה. מדרום  –המלח. ממזרח -בריכות ים –מצפון  :גבולות •

 מצוק תצורת הלשון. –ממערב 

 ל צין. מינחונחל אמציה  –נחלי הנגב  שטפונותמישור נמוך, המוצף מידי פעם ב :אור כלליית •

זו התהום גבוהים, ומעיינות רבים נובעים בשולי היחידה. חלק מהשטח הוא מלחה סטרילית. 

וכיום חלק גדול ממנה הפך  ,בעלת עולם חי וצומח עשיר ומיוחד ,המלחה הגדולה בארץ תהיהי

סביב המושב הוכשרו שחקלאות הושטחי  ,וקם במרכז המלחההמושב עין תמר . לבריכות אידוי

 .ים חלק נכבד ממה שעוד נותר מהמלחהתופס –
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 הקרקע חרסיתית באזור המלחה עצמה. השוליים המזרחיים חוליים. :מסלע •

- והרבה ערוצים מקומיים המגיעים מדרום ,אל המלחה מתנקזים נחל אמציהו ונחל צין :ניקוז •

את הבתרונות. למלחה אין ניקוז. רק נחל הערבה שערוצו הוטה מזרחה, ממשיך  מערב, מחבל

 .המלח-יםהצפוני של  זרימתו בתעלה עד לאגן

  מ' מתחת לפני הים. -340עד  - 376 :רום •

  . חבל הבתרונות2יחידה מס'  2.4.2

 .מושב חצבה ומישורי רג (צריר) של הערבה הצפונית –בדרום  .מלחת סדום –בצפון  :גבולות •

פרים ון עשולי תצורת הלשון, ממזרח לכביש הערבה, ממערב לעי –במערב  .נחל הערבה –במזרח 

 מצוק ההעתקים (באזור נחל מזר ונחל צפית). –בצפון מערב . ועין אמציהו

 רמה מישורית מבותרת ברשת ערוצים צרים ועמוקים. :כללי תיאור •

משקע אגמי פריך מתקופת הפלייסטוקן, מתצורת הלשון. תצורת הלשון בנויה משכבות  :מסלע •

ירקרקות. השכבות הלבנות בנויות -ורותדקות ולבנות לסירוגין עם שכבות חרסית אפ רטוןיק

ארגוניט הנוצר ומושקע באופן ספונטני בקיץ כתוצאה מעליית ריכוז המלחים,  בעיקר מהמינרל

בעיקר מחלקיקים עדינים שמקורם בסלעי הסביבה והגיעו לאגם עם  והשכבות האפורות בנויות

ועד לדרום הכינרת, והם מצויים לאורך הבקע, מאזור חצבה  החורף. מחשופי התצורה שטפונות

שבתוכו נוצרו. אגם זה היה גדול אגמי הבקע בכל  מסמנים את תחום התפשטותו של האגם

פני זמננו, וחדל להתקיים שנה ל 60,000- בדיקות גיל מראות כי הוא התקיים החל מ .הזמנים

ירם". אגם הלשון נוצר בתקופה הקרחונית האחרונה, הידועה בשם "ו. שנה 15,000-18,000לפני 

אל האגם, לעומת איבוד המים מתוכו ע"י אידוי, ולכן עלה מפלס  בתקופה זו גדל שעור הנגר

הים. השינויים שחלו באקלים האזור שנעשה חם ושחון  מ' מתחת לפני -180האגם עד לרום של 

על החומר הפריך של תצורת  המשקעים ששקעו בו. יותר, גרמו לירידת מפלס האגם ולחשיפת

את הקירות הלבנים,  המוני חזזיות המכסות –ה תופעה מיוחדת כשיורד גשם הלשון מתגל

 משחירות עם הירטבותן ויוצרות קרום ביוגני מחוספס דמוי טרשונים.

. כמה נחלים המלח-יםדרום בהשטח כולו מתנקז לצפון מזרח היחידה, אל מלחת סדום  :ניקוז •

חל צין ונחל תמר. האזור בעל צפיפות נחל הערבה, נחל אמציהו, נ –מנקזים יחידה זו  גדולים

 מבותר ברשת של נקיקים צרים ועמוקים., וניקוז גבוהה ביותר

  מ' מתחת לפני הים. -150עד  ני היםמעל פמ'  350 :רום •

  . גבעות סלעית3יחידה מס'  2.4.3

בקצהו הצפוני של רכס מחמל, המכונה בקטע זה: גבעות  יחידההמערב גובלת -מצפון :גבולות •

רמת רחש (יחידה גבעית  –). במערב 2מזרח נמצאים מחשופי תצורת הלשון (יחידה - מצפון יועדן.

  ).6נחל נמיה (יחידה  –), בדרום 4גבעות שיזף (יחידה  –רכס מחמל), במזרח  בשיפולי

דרת טרסות רכס מחמל. במזרח היחידה קיימת ס אזור מעבר בין הערבה לשיפולי :כללי תיאור •

. ת רחבים המתמזגים ונפרדים חליפותפזרו-חף צורני, ואפיקיסבהמכוסות  בגבהים שונים נחל

המערבי מופיעות רמות גירניות שטוחות. לאורך היחידה פזורות גבעות משאר מתצורת  בחלק

  חצבה.
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גונית מבחינת המסלע. במרכז היחידה וצפונה, ישנם משטחים רחבים -היחידה רב :מסלע •

רמות שטוחות המכוסות בקונגלומרט צורני  –בחלק המערבי  ;צריר)רג צורני ( המכוסים בסחף

של קונגלומרט, מערות ובולדרים. במעלה הרמות נחשפים סלעי גיר  ובמורדותיהן מצוקים

מתצורת חצבה. בכמה מקומות מכוסות הרמות במשטחי טרוורטין  אאוקני ואבני חול אדומות

אורך היחידה, בנויות צמחים. גבעות המשאר, הפזורות ל (נטף מעינות) נרחבים, שבהם מאובני

רטון יחול אדומות וחרסיות אדומות עם אופק ק אבני –מסלעי תצורת חצבה מתקופת הניאוגן 

אה. מעל ילוטוס ונימפ –מאובנים, כמו  מים-לבן במרכזם. בכמה מן הגבעות נמצאו צמחי

  לגבעות חיפוי קונגלומרט קשה של תצורת ערבה (חלוקי גיר וצור).

שפכם לנחל הערבה, יידה זו מגיעים ממערב, זורמים מזרחה, ולפני הכל הנחלים ביח :ניקוז •

  .המלח-יםמערבית. מימיהם זורמים עם נחל הערבה צפונה, ל-נטייה צפון מקבלים

  .מ' מתחת לפני הים -169 עד מ' מעל פני הים 72 :רום •

  . גבעות שיזף4יחידה מס'  2.4.4

שטחי החקלאות  –בצפון  .3ידה אפיקי הפזרות של יח –במערב  .נחל הערבה –במזרח  :גבולות •

  יהב.-שטחי החקלאות של עין –מזרח -בדרום .נחל נקרות –בדרום  .מושב חצבה של

 ומשתרעותחלקה המערבי של היחידה בנוי משדרת גבעות המוגבהות מסביבתן  :כללי תיאור •

חולות מישורי רג על חול וביניהם ערוצים ובקעות חוליים. אזור  –ממזרח לגבעות  מצפון לדרום.

חולות רדודים יותר וחלקם יושבים על אזור של מי  ואל .מערב- בצפון נוסף משתייך ליחידה

  תהום גבוהים.

ן יהוראש ,אבן חול אדומה של תצורת חצבהמהגבעות ומורדותיהן בנויים  יבסיס :מסלע •

  הערבה. בקונגלומרט יםמכוס

מזרח -לכדים וזורמים לצפוןנחל דוחן ונחל שיזף חוצים את הגבעות ממערב למזרח, מת :ניקוז •

מערב. -לתחום היחידה בצפון יםהערבה. נחל שחק, יחד עם נחל רחש החובר אליו נכנס עד לנחל

 מזרחי של היחידה.- של נחל עידן עוברים בחלק הצפון הערוצים העליונים

  מ' מתחת לפני הים. -150 מ' עד -80 :רום •

  . נחל הערבה5יחידה מס'  2.4.5

כניסת  –ל הערבה לתחום תצורת הלשון, מול מושב חצבה. בדרום כניסת נח –בצפון  :גבולות •

שולי הנחל המזרחיים (מרביתם של שוליים אלה נמצא מעבר  –לנחל הערבה. במזרח  נחל חיון

יחידה קטנה הנמצאת ממזרח לנחל הערבה, ג'בל חופירה, מזרחית -תת –ובנוסף  לגבול עם ירדן),

 שולי הנחל המערביים. –במערב מדינת ישראל.  יהב, ונמצאת בתחום- לעין

ואת  ו,ומזרחהנגב יחידה צרה וארוכה, לאורכו של הנחל הראשי המנקז את דרום  :כללי אורית •

מ' רוחבו,  500-800המלח. הנחל בחלקו הגדול רחב, -המערביים של הרי אדום, אל ים המורדות

 ,יניהם מדרגות נמוכותוצי זרימה ובצפונה. הנחל בנוי ממספר ער וזורםביותר  בעל שיפוע מתון

ומכסים גם את המדרגות הללו. מרבית גדותיו של הנחל, בתחום  שטפונות גדולים עוליםכאשר 

בהם הנחל חוצה גבעות מתצורת שמספר מקומות לפרט  מ', 10היחידה, אינן עולות בגובהן על 

- מול עין היחידה ג'בל חופירה,- למשל, בתת חצבה, ואז הגדה המזרחית גבוהה יותר. כך קורה,

ירדן, אך ממלכת במרכזו של נחל הערבה, במקום הנמוך ביותר, עובר הגבול הבינלאומי עם  יהב.
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נערכו תיקוני גבול במספר מקומות, בעיקר סביב חלקות חקלאיות  ירדן בהסכמי השלום עם

  הערבה. שנמצאות במזרחו של נחל

צור, חול, מגמתיים, -יר, אבןתשתית הנחל חולית עם סחף וחלוקים ממגוון סלעים רב (ג :מסלע •

  בו עובר הנחל.שפי המסלע - על וולקנים). מסלע הגדות משתנה

נחל הערבה הוא הנקז הראשי של נחלי הנגב הדרומי, הנגב המזרחי והמדרונות  :ניקוז •

  אדום.-הרי המערביים של

  .נהמ' מתחת לפני הים בצפו -150 עד ,היחידהם מעל פני הים בדרו מ' 100 :רום •

  . נחל נקרות6ס' יחידה מ 2.4.6

מחיבור נחל מרזבה לנחל נקרות ודרומה  –הגבעות שמצפון לנחל נמיה. במערב  –מצפון  :גבולות •

- הגבעות שמדרום לנחל נקרות וכביש הגישה למושב עין –נחל צבירה לנקרות. בדרום  עד שפך

  נחל נקרות לנחל הערבה. שפך –יהב. במזרח 

  ם שורת גבעות.שני עמקי נחל רחבים וביניה :כללי אורית •

 –של תצורת חצבה ובראשם  החול אדומ-בחלק המזרחי חתורים הנחלים בסלעי אבן :מסלע •

במצוקי גיר וצור של סלעי איאוקן, סנון הנחלים הערבה. בחלק המערבי, חתורים  קונגלומרט

 מחשוף של סלעי משקע אגמי הכולליםבמרכז העמק, בין נחל נמיה לנחל נקרות, מצוי  וטורון.

  ומשקעים של תצורת מזר מהפליוקן. חול, חוואר-אבן

 מזרחה לנחל הערבה. :ניקוז •

  מ' מתחת לפני הים. -110 עד מ' מעל פני הים 90 :רום •

  . שולי הערבה7יחידה מס'  2.4.7

 8גבעות שולי הערבה (יחידה מספר  –מערב ב .נחל הערבה –במזרח  .נחל נקרות –בצפון  :גבולות •

  רמת צופר אל נחל הערבה.התקרבות  –בדרום . )שלהב גבעות –

בהם עוברים אפיקי הפזרות של שמישורי סחף המכוסים ברג (צריר) של צור וגיר,  :כללי אורית •

עצי שיטה סלילנית גדולים. קטע בצפון ישנם בחלק מהערוצים  .הבאים מהנגב המזרחי הנחלים

  חולי ומיוחד בשיחיית פרקרק פרסי. היחידה הוא

  ר וגיר וערוצים עם סחף וחלוקי צור וגיר.מישורי רג עם אבני צו :מסלע •

נחל יהב,  –הנחלים חוצים יחידה זו כשכוונם מזרחה לנחל הערבה. הנחלים העיקריים  :ניקוז •

  נחל עומר ושפך נחל עשוש. נחל שלהב,

  .נהמ' מתחת לפני הים בצפו - 90 עד ,היחידה םמעל פני הים בדרו מ' 50 :רום •

  . גבעות שלהב8יחידה מס'  2.4.8

התרוממות שולי  –במערב  .שולי הערבה – 7יחידה מספר  –במזרח  .נחל נקרות –בצפון  :גבולות •

  נחל שביה. –בדרום  .הנגב מזרח

אזור של גבעות משאר שולחניות מצוקיות הבנויות מסלעי גיר איאוקני. בין  :כללי אורית •

רקעית ביניהם מישורי רג (צריר) המכוסים חצץ צורני. בקשנחלים רחבים  הגבעות עוברים
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 במנגנון נביעתם יםהמיוחד 'עיינות שביה'- ועין רחל, עין ערגה,  –העמקים מופיעות כמה נביעות 

  מעיינות ארטזיים. –

גבעות המשאר עשויות סלעי גיר מהאיאוקן. משארים של אבן חול אדומה מתצורת  :מסלע •

בהן בולט שות, בנחל שלהב, קער שביה וכיפת ערגה. ביחידה כמה כיפות גיאולוגי חצבה מצויים

פת ערגה מצוי מכתש סחיפה. כתמי יכיפת רחל וכיפת ערגה. בכ כיפת שביה, –צור משש 

  טרוורטין נרחבים מקיפים את המעיינות.

ומתנקזים מזרחה אל נחל  ,מרבית הנחלים ביחידה מגיעים ממדרונות הר גבים והר דרגה :ניקוז •

ונחל שביה. בצפון היחידה, נחל כרכשת  1'גהדר', נחל 'גבים', נחל 'רתם'נחל שלהב, נחל  –הערבה 

  זורמים צפונה עד חיבורם לנחל נקרות. ונחל אשבורן

  .נהמ' מתחת לפני הים בצפו - 10, עד מ' מעל פני הים בדרום היחידה 80 :רום •

  . שלוחת עומר9יחידה מס'  2.4.9

 –במזרח  .שנחל עשו –בדרום  .'ציר המעיינות'-נחל עומר ו –במערב  .נחל שביה –בצפון  :גבולות •

  שלוחת עומר לערבה, ממערב לכביש הערבה. שיפולי

מערבי לנחל עומר והמפנה -צפון – המפנה המערבי .רמה נמוכה שצורתה משולש :כללי תיאור •

ם. יוהמפנה המזרחי מבותר בערוצים ונקיקים מצוקי ,מסתיימים במצוק –לנחל עשוש  הדרומי

שפע ו בש ,וד. בחלק הצפוני עובר נחל עומריש קער סימטרי ורד ,המערבי בראש הרמה, בחלקה

-הים אלבאזור זה עברה אחת מדרכי הבשמים שהובילה מפטרה  שיטה, בין גבעות משאר.עצי 

  חורבותיה נמצאות ביחידה זו.שבמואה  תהיהתיכון. אחת מתחנות הדרך הי

שאריות אבן חול אדומה  –סלעי גיר מגיל איאוקן. בקער שבראשה מהרמה בנויה  :מסלע •

יש כאן מבנה של קמר וקער מקבילים. על גבי הרי המשאר באזור מואה, מופיע  מתצורת חצבה.

  עשיר בתופעות גיאולוגיות כמו עצים מאובנים. חתך טרוורטין חום כהה,

 ,הערוצים היורדים משלוחת עומר מתנקזים ברובם מזרחה ישירות אל נחל הערבה :ניקוז •

דרכם  ףבסוהם גם המתנקזים עומר ולנחל עשוש, מתנקז מערבה ודרומה לנחל  וחלקם הקטן

  לנחל הערבה.

  .מזרח היחידה-מ' מעל פני הים בצפון 35עד  ,בדרום היחידה מעל פני היםמ'  164 :רום •

  . רמת צופר10יחידה מס'  2.4.10

נחל זעף ונחל  –בדרום  .יחידת שולי הערבה ונחל הערבה –במזרח  .נחל עשוש –בצפון  :גבולות •

  .'המעיינות 'ציר –במערב . ברק

נופלת במצוקים לא גבוהים מערבה אל ורמה נמוכה המשתפלת מזרחה אל הערבה,  :כללי תיאור •

נחל עשוש, נחל צופר  –את הרמה חוצים מספר ערוצים בעלי קירות מצוקיים גבוהים  .עשוש נחל

טבייקה. על הרמה ישנן כמה גבעות משאר ושלוחות שולחניות, שמהן תצפיות נוף  וואדי

  והרי אדום. ות לכוון הנגבמרהיב

רמת צופר הנה רבדה (קווסטה) של סלעי חבורת עבדת מגיל האיאוקן (גיר) המשתפלת  :מסלע •

כחלק מההשתפלות הכללית של סלעי הנגב אל הערבה המרכזית. נחל עשוש מתחתר , מזרחה

                                                           
  , ולכן קיבלו כינויים בעבודה זו.3/ב/34או בתמ"א  1:50,000לנחלים אלו אין שם רשמי במפת  1
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ידה רב וטקיה. על הרמה מוצאים מאובנים של שיני כרישים. ביח'תצורות ע בשכבות הרכות של

סחיפה פתוח  עמקמערבית ישנו -בפינה הצפון :לאירועים וולקניים זו מוצאים שני שרידים

). בשולי 'הפלאג של העשוש' :ידוע בשםהבנוי משושי בזלת ( ובמרכזו צינור הזנה של הר געש

שריד נוסף נמצא בשולי ערוץ קטן של נחל צופר.  עמק הסחיפה מוצאים כתמי טוף צבעוני.

  אדומה של תצורת חצבה. משארי אבן חול יםשל הרמה נמצאבחלקה המזרחי 

נחל  –השטח מתנקז מזרחה אל נחל הערבה. שלושה נחלים גדולים מנקזים את השטח  :ניקוז •

נחלים קטנים  –ובנוסף  ,וואדי טבייקה ,לנחל עשוש מעט לפני שפכו לנחל הערבה צופר החובר

  לנחל הערבה. רבים היורדים ישירות

  מ' מעל פני הים. 30עד  220 :רום •

  . פשט נחל ברק11יחידה מס'  2.4.11

נחל  –במזרח  .נחל פארן –בדרום  .יחידת צוקי ברק וחדוד –במערב  .נחל זעף –בצפון  :גבולות •

  הערבה.

מישור סחף במפגש הנחלים זעף וברק בתחום הערבה. האפיק הוא אפיק פזרות  :כללי אורית •

  פני השטח.על בולטות מה בנוי מגבעות משאר הדרומי של היחידה רחב. החלק

מר סחף ווח ,צורנייםחלוקים מעט עם מחלוקים גירניים בעיקר מישור הסחף בנוי  :מסלע •

  גיר איאוקני עם עדשות צורניות.מעשויות  ביניהם. גבעות המשאר

  שפכו לנחל הערבה.יק"מ לפני ה 2מזרחה, לנחל הערבה. נחל זעף מצטרף לנחל ברק  :ניקוז •

מעפ"י מ'  70עד  ,מ' מעל פני הים במערב היחידה 130 ר מרום שלמישור הסחף עוב :רום •

  מ' מעל פני הים. 200רבי של יגבעות המשאר מתנשאות לרום מ במזרחה.

  . צוקי חדוד12יחידה מס'  2.4.12

נחל  –בדרום  .רמת ברק –במערב  .נחל זעף –יחידה בעלת גבולות מפותלים. בצפון  :גבולות •

  ט נחל ברק., פש11יחידה מספר  –במזרח . פארן

- מ' מעל נחל פארן, שמהווים את הקצה הדרום 200- מצוקי סחיפה גבוהים, כ :כללי תיאור •

ל ורדית, נחל ברק, נחל זעף, וון נחל פארן. חתורים בהם הקניונים של נחירמת ברק לכ מזרחי של

  יפות. . מראש המצוק תצפיות נוף1'אצבעות' ונחל 'מפלים'נחל 

המצוקים בנויים גיר מגיל האיאוקן, בתוך הגיר נמצאות שכבות של בולבוסים ועדשות  :מסלע •

  בחלקם התחתון של המצוקים נחשפת לעיתים שכבת החוואר של תצורת טקיה. צור.

 הצפוניים יותרהנחלים  .חלק מהנחלים בצוקי חדוד מתנקזים דרומה ומזרחה לנחל פארן :ניקוז •

  ברק. ונחל לנחל זעף מתנקזים

  מ' מעל פני הים. 250עד  360 :רום •

  . פשט נחל פארן13יחידה מס'  2.4.13

הקטע  – 'צוואר הבקבוק' –במערב  .צוקי חדוד וגבעות המשאר של נחל ברק –בצפון  :גבולות •

  נחל הערבה. –במזרח . כס עשתר –בדרום  .פארןנחל  הצר של
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ערבה. נחל רחב ושטוח בעל מניפות פארן, לקראת מוצאו לנחל הילוכו התחתון של  :כללי תיאור •

  בין נחלי האכזב של ארץ ישראל.מהוא הגדול ו ,ק"מ 2-5רוחבו של אפיק הפזרות של הנחל  סחף.

אבני גיר, צור, בזלת,  :בנחל מגוון גדול של חלוקים שהובאו מאגן הניקוז הענק של הנחל :מסלע •

  מגמתיים ועוד. סלעים

 לאובסופו מתנקז  ,קעת הירח, הנגב הדרומי ומזרח סינינחל פארן מנקז את הרי אילת, ב :ניקוז •

  הערבה. נחל

  מ' מעל פני הים. 80 –מ' מעל פני הים, ובמזרחה  180 במערב היחידה :רום •

  . עשת14יחידה מס'  2.4.14

דרך  –במערב  .נחל שברים –בדרום  .כביש הערבה –במזרח  .נחל פארן –בצפון  :גבולות •

  המעיינות.

 מוקפת מצלעות מצפון ושבורה ע"י שבר עשת ,ה שיאו של קמר שבורפת עשת הניכ :כללי תיאור •

  תלם עשת. –מדרום. בצפון הקמר עמק סטרייק 

מרבית הקמר בנוי מסלעי גיר ודולומיט של חבורת יהודה. לאורך שבר עשת מחשופי  :מסלע •

יפים של ברזל. במזרח הקמר נמצא מחשוף של אבן חול קרטיקונית. תלם עשת  מינרליזציה

מצפון ומצלעות  שאשמרטונית ותחום ע"י רכס מצלעות צור ימנוחה הק תר על גבי תצורתמתח

  חבורת יהודה מדרום.

 ערוציםפת עשת מחלקת את מערכת הניקוז בין ערוצים היורדים צפונה לנחל פארן, יכ :ניקוז •

  היורדים דרומה לנחל שברים. ערוציםו ,מזרחה לנחל הערבה היורדים

  מ' מעל פני הים. 170 ברום והחלק הנמוך, מעל פני הים מ' 297 ,עשת פתישיא הגובה בכ :רום •

  . גבעות קדם15יחידה מס'  2.4.15

נחל  –שפכו לנחל הערבה. במזרח ישדות מושב פארן בפשט נחל פארן, לפני ה –בצפון  :גבולות •

  כביש הערבה. –נחל שברים. במערב  –בדרום  הערבה.

מגבעות מופרדות זו מזו. בין הגבעה המזרחית  הקצה המזרחי של רכס מנוחה בנוי :כללי תיאור •

סכרו את  1987בשנת הערוץ של נחל הערבה.  'צוואר בקבוק'-עובר ב ,וזו שממערב לה ביותר

שתי הגבעות, ובכך יצרו את סכר עשת המתמלא מים משטפונות נחל הערבה  מעבר הנחל בין

י של הסכר במטרה להעשיר המים מועברים בהדרגה לצידו הצפונ .אדום ונחלים המגיעים מהרי

  את מי התהום.

  .שאשמהגבעות בנויות מצור  :מסלע •

רק בדרום  .צרים ומתנקזים ישירות לנחל הערבהרוב הערוצים היורדים מהגבעות הם ק :ניקוז •

  מתנקזים הערוצים לנחל שברים. השטח

  מ' מעל פני הים. 217 נמצאת ברום שלהפסגה הגבוהה בגבעות  :רום •

  שור מנוחה. מי16יחידה מס'  2.4.16

 –מערב ב .גבעות לובן –דרום ב .נחל הערבה –מזרח ב .מצלעות רכס מנוחה –בצפון  :גבולות •

  מנוחה. ראש נחל
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המישור מתחבר אל עמק נחל  .מישור סחף מפולס במפגש נחל דממה ונחל מנוחה :כללי תיאור •

  פת עשת למצלעות רכס מנוחה.יהמצוי בין כ שברים,

שבונות את רכס  משאשרב וטקיה, בין מצלעות תצורת 'רות עעמק שנוצר על גבי תצו :מסלע •

לשכבות חבורת עבדת הבונות את גבעות לובן ומנוחה. עמק נחל שברים מרופד בתצורת  מנוחה

  חצבה.

 גםונחל שברים זורם  ,נחל דממה ונחל מנוחה מתקבצים וזורמים יחד אל נחל הערבה :ניקוז •

  הערבה. הוא לנחל

  פני הים. מ' מעל 140עד  270 :רום •

  . גבעות לובן17יחידה מס'  2.4.17

 –במערב  .נחל חמדה –בדרום  .נחל הערבה –במזרח  .נחל דממה ונחל מנוחה –בצפון  :גבולות •

  נחל יזיז.

  המכוסים בכיסוי דק של צור כהה. –אזור גבנונים לבנים וגבעות  :כללי תיאור •

  רטון וגיר איאוקניים ושברי צור פזורים עליהם.יק :מסלע •

  צפונה לנחל מנוחה, דרומה לנחל חמדה ומזרחה לנחל הערבה. :ניקוז •

  מ' מעל פני הים. 280 נמצא שיא הגובה :רום •

  חמדה-חיון יםנחלה. 18יחידה מס'  2.4.18

הגדה הצפונית  –גבול מפותל סביב הערוצים הרחבים של נחל חמדה ונחל חיון. בצפון  :גבולות •

גבולות  –במערב  .מית של נחל חיוןהגדה הדרו –בדרום  .נחל הערבה –במזרח  .חמדה של נחל

  .שמורות הנחלים הגדולים

  מישורי סחף רחבים עם ערוצי פזרות. :כללי תיאור •

ונחל חמדה בעל תשתית של חומר  ,נחל חיון עם תשתית לס וחלוקי צור וגיר .מישור סחף :מסלע •

  רטוני.ילבן ק בליה

ואוסף  ,צפון מזרח-וון צפוןיבכ זורםנחל חיון בדרכו מאזור הבקעות (סיירים ועובדה)  :ניקוז •

שיזפון, -לקראת חצותו את כביש צומת ציחור .נחלים נוספים כמו נחל צניפים ונחל גריזי אליו

עד שנחל חיון מתנקז אליו, נחל  .עד התחברו לנחל הערבה ,צפון מזרח-מזרחלכיוון  הוא פונה

, ומגדיל גדולים הראשוניםה שטפונותנחל חיון מביא אליו את ה .הוא עדיין ערוץ רדוד הערבה

  לחיבורו לנחל הערבה. . נחל חמדה מגיע ממערב וזורם מזרחה עדמאד את ערוצו

בשפך נחל חמדה אל נחל  מ' מעל פני הים 180מ' מעל פני הים במעלה נחל חיון, עד  510 :רום •

  .הערבה

  . שלוחת נוצה19יחידה מס'  2.4.19

ערוצי  –מערב ב .נחל שיטה –דרום ב .'חוריגרכס ג'בל  –במזרח  .נחל חיון –מערב -בצפון :גבולות ••••

  חיון. נחל
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וון יוון רמת יעלון לכימכ – רכס שטוח, מישורי ורחב, המשתפל מדרום לצפון :כללי תיאור ••••

הירדנית. בחלקו הדרומי יוצר הרכס מצוקים מעל נחל שיטה, אך בחלקו הצפוני מתמתן  הערבה

  ם קטנים חוצים את השטח.ערוציומהשטח מכוסה רג (צריר),  ונעלם. חלק גדול

  .משאששכבות צור  :מסלע ••••

המתנקז מצפון האזור  –הרכס מהווה את קו פרשת המים החוצה את הערבה לשניים  :ניקוז ••••

  המתנקז לערבה הדרומית.מדרום  והאזור המלח-יםל

הנקודה מ' מעל פני הים בדרום היחידה, ו 304 נמצאת ברום הנקודה הגבוהה ביותר :רום ••••

  היחידה. מ' מעל פני הים בצפון 200- נמצאת ברום של כהנמוכה ביותר 

  . נחל שיטה20יחידה מס'  2.4.20

ראש  –במערב  .גוש הר יעלון –בדרום  .סעידין-א-קע –במזרח  .שלוחת נוצה –בצפון  :גבולות ••••

  שיטה. נחל

ומדרום לו  ,מצפון לו מצוקי שלוחת נוצה .עמק רחב ההולך ממערב למזרח :כללי תיאור ••••

 50-100יעלון. בצפון היחידה עובר הערוץ המרכזי של נחל שיטה, ערוץ ברוחב  מדרונות גוש הר

גבעות נמוכות ומישורי רג צורניים וביניהם  יםדרום היחידה ומזרחה בנוי מ', בעל גדות נמוכות.

הרבה עצי שיטה. הוא הנחל  –לנחל שיטה. בערוץ נחל שיטה  ערוצים צפופים רבים, היורדים

, נהר שחצה את הבקע 'נהר אדום'הנחל זרם  הערבה. בעמק- לדרוםהצפוני ביותר המתנקז 

  צרות הבקע.וממזרח למערב, בתקופת ראשית היו

  ורג צורני מדרום לנחל שיטה. ,בנחל שיטה סחף וחלוקים מגוונים :מסלע ••••

סעידין, הצפוני בשקעים מחוסרי הניקוז של הערבה -א-נחל שיטה מתנקז מזרחה לקע :ניקוז ••••

  הדרומית.

  מ'. 180 –ובמזרחה  ,מעל פני הים מ' 290 –ערב היחידה במ :רום ••••

  . גבעות יהל21יחידה מס'  2.4.21

פרשת המים בין  –בדרום  .סעידין-א-עק –במזרח  .מניפת הסחף של נחל שיטה –בצפון  :גבולות ••••

מזרח -מצפוןלערוצים היורדים דרומה לנחל שעלב,  ,סעידין-א-היורדים צפונה לקע ערוצים

  המרגלות המזרחיים של גוש הר יעלון. –יהל. במערב  לקיבוץ

החלק הצפוני של הערבה הדרומית. מכאן ודרומה רוחב הערבה נעשה צר ביותר.  :כללי תיאור ••••

קצהו של השקע חסר הניקוז הצפוני  –ובשוליהן המזרחיים  ,גבעות נמוכותמבנויה  היחידה

  ירדן.ממלכת מרביתו בשטח ש ,סעידין- א-קע –בערבה הדרומית ביותר 

  חרסיתי.-מכוסה בסחף חוליכולו שטח ה :לעמס ••••

  שהוא שקע חסר ניקוז. ,סעידין-א-ורדים מהגבעות מתנקזים מזרחה לקעהערוצים הי :ניקוז ••••

  מ' מעל פני הים. 180סעידין בגובה -א- קעמ' מעל פני הים.  230 הגבעות מגיעות לגובה :רום ••••

  . נחל שעלב22יחידה מס'  2.4.22

לערוצים היורדים  ,סעידין-א-צים היורדים צפונה לקעים בין ערופרשת המ –בצפון  :גבולות ••••

 –מדרום  .החולות שממזרח לנחל שעלב –מזרח לקיבוץ יהל. ממזרח -צפוןמלנחל שעלב,  דרומה
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בחלק הצפוני של היחידה, עד צומת גרופית,  –שפכו של נחל שעלב למלחת יוטבתה. ממערב  פשט

 – 23הגבול הוא יחידה מספר  ,ופיתמדרום לצומת גר .מרגלות מצוק ההעתקים הגבול הוא

  את מניפות הסחף היורדות ממצוק ההעתקים. המייצגת ,מישורי גרופית

נחל שעלב והערוצים היורדים אליו הם מקור המים העיקרי, בשטח ישראל, היורד  :כללי תיאור ••••

מלחת יוטבתה. היחידה בנויה מנחל שעלב ומפשט  –חסר הניקוז השני בערבה הדרומית  לשקע

מהלכו מחוץ ליחידה, את אליו ממערב, מצוקי שיירות. נחל שעלב מתחיל  חלים היורדיםהנ

עד הגיעו לערבה, שם הוא ממשיך לזרום מצפון לדרום  ויורד ממערב למזרח ,בצוקי שיירות

  ממערב וממזרח.ים נחלים תנקזאליו משכנחל חולי רחב, 

 סחף סלעי גירממורכב נחלים ופשט ה ,חול וחלוקים ממגוון סלעיםמתשתית עשויה ה :מסלע ••••

  וחרסיות.

 אגן הניקוז – מלחת יוטבתהבנחל זורם מצפון לדרום, מאזור יהל ועד לבסיס ניקוזו ה :ניקוז ••••

ים נחלים קצרים ממערב, מצוקי שיירות, מתנקזהסגור השני בערבה הדרומית. אל נחל שעלב 

  רכיה.-כמו ואדי אי אדום, ונחלים ארוכים וגדולים ממזרח, מהר ,קטורה ונחל גרופית כמו נחל

  מ' מעל פני הים. 70 – הובדרומ ,מ' מעל פני הים 170 –בצפון היחידה  :רום ••••

  . מישורי גרופית23יחידה מס'  2.4.23

בוץ יק –דרום ב .הגבול עם חולות נחל שעלב –מזרח ב .מדרום לקיבוץ קטורה –בצפון  :גבולות ••••

  למרגלות צוקי שיירות.שהגבעות  –מערב . ביוטבתה

  מישור סחף בשולי הערבה המערביים. :כללי תיאור ••••

  חצצי גיר וחול. בחלק המערבי גבעות גירניות של תצורת גרופית ופצלי אורה. :מסלע ••••

זורם דרומה ש ,ערוצים קצרים המתחילים בצוקי שיירות וזורמים מזרחה אל נחל שעלב :ניקוז ••••

  יוטבתה. עד למלחת

  מ' מעל פני הים. 100עד  160 :רום ••••

  מישור יוטבתה .24יחידה מס'  2.4.24

- לחת יוטבתה וחקלאות סמרמ –יוטבתה ומדרום לשדות יוטבתה. במזרח  –בצפון  :גבולות ••••

  מרגלות הצוקים שממערב לערבה. –במערב  .מכרות תמנע – אליפז. בדרום

מישור ומניפות סחף, עם נטייה קלה מזרחה, של הנחלים היורדים מצוקי שיירות  :כללי תיאור ••••

. חלק מגבולו נחל מנגן ונחל תמנעמן, נחל אודם, נחל כדכוד, נחל ססגון, יוטבתה, נחל ארג נחל –

  המתחברים לצוקי תמנע. ,נושק למצוקים של נחל ארגמן ונחל כדכוד המערבי

הולך שומאזור סמר ודרומה נוסף חול  ,סחף גירניבהחלק הצפוני של היחידה מכוסה  :מסלע ••••

תצורת גרופית ופצלי אורה חומה גירנית  מערבי יוצרות-בחלק הצפוןבדרום היחידה.  ומשתלט

עליה בנויים אתרים ארכיאולוגיים. בחלק הדרומי מופיעות שתצפית יפה  המאפשרת ,מוגבהת

הגבעות מונמכות יחסית לצוקי תמנע, דבר המעיד על השבירה . גבעות משאר של גיר ואבן חול

  ההולכת וגדלה של מצוק ההעתקים.

  א מלחת יוטבתה.וידה זורמים מזרחה, ובסיס ניקוזם הכל הערוצים היורדים ליח :ניקוז ••••

  מ' מעל פני הים. 60עד  160 :רום ••••
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  . מלחת יוטבתה25יחידה מס'  2.4.25

סומנה בגודלה  הבשטח ישראל. במפ –ירדן ומיעוטה ממלכת יחידה זו נמצאת בחלקה הגדול בשטח 

  בשטח ישראל.מאפייני היחידה ש רק מתואריםהאמיתי, אך כאן 

 –בר. בהמשך הצד המערבי ובדרום -גובלת מלחת יוטבתה בחי –ובחלק מהמערב בצפון  :גבולות ••••

  ירדן.ממלכת לאומי עם -גבול הביןה –סמר ובשטחי החקלאות של סמר. במזרח  בחולות

במרכזו שטח סטרילי שהגדולה במלחות הערבה הדרומית. זהו אגן חסר ניקוז,  :כללי תיאור ••••

מערבית בולטת בשטח ישראל. סביב המלחה הפינה הרובו בשטח ירדן, ורק  – כאמורש גדול,

ים. מצדו הדרומי של השטח על פי רמת המליחות ועל פי הקרבה למ מוצאים חגורות צומח

  מלחה רטובה. ישנה חגורה של צמחי הסטרילי

בסיס הניקוז לנחלים המגיעים ממערב, ממזרח ומצפון. בשנים כ המשמשאגן חסר ניקוז,  :ניקוז ••••

  הופך השטח הסטרילי לאגם עונתי מרהיב באמצע הבקע. כבדים עם שטפונות

  מ' מעל פני הים. 60 :רום ••••

  . חולות סמר26יחידה מס'  2.4.26

 –במערב  .שפכי פסולת מפעל תמנע –בדרום  .שולי מלחת יוטבתה –בצפון ובמזרח  :גבולות ••••

  הערבה. כביש

ות היחידים תמנע. אחד משטחי הדיונ בקעתמקורו בסחיפה מריכוז של חוליות ש :כללי תיאור ••••

בשטח ישראל. יותר מחצי השטח הטבעי נהרס, חלקו הגדול הפך לשטחים חקלאיים ש בערבה

  כריית חול.מתבצעת חלקו בו

  דיונות חול. :מסלע ••••

  מזרח אל מלחת יוטבתה.-הניקוז הוא לצפון :ניקוז ••••

  מ' מעל פני הים. 60 :רום ••••

  . מישור רחם27יחידה מס'  2.4.27

מרגלות  –סיום מניפות הסחף. במערב  –במזרח ובדרום  .עחולות סמר והר תמנ –בצפון  :גבולות ••••

  במערב. ההרים

ערוצים ה .מישור עם נטייה קלה מזרחה, של מניפות סחף עם אפיקי פזרות :כללי תיאור ••••

  שפכי הפסולת של מפעל תמנע, ועד היום השטח מופר ביותר.לבעבר  שימשוהצפוניים 

רטון וחול. הערוצים הצפוניים מכוסים יקהמישור מכוסה בחלוקים ובחצצים של גיר,  :מסלע ••••

  ממפעל הנחושת שהיה בתמנע. פסולתב

  מלחת עברונה. לאמזרח, -לדרום :ניקוז ••••

  מ' מעל פני הים. 80עד  120 :רום ••••

  . שולי מלחת עברונה28יחידה מס'  2.4.28

ערבת  –מלחת עברונה, בדרום  –מדרום למניפת הסחף של נחל רחם. במזרח  –בצפון  :גבולות ••••

  כביש הערבה. –ב במער נטוף,
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מפגש של מניפות סחף גדולות של נחל עברונה, נחל צפונות, נחל עמרם ונחל  :כללי תיאור ••••

כמה כתמים גדולים של חורש שיטים ביחידה זו התנקזם אל מלחת עברונה.  שחורת, לפני

  מפותח, מהגדולים בערבה.

ות והרבה אבנים ממוצא מגוון גדול של אבנים שהגיעו עם מניפות הסחף, אבני גיר בהיר :מסלע ••••

  וגרניטי בגוונים אדמדמים. וולקני

ועוד מספר  ,נחל עברונה, נחל צפונות, נחל עמרם ונחל שחורת –ארבעת הנחלים הגדולים  :ניקוז ••••

קטנים, זורמים מזרחה אל השקע חסר הניקוז של מלחת עברונה. מצפון מגיעים  נחלים

  מה למלחת עברונה.פשט נחל רחם, וזורמים דרו הערוצים הדרומיים של

  מ' מעל פני הים. 30עד  60 :רום ••••

  . מישור עמרם29יחידה מס'  2.4.29

כביש הערבה.  –המרגלות הדרומיים של הגבעות שמדרום לבאר אורה. ממזרח  –מצפון  :גבולות ••••

  מרגלות הרי אילת. –ממערב  .גבעות שחורת –מדרום 

ילת לערבה. במרכזו מתבלטות מדרון מתון של מניפות סחף, היורדות משולי הרי א :כללי תיאור ••••

  צפרה הגירניות. גבעות –לבן ה ןבצבע

ומעט אבני גיר  ,יות כהותטנים, בעיקר מגמבמישורים שבין הערוצים פזורות אב :מסלע ••••

  בהירות.

וכן ערוצים  ,נחל עברונה, נחל צפונות, נחל עמרם ונחל שחורת –הנחלים העיקריים  :ניקוז ••••

  ת הרי אילת מזרחה, למלחת עברונה.מנקזים את מדרונוה קטנים נוספים,

  מ' מעל פני הים. 40עד  150 :רום ••••

  . מלחת עברונה30יחידה מס'  2.4.30

- ובחלק הדרוםעם ירדן, לאומי -הגבול הבין –במזרח  .מדרום לחורבת דפית –בצפון  :גבולות ••••

מערב ב .ליד מתקן מקורות החדש ,שדות חקלאיים –דרום ב .מזרחית לגבולטר מילומזרחי, כק

  ת השיטים.רצוע –

שקע מאורך בעל ניקוז חלקי, אליו מתנקזים ערוצים ממזרח וממערב. זהו שטח  :כללי תיאור ••••

  כות מלח.יוחלקו עם צומח מלחה. על חלקו הדרומי נמצאות בר ,חלקו סטרילי מצומח מישורי,

  השטח מכוסה חרסית דקה. :מסלע ••••

אילת, כמו נחל עברונה וואדיות שקע בעל ניקוז חלקי, המקבל אליו נחלים היורדים מהרי  :ניקוז ••••

  אדום. מהרי

  מ' מעל פני הים. 20עד  40 :רום ••••

  . פשט רודד31יחידה מס'  2.4.31

 –מערב ב .אילת –דרום ב .כביש הערבה –מזרח ב .גבעות שחורת ונחל שחורת –צפון ב :גבולות ••••

  הרי אילת. מרגלות

  ידי נחלים רדודים.-מישור חרוץ על :כללי תיאור ••••

  קונגלומרט. :מסלע ••••
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נחל רודד ומרבית הערוצים החוצים את השטח זורמים מזרחה לערבת נטוף, והערוצים  :וזניק ••••

בעבר התנקזו למלחת אילת, אך כיום שטח המלחה הוא שרידי  .מזרח-זורמים לדרום הדרומיים

  וסוללות מכוונות את הזרימות כך שלא ישטפו את השדות ואת בריכות המלח., בלבד

  ים.מ' מעל פני ה 40עד  200 :רום ••••

  . ערבת נטוף32יחידה מס'  2.4.32

הגבול  –במזרח  .בריכות המלח של מלחת עברונה וחגורת השיטים של עברונה –בצפון  :גבולות ••••

  כביש הערבה. –במערב  .בריכות המלח של אילת –בדרום  .ירדןממלכת לאומי עם -הבין

  מישור מכוסה בסחף. :כללי תיאור ••••

  הסחף בנוי מאבני גיר ואבנים מגמתיות. :מסלע ••••

וכך גם הערוצים  ,הערוצים הדרומיים של נחל שחורת מתנקזים מזרחה לערבת נטוף :ניקוז ••••

  שחורת לנחל רודד. שבין נחל

  מ' מעל פני הים. 20עד  40 :רום ••••

  . גבעות שחורת33יחידה מס'  2.4.33

  מסביב לגבעות שחורת. :גבולות ••••

  רכס קטן של גבעות וולקניות, בולט מעל המישור של פשט רודד. :כללי תיאור ••••

מגוון של סלעים וולקניים מהפרקמבריום, שפכים וטוף שכנראה שייכים לשולי קלדרה  :מסלע ••••

  התמוטטות בלוע הר געש). (שקע

  הערוצים היורדים מהגבעות מצטרפים לערוצים הזורמים מזרחה לערבת נטוף. :ניקוז ••••

  מ' מעל פני הים. 100עד  162 :רום ••••

  . מלחת אילת34יחידה מס'  2.4.34

מפרץ אילת  –דרום ב .לאומי-הגבול הבין –מזרח ב .ביש למסוף הגבולהכ –צפון ב :גבולות ••••

  אילת.של תעופה השדה  –מערב . בומלונות אילת

בעבר היה המקום  .בין ארבעת השקעים של הערבה הדרומיתמהשקע הדרומי  :כללי תיאור ••••

 ובשטח הקרוב ,היא נוקזה, חלקה הפך לשטחים חקלאיים, חלקה הפך לבריכות מלח מלחה, אך

ויצרו את מרכז הצפרות. מן  ,פיסה ממנה נטעו, הוסיפו אגם מיםבמלונות.  למפרץ אילת נבנו

  בחלק הדרומי של היחידה. המלחה שרד שטח זעיר בלבד

  קרקע חרסיתית. :מסלע ••••

  דרומה למפרץ אילת. תתעלת ניקוז לאורך מרכז היחידה מנקז :ניקוז ••••

 .עד פני המים בים סוף מ' מעל פני הים 10 :רום ••••

 שיזפון-קטורה-. יעלון35ידה מס' יח 2.4.35

שמורות הטבע 'נחלים  –כביש הערבה. בדרום  –נחל שיטה. במזרח  –בצפון  גבולות: •

נחל  :קצבערוצי הנחלים המתנקזים צפונה אל נחל  –'צוקי שיירות'. במערב -גדולים' ו

 נחל קן.אטד ו
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תקים וככל אזור מורם מעל הערבה, חלקו המזרחי מהווה את מצוק ההע תיאור כללי: •

נחל יהל, נחל יעלון,  –שהיחידה מתקדמת מערבה, השטח רמתי ומבותר ע"י ערוצי נחלים 

 מערבי נמצאת בקעה שטוחה.-. בחלק הדרוםנחל שעלב ונחל קטורה

 גיר, צור וקרטון.  ריכוזים גדולים של בולבוסי גיר. מסלע: •

מתו של נחל שעלב מזרח יחידת הנוף מתנקז בערוצים קצרים שמתחילים את זרי ניקוז: •

משלוחת נוצה דרומה: נחל יהל, נחל יעלון, וערוצים נוספים ללא שם. מערב יחידת הנוף 

 נחל אטד ונחל קן. , דרך ערוצימתנקז צפונה אל נחל קצב ונחל חיון

  מ' מעל פני הים. 140עד  530 רום: •

  של יחידות הנוף ערכיות נופית 2.5

הערכיות הנופית רמת ההומוגניות של מרכיבי הנוף. יחידות, בהתבסס על -כל יחידת נוף חולקה לתת

יחידת הנוף; המגוון והעושר -יחידת נוף הוגדרה על סמך העוצמה, הרצף והגודל של תת-של כל תת

יחידות נוף שכנות; וכן - החזותי שלה; בולטותה, נוכחותה, הדרמטיות והראשוניות שלה ביחס לתת

. פירוט )2(מפה  ום וההתחדשות שלה ונצפותהייחודיותה האזורית והארצית, פוטנציאל השיק

  .)2004, 2003הערכיות הנופית מופיע בסקרי הערבה הקודמים של מכון דש"א (רון וחובריה, 

בשל הרחבת גבולות סקר השיטים אל מעבר לגבולות סקר הערבה שערך מכון דש"א (רון 

הנוף בסקר הנוכחי ) במקומות מסויימים, ובשל הצורך להתאים את יחידות 2003וחובריה, 

יחידות נוף חדשות, ושונו/פוצלו גבולותיהן -להתמקדות בעצי השיטה, הוגדרו מספר יחידות נוף/תת

  יחידות נוף אחרות:-של תת

ון' יעל'יחידות: - ), ובה שתי תת35יחידה מס' ( 'שיזפון-קטורה- יעלון'נוספה יחידת נוף חדשה:  •

היחידה -ערכיות נופית מירבית, ותתבה דורג 'יעלון'היחידה -תת ).35.2שיזפון' (-'קטורה-) ו35.1(

 ערכיות נופית גבוהה.בה דורג 'שיזפון-קטורה'

- ) ו2.2היחידות 'נחל אמציהו' (-לתת ):2(יח' נוף  בל הבתרונותיחידת הנוף חביחידות ה-תתו שונ •

-), ותת2.6יחידה 'נחל עידן וערוציו' (-) שונו הגבולות ונוספו ערוציהם, נוספה תת2.3'נחל צין' (

), 2.4' (הבתרונות בין נחל אמציהו לנחל עידןיחידות: '- ) פוצלה לשלוש תת2.4היחידה 'בתרונות' (

היחידה -). תת2.8' (הבתרונות מדרום לנחל עידן'-) ו2.7' (הבתרונות בין נחל צין לנחל אמציהו'

- מירבית, ותת ערכיות נופיתהיחידות של הבתרונות דורגו ב-'נחל אמציהו וערוציו', ושלוש תת

 .מאד ערכיות נופית גבוהה'נחל עידן וערוציו' דורגו ב-ו 'נחל צין וערוציו' ותהיחיד

-חיון- גבעות חמדה'): 18(יח' נוף  'חמדה-חיון'הנחלים ליחידת הנוף נוספו יחידות - שתי תת •

ת צחיחה' דורגה בערכיו- חיון-גבעות חמדההיחידה '-). תת18.4'מישור חיון' (-) ו18.3צחיחה' (

 היחידה 'מישור חיון' דורגה בערכיות נופית בינונית.-נופית גבוהה, ותת

), 27.3בקעת תמנע' (-'הרי חכליל ):27יחידה אחת נוספה ליחידת הנוף 'מישור רחם' (יח' נוף -תת •

 ודורגה בערכיות נופית מירבית.
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 לאבאזורים שבהם גבולות הסקר הנוכחי חורגים  .)2003סקר הערבה של מכון דש"א (רון וחובריה,  בערבה, על סמךנוף היחידות של ערכיות נופית   :2מפה 
) ועפ"י החלוקה ליחידות הנוף בנגב (אידלמן וחובריו, 2004עפ"י סקר גב הערבה (רון וחובריה,  נוףההוגדרו יחידות מחוץ לגבולות סקר מכון דש"א, 

  חידות הנוף.י-המספרים מייצגים את מספרי תת .)2000

  

  



    

  

  ':גפרק 
  הידרולוגיהגיאו
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  מטרת הפרק הגיאוהידרולוגי  3.1
הגורמים הגיאוגרפיים, הגיאולוגיים וההידרולוגיים להבין את ו ת פרק זה היא לנסותרטמ

מדבר צחיח תנאי ב ,של השיטים ומצבם ם, צפיפותעצי השיטים בערבה תפרוסתהמשפיעים על 

  , מאפייני הערוצים ומאפייני המשקעים.ני הניקוזאגמאפייני את  אלו כולליםמשתנים  .קיצון

  אוגרפיירקע ג  3.2
 ,הרי אדוםלהמשתרע בין הרי הנגב  ,מזרח ישראל-בדרוםוארוך עמוק  ,צרהיא שקע טקטוני הערבה 

חלק ו ,ובקעת הירדן המלח- יםומי של בקעת הדר ןהמשכזהו . בים סוף מפרץ אילתלהמלח -ובין ים

 3-כ שטחה .המהווה מעין גשר יבשתי בין היבשות ,אפריקני-ים של הבקע הסוריממערכת השבר

- רכה הוא כואצא בתחומי מדינת ישראל. נמ ממנהרק שליש  רבע משטח הנגב), אךכמיליון דונם (

, והולך וצר מצפון ק"מ 25- ל 5ובשטח ירדן גם יחד, נע בין  הכולל, בשטח ישראלק"מ ורוחבה  160

 ;ק"מ 10-רוחבה ל במרכזה, באזור יהל, מגיע ;ק"מ 25-לרוחבה ני מגיע בחלקה הצפו לדרום:

רכס הרי אדום התוחם את עמק . ק"מ 7-8ובחלקה הדרומי רוחבה כמעט קבוע ואינו עולה על 

עד של בעוד שהמצוקים שבמערבה מגיעים לרום  ,מ' 1,500מתנשא לגבהים של מעל  ,הערבה ממזרח

המלח, משם היא מתרוממת בהדרגה -מתחת לפני הים באזור ים 'מ 400- רום הערבה כ .בלבד מ' 700

עד גובה פני חזרה יורדת  אזוגב הערבה, ו ערבת יפרוק מעל פני הים בסביבות 'מ 270לגובה של עד 

המבותר ע"י מספר רב של ערוצי נחלים רדודים ורחבים  ,נוף הערבה הוא נוף שטוח הים באילת.

היורדים מהרי הנגב ומסיני ממערב. אל הערבה הצפונית  ונחלים ,מהרי אדום ממזרח היורדים

נחל חיון, נחל פארן, נחל עשוש, נחל נקרות ונחל צין, הבאים מהר  –רבים, כמו  יורדים נחלים גדולים

ואדי מוסה, ואדי פידאן, ואדי דחל ועוד. נחלים אלה  –הבאים מהרי אדום, כמו  וכן נחלים ,הנגב

ומושך את  ,ערבה הצפוניתב ק"מ 70-כלאורך  זורםה ,חל הערבהנ –אחד  נאספים אל ערוץ מנקז

  .המלח-יםלהנחל הדרומי ביותר המתנקז צפונה נחל חיון הוא המלח. -מימיהם לים

, ובנוסף ,הנחלים היורדים לערבה הדרומית קטן בהרבה מאלה היורדים לערבה הצפונית מספר

ולכן אין ערוץ  ,המלח-וע הירידה אל יםהירידה של הערבה אל מפרץ אילת מתון בהרבה משיפ שיפוע

בחלקו הצפוני הוא בעל אופי  –גבולה המערבי של הערבה משתנה באופיו  המוביל דרומה. מנקז אחד

ההעתקים דרומה עד נחל צין. בין נחל צין לנחל שיטה הגבול אינו נושא אופי  מצוקהמשך  –מצוקי 

 הגבול מוגדר ע"י נחיתה והשתפלות של .הוהשבר המשמש כגבול קבור בחלק זה של הערב ,מצוק של

שכבות הסלע מזרחה אל מתחת לסחף המכסה את הערבה. מנחל שיטה ודרומה הולך ומתרומם 

חבל 'רכזי של הערבה נמצא בשוליים של החלק המ ההעתקים מחדש וממשיך למזרח סיני. מצוק

כיפת רחל ועוד) מוסיפות גיוון  דרון, כיפת ערגה,תמיד, כיפת ג כיפות גיאולוגיות אלו (כיפת .'הכיפות

ועקב הבליה של מבנה עגול ומורם, מתקבל גיוון  ,שונים לנוף בכך שהשכבות בהן נטויות לכוונים

בעקבות שינויים טופוגרפיים ומורפולוגיים אלה, מחלקים את הערבה  בסלעים ובמבנה המורפולוגי.

  :הנמצאת בשלוחת נוצה ,רבההמפריד ביניהם הוא פרשת המים של העש ,לשני אזורים ראשיים

מ'  270-ירידה הטופוגרפית היא מרום של כ. ההמלח-יםמשלוחת נוצה ועד  :הערבה הצפונית •

מ'  650-כהמלח, ירידה של -מ' מתחת לפני הים בדרום ים 380- ד כוע ,הים בשלוחת נוצה מעל פני

  חידות:י-תת. את הערבה הצפונית ניתן לחלק לשלוש יירוק"מ בקו או 90- לאורך של כ

  משלוחת נוצה ועד נחל נקרות. :הערבה המרכזית. 1

  מנחל נקרות עד לצפון חבל הבתרונות. :הערבה הצפונית. 2
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  .המלח-יםמצפון לחבל הבתרונות ועד לברכות המלח בדרום  :ערבת סדום. 3

מ'  270-כמשלוחת נוצה ועד מפרץ אילת. הירידה הטופוגרפית היא מרום של  :הערבה הדרומית •

ק"מ בקו  70מ' לאורך  270-כועד גובה פני הים באילת, ירידה של  ,הים בשלוחת נוצה ימעל פנ

 אזורים מוגבהים יוצרים פרשות מים מקומיות בין שקעים טופוגרפיים, שהם גם מבנים .יירואו

 םבהשגיאולוגים מונמכים, וגורמים להתהוות שטחים ללא ניקוז או בעלי ניקוז לא סדיר, 

סעידין, -א-קע הואמערב לקיבוץ יהל, -קע הצפוני בערבה הדרומית, מצפוןהש מתהוות מלחות.

אליה מגיע ש ,נחל שיטה. המלחה הבאה והגדולה מכולן היא מלחת יוטבתה אליו יורד מהנגבש

ק"מ אוסף אליו ערוצים נוספים ממערב וממזרח עד הגיעם  20-כ לאורךש ,מצפון נחל שעלב

הוא הנחל הצפוני ) דרומית לתמנע(נחל רחם  .עברונהמלחת  –למלחת יוטבתה. בהמשך דרומה 

מלחת  –ביותר המלחה הדרומית נמצאת  קרוב למפרץ אילת .המתנקז למלחת עברונהביותר 

  אילת.

  השוליים המערביים של הערבה :היאולוגיג  3.3
ו אולוגיות שנוצרימגוון תופעות גמווצרות שונות וימגוון סלעים רב מסביבות ה ףלאורך הערבה נחש

אולוגית מגוונת ועשירה. הסלעים המותמרים באזור אילת ותמנע הם הקדומים יסטוריה גיבמהלך ה

 580-נוצרו לפני כש ,ביותר החשופים כיום בארץ. לסלעים אלו הצטרפו סלעים פלוטוניים ווולקניים

יה לבלי חים נרחבים בסוף הפרקמבריום גרמההתרוממותם וחשיפתם על פני שטמיליון שנה ויותר, ו

מואצת ולהשקעת משקעים יבשתיים שהם ברובם אבני החול הנוביות, חרסיות וקונגלומרטים. 

ולהשקעת מגוון סלעי משקע ימיים עד  ,הצפה ימית של ים תטיס גרמה להצפת כל המזרח התיכון

מערב, כשהוא מותיר אחריו עמודה של מאות מטרים של - במהלכו נסוג הים לכיוון צפוןש ,האאוקן

החל להתפתח  ,ליון שנהימ 20-והחל מלפני כ ,ע ימיים רכים וקשים. לאחר נסיגת היםסלעי משק

יוצר ו ,אפריקאית-ה הצפוני של מערכת השבירה הסוריתוהערבה. הבקע הוא חלק המלח-יםבקע 

בין של בקע זה, . עמק הערבה מצוי בחלקו הדרומי )1993(גינת,  ק"מ 1,000עמק שאורכו הכולל מעל 

  . המלח- יםמפרץ אילת ל

ועוברים תהליכי בלייה  ,ם ומשקע יבשתי וימיטייהערבה חשופים סלעים מותמרים, מגמבשולי 

יים ואבני החול ניתן למצוא בנחלים שבין טשל חתירה והשקעה אינטנסיביים. את הסלעים המגמ

רחם, נחושתן  עמרם, שהעיקריים שבהם: שלמה, נטפים, רודד, שחורת, לבקעת תמנע,הרי אילת 

את סלעי המשקע הימי למצוא גם  ,ים ואבני החולילצד הסלעים המגמט ,ניתן אלובנחלים  .עתמנו

בנחלים  ,המלח-יםאת תשתית הנוף העיקרית בנגב ובערבה. צפונה יותר, בין יטבתה ל יםשמהוו

(בעיקר גיר, צור, ותוצרי הבלייה שלהם ע ימיים מצויים סלעי משק ,הזורמים ממערב אל הערבה

ומעט קונגלומרטים עתיקים, המצויים בדרך כלל בטרסות נחל מעל  ,וחרסיות) ארחוו ,רטוןיק

אזור של האפיקים. ממזרח לעמק הערבה, בירדן, המגוון הליתולוגי מצוי בכל הנחלים שזורמים מה

כל הנחלים זורמים בשיפועים תלולים בסלעים  ,וצפונה. דרומה יותרהכפר רחמה (מול גרופית) 

בסיסי סחיפה  ןמלחות יטבתה, עברונה ואילת הינ ניט וריוליט) של הרי אדום.ם (בעיקר גריהמגמטי

ם שהתפתחו לאורך חלקו הדרומי של יוכן שקעים סטרוקטורלי ,לנחלים הזורמים בערבה הדרומית

  .)1991גיע עד מאות מטרים (גינת, עומק הסדימנטים דקי הגרגר בהם מוהערבה.  המלח-יםבקע 
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  רקע כללי ותמונת מצב –ה ובשוליה משקעים בערב :אקלים  3.4
עטה ובטמפרטורות גבוהות בקיץ ומאופיין בכמות משקעים מ ,אקלים הערבה הוא צחיח קיצון

 ,צפון) °29בעונות המעבר. הגורמים העיקריים המכתיבים אקלים זה הם קו הרוחב הטופוגרפי (ו

מטרים בערבה ובשוליה . את המשקעים המו)Goldreich & Karni, 2001( והריחוק מהים התיכון

רדוס, (שמואלי וג ניתן לחלק למספר סוגים בהתאם למערכות הסינופטיות הגורמות להתפתחותם

 Ziv, 2001; Kahana et al., 2002, 2004; Ziv et al., 2005; Alpert;1993; גינת, 1979 ,; שרון1979

et al., 2006(:  

ציה קמקור הגשמים הללו בתאי קונוו סוף.-ומטרים במצב סינופטי של אפיקי יםמשקעים המ  א.

הממטירים גשם  ,ק"מ המתפתחים לעננים גבוהים (קומולונימבוסים) 5בקוטר טיפוסי של 

ב גם סופות רעמים וברקים. גשם זה יורד לרוב בטיפות גדולות ובעוצמות גבוהות ויוצרים לר

–ר בעונות המעבר שכיח יותו ,זה מצטיין במקומיות בזמן ובמרחבומלווה לעיתים בברד. גשם 

  ו ובאביב.יבסת

 ,יציבות קיצוני-סוף שמעליו מצוי אפיק רום המזרים אוויר קר ולח. זהו מצב של אי-אפיק ים  ב.

כאלו  םרועייא הגורם לירידת משקעים בעוצמה של עשרות מ"מ בכל המרחב של הנגב והערבה.

 1981בשנים  רועיםיבעשרות השנים האחרונות נרשמו א , כאשרמתרחשים רק אחת לכמה שנים

  .בלבד 1993- ו

שקע קפריסאי. הנגב והערבה התיכונה מצויים בשוליים משקעים המומטרים ע"י מערכת של   .ג

רועי גשם אלו קטנה יותר יולפיכך כמות המשקעים המומטרת בא ,הדרומיים של מערכת זו

 מוכים.אלא רק בערוצים מסדרים נ ,שטפונותועוצמתם נמוכה יותר, ובחלקם לא מתפתחים 

  .רועים אלו שכיחים במהלך חודשי החורףיא

ם מיוחדים כגון מערכת חורפית גדולה מאוד, שמתקדמת ממערב למזרח מעל ימצבים סינופטי  ד.

רה) ומתודלקת  בעיקר בשכבות הגבוהות של האטמוספהים התיכון, מתאפיינת באוויר קר (

השילוב של הקור האירופי  בלחות רבה מאוד, שמגיעה ממרכז אפריקה למזרח הים התיכון.

רועי גשם י(א חות האפריקאית יוצרים מערכת שממטירה משקעים רבים בכל המרחבוהל

  ).17.1.2010 -בו 20.2.1975 - קיצוניים אלו היו ב

בחודשים אפריל  רועי שרבימערכות נוספות ולא שכיחות הקשורות באפיק רום סורי או בא  ה.

  .ומאי

רועי גשם מקומיים יתכנו איובתפרוסת המשקעים במרחב ובזמן. י קיימת שונות גדולה מאוד בכמות

 ,אולם על פני שטח מצומצם. מאידך ,מומטרים משקעים בעוצמה חזקה ובכמות רבה יחסיתבהם ש

הגורמים לזרימות שטפוניות בכל הנחלים. על  אזורייםרועים יאחת למספר שנים ישנם א –כאמור 

קעים הממוצעת השנתית בערבה יתה כמות המשיה ,נוספים רות המטאורולוגי וגופיםיפי נתוני הש

לכמות עד  – ירדה בהדרגה לכיוון דרום, והמלח-בדרום ים מ"מ 60בין  ,1950-1993שנמדדה בשנים 

  .בראש מפרץ אילת מ"מ 30של 

שנתי - ותית בממוצע הגשם הרבהמשקעים מלמד על ירידה משמעמעקב ראשוני אחר נתוני 

. עיקר הירידה מורגשת בערבה הדרומית )2(איור  20-של המאה ה 90- ה החל מראשית שנות בערבה

. )3(איור  בתקופה זו 50%-עקבה, שם פחת ממוצע הגשם השנתי בלמעלה מ-ובראש מפרץ אילת

 ירידה בכמות המשקעים נמדדה. )4(איור  ביטבתה קטן ממוצע הגשם באותה תקופה בשיעור דומה
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. עיקר הירידה ראש מפרץ אילתמזו שב קטנה יותרידה אם כי היר ,סדוםבחצבה ובגם בפארן, 

עים גורמת לירידה חריפה במספר פברואר). הפחיתה בכמות המשק-מורגשת בגשמי החורף (דצמבר

שכבה נושאת מים ( טפונות ולהקטנה במילוי של מי התהום, במיוחד באקוויפר החלוקיםהש

מפורט יותר של תיאור ל .ליםהזורמים בסחף הנחלי שבערוצים הפעי שטפונותשמקורם במי 

אירועי הגשם מופיעים בתדירות נמוכה יותר והם  .בהמשך)ראה  –וחשיבותו אקוויפר החלוקים 

של דרום ישראל, , דוגמת אלו שהמטירו גשם בכל המרחב אזורייםממוקדים יותר. אירועי גשם 

לא  ,)1993, 1981, 1975, 1966מ"מ (למשל בשנים  30בכמויות גשם של מעל  ,דרום ירדן וסיני

, התרחשו בשנים האחרונות סופות גשם . מאידך1994-2009 :השנים האחרונות 15-התרחשו ב

מקומיות בעלות עוצמה קיצונית, שבהם ירדו עשרות מילימטרים בפרקי זמן קצרים. האירוע 

ם, חזק מאוד בוואדי ית שטפון: הוא יצר 3.2.2006האחרון מהסוג הזה התרחש בדרום ירדן בתאריך 

התרחש אירוע גשם  17-18.1.2010 -מיליון דולר. ב 15ולנזק של בני אדם, תשעה  שגרם למותם של

רוע זה הומטרו יחריג בהיקפו ובעוצמתו בכל שטח דרום ישראל, מצרים, סיני ודרום ירדן. בא

  ונוצרו זרימות בכל הנחלים באזור. ,מ"מ 107 -ל 20בין של כמויות גשם 

  
בהשוואה לשנים קודמות, ולשנת  2009-5199ם הממוצעת בשנים הפחיתה בכמות המשקעי  :2 איור

  .)2009שלומי וגינת,  מתוך:מעובד (שהייתה ברוכת גשמים  2010
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(מקור: השירות   1120-4919בשנים באזור אילת הפחיתה בכמות המשקעים הממוצעת   :3 איור

  תקופת התיעוד לערך.שנה מתחיל מאמצע  30ממוצע רץ על  .ההידרולוגי)
  

  
(מקור: השירות  1120-7719בשנים באזור יטבתה הפחיתה בכמות המשקעים הממוצעת   :4 איור

  תקופת התיעוד לערך. שנה מתחיל מאמצע 15ממוצע רץ על  .ההידרולוגי)
  

מספר זה אינו מעיד על  בצפונה. °23 -ל מה,בדרוצלזיוס  °25הטמפרטורה הממוצעת בערבה נעה בין 

מקסימום ביום ה רטורותטמפמינימום לה רטורותהגדול המתקיים בין טמפ רטורותמשרע הטמפ

בלילה ביום, ויוס צלז °46קיץ מגיעה למעל הלית בחודשי אטמפ' מקסימ קיץ לחורף.הובין  ,ובלילה

ובלילות יכולה להגיע  ,°10 -לביום הטמפ' יורדת  ,. בחודשי החורף°35 -הטמפ' לא יורדות מתחת  ל

כך  ,מראה על הקצנה השנים האחרונות 40-ב . המגמה של השתנות הטמפרטורהאפסמתחת לגם אל 

  קרים יותר.  –ואילו חודשי החורף  ,שחודשי הקיץ חמים יותר

גם הוא מהווה רבה נקבע ע"י מערכות הלחץ השוררות באזור. רכס הרי אדום משטר הרוחות בע

ברוב חודשי השנה  ,וון דרום. לפיכךיהחוסם את הרוחות המערביות ומסיט אותן לכ ,גורם חשוב

בהם שרועים ינושבת בערבה רוח צפונית קלה. רוחות דרומיות או מזרחיות חזקות מנשבות בא

  ילה.סוף פע-מתרחשת מערכת אפיק ים
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  הידרולוגיה  3.5

  הזרימה באגן הניקוז מאפייני 3.5.1

אל  –דרך המדרונות החל מאזור פרשת המים,  מי הנגר נאספים מהאזורים הגבוהים באגן הניקוז,

מכונה (זרימה מתבצעת על פני השטח ה ,בחלקים הגבוהים ביותר באגן הניקוזאפיקי הזרימה. 

 ,השטח ממנו נאספים המים הולך וגדל ,דרוןקטנים. במורד המ ובערוצי נחלים ),זרימה משטחית

כמות המים ועוצמת הזרימה גדולות יותר. פרופיל הזרימה לאורך הנחל הוא לרוב  –ובעקבות זאת 

כאשר בחלקים העליונים של האגן שיפועי הזרימה תלולים יותר, במורד האפיק השיפוע נעשה  ,קעור

יפה. במוצא העמק אל בסיס הסחיפה ומתיישר כמעט לחלוטין לקראת בסיס הסח ,מתון יותר

 ,נוצרות מניפות סחף. בסיס הסחיפה הינו ברוב המקרים גוף מים עומדים (אגם, ים או אוקיאנוס)

ים להיות מלחות שבהן מצטבר הסחף בסיסי הסחיפה עשוי ,ובו מושקעים סלעי משקע. במדבריות

הקרקע. קרקעית המלחה - מצטבר ויוצר לחץ בתת ,גרגר. הסחף הרב המגיע לבסיס הסחיפההדק 

הקרקע לא ממשיך להיות פעיל לאורך זמן. נסתם" א"לא ולכן בסיס הסחיפה  ,משתפלת בהדרגה

  בעיקר בגלל מי תהום רדודים המתאדים ומותירים את המלח על פני השטח. ,במלחה מאוד מלוחה

ים תפרוסת הערוצים הפעילים על פני שטח מסוים תיצור דגם ניקוז לאותו אזור. הערוצ

 ,וכאשר שני ערוצים מסדר ראשון נפגשים ,העליונים ביותר באגן הניקוז הינם ערוצים מסדר ראשון

כאשר באגני  ,הערוץ הפעיל הופך להיות מסדר שני. כך הלאה במורד האפיק –החל מנקודת החיבור 

הערוצים  ואף יותר. דגם הניקוז מביא לידי ביטוי את צפיפות 7סדר הנחלים יהיה  –הניקוז הגדולים 

במוצא הנחלים מחזית ההרים  ואורכם ביחס לערוצים אחרים. ,מסדר מסוים, כיוונם המרחבי

הזרימה מתבצעת בערוצים שתוואי הזרימה בהם  שבו ,מתפתח דגם פזרות ,ובדרכם לבסיס הסחיפה

מתפתחת זרימה על גבי שטחים רחבים יותר על מניפת הגדולים  שטפונותארי. בילרוב לינהוא 

רועי יוכך מתפתחים ערוצים רדודים יותר על גבי המניפה ובין הערוצים העיקריים. בא ,הסחף

זורמת בערוץ הפעיל כמות רבה מאוד של מים שמקורם במעלה האגן. על גבי  ,הגדולים שטפונותה

שירד ישירות הגשם  תעוצמוכמות עיקר זרימה משטחית, המוכתבת ע"י המניפה עצמה מתפתחת ב

ובהן סחף שהושקע בעבר בקרקעית העמק.  ,י עמקים ניתן למצוא טרסות נחלבשול באותו אזור.

ותהליכי התחתרות של הנחל בתוך הסחף של  ,הזרימה גורמים להעמקת העמק שינויים במשטר

 ,את טרסות הנחל תלויות בשולי האפיק. גובה הטרסות בהשוואה לאפיק הפעיל תותירומ ,עצמו

ים והאקלימיים ירוט את המאפיינים הגיאולוגיד בפמאפשרים ללמו –ומרכיבי הסחף שבהן 

באותו אזור בעבר. ריבוי טרסות נחל עשוי לבטא מספר מחזורים של התחתרות ושל שהתקיימו 

  שקשורים לרוב בשינוי במשטר הזרימה בנחל, הקשור בשינוי אקלימי. ,השקעה

אפקטיביות 'גים: משתמשים במוש ,דרולוגי באגן ניקוזיעל מנת להבין ולקבוע את המשטר הה

. אפקטיביות הגשם מבטאת את האחוז מכמות המשקעים הכוללת 'דראוליתימוליכות ה'- ו 'גשם

בו שמשך הזמן בבאגן ניקוז ההופכת לנגר עילי. מדד זה מושפע מגורמים הקשורים בעוצמות ו

ים, בכיסוי השטח ע"י טאלוסבסוג הקרקע, , במבנה השטח, בגודל האגן, במסלע, המשקעיםיורדים 

המוליכות 'א ווד להבנת התהליכים באגני ניקוז הסוג הצומח ועוד. גורם חשוב מאבבאופי ו

ערוצים הראשיים. להחלקים העליונים של אגן הניקוז שבאמצעותה מובן הקשר בין  ,'ההידראולית

 ,דראולית נקבעת בראש וראשונה ע"י כמות המשקעים, עוצמות הגשם ומשך הגשםיהמוליכות הה

ומאפייני החומר הדק המצטבר על  ,סוג הסלע, אורך המדרון, מידת האבניות והסידוק"י עכמו גם 

דראולית ימוליכות ה .דראוליתיגורמים משמעותיים בערכי המוליכות הה המהווים גם הם – המדרון
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העוסקים בקביעת עד כה לא נעשו מחקרים  .שטפוןת רציפות בזרימה והתפתחות גבוהה מאפשר

ולית על גבי מדרונות סלעים מסוגים שונים ומשיפועים שונים במדבר צחיח דראיהמוליכות הה

ולכן  ים,גבוה –נגר - יחסי הגשםם יבאזורים המדברישאין ספק  ,עדר צומח על המדרונותיהבקיצון. 

דראולית ידראולית גבוהה. ניתוח ראשוני באגן נחל ציחור מלמד על מוליכות היגם המוליכות הה

  והי הכמות הכוללת של המים מכלל הגשם שתגיע לזרימה בערוצי הנחלים.. ז20%אפשרית של עד 

  ומי תהום בערבה שטפונות 3.5.2
 מי תהום. בערבה ובשוליה מאופיינתמקורות המים בערבה נחלקים לשני סוגים: מים עיליים ו

רועי גשם יהמופיעים בעקבות א ,)שטפונותרועי גאויות (ידרולוגיה של המים העיליים על ידי איהה

וזרימתם  ,רבים משתרעים על פני שטחים מצומצמים שטפונותולים ונמשכים שעות אחדות. גד

 ,שוורץ ושיק ;1990שיק, ( ת, בגלל איבוד מים רבים בחלחולנפסקת כעבור קטע אפיק קצר יחסי

ששיעור החלחול בהן לרוב  קרקעותהו ,חשופים מצומחההמדרונות חזקות, הגשם ה. עוצמות )2003

. נמצא שזרימה כזו מתפתחת בערוצים מסדרים נגר עילילהיווצרות מהירה של גורמים  –קטן 

ת התרכזותה של הזרימה, לעיתים כמונמוכים כבר לאחר ירידת מ"מ ספורים של גשם. במהלך 

ולפיכך נעלמות כמה מן הגאויות.  ,נבלעים לא מעט מים באפיק הפעיל ךוכ ,המים לא מספיקה

תהיה רק כאשר כמות הגשם  ,ערוצים בסדרים גבוהים יותרזרימה רציפה אל בסיס הסחיפה וב

המצויה באפיקים מעל לסלע, קולטת כמות רבה  שכבת הסחף הנחלי ,שטפוןבזמן ה מספיק גדולה.

 שטפוןוגל ה ,של סחף והחלחול מהיר. חזית ההרטבה מגיעה עד לסלע שעליו מורבד הסחף הנחלי

מצויות בתוך הסחף הנחלי שכבות דקות גרגר במקרים רבים  ממשיך להתקדם מעל התווך הרווי.

המים המחלחלים  ,שאורכן מספר מטרים. שכבות אלו עשויות ליצור "מיני אקוויפרים". כלומר

ומצטברים מעליהן. כך מצטברת כמות גבוהה יחסית של מי תהום  ן,בסחף לא חודרים אות

  שחשיבותם לעצי השיטים עשויה להיות רבה ביותר.

דרוגרף יה ,שטפונותשל הגשם הגורם ל בדרך כללעוצמתו הגבוהה וצר בגלל משך הזמן הק

ודעיכה איטית ומתונה. ערכי ספיקת השיא נעים בין מ"ק  ,הזרימה מאופיין בעליה חדה ומהירה

ל ש ועד לספיקת שיא ,ה בערוצים מסדר שלישי (על פי מדידות בתחנת המחקר בנחל יעל)יאחד לשני

ון בערוץ המרכזי של נחל פארן. ערכי ספיקות השיא לנחלים ה בחתך נתימ"ק לשני 1,000מעל 

נמשכת בין  שטפונותיה. עונת הימ"ק לשנ 70עשויים להגיע עד  ,קמ"ר 10המנקזים אגן ניקוז של 

ר שעות ועד רועי זרימה עוקבים הוא בין מספיוהזמן החולף בין שני א ,החודשים ספטמבר ליוני

טפונית שזרימה  –באפיקים הראשיים  –בשולי הערבה התרחשה  ,שנתי-מספר שנים. בממוצע רב

ובמספר אפיקים לא  ,השנים האחרונות פחת מאוד 15-ב שטפונותאחת לשנה. המספר הממוצע של ה

  .)2009שלומי וגינת, ( משמעותיים במשך עשר שנים ויותר רועי זרימהיהיו א

החול הנוביות שונים: באבני (אקוות) מי תהום בערבה מופיעים בחמישה אקוויפרים 

הפלאוזואיות, באבני החול המזוזואיות, בסלעי המשקע הימיים, באבני החול האדומות של תצורת 

. מים זמינים אפשריים לעצי )2006, וחובריו נאור( החלוקים)אקוויפר ובאקוויפר  המילוי ( ,חצבה

שרות ומאות . שאר האקוויפרים מצויים בעומקים של עבלבד המים מאקוויפר המילוי הםהשיטים 

גרגרים בגודל חולי, מוכן  ,. אקוויפר המילוי בנוי בעיקרו מחלוקיםלעצים ואינם זמינים ,מטרים

סילטי. עוביו משתנה ממטרים ספורים בשולי הערבה לכמה מאות מטרים במרכזה. עיקר וחרסיתי 

בזרימה  מים המגיעיםמאולם גם  ,המגיעים ממזרח שטפונותהמילוי החוזר באקוויפר זה הוא ממי 

מחלחלים לאלוביום וממלאים את אקוויפר ה –יהל קיבוץ ממערב, ובמיוחד באזור שמצפון ל
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מ"ג  150,000ועד  ,ליטר/מ"ג כלור 150ונעה בין  ,המילוי. מליחות המים באקוויפר זה אינה אחידה

  ליטר בשולי המלחות בערבה הדרומית./כלור

  בערבה ובשוליהגורמים המכתיבים את כמות המים הזורמת באפיקים  3.5.3
. מעט מאוד עצים גדלים שטפונותרק לאורך האפיקים הפעילים בזמן עצי השיטה מצויים כמעט 

כמות  במדרונות ובסביבות מאוד ייחודיות (כמו כיסי קרקע בסמוך למשטחי סלעי גיר נטויים).

ות המלחמרחק של כמה מאות מטרים ממרכז ב ,ים מצויים במניפות הסחף הפעילותשל שיטגדולה 

 מ"מ 50-קיצון שבערבה (פחות מהתפרוסת עצי השיטה במדבר הצחיח  ,לפיכך בערבה הדרומית.

 ,מוכתבת בעיקרה על ידי זרימה בנחלים. לגשם שרק מרטיב את פני השטח ואינו יוצר זרימה גשם)

מאפייני ו אגן הניקוז מוכתבת ע"י כמות המיםדראולית ביהמוליכות הה אין כלל השפעה על העצים.

בערבה  שטפונותאת הגורמים המכתיבים את התפתחותם של . שטפוןואופי, משך ועוצמת ה ,גןהא

  ובשוליה ניתן למיין לשלוש קטגוריות:

  .תפרוסת הגשם בזמן ובמרחב  א.

  .מאפייני השטח שתורם מים באגן הניקוז  ב.

  .בהם גדלים עצי השיטהשי הערוצים מאפיינ  ג.

), שמידע 1988ע"י פלד ( נחקרומאפייני הנחלים לבה הקשרים האפשריים בין עצי השיטים בער

  .Lahav-Ginot et al. (2001) -ו  BenDavid-Novak & Schick (1997) ),1995), אשכנזי (1988(

  במרחבבזמן ותפרוסת הגשם   א.

 ,בערוצים הפעילים שטפונותמים הזורמים במי הם  ,רובם ככולם –המים הזמינים לעצי השיטים 

היא  ,רוע במרחב מסויםי. חשוב להדגיש שכמות הגשם באלאלוביום שטפוןה ומחלחלים במהלך

כתיב את כמויות המים הזורמות בנחלים ומחלחלות. כמות זו נקבעת ע"י כמות מהגורם העיקרי ש

בו הומטר הגשם. כל אלו ביחד מאפשרים שרוע וגודל השטח ירוע, עוצמת הגשם, משך האיהגשם בא

לתפרוסת המרחבית של הגשם יש כמובן משמעות  בערוץ הפעיל. וןשטפלהעריך את ספיקת המים ב

אורך הזרימה ו וגודלו ,מתחיל מהערוצים הקטנים שטפון. השטפונותקריטית לגבי התפתחות 

ישנה חשיבות גם למשך הזמן בין  ראשונה ע"י מאפייני הגשם.במוכתבים בראש ו שטפוןבמהלך ה

האלוביום  ,מספר ימים או שבועות עוקבים יהיהההפרש בין אירועי גשם רועי הגשם. כאשר יא

 שטפון. המים הזורמים בשטפוןויאפשר תנאים טובים יותר להתפתחות  ,עדיין רטוביהיה בערוץ 

ותתפתח זרימה שעשויה להגיע גם למרחקים גדולים יותר, בהשוואה  ,ימלאו את החתך האלוביאלי

ו ים. מתצפיות בעבר נראה שגשמי סתישנה גם חשיבות רבה למועד ירידת הגש הקודם. שטפוןל

והוא עשוי לשמש כמצע  ,שכן אז נותר בעמקי הנחלים אזור רטוב למשך תקופה ארוכה ,עדיפים

פחותה  –באביב עבור השיטים  שטפונותהאפקטיביות של  ,. לעומת זאתהמצוין לגדילת עצי השיט

  יותר.

  מאפייני השטח  ב.

ע"י מכלול  ווכתבי ,ת כמות משקעים מספיק גבוההיריד לאחרהנוצר  שטפוןאופיו ועוצמתו של 

  נים של אגן הניקוז:מאפיי

גודל אגן הניקוז מכתיב את ספיקת המים האפשרית בערוצים. באגנים  :גודל אגן הניקוז .1

גבוהה  –תדירות הזרימה  ,קמ"ר (כגון בנחלים ציחור, חיון ופארן) 100גדולים שגודלם מעל 

- מספיק שירד גשם ויתפתחו זרימות בתת – שטפון על מנת שיתפתח ,. מחד גיסאיותר
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גשם בעוצמה ובכמות גבוהה בחלק מאגן הניקוז  ירידתמצבים של  יתכנובהחלט יאגנים. 

בהם לא היה כלל גשם. אחת למספר שבאזורים  שטפוןיתכן יכך ו ,את הערוץ הגדול ןמזיש

באגני  ,ביותר. מאידךגבוהה  –ואז גם ספיקת המים בערוצים  ,שנים מומטר גשם באגן כולו

  מוחלטת. –שם בשטח הספציפי של האגן ניקוז קטנים יותר התלות בג

סוגי הסלע השכיחים באגן הניקוז הם גורם מפתח באפקטיביות הגשם. בסלעים : מסלע .2

 2-3די בכמות של  ,ם, צור, חרסית או חוואריכגון סלעים מגמטי ,שבהם חידור המים נמוך

בהם עוצמת החידור הראשוני והחידור שבסלעים  ,. מאידךמ"מ כדי לאפשר תחילת זרימה

על  ,מ"מ לפחות 5-6נדרשת כמות של  ,וקונגלומרט, כגון אבני חול הגבוה –לאחר הרטבה 

באגנים  בנוסף,בשולי הערבה אינה אחידה. הליתולוגיה שמנת שתתפתח זרימה. חשוב לציין 

על קביעת אפקטיביות הגשם מקשה  והדבר ,ים תכופיםיקטנים ישנם שינויים ליתולוג

 השכיחים באגן.סלע מבהתאמה לסוגי ה

ה על אפקטיביות אגן הניקוז ישנה השפעה רבמדרונות גם לשיפועים הקיימים ב: שיפוע .3

מוכתבים ע"י הפרש הגבהים בין קווי פרשות המים לערוצים ולבסיס  שיפועיםההגשם. 

של סלעים) והליתולוגיה.  נטיותוהסחיפה, המבנה הגיאולוגי (הכולל שברים, קמטים 

על גבי המדרונות שיפועים תלולים יותר יגבירו את אפקטיביות הגשם. בשיפועים תלולים 

אולם  ,גם בערוצים מסדר ראשון ושני היטיגדלו עצי ש –ובסלעים בעלי עוצמת חידור נמוכה 

  יהיו באפיקים מסדר שלישי ומעלה. מרבית העצים

  עצי השיטהבהם גדלים שמאפייני הערוצים   ג.

ממלאים  שטפוןמחלחלים באלוביום שבערוץ הנחל. בתחילת ה שטפוןחלק מהמים הזורמים בזמן 

על פני השטח.  שטפוןמתפתחת זרימה של  ,רווי שבו האלוביום. במקביל-המים את התווך הלא

. בזרימה הובמהלכו הם מקור המים העיקרי של עצי השיט שטפוןהמים המחלחלים בתחילת ה

 פייניםוגם במא ,עוצמתובוהיקפו ב, שטפוןכמות, הקצב ועומק החלחול קשורים במשך הה –רציפה 

  של הערוץ הפעיל.

במרבית הערוצים הסחף מכיל  :ומרי הסחף המצויים בקרקעית הערוץעומק ואופי ח .1

ויחד איתם גם גרגרי חול, סילט וחרסית. אופי החומר  ,אלוביום הבנוי בעיקרו מחלוקים

נפח המים  ,ת קצב חדירת המים לאלוביום. בין הגרגרים והחלוקיםהאלוביאלי מכתיב א

מהנפח הכולל של החתך. הערכת הכמות והקצב של  20%-עשוי להגיע ל שטפוןבעקבות 

בגלל ריבוי הגורמים המשתתפים בתהליך. הגורמים  ,קשה – שטפוןהמים המחלחלים בזמן 

נות והתכו ,ו ישנה זרימהבשספיקת המים, גובה הזרימה, שטח האפיק  :העיקריים הם

המים המחלחלים לאלוביום יוצרים חזית הרטבה בתוך  הגרלונומטריות של אפיק הנחל.

ולרוב התווך הנדרש לאלוביום  ,שטפוןהתווך הלא רווי. חזית זו מתקדמת לאט יותר מה

קטנים לא  שטפונותב ,. לפיכךשטפוןלהגיע למצב רוויה הוא עד יותר משעה מאז תחילת ה

 ,גדולים, או כאשר האלוביום אינו עבה שטפונותזית הרטבה מלאה באלוביום. בתהיה ח

ומתפתח עומד מים.  ,מגיעים המים המחלחלים אל הסלע הקשה שמתחת לאלוביום

. על גבי "אקוויקלודים-מיני"באלוביום ישנן לרוב עדשות של חרסית שיוצרות מעין 

ים, ובעומקים שונים. אלו חתכים במקומות שונים, קטוע יםאקוויפר-העדשות יתפתחו תת

מים אלו הם  מטרים ספורים. עדעשרות ס"מ המצויים בעומק של מספר  ,ם במיםירווי

ומאפשרים את קיומם בערוץ. זמינות המים לעצים תלויה  ההמים הזמינים לעצי השיט



   

     - 45 -

השורשים אינם  ,שמגיעים כנראה למטרים ספורים בלבד. כלומר ,בעיקר בעומק השורשים

שעומקו עשוי להגיע לכמה עשרות  ,י שמעל סלע הסביבהום להגיע עד החתך הרונדרשי

 .עילשתוארו ל יםויפרוהאק-אלא רק לתת ,מטרים

ושחלקם יהיה זמין לעצי השיטים  ,שטפוןכמות המים שיחלחלו במהלך : רוחב הזרימה .2

על ובמאפייניו  תלוי גם ברוחב הזרימה בערוץ ,שטפוןבמהלך החודשים והשנים שאחרי ה

ראשונה ע"י ספיקת המים במוכתב בראש ו שטפוןפני השטח. רוחב הזרימה ועומק המים ב

היה י ,ס"מ 20-יותר מיהיה  שטפון. כל עוד עומק המים במהלך השטפוןהזורמים במהלך ה

יהיה החלחול לא  ,בהם ספיקת המים נמוכהש שטפונותב חלחול רציף אל תוך האלוביום.

 תהיה פחותה.  שטפוןבעקבות ה הזמינות המים לעצי השיט ולכן ,שטח קטןפני רציף ועל 

השפעה על מאפייני  בהם מתבצעת הזרימה ישנהשגם לשיפועי הנחלים : שיפועי הנחלים .3

ע על כמות המים יהשפלוכך  ,. שיפוע תלול יותר עשוי להאיץ את מהירות הזרימההזרימה

אולם לעיתים השיפועים  ,המחלחלת. השיפוע השכיח בנחלים בשולי הערבה הינו אחוז אחד

 עשויים להגיע ליותר משתי מעלות.

ם כגון וכן ע"י גורמים מקומיי ,רוחב הזרימה עצמו מוכתב ע"י סדר הנחל: מקומיים גורמים .4

בו מפותח הערוץ. בערוצים הרחבים יהיו טרסות שבעמק  גיאולוגיהמבנה הליתולוגיה וה

שתית שלהם תכיוון שהמאולם  ,הרטונות נטושים. על גבי אלו לא תהיה זרימינחל וש

בהם ספיקת המים ש שטפונותבהחלט אפשרי שמים הזורמים בערוץ, ובעיקר ב ,אלוביאלית

קיומם של עצי את אלו בעמק. כך ניתן להסביר  םגם אל מתחת לאזורייחלחלו  ,גבוהה

 שכיום אין בהן ערוץ פעיל. –על גבי טרסות נחל  השיט

  דרולוגיגיאוהיה הסקר ות העבודה:שיט  3.6
ערוצי נחלים ושולי רבה: בוצעה סקירה של המאפיינים ההידרולוגיים של אזור הע ראשוןשלב ב

נעשה המלחות כבית גידול לשיטים, המכתיבים את כמות המים הזורמת באפיקים בערבה ובשוליה. 

 הם,פייניניתוח ראשוני של נתוני האגנים על פי מאובוצע  ניקוז, גודלם ותכונותיהם,השל אגני מיפוי 

  .ממ"ג קיימות: ערוצים, אגני ניקוז, מסלע וקרקע על בסיס שכבות

המפורט: נחל גדרון, נחל צופר, נחל קטורה ושולי מלחת  בארבעת אגני הניקוז שנבחרו למיפוי

הפוליגונים (בכל אגן ניקוז) של הסקר הבוטאני המפורט, לפי  10-עברונה, בוצע אפיון של כל אחד מ

דרולוגיים הבאים: רוחב הערוץ הממוצע, שיפוע האפיק, עומק האלוביום הפרמטרים הגיאוהי

הניקוז המשוער, המאפיינים הגיאולוגיים של הפוליגון, גודל השטח התורם מים שבמעלה אגן 

על סמך המאפיינים  סדר הנחל של הערוץ, ומיקום העצים בערוץ.לפוליגון, מאפייני האפיק, 

נעשתה הערכה של הגורמים המשפיעים על זמינות המים  ,הכלליים של השטח בכל אחד מהאגנים

  גורמים אלו נבחנו בהמשך העבודה בהתייחסות לממצאי הסקר הבוטאני. לעצי השיטה באגנים אלו.

לא  ,של אגני הניקוז שנבדקו. לפיכך שטפונותחשוב לציין שלא קיימים נתוני גשם וזרימות של 

, גורמים הקשורים בפיזור הגשם בזמן ובמרחבל םהמפורט של האגניניתן היה להתייחס בניתוח 

התייחסות  כנספח לעבודה זו, מצורפת הגורמים הקשורים במאפייני השטח והערוצים.רק נבדקו ו

, בהתייחסות 22יערות יהל ויטבתה המוצעים כיער טבעי לשימור בתמ"א תכניות דרולוגית ליגיאוה

  .)9.2נספח ( הקרקעלהיבטי גודל אגן הניקוז, שיפועים, הרכב המסלע ו
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  הידרולוגיהגיאוסקר ה תוצאות:  3.7
). הוגדרה 3ממלחת סדום ועד אילת (מפה  –אגני ניקוז בערבה  25הידרולוגי אופיינו גיאובסקר ה

 הניקוז שנבחרו אגני בארבעת). 1(טבלה  הם), ופורטו מאפייני4מפה ( הםהליתולוגיה של כל אחד מ

, 5-9מפות ולוגי מפורט יותר (הידרגיאו ניתוח , בוצע)3,4 (מיקומם מודגש במפות מיפוי המפורטל

  .)2-5טבלאות 

  .על פי מאפייני גודל וליתולוגיה ה)ושולי(רוט אגני הניקוז של הנחלים בערבה יפ :1טבלה 

שם נחל 
 ראשי

שטח אגן 
הניקוז 
 [מ"ר]

אורך ערוץ 
ראשי 
 [ק"מ]

אורך 
ערוצים 

 כולל [ק"מ]
 מקום הקוות יהליתולוג

רום 
מקס' 

 [מ']

רום מינ' 
 [מ']

הפרש 
גובה 
 [מ']

שיפוע ערוץ 
 ראשי [%]

משקע ימי ואבני  82 100 1130000 צין
 חול

 1.2 1220 370- 850 ים המלח

משקע ימי ואבני  280 30 129246 אמציה
 חול

 1.5 450 350- 100 ים המלח

משקע ימי ואבני  153 31 36793 עידן/חצבה
 חול

 2.3 700 250- 448 חים המל

משקע ימי ואבני  227 23 118136 משק/גדרון
 חול

 1.8 421 170- 351 ים המלח

משקע ימי ואבני  392 30 149069 רחש/שחק
 חול

 2.2 670 170- 500 ים המלח

משקע ימי ואבני  60 13 25314 שיזף
 חול

 1.8 238 150- 80 ים המלח

משקע ימי, אבני  1782 83 973106 נקרות
 ווולקניים חול

 1.4 1130 104- 1030 ים המלח

 1.8 496 16 512 ים המלח משקע ימי 345 27 155965 עשוש/צופר
 2.6 450 70 525 ים המלח משקע ימי 103 17 65371 ברק

 0.7 840 80 923 ים המלח משקע ימי 3452 120 1853680 פארן
 1.6 230 160 390 ים המלח משקע ימי 109 14 40379 דממה

 1.2 230 180 409 ים המלח משקע ימי 178 20 78219 החמד
 0.9 710 140 850 ים המלח משקע ימי 1815 81 980129 חיון

 2.2 176 200 376 מלחת יטבתה משקע ימי 43 8 56979 שיטה
 2.5 301 180 481 מלחת יטבתה משקע ימי 70 12 23753 יעלון

 4.9 340 130 470 מלחת יטבתה משקע ימי 46 7 33820 קטורה
 5.3 420 120 540 מלחת יטבתה משקע ימי 31 8 8642 גרופית
 4.8 430 70 500 מלחת יטבתה משקע ימי 52 9 15500 שחרות
משקע ימי ואבן  37 10 12000 יטבתה

 חול
 6.6 664 70 734 מלחת יטבתה

מגמטיים, אבני  105 15 45000 תמנע
 גיר וקירטון ,חול

 5.2 780 70 850 מלחת יטבתה

מגמטיים, אבני  36 7 43829 חושתןנ
 גיר וקירטון ,חול

 8.6 600 200 800 ניקוז חסום

מגמטיים, אבני  194 29 151561 רחם
גיר, צור  ,חול

 וקירטון

 2.7 770 90 860 מלחת עברונה

מגמטיים, אבני  72 12 43000 שחורת/אמיר
 גיר וקירטון ,חול

 6.2 740 40 800 מלחת עברונה

מגמטיים, אבני  90 20 60268 רודד/נטפים
 גיר וקירטון ,חול

 4.2 840 30 880 מפרץ אילת

מגמטיים, אבני  50 10 15953 שלמה
 גיר וקירטון ,חול

 7.3 734 0 734 מפרץ אילת
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  .אגני הניקוז שנותחו בסקר המפורט מודגשים באדום) 4אגני הניקוז העיקריים בערבה (  :3מפה 
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  .1:200,000גיאולוגית מפה  ).2004( מקור המפה: המכון הגיאולוגי אגני הניקוז שנותחו בסקר המפורט מודגשים באדום). 4ערבה (ולוגיה של הליתה  :4מפה 

  
  

 חצבה
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  נחל גדרוןב המבנה הפיזי והגיאולוגיה 3.7.1

מזרחי של רכס מחמל -וזורם מחלקו הצפוני ,ונהנחל גדרון מצוי בחלק הצפוני של הערבה התיכ

ובחלקו העליון חשופים בעיקר סלעי  ,קמ"ר 155-לכיוון הערבה. גודל אגן הניקוז של נחל גדרון כ

אבני החול של תצורת חצבה וקונגלומרט  הםהסלעים השכיחים ביותר  ,משקע ימיים. במורד הנחל

  :למספר חלקים גדרון אגן הניקוז של נחלניתן לחלק את  ).5מפה ערבה (

וכיוון  3%ששיפועם מגיע עד  ,כולל ערוצי זרימה מסדר ראשון, שני ושלישי :החלק העליון •

אזור זה רוחב ו ,מעל פני הים 'מ 300-כהוא הזרימה השכיח בהם הוא מזרחה. גובה פרשת המים 

צרים רוצים הע .המוחלט של הערוץ כגובה פני הים וגובה של אזור זה, בחלקו המזרחי .ק"מ 5-כ

וגם  ,יחסית ועומק האלוביום אינו עולה על מטרים בודדים. לאורך הערוצים באפיקים הפעילים

 רטונות ישנם עצי שיטה.יעל גבי הש

ועיקר הזרימה בדגם פזרות. נחל גדרון זורם  ,שיפוע הזרימה מתון יותר :בחלקו האמצעי •

מות של פרט גדרון בתצורת ור. לצד העמק השטוח אבני חול אדוסבמקביל לנחלים משק ומ

 'מ 30שגובהם עד  ,וקונגלומרטים מלוכדים היטב של תצורת חצבה וקונגלומרט ערבה ,חצבה

מעל האפיק הפעיל. עצי השיטה פזורים בערוץ הרחב. אין עצי שיטה על גבי מפלס של טרסה 

 ).4Qמעל האפיק (טרסה  'מ 2הגבוהה עד 

עליו זורם שגדרון לכיוון מזרח. תשתית הסלע  זורם נחלשבו  :האזור שממזרח לכביש הערבה •

לצד הערוץ הנחל מכילה בעיקר את אבני החול האדומות ואת הקונגלומרטים של תצורת ערבה. 

 ישנן מניפות סחף.הפעיל 

  נחל צופרב המבנה הפיזי והגיאולוגיה 3.7.2
ח אגן ). גודל שט6מפה באזור שממערב לישוב צוקים ( ,תיכונההערבה הנחל צופר ממוקם בשולי 

כק"מ אחד הוא והמפגש ביניהם  ,קמ"ר. הנחל מתנקז אל נחל עשוש 19-כהוא הניקוז של הנחל 

מערבית לכביש הערבה. קו פרשת המים המזרחי של אגן העשוש תוחם בין נחל עשוש לנחל צופר. 

המים -והפרש הגובה באגן בין קו פרשת ,מזרח-לצפוןהוא זרימה העיקרי של הערוץ המרכזי הכיוון 

איאוקן. המוליכות ה. מרבית השטח מכוסה בסלעי קירטון, גיר וצור מגיל 'מ 200הוא  כביש הערבהל

האזור יחסית שטוח. בחלק התחתון  ,בינונית. בחלק המערבי הגבוההיא ההידראולית באגן הניקוז 

 ,. באזורים הגבוהים הסמוכים לפרשת המיםלקילומטרמעל ל תחה ברוחב שיפישנה של הנחל 

עומק האלוביום  ,על גבי משטחי סלע, לרוב נטויים. בערוצים מסדר שני עד חמישימתבצעת הזרימה 

וניתן להבחין בשרטונות. מרבית עצי  ,מטרים בודדים. הערוץ הראשי זורם בדגם פזרותבמוערך 

 ,מעוגלים- תת –מזוותים -ורק מקצתם בערוץ הפעיל. בנחל מאסף חלוקים תת ,השיטה באפיק

על פי ו ,לרוב עד מטרים בודדיםהוא גיר קירטוני וצור. עובי האלוביום בנחל  בעיקר של קירטון,

בתצפיות שדה  כנראה לכמה עשרות מטרים. ,בצורה משמעותיתבמורד העובי גדל  ה,הערכ

למרות הירידה בכמות  ,ראשוניות ניתן לקבוע שסה"כ עצי השיטה שמתו בערוץ נחל צופר קטן

כדי לשמר את כנראה הספיקו  ,שכן היו שטפונותהגשמים וה המשקעים במהלך השנים האחרונות. 

  העצים.

לאחר שמתנקז  הערוץ הראשי של נחל עשושגם נחל צופר מתנקז אל נחל עשוש. בעבודה זו נבדק 

ישנם עצי שיטה  ,המים ליד המישר ועד המפגש עם שביל ישראל-פרשת מאזור קו. אליו נחל צופר

לאורכם זורם הערוץ הראשי. נתון זה מפתיע לאור העובדה שק"מ  15-בודדים בלבד לאורך יותר מ
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קמ"ר. עיקר המדרונות והרכסים בנחל עשוש  120-כהוא נקודה זו לשאגן הניקוז של נחל עשוש עד 

 ,פקטיביות הגשם גבוההיחסית. אתלולים ושיפועי המדרונות  ,בנויים מסלעי צור, גיר וחרסית

ולא  שטפונותשנבטים חדשים נסחפים בלהניח סביר ו ,עוצמת הזרימה בערוצים גבוהה ולפיכך

כאשר  ,לאורך הנחל. רק במורד הזרימה המצליחים להתפתח. זו כנראה הסיבה למיעוט עצי השיט

מספר השיטים גדל בצורה משמעותית. לאורך הערוצים ישנם אשלים  ,הערוץ הפעיל מתרחב

 חזקים. שטפונותשכנראה עמידים יותר בפני  ,ורתמים

  נחל קטורהב פיזי והגיאולוגיההמבנה ה 3.7.3

נחל קטורה מצוי בנגב הדרומי באזור שבין מצוק ההעתקים לערבה הדרומית. חלקו העליון של הנחל 

מנקז את בקעת קטורה וזורם מזרחה, דרך מצוק ההעתקים אל הערבה. לנחל ערוץ מרכזי המגיע 

הנחל באזור זה. הנחל  באזור רמת גרופית מהווה את קו פרשת המים של 40כאשר כביש  ,מדרום

). הנחל חתור בתוך סלעי 7מפה זורם לכיוון מזרח אל נחל שעלב המתנקז לכיוון מלחת יטבתה (

. אגן הניקוז של נחל קטורה עבר שינויים חוואר וצורבעיקר גיר ומעט חרסית,  :משקע ימיים

 .ה בשולי הערבהמשמעותיים בגודלו ובכיווני הזרימה כתוצאה מפעילות טקטונית של שבירה והטיי

והוא בנוי  ,חלקיו השוניםין קיים דמיון ליתולוגי באגן בר. קמ" 33הוא נחל האגן הניקוז של  שטח

ת הניקוז בחלקים שונים של האגן. וקיימים הבדלים גדולים באופי מערכ ,בעיקרו מסלעי גיר. מאידך

  פי הערוץ:ניתן לחלק את אגן הניקוז של נחל קטורה למספר חלקים על פי או ,לפיכך

המנקז את החלק המערבי של אזור בקעת קטורה ואת הערוצים העליונים  :החלק העליון •

חלק מהפעילות ועבר הטייה לכיוון מזרח כ ,. אזור זה נוקז בעבר מערבה40בסמוך לכביש 

ולצד העמק ניתן  ,כמה מטריםהוא . עומק האלוביום ההמלח והערב- הטקטונית של בקע ים

 חה.צחיעשירים בחרסית של תצורת להבחין בסלעי משקע 

 ,המתנקז בערוץ רחב לכיוון צפון. בשוליו שכבות סלע גירניות :החלק המרכזי של רמת גרופית •

. 20%מעל ומגיעה ל ,ה יחסיתהגבו –בחלקן נטויות. אפקטיביות הגשם של שכבות סלע אלו 

 הסחף הנחלי מונח על גבי אלוביום של הקונגלומרט של רמת גרופית.

ערוץ הנחל רוחב ובו מפגש הערוצים שמגיעים ממערב ומדרום.  :הנמצא למרגלות המצוקאזור  •

ובבסיסם  ,רק כמה מאות מטרים. המצוקים בנויים מסלעי גיר של תצורת גרופיתהוא באזור זה 

 לרוב מטרים בודדים.הוא סלעי חוואר של תצורת אורה. עובי הסחף באזור זה 

ועובי הסחף כנראה כמה עשרות  ,מקילומטרוץ יותר רוחב הער :מוצא הנחל הזורם מזרחה •

מטרים. בצידי האפיק סלעים גירניים. עובי הסחף הולך וגדל לכיוון מזרח. מרבית החומר 

מעוגלים. גודל החלוקים לא אחיד וכולל גם -תת –מזוותים -חלוקי גיר תתמ מורכבהאלוביאלי 

וכמות  ,גדול אלא מתפורריםהרבה חלוקים קטנים. החוואר והחרסית לא נסחפים למרחק 

  ליחידת שטח הוא הגדול ביותר. הבאזור זה מספר עצי השיט החומר החרסיתי בסחף גדלה.

מוליכות משפיעים על ה). שיפועי הסלע 8מפה מפת שיפועים (גם הוכנה  באגן נחל קטורה

, שיפועים גבוהים (האזורים הכהים) המוליכות הגבוהה ביותרב :דראולית של הסלעיםיהה

  דראולית הנמוכה ביותר.יהמוליכות הה ,בהם ערוצי זרימהשלרוב האזורים  ,שיפועים נמוכיםוב
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  מלחת עברונהב המבנה הפיזי והגיאולוגיה 3.7.4

). המלחה מהווה את 9מפה ק"מ צפונית לאילת ( 8-12 - כ ,מלחת עברונה מצויה בערבה הדרומית

שטח המתנקז ממערב אל מלחת עברונה אליו זורמים נחלים מכל הכיוונים. גודל השבסיס הסחיפה 

קמ"ר. מרכז המלחה הוא אזור לח וחסר צומח לחלוטין. הקרקע חרסיתית ועשירה מאוד  63-כ ואה

במלחים. מלחת עברונה היא אחת משלוש מלחות הנמצאות בערבה הדרומית. פעילות של שבירה 

שמתמלאים  ,ות עמוקיםהמלח והערבה יצרה מבנה של גרבנים היוצרים למעשה בור-לאורך בקע ים

 ,ואל בסיס הסחיפה מגיעים הגרגרים הקטנים ביותר ,בסחף. הנחלים זורמים לכיוון השקעים

  אזורים: כמהממערב למלחה ניתן לחלק לתורם המים ש שטחשגודלם מספר מיקרונים. את ה

ים, יאזור זה בנוי מסלעים מגמט :אזור המצוקים והמדרונות הסלעיים שממערב למלחה .1

ואפקטיביות הגשם בו גבוהה יחסית. בחלק הנמוך יותר מצויים  ,סלעי גירמחול ואבני מ

 עצי שיטה לאורך הערוצים מסדר שלישי ומעלה.  גדליםבאזורים אלו  .מדרונות סלע

מעלות. המניפות בנויות מאלוביום ובהן  2בשיפוע ממוצע של  :מניפות הסחף לכיוון מזרח .2

 י שיטה.בהם מצויים עצשמצויים ערוצי זרימה 

המצוי בסמוך למלחה. אזור זה בנוי  ,אזור בשיפוע של פחות ממעלה אחת :שולי המלחה .3

העצים . (רצף מניפות הסחף)זהו החלק התחתון של הבאחאדה מתשתית של סחף דק גרגר. 

 באזור זה מצויים בשרטונות שגובהם מספר סנטימטרים מעל האפיק הפעיל.

  סטרילי וחסר צומח. :אזור המלחה .4

יחסית. ריכוז זה קשור כנראה  גבוה –ם המערביים של מלחת עברונה יבשולי הוז של עצי השיטהריכ

 .עילבזמינות רבה יותר של מי תהום בשולי המלחה בהשוואה לערוצי הנחלים הפעילים שתוארו ל

חול דק, חול גס וחלוקים.  :גרמניפות סחף הבנויות ממרכיבים אלוביאליים גסי גרישנן לצד המלחה 

 בקידוחים שנעשו בשולי מלחתעולה בהדרגה גודלם של הגרגרים.  ,שמתרחקים מהמלחה ככל

בסמוך לכביש הערבה, והוא הולך  'מ 80-100עברונה נמצא שעומק מפלס מי התהום הוא בסביבות 

ומפלס המים שהיה  ,עומק מי התהום מטרים בודדים ,כות האידוייבסמוך לבר. וקטן לכיוון מזרח

 'מ 5.32 עומק שללירד בכמטר וחצי,  ,מתחת לפני השטח 'מ 3.88-כ 20-מאה השל ה 60-בשנות ה

  ).5 (איור 2012בשנת 

מפלס מי תהום בקידוח ' מח עברונה 1' בשנים 1960-2012

R2 = 0.615
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  (מקור: השירות ההידרולוגי). 1220-6019' בשנים 1מפלס מי תהום בקידוח 'מח עברונה   :5 איור

  

  



   

     - 52 -

ת של הקרקע הסילטית יבוקיימת רט ,בעומקים רדודים של מטרים בודדים ועד פני השטח

בע"פ). מקור מי  ,נאורהרצל  ;2006(נאור וחובריו,  נשמרת בסדימנטים האלוביאליםה ,והחרסיתית

-ויתכן שבחלקו מזרימה תת ,שטפונותכנראה ממילוי חוזר של מי הוא התהום בעומקים הרדודים 

י במפלס המים הירידה של כמטר וחצורנוב ויהודה. כקרקעית של מים מהאקוויפרים של חבורות 

בנחלים הזורמים לכיוון המלחה ממערב  שטפונותובמספר ה ,קשורה כנראה בפחיתה בכמות הגשם

מבריכות כתוצאה מחלחול הקרקע - ישנה תרומת מים בתתשיתכן  ,מאידך. ואולי גם ממזרח

ולפיכך  ההאידוי. מי התהום הרדודים, כפי שנמצאו בקידוח בעברונה, זמינים בהחלט לעצי השיט

גם לאחר שנות יובש  ,ותת העצים בשולי המלחה קטנה בהשוואה לערוצי הנחלים בהרי אילתתמ

  רבות.

בצידה ). 2006ומקור מים אלו ממזרח (נאור וחובריו,  ,נמוכה –בשולי המלחה מליחות המים 

 50-שנות המ במעייןמליחות המים שנמדדה  .עין עברונהמעיין המערבי של מלחת עברונה ממוקם 

במהלך השנים האחרונות ). 1967(רון,  /ליטרמ"ג כלור 1,800-2,000היא  20- במאה ה 80-ה שנותועד 

בשות המעיין י. התי)Sherzer, 2010( התייבש המעיין כמעט לגמרי ומליחותו גבוהה הרבה יותר

שאיבת מי  בשלוגם  ,מעידה על ירידה במפלס מי התהום שנגרם ע"י הפחיתה בכמות המשקעים

  תהום.
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  גן נחל גדרוןם של אידרולוגיים והימאפיינים גיאולוגי: 2טבלה 

מס' 
 פוליגון

נ.צ. מרכז 
 פוליגון

מידות 
 הפוליגון

רוחב 
אפיק 

 [מ']

שיפוע 
אפיק 

[%] 

גודל אגן 
הניקוז 
 [קמ"ר]

סדר 
 אפיק

עומק 
אלוביום 

 משוער [מ']
 י אפיקמאפיינ ניקוז במעלההמאפייני אגן  מאפיינים גיאולוגיים

מיקום 
העצים 
 באפיק

1 
215686  

520267 
 20עד  10-מ 4 15.0 1.5 300 50*200

מ' של  10גבעות בגובה 
קירטון מנוחה בערוצים 

 חלוקי צור וגיר  

גבעות של קירטון מנוחה עם 
וחלוקי צור  משאשגג 

 במדרונות

אפיק פעיל לכל רוחב הערוץ עם תעלות ושרטונות 
קי צור מזוותים וגיר ס"מ. חלו 30אורכיים בגובה 

 ס"מ.  15מעוגלים עד -תת

בשרטונות 
 ובערוצים

2 
216698  

520110 
 20עד  10-מ 4 21.0 1.0 120 50*200

מ' של  10גבעות בגובה 
קירטון מנוחה בערוצים 

 חלוקי צור וגיר  

גבעות של קירטון מנוחה עם 
וחלוקי צור  משאשגג 

 במדרונות

ת ושרטונות אפיק פעיל לכל רוחב הערוץ עם תעלו
ס"מ. חלוקי צור מזוותים וגיר  30אורכיים בגובה 

 ס"מ.  15מעוגלים עד -תת

בשרטונות 
 ובערוצים

3 
218027   

519450 
 30עד  15-מ 5 25.0 1.0 350 50*200

מ' של  15גבעות בגובה 
חול אדום תצורת חצבה, 

 מ'.  7קג"ל עליון חצבה 

גבעות של קירטון מנוחה עם 
ר וחלוקי צו משאשגג 

 במדרונות

ערוץ פזרות עם שרטונות נמוכים. חלוקים עדינים 
מזוותים עד עגוליות בינונית. שרטונות אלכסוניים 

 ס"מ. 15עם חלוקים גסים עד 
 בשרטונות 

4 
220195   

521316 
 6עד  3-מ 2 0.5 1.6 35 40*250

מ' חול  5גבעות בגובה 
אדום תצורת חצבה, 

 מ'.  3קג"ל עליון חצבה 
 קטן וצר.  ערוץ מישני

ערוץ רחב ושטוח עם שרטונות נמוכים אלכסוניים. 
 ס"מ, עיגוליות בינונית. 3חלוקים חצציים בממוצע 

בשרטונות 
 ובאפיק

5 
220914  

520970 
 ערוץ מישני.   מ'.  3קג"ל עליון חצבה  35עד  20-מ 4 6.0 0.5 120 50*200

אפיק עם תעלות ושרטונות אורכיים נמוכים. 
מזוותים עד עיגוליות בינונית.  חלוקים עדינים

 ס"מ. 50עד  בשרטונות חלוקים גסים יותר
 בשרטונות

6 
221370  

520590 
 מ'.  2קג"ל עליון חצבה  36עד  20-מ 2 0.4 1.2 12 40*250

ערוץ מישני קטן ורדוד. פשט 
ערוצים שזורמים צפון 

 מזרחה

ערוץ פזרות רחב שמתפזר בהתרחבות הערוץ. עם 
 ס"מ. 40עד גובה  שרטונות ואפיקים

 בשרטונות

7 
222345  

521223 
 35עד  20-מ 5 8.0 1.2 0.55 40*250

אלוביום על תצורת 
 חצבה

ערוץ מישני קטן. גבעות 
 נמוכות של תצורת חצבה

ערוץ פזרות רחב שמתכנס עם היצרות הערוץ. עם 
ס"מ.  20אפיקים ושרטונות אלכסוניים עד גובה 

ם עם חלוקי אפיקים חוליים ושרטונות חרסיתיי
 קירטון, צור ומגמתיים.

 בשרטונות

8 
223913  

521458 
 10עד  8-מ 6 42.0 0.8 200 40*250

אלוביום על תצורת 
 חצבה

 ערוץ ראשי.
ערוץ פזרות צר עם אפיקים ושרטונות אלכסוניים עד 

ס"מ. אפיקים חצציים ושרטונות חלוקיים  30גובה 
 גסים של קירטון, צור ומגמתיים.

באפיקים 
 רטונותובש

9 
224997  

522315 
 אין 4 4.0 1.2 320 40*250

אלוביום על תצורת 
 חצבה

 ערוץ מישני רחב ושטוח. 
ערוץ פזרות רחב שמתפזר בהתרחבות הערוץ. עם 

 100שרטונות חלוקיים גסים אלכסוניים, עד גובה 
 ס"מ.

 באפיקים 

10 
225650  

522505 
 15עד  10-מ 7 46.0 3.0 60 10*100

במשקעי הערוץ חתור 
 הליסן. אלוביום

מ'  18ערוץ צר ברוחב 
 מ'.   12ובעומק 

ערוץ פזרות רחב שמתפזר בהתרחבות הערוץ. עם 
 80שרטונות חלוקיים גסים אלכסוניים, עד גובה 

 ס"מ.
 באפיק
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  צופר-גן נחל עשושם של אידרולוגיים והימאפיינים גיאולוגי: 3טבלה 

מס' 
 פוליגון

. מרכז נ.צ
 פוליגון

מידות 
הפוליגון 

 [מ']

רוחב אפיק 
 [מ']

שיפוע 
אפיק 

[%] 

גודל 
אגן 

הניקוז 
 [קמ"ר]

סדר 
 אפיק

עומק 
אלוביום 
משוער 

 [מ']

מאפיינים 
 גיאולוגיים

מאפייני אגן 
 הניקוז במעלה

 מאפייני אפיק
מיקום 
העצים 
 באפיק

1 
211920  
487800 

400*25 
  41עליון 

  37תחתון 
 39 ממוצע

0.75 7.5 4 

אין 
אלוביום. 
זרימה על 

 הקירטון

קירטון אאוקני של 
 רמת צופר

 בערוץ הראשי.
 .אפיק פעיל לכל רוחב הערוץ עם תעלות ושרטונות אורכיים נמוכים
חלוקים עדינים מזוותים עד עיגוליות בינונית. בשרטונות חלוקים 

 .גסים יותר
 בשרטונות

2 
212964  
488664 

300*30 
  30עליון 

  45תחתון 
 40 ממוצע

 'מ 2עד  4 9.0 1.5
קירטון אאוקני של 

רמת צופר עם 
 עדשות צור

 בערוץ הראשי. 
 .אפיק פעיל לכל רוחב הערוץ עם תעלות ושרטונות אורכיים נמוכים
חלוקים עדינים מזוותים עד עיגוליות בינונית. בשרטונות חלוקים 

 ס"מ. 50עד גסים יותר 
 בשרטונות

3 
213600   
487650 

300*30 
  80עליון 

  33תחתון 
 35 ממוצע

 'מ 2עד  2 1.5 1.7
קירטון אאוקני של 

רמת צופר עם 
 דרגשים

 בערוץ מישני. 
חלוקים עדינים מזוותים עד  .ערוץ פזרות עם שרטונות נמוכים

 ס"מ. 15גוליות בינונית.שרטונות אלכסוניים עם חלוקים גסים עד יע
בשרטונות 

 ובאפיק

4 
213810   
488130 

200*50 
  60ליון ע

 50תחתון 
   55ממוצע 

 'מ 3עד  4 10.0 2.0
קירטון אאוקני של 

רמת צופר עם 
 עדשות צור

 בערוץ הראשי. 
ערוץ רחב ושטוח עם שרטונות נמוכים אלכסוניים. חלוקים חצציים 

 עיגוליות בינונית ,ס"מ 3בממוצע 
 בשרטונות

5 
213950  
487940 

300*30 
 100עליון 

  58תחתון 
 70ממוצע 

 'מ 3עד  3 2.5 1.0
קירטון אאוקני של 

 רמת צופר
 בערוץ מישני. 

חלוקים עדינים מזוותים  .אפיק עם תעלות ושרטונות אורכיים נמוכים
 ס"מ. 50עד עד עיגוליות בינונית. בשרטונות חלוקים גסים יותר 

בשרטונות 
 ובאפיק

6 
214357  
488010 

200*50 
 100עליון 

  180תחתון 
 140ממוצע 

 'מ 8עד  5 12.5 0.8
קירטון אאוקני של 

רמת צופר עם 
 עדשות צור

 2התמזגות 
 הערוצים. 

עם שרטונות ואפיקים  פזרות רחב שמתפזר בהתרחבות הערוץ,ערוץ 
 ס"מ. 40עד גובה 

 בשרטונות

7 
215304  
488060 

250*50 
  250עליון 

 65תחתון 
  180ממוצע 

 'מ 10עד  3 3.0 0.8

קירטון אאוקני של 
ו רמת צופר ומעלי

חולות וקג"ל 
 תצורת חצבה

בקעה טקטונית 
רחבה בערוץ 

 מישני. 

עם אפיקים ושרטונות  יצרות הערוץ,תכנס עם הערוץ פזרות רחב שמ
ס"מ. אפיקים חוליים ושרטונות חרסיתיים עם  20אלכסוניים עד גובה 

 צור ומגמתיים. ,חלוקי קירטון
 באפיקים

8 
215530  
488590 

250*50 
  55עליון 

  35תחתון 
 45 ממוצע

 'מ 3עד  3 3.0 1.0

קירטון אאוקני של 
רמת צופר ומעליו 

חולות וקג"ל 
 תצורת חצבה

בקעה טקטונית 
רחבה בערוץ 

 מישני. 

. ס"מ 30עם אפיקים ושרטונות אלכסוניים עד גובה  פזרות צרערוץ 
 צור ומגמתיים. ,חלוקיים גסים של קירטון אפיקים חצציים ושרטונות

באפיקים 
 ובשרטונות

9 
216450  
489730 

200*50 
  200עליון 

 230תחתון 
  215ממוצע 

1.5 155.0 8 
 10-גדול מ

  'מ

קירטון אאוקני של 
רמת צופר ומעליו 

חולות וקג"ל 
 תצורת חצבה

ערוץ רחב לאחר 
התמזגות נחל 
 צופר ועשוש. 

עם שרטונות חלוקיים  פזרות רחב שמתפזר בהתרחבות הערוץ,ערוץ 
 ס"מ. 100 גסים אלכסוניים, עד גובה

בשרטונות 
גבוהים 

ובערוצים 
 המישניים

10 
217080  
490284 

200*50 
 200עליון 

  200תחתון 
  200ממוצע 

0.4 157.0 8 
 100-גדול מ

 'מ

קירטון אאוקני של 
רמת צופר ומעליו 

חולות וקג"ל 
 תצורת חצבה

ערוץ רחב לאחר 
התמזגות נחל 
 צופר ועשוש.  

עם שרטונות חלוקיים  ערוץ,פזרות רחב שמתפזר בהתרחבות הערוץ 
 ס"מ. 80גסים אלכסוניים, עד גובה 

בשרטונות 
 הגבוהים
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  גן נחל קטורהם של אידרולוגיים והימאפיינים גיאולוגי: 4טבלה 

מס' 
 פוליגון

נ.צ. 
מרכז 
 פוליגון

מידות 
הפוליגון 

 [מ']

רוחב אפיק 
 ממוצע [מ']

שיפוע 
אפיק 

[%] 

גודל אגן 
וז הניק

 [קמ"ר]

סדר 
 אפיק

עומק 
אלוביום 

 משוער [מ']
 מאפיינים גאולוגיים

מאפייני אגן 
 הניקוז במעלה

 מאפייני אפיק
מיקום 
העצים 
 באפיק

אחוז 
קולוביום 
 במדרונות

אחוז 
תמותת 
 השיטים

1 
204550  
438833 

 מ' 5-8 4 19.0 0.8 200 40*250

מ'  30מדרונות בגובה 
עם קולוביום 

ומחשופים של תצורת 
 גרופית

בערוץ הראשי. 
ערוץ שטוח עם 

 שרטונות חוליים

ערוץ ראשי של נחל קטורה עילי במורד 
מט"ש נאות סמדר. אפיק פזרות עם תעלות   

עם חלוקים עדינים מזוותים של גיר וצור. 
 שרטונות חוליים 

 10 75  בשרטונות

2 
204496  
438611 

 מ' 0-2 2 0.5 1.2 7 40*250

מ'  30מדרונות בגובה 
קולוביום עם 

ומחשופים של תצורת 
 גרופית

 בערוץ משני
ם מדרום לצפון. ערוץ חד ערוץ משני הזור

עם חלוקים עדינים מזוותים של גיר תעלתי 
 וצור. שרטונות חוליים

 40 65 בשרטונות

3 
205063   
438620 

 מ' 8-12 4 20.0 0.5 200 50*200

מ'  30מדרונות בגובה 
עם קולוביום 

ומחשופים של תצורת 
 רופיתג

בערוץ הראשי. 
ערוץ שטוח עם 

 שרטונות חוליים

ערוץ ראשי של נחל קטורה עילי במורד 
מט"ש נאות סמדר. אפיק פזרות עם תעלות   

עם חלוקים עדינים מזוותים של גיר וצור. 
 שרטונות חוליים 

בשרטונות 
 33 80 ובאפיק

4 
207150   
437750 

 מ' 10-20 4 24.5 3.0 200 50*200
, תצורות אורה

וגיר  קירטון מנוחה,
 מאובנים גרופית

בערוץ הראשי 
מתחת למפל נחל 

 קטורה

גסים  בערוץ הראשי פזרות רחב עם חלוקים
 ס"מ  100מזוותים עד - ועדינים תת

באפיק 
 50 92 ובשרטונות

5 
206590  
436570 

 מ' 8-12 3 1.8 2.0 20 40*250
תצורת גרופית ואורה 

משופעות נוחתת אל 
 הערוץ

י זורם בערוץ מישנ
 מדרום לצפון

אפיק חד תעלתי עם חלוקים עדינים 
מזוותים עד תת מעוגל. שרטונות  צד 

 50עד אורכיים נמוכים חלוקים מזוותים 
 ס"מ.

בשרטונות 
 80 95  ובאפיק

6 
206556  
435770 

 מ' 5-8 4 0.8 2.0 15 40*250
תצורת גרופית ואורה 

משופעות נוחתת אל 
 הערוץ

 2התמזגות 
 הערוצים

. חלוקים מזוותים אחד מתפצל לפזרותאפיק 
 שרטונות חרסיתיים. עד תת מעוגל.

 90 95 בשרטונות

7 
207650  
436800 

 מ' 20-40 5 26.0 3.0 200 50*200
תצורות אורה, 
וגיר  קירטון מנוחה,

 מאובנים גרופית

ערוץ ראשי רחב עם 
 מבנה פזרות

עוגלים. ערוץ פזרות רחב עם חלוקים מ
 .מעוגלים-ם תתבשרטונות חלוקים גסי

בשרטונות 
 50 98 ובאפיק

8 
207368  
436476 

 מ' 20-30 6 28.0 2.4 400 40*250
תצורות אורה, 
, וגיר קירטון מנוחה

 מאובנים גרופית

ערוץ ראשי רחב עם 
 מבנה פזרות

עם אפיקים ושרטונות  צרערוץ פזרות 
. אפיקים ס"מ 30אלכסוניים עד גובה 

ל חלוקיים גסים ש חצציים ושרטונות
 צור ומגמתיים. ,קירטון

בשרטונות 
 40 98 ובאפיק

9 
207443  
435480 

 מ' 5-8 3 1.0 1.2 60 40*250
תצורות אורה, 
, וגיר קירטון מנוחה

 מאובנים גרופית

ערוץ מישני צר  עם 
 מבנה פזרות

בהתרחבות הערוץ. ערוץ פזרות צר שמתפזר 
-זוויתיים עד תת-באפיק חלוקים תת

וקיים גסים מעוגלים עם שרטונות חל
 אלכסוניים.

 80 95 בערוץ

10 
208062  
435811 

 מ' 20-40 6 33.8 2.5 400 50*200
אורה, תצורות 

, וגיר קירטון מנוחה
 מאובנים גרופית

ערוץ ראשי רחב עם 
 מבנה פזרות

עם חלוקים בינוניים  ערוץ פזרות ראשי
 מעוגלים. שרטונות עם חלוקים גסים. 

באפיקים 
 50 95 ובשרטונות
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  אזור מלחת עברונהם של ידרולוגיים והימאפיינים גיאולוגי: 5לה טב

מס' 
 פוליגון

נ.צ. 
מרכז 

 פוליגון

מידות 
 הפוליגון

רוחב אפיק 
 ']מ[ממוצע 

 שיפוע
אפיק 

]%[ 

גודל אגן 
 הניקוז

 ]קמ"ר[

סדר 
 אפיק

עומק אלוביום 
 משוער

 מאפיינים גיאולוגיים
מאפייני אגן הניקוז 

 להבמע
 מאפייני אפיק

מיקום 
העצים 

 בערוץ

1 
198990  

398435 
 מאות מטרים 2 4.0 1.5 35 50*200

ערוצי פזרות רדודים 
 .בשולי מלחת עברונה

 אלוביום בלבד מכילים

ניקוז של נחל עברונה. 
קים וולקנים, אבני חלו

  יחול ומשקע ימ

ערוצי פזרות הזורמים מזרחה למרכז המלחה. חלוקים 
חול ומשקע ימי.  ,ינים של מגמתייםבינוניים ועד

 ס"מ.   30שרטונות בגובה 
 בשרטונות

2 
199405  

398270 
 מאות מטרים 2 5.0 1.5 25 50*200

ערוצי פזרות רדודים 
 .בשולי מלחת עברונה

 אלוביום בלבד מכילים

ניקוז של נחל עברונה. 
קים וולקנים, אבני חלו

  יחול ומשקע ימ

מרכז המלחה. חלוקים ערוצי פזרות הזורמים מזרחה ל
חול ומשקע ימי.  ,בינוניים ועדינים של מגמתיים

 ס"מ.   30שרטונות בגובה 
 בשרטונות

3 
199670   

398060 
 מאות מטרים 2 13.0 1.5 0 50*200

ערוצי פזרות רדודים 
 .בשולי מלחת עברונה

 אלוביום בלבד מכילים

ניקוז של נחל עברונה. 
קים וולקנים, אבני חלו

  יימחול ומשקע 

ערוצי פזרות הזורמים מזרחה למרכז המלחה. חלוקים 
ל ומשקע ימי. חו ,בינוניים ועדינים של מגמתיים

 ס"מ.   10שרטונות בגובה 
 בשרטונות

4 

200430

0   

397914 

 מאות מטרים 3 19.0 1.0 30 50*200
ערוצי פזרות רדודים 
 .בשולי מלחת עברונה

 אלוביום בלבד מכילים

ה. ניקוז של נחל עברונ
קים וולקנים, אבני חלו

  יחול ומשקע ימ

עם חלוקים  ,חרסיתי זורם מצפון לדרום-יק חוליאפ
 ס"מ  30שרטונות בגובה  .עדינים

 בשרטונות

5 
200735  

397633 
 מאות מטרים 4 29.0 1.0 15 50*200

ערוצי פזרות רדודים 
 .בשולי מלחת עברונה

 אלוביום בלבד מכילים

ניקוז של נחל עברונה. 
ים וולקנים, אבני קחלו

  יחול ומשקע ימ

עם חלוקים  ,חרסיתי זורם מצפון לדרום-יק חוליאפ
 ס"מ  30שרטונות בגובה  .עדינים

 בשרטונות

6 
199570  

394750 
 מאות מטרים 2 7.0 1.0 20 50*200

ערוצי פזרות רדודים 
 .בשולי מלחת עברונה

 אלוביום בלבד מכילים

ניקוז של נחל צפונות. 
ים, אבני קים וולקנחלו

  חול ומשקע ימי

ערוצי פזרות הזורמים מזרחה למרכז המלחה. חלוקים 
חול ומשקע ימי.   ,בינוניים ועדינים של מגמתיים

 ס"מ.  15שרטונות בגובה 
 בשרטונות

7 
200004  

394609 
 מאות מטרים 2 48.0 0.4 0 40*250

ערוצי פזרות רדודים 
 .בשולי מלחת עברונה

 אלוביום בלבד מכילים

נחל צפונות. קוז של ני
אבני  חלוקים וולקנים,

  חול ומשקע ימי
 בשרטונות גלוני חול וסילט שנעצרים בשיחים. .אזור שולי המלחה

8 
198913  

393967 
 מאות מטרים 2 8.0 3.5 20 50*200

ערוצי פזרות רדודים 
 .בשולי מלחת עברונה

 אלוביום בלבד מכילים

ניקוז של נחל עמרם. 
בני קים וולקנים, אחלו

  יחול ומשקע ימ

ערוץ פזרות רדוד עם אפיקים ושרטונות אלכסוניים עד 
 ס"מ.  15גובה 

 בשרטונות

9 
199240  

393707 
 מאות מטרים 2 9.0 2.0 22 50*200

ערוצי פזרות רדודים 
 .בשולי מלחת עברונה

 אלוביום בלבד מכילים

ניקוז של נחל עמרם. 
חלוקים וולקנים, אבני 

 חול ומשקע ימי

בהתרחבות הערוץ. באפיק פזרות צר שמתפזר ערוץ 
מעוגלים עם שרטונות - זוויתיים עד תת-חלוקים תת

 חלוקיים גסים אלכסוניים.
 בשרטונות

10 
198458  

391810 
 מאות מטרים 2 6.0 2.5 400 50*200

ערוצי פזרות רדודים 
 .בשולי מלחת עברונה

 אלוביום בלבד מכילים

ניקוז של נחל שחורת. 
אבני  ים,קים וולקנחלו

  חול ומשקע ימי

ערוצי פזרות רדודים הזורמים מזרחה למרכז המלחה. 
חול ומשקע ימי.   ,חלוקים בינוניים ועדינים של מגמתיים

 ס"מ.   15שרטונות בגובה 
 בשרטונות
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מופיעים גם ממצאי סקר הזוחלים שנערך באגן  במפה זו ם בצבע כתום.הפוליגונים של המיפוי המפורט מופיעים במלבני 10 אגן הניקוז של נחל גדרון.  :5מפה 
  הניקוז של נחל גדרון.

  

חצב
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  הפוליגונים של המיפוי המפורט מופיעים במלבנים בצבע כתום. 10 .)עשושנחל  –צופר (במורד אגן הניקוז של נחל   :6מפה 

 חצבה
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  הפוליגונים של המיפוי המפורט מופיעים במלבנים בצבע כתום. 10 אגן הניקוז של נחל קטורה.  :7מפה 
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ה זו מופיעה גם שכבת אחוז כיסוי של במפ הפוליגונים של המיפוי המפורט מופיעים במלבנים בצבע כתום. 10 מפת שיפועים באגן הניקוז של נחל קטורה.  :8מפה 
  עצי שיטה במיפוי בחישה מרחוק (ראה פירוט בפרק ו' להלן).
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  הפוליגונים של המיפוי המפורט מופיעים במלבנים בצבע כתום. 10 אגן הניקוז של אזור מלחת עברונה.  :9מפה 

  

 חצבה
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  ר הגיאוהידרולוגי: הסקדיון ומסקנות 3.8
. עצים מעטים גדלים שטפונותרק לאורך האפיקים הפעילים בזמן עצי השיטה מצויים כמעט 

כמות במדרונות ובסביבות מאוד ייחודיות (כמו כיסי קרקע בסמוך למשטחי סלעי גיר נטויים). 

רים ובמרחק של כמה מאות מטואדיות, ובמניפות הסחף הפעילות שב המצוי הגדולה  של עצי שיט

. המים שטפונותב הקיימת תלות מוחלטת של עצי השיט המלחות בערבה הדרומית. יממרכז

. ניתן שטפוןהמחלחלים בערוצים הם המים הזמינים לשיטים לתקופה של חודשים ואף שנים לאחר 

יש צורך בלימוד מכלול רחב של  ,לקבוע שעל מנת לנתח נכון את תמונת המצב הגיאוהדרולוגית

ים הן במאפייני הגשמים במרחב, הן במאפיינים של אגן הניקוז והן במאפייני תחומים הקשור

ומהו ההסבר הנכון  ,לוקחים את המים החשוב לבחון מהיכן עצי השיט ,הערוצים הפעילים. כמו כן

-30יתה פחיתה של יה 1993-2009השנים  במהלךלכך שחלקם שורדים גם בעקבות מספר שנות יובש. 

פחיתה זו גרמה לתמותה חלקית של שיטים ולהרעה במצבם של עצים  .שטפונותבכמות ה 50%

יתה התחדשות בערוצי יה אך ,תהדרומי ערבהתה כלל התחדשות בישנים אלו לא היבאחרים. 

גבוהה יותר.  שטפונותותדירות ה גבוהה יותר,כמות המשקעים שם הנחלים שמאזור הפארן וצפונה, 

בערבה ובשוליה ניתן למיין לשלוש  טפונותשאת הגורמים המכתיבים את התפתחותם של 

  קטגוריות:

  .תפרוסת הגשם בזמן ובמרחבא. 

  .מאפייני השטח שתורם מים באגן הניקוזב. 

  .בהם גדלים עצי השיטהשני הערוצים מאפייג. 

בהשפעת גורמים שונים הקשורים באגן הניקוז (גודל האגן, המסלע, הסידוק  עיקר העבודה התמקד

בהם מצויים עצי השיטה (עומק הערוצים, רוחב הערוצים, שערוצי הנחלים יון אפבו ,והשיפועים)

מפורט בנחלים קטורה, צופר וגדרון  ניתוחפוע הנחל). העבודה כללה ירוחב הזרימה הפעילה וש

שבהם  ,הנחל לאורךמייצגים פוליגונים  10גני הניקוז נבחרו ובשולי מלחת עברונה. בכל אחד מא

בלתי תלוי בסקר (באופן  הערכהגם  הבוצע. בנחל קטורה שהוגדרו מטריםפרהאפיון על פי  בוצע

הסקר עיקרי הממצאים של לסיכום,  בכל פוליגון. האחוז תמותת עצי השיטשל  )הצומח

  היו: הגיאוהידרולוגי

וזאת  ,עצי השיטה נותרים במצב סביר גם לאחר רצף של שנות יובשבנחלים צופר וגדרון מרבית . א

ות העובדה שיש לשורשים שלהם מים זמינים. עומק השורשים הוא מטרים בזכככל הנראה 

והם המים  ,נלכדים מים בעדשות של חרסית באזור בית השורשים שטפונותוסביר שב ,בודדים

בנחלים אלו היה גדול באופן משמעותי  שטפונותהזמינים לעץ גם לאחר מספר שנות יובש. מספר ה

  שזוהי הסיבה העיקרית להבדלים בין הנחלים.להניח וסביר  ,ממספרם בנחל קטורה

אולם הסדימנטים דקי הגרגר,  ,בשולי מלחת עברונה אין אומנם אופק רציף של מי תהום רדודים. ב

מים. כמו מהם וכנראה ששורשי השיטים יכולים לינוק  ,רטובים –סילטי וחרסיתי  ,בגודל חולי

  .הזמינים לשיטים עונים כיסי מיםתכן שיש באזור זה אופקים חרסיתיים שעליהם שיי ,כן

. בעשורים האחרונים תהוםהבמפלס מי  'מ 10-צפון למלחת יטבתה חלה ירידה של כממערב ומ. ג

מצב העצים  ,פחיתה בכמות הגשם. למרות ירידה זויחד עם  ,מיםיתר של ה זאת בעקבות שאיבת

שיעור התמותה לא ו ,סביר –ביערות יטבתה הדרומיים, הממוקמים משני צידי כביש הערבה 

רטיבות היחסית של הקרקע הגבוה. בהחלט יתכן שעצי השיטה מצליחים גם כאן לנצל את 

  .ים חרסיתייםאופקוכיסים של מים שנותרו על גבי 
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מתחדשים הם רק מים של אקוויפר המילוי ה ,המים בנחלים שבשולי הערבה הזמינים לעצים. ד

בהם עצי השיטים מוגדרים כיערות שוכך בנחלים  ,רה. כך בנחלים גדרון, צופר וקטושטפונותבזמן 

בערוצים  שטפונותהגורמים ל סופות הגשם ומאפייני אגן הניקוז יהל. בנחלים אלו מיקום ועוצמת

הם המכתיבים את כמות המים שזורמת באפיקים. זמינות המים  ,בהם ממוקמים עצי השיטיםש

בו ששנים תלויה במאפייני האלוביום ועומדים לרשות העצים לאורך  שטפונותהנותרים אחרי 

מי תהום  הםבשולי המלחות חלק מהמים בעומק רדוד  ,ממוקמים שורשי העצים. לעומת זאת

ורנוב ויהודה. מי התהום רדודים יותר ולכן גם זמינים בחלקם לעצים. אולם כמהאקוויפרים של 

בשות ישגורמת להתי ,מי התהום במפלסיחשוב לציין שגם באזורים אלו חלה ירידה משמעותית 

  של חלק מהעצים.

(נמצא מחוץ לתחום סקר הערבה, אך היות שבוצעה בו עבודה גיאוהידרולוגית, בנחל שלמה   ה.

לא נמצאה השפעה חד משמעית למאפייני אגן ) 9.1נספח מוצגים ממצאי העבודה בו בקצרה. ראה 

ובהק היחיד שעלה . הממצא המהמצבם של עצי השיט עלהניקוז (מסלע, שיפועי מדרונות) 

אחוז תמותת בה ו ,בה בעיקר סלעים מותמרים מאוד סדוקיםשבחלקה  הואבמסגרת מחקר זה 

  ).(בנחל צפחות 90%מעל היה העצים 

במרבית חלקות המדידה בנחל שלמה קיימת שונות רבה במצבם של העצים. כלומר באותה חלקה ו. 

וגודל האגן, קיימת שונות רבה במצב שבה יש לכל העצים אגן ניקוז זהה, על פי הליתולוגיה 

 ,העץ עליו גדלשעל מצב העצים הוא המצע  שהגורם העיקרי המשפיע הניחהעצים. לפיכך נכון ל

ונוכחות  ,בו ממוקמים השורשים של העציםששהוא לרוב אלוביום. החתך האלוביאלי באזור 

ם שיכתיבו את הם כנראה הגורמים העיקריי ,שכבות חרסיתיות אטימות למים בעומק רדוד

מאפייני הערוץ בכל נקודה  ,את מצב עצי השיטה. כלומר –זמינות המים לשורשים ובהתאמה 

  מצבם של עצי השיטה.את לאורך האפיק הם הגורמים העיקריים המכתיבים 

  וניטור המלצות להמשך מחקר 3.9
וכדי  ,ביחס למאפייני האלוביום המומלץ לערוך לימוד כולל של בית השורשים של עצי השיטא. 

של עדשות חרסיתיות  ןהאם אכן נוכחותמהו עומק שורשי השיטים? : לענות על השאלות הבאות

? מהי מידת ההתפרסות לרוחב של שטפוןמים זמינים לעצים גם מספר שנים אחרי  תמאפשר

. במקביל לאיתור ' לפחותמ 6מחפרון היורד עד לעומק של  השורשים? לימוד זה כולל עבודה עם

ש צורך בביצוע חתך עמודי מסודר של השכבות השונות על מנת לאתר עדשות חרסית י ,השורשים

שאר בחיים גם לאחר מספר שנות יובש. ילעצים לה םהמאפשרי ,הקרקע-או גורמים אחרים בתת

בין עצים  'תחרות'נושא של הלימוד מפורט של בתי שורשים של עצים שכנים יכול לסייע בהבנת 

  .שכנים על משאב המים

גדעון וינטרס ד"ר בעזרת שיתוף פעולה עם  ,הקרקע הרדוד-הערכת כמות המים בתתמוצע לבצע ב. 

ש מעבדה עם מכשיר שיכול ישלו  –ר אלכס פרומן מהטכניון וד" ,המלח והערבה- ממרכז מדע ים

 Electronical Resistivety(הקרקע הרדוד ע"י מיפוי של התנגדות חשמלית -למפות מים בתת

Tomography – ERT.(  

דראולית ואפקטיביות הגשם בשולי הערבה. לשם ימומלץ לערוך לימוד מפורט של המוליכות ההג. 

ולצידם מדי גשם. בערוצים יש למקם מדי זרימה.  ,גבי מדרונות לכך יש למקם חלקות מדידה ע

מאוד מועט ים בו מידע ינגר במדבר צחיח קיצון (נושא שק-תונים אלו יסייעו בהבנת יחסי גשםנ
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נגר בסלעים שונים -שבה ניתן לבחון את יחסי הגשם ,מנעום). ניטור זה נכון לעשות בבקעת תכי

ובערוצים פעילים באזורים שונים בבקעה (חלקות ניסוי  ,ובשיפועים שונים על גבי מדרונות

מצא המימון להמשך יואנו מקווים שי ,כתחילתו של מחקר זה 2012ראשונות הוקמו במהלך שנת 

יתבצעו בחלקות אלו  ,רועי גשם טבעייםיולא יהיו באזור תחנות המחקר די א המחקר. במידה

  ניסויי המטרה).

 שטפוןרועי ילעשות מחקר מעמיק בנושא ההתחדשות לאחר איש  ,בפוליגונים בנחלים שנבדקוד. 

. זאת על מנת לענות על השאלה: )'חילופי דורות'בחלק מהנחלים נערכו תצפיות ראשונות לבחינת (

 'תיקיםוהו'עצים הצעירים שורדים בזכות גמישות אפשרית של השורשים? או שמא האם ה

  .שורדים כי יש להם שורשים עמוקים יותר

ל מפלס מי התהום. ירידה נוספת שיש לקיים ניטור מפורט  ,יטבתה ועברונה ה. בשולי מלחות

 40-היה לפני כמהמפלס ש 'מ 10במפלס המים עלולה לפגוע בעצים. המפלס הנוכחי, הנמוך בעד 

 ו תהיה פגיעה משמעותית הרבה יותרשמתחתי ,'אדום התחתוןהקו ה' שמהווהבהחלט יתכן  ,שנה

יש לקיים את  ,כיוון שחלק משינוי המפלס קשור בשאיבת מים בקידוחים סמוכיםמבעצים. 

  .נוספת תהיה ירידת מפלסשהניטור ולהתריע במקרה 

(יוצא  ת האתרים הנחקרים ע"י ד"ר בני שלמוןבשבע טווח ארוךיש להמשיך ולבצע ניטור ו. 

 :נחלים נוספים ביערות יהל 3-ב טווח ארוךמומלץ להתחיל בניטור  ,. כמו כןלגמלאות בקרוב)

יוכל  ארוך טווח. ניטור באזור זה שהם הנחלים הגדולים והמשמעותיים ,זפון, יעלון ושיטהיש

 30כך יש לקבוע חלקות בגודל של  לסייע בהבנת השינויים החלים לאורך זמן ובהתאמה. לשם

דונם, לסמן את העצים ולבצע מעקב פעמיים בשנה. יש למקם  10עצים בכל חלקה או בשטח של 

וכן לקיים מדידה של מים בקרקע בעומקים רדודים  ,שטפונותבנחלים אלו מדי זרימה של 

  במקביל למעקב אחר מצב השיטים.

 ממצאים ומצאנ בשטח. אינה ברורה די צרכה העצים ותמותת ערוציםה סדרי בין קשרה תיסוגי  ז.

 ניתן מסוימים בנחלים. חיובימתאם  – ובאחרים שלילי מתאם קיים הנחליםמ בחלק סותרים:

 בבדיקת להמשיך נכון ,לפיכך. העצים במיקום גם כנראה הקשורים 'דורות חילופי' שישנם לקבוע

  .שנבדקו לאלו נוספים באגנים זה נושא

 גם העובדת ירדנית חוקרת -  Dr. Linah Ababnehעם נערכו בשיתוףש ראשונות תתצפיו פי על  ח.

 במידה. דנדוכרונולוגי במחקר ההשיט עציגיל  על נתונים לקבל סיכוי יש ,קורנל באוניברסיטת

התהליכים הדמוגרפיים  בהבנת מאוד יעזורש ,זה נושא לעומק לבחון ניתן יהיה ,לכך מימון וימצא

 .שיטיםב
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  מטרת הסקר הבוטאני  4.1

 ראשוני:בוטאני סקר  4.1.1
ה כללית של עצי השיטה נתונים לצורך קבלת תמונ הייתה לאסוף מטרת הסקר הבוטאני הראשוני

בשילוב עם ), 2003(רון וחובריה,  ון דש"אלפי הגבולות שהוגדרו בסקר הערבה של מכבכל הערבה, 

חישה המיפוי האוטומטי באמצעי  מודלכיול צורך לי ע"י קק"ל, הגבולות שהוגדרו לסקר הנוכח

  היו:לאיסוף המאפיינים שהוגדרו . , ובחינת רמת הדיוק של ממצאי המודלמרחוק

  תיחום דגמי התפוצה של שלושת מיני השיטה בערבה.  א.

 מיני השיטה, ושל מינים אחרים (תחת קטגוריה 3בכל אחד מבתי הגידול, מהי ההתפלגות של   ב.

  אחת, ללא פירוט ברמת המין של עצים שאינם שיטים).

בחלוקה לכל אחד ממיני השיטה, בכל אחד מבתי הגידול, מהי התפלגות הגדלים של העצים,   ג.

  .גודל של קוטר נוף העץלקטגוריות 

עבור כל מקבץ עצים המופיע בתצלום האוויר, שבו מופיעים עץ שיטה אחד או יותר (פוליגון),   ד.

  להפריד בין העצים, מהי ההתפלגות של מספר העצים במקבץ. ללא יכולת

לכל אחד ממיני השיטה, בכל אחד מבתי הגידול, מהי הפרופורציה של העצים אשר מתחתם   ה.

, המזוהים בחישה מרחוק )מ' ומעלה 1עם עלווה ירוקה בקוטר של ( מתקיימים שיחים חיים

  יה חיה.כצמחי

חד מבתי הגידול ובכל אחד מהגדלים, מהי הפרופורציה של עבור כל אחד ממיני השיטה, בכל א  ו.

העצים הנמצאים במצב חי (ניתן לראות עלווה), מת, או יבש (ללא עלווה, אך לא ניתן לקבוע 

 בוודאות שהעץ מת לחלוטין, וקיים עדיין סיכוי שיתאושש).

  מפורט:בוטאני סקר  4.1.2
  :פות גם לשלב זה, היומטרות הסקר המפורט, בנוסף למטרות הסקר הראשוני שהיו תק

  בשטחים שנבחרו לסקר המפורט. לדיגוםמצאי כל מיני הצמחים בפוליגונים  ודעית  א.

בוטאני של בתי לצורך אפיון  וחלוקה ליחידות צומח מפורטות,ע תרשימי צומח מפורטים וציב  ב.

  הגידול של השיטים.

  מיפוי עצי שיטה בודדים בשטחים נבחרים.  ג.

ים, כולל הפרות וחסימות של ערוצי הזרימה המזינים את הצומח באזורים מיפוי שטחים מופר  ד.

  בהם מזוהה עקה לעצים.שנבחרים, תוך התרכזות באזורים 

  הגדרת מדדים לקביעת הערכיות הבוטאנית של יחידות הנוף.על סמך המטרות הללו,   ה.

  ובערבה בנגב השיטה עצי –רקע   4.2

 .מינים 1300-כ המונה ,Acacia ולסוג) Mimosaceae( המימוזיים למשפחת משתייכים השיטה עצי

יחולק למספר הסוג שוכנראה הויכוח על החלוקה הטקסונומית של הסוג מתמשך שנים רבות, 

). Smith & Figueiredo, 2011מינים ( 163ויכילו  Vachelliaכשהמינים באזור שלנו יקראו  ,סוגים

 מצויים םמינימה כמחצית. טרופיים-וסוב טרופיים באזורים בעיקרשל עצי השיטה  תפוצתם

 נפוצים נוספים מינים 129-ו ,הטרופית באמריקה מצויים האחרים המינים מרבית, באוסטרליה

 acac היוונית מהמילה נגזר הסוג שם מקור). Coe & Beentje, 1991; Kennenni, 1991( באפריקה

 באפריקה שמקורם המינים את רבעיק מאפיינים הקוצים). 1988, כפכפי( קוץ או חוד שפירושה
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 העלה במבנה מזו זו הנבדלות, התפתחות מוקדי בשני שמקורן קבוצות לשתי נחלק הסוג. אמריקהבו

  :)10(מפה 

 דרום, אפריקה – תפוצה. קוצים בעלי מרביתםש, פעמיים מנוצה – מורכב עלה בעלי שיטה עצי •

 .הטרופית ואמריקה אסיה מזרח

. הפטוטרת של בהתרחבות אלא ,אמיתי בעלה מדובר לא עשהלמ. פשוט עלה בעלי שיטה עצי •

 . השקט האוקיינוס ואיי מדגסקר, אוסטרליה – תפוצה. פילוד מכונה כזה עלה

  
 העלה במבנה הנבדלות הקבוצות שתי לפי חלוקה. Acacia הסוג של עולמית תפוצה מפת  :10מפה 

  .)1983 ,ואור שמידע(
  

 והם ,אפריקה ממרכז המינים ארבעת כל של מקורם. שיטים מיני ארבעה טבעי באופן גדלים בארץ

 מלבינה שיטה – תיכוני-הים בחבל גדל בלבד אחד מין ,מתוכם. קוצים ובעלי עלים מנוצי

)Faidherbia albida( ,שיטה :ישראל של המדברי בחבל מצויים המינים שארו ) סלילניתAcacia 

raddiana ,(שיטה סוככנית )Acacia tortilis (הנגב ושיטת )Acacia pachyceras .(מיניםשלושת הב 

- א גור באזור בירדן גדל, )Acacia laeta( רעננה שיטה – נוסף מין. העבודה הנוכחית תמקדת לוהל

  .בישראל נמצא לא הוא אך, המלח-ים בדרוםש סאפי

  :ב מתאפיינים ישראל של המדברי החבל של השיטה מיני שלושת

  בעלי עלעלים קטנים פעמיים ומנוצים ורכביםמ עלים •

 קוצניים לוואיה עלי •

 בהיר צהוב וצבעם ,מיניים-דו, זעירים פרחיםה •

 מהכותרת ובולטים חוט דמויי אבקניםה •

 ומוארכים מפורצים כותרת עלי 4-5 ישנם •

 פרחים 50-כ מצטופפים תפרחת בכלו, כדוריות בתפרחות ערוכים הפרחים •

 שיניים שחמ בעל פעמון דמוי הגביע •

 קשוות שתי לאורך הנפתח גלדני תרמיל הוא הפרי •

  קשה קליפה ובעלי חלקים, פחוסים הזרעים •
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  ):11, מפה 6, איור 6(טבלה  ובערבה בנגב המצויים השיטה ינימ תיאור 4.2.1

  )Acacia raddianaשיטה סלילנית (  א.

 זרנג שםה. העליון בחלקו ומתפצל יחיד – הגזע צורת את מתאר המיןהמדעי של  שםה •

  ). 1988, כפכפי( מקרין שפירושה, radi – הלטינית מהמילה

  .'מ 4-6: העץ גובה •

  .מחוספסת וקליפתו אדמדם- חום צבעו. , בדרך כלליחיד גזע בעל •

  .שטוחה לרוב העליון ובחלקה רגולרית לא, מעוגלת הצמרת •

 ;מ"ס כחצי עד מגיע שאורכם ומאונקלים קצרים – קוצים סוגי שני בעל, קוצני העץ •

  .מ"ס 6-כ עד שאורכם וישרים רוכיםאו

 רחק העלעל. עלעלים זוגות 5-12 סעיף כל על. הסתעפויות שש בעלי פעמיים מנוצים העלים •

  .מ"ס 3-4.5 כולו העלה אורך. מ"מ 2-7 ואורכו ,וחלק

 עוקץ על אחת כל הנישאות תפרחות כדוריות 1-4 -ב מקובצים הם. וצהובים קטנים הפרחים •

  .אחד עלי עמוד ובעל בולטים אבקנים בהמרו הפרח. העלה בחיק

 ובמקרים התחתונה להסתעפות מתחת, העלה פטוטרת על נמצאת פרחית-חוץ צוף בלוטת •

  . הסתעפויות זוג כל בין רבים

 ועם ירוק צבעו תחילה. מ"ס 3-5 התרמיל סליל קוטר. פעמיים או פעם ומסולסל צר התרמיל •

  .חום נעשה הוא ההבשלה

  .נובמבר עד מיוני – בסתיוו בקיץ מתרחשת הפריחה •

 הוא – חודשים כשמונה נמשכת הפרי התפתחות. פירות חונטים נובמבר- אוקטובר פרחי רק •

  .העץ מן נושר ואז יולי-ביוני מבשיל

  .נובמבר עד מאוגוסט העלים לבלוב •

  .אוגוסט-יולי במהלך בקיץ מתרחשת השלכת •

, יריה'אלג, מרוקו, מצרים, ערב האי- חצי, בירדן נפוץ. סודני מדברי מין :בעולם תפוצה •

  .ואוגנדה קניה, אד'צ, ניגריה צפון, סודן, מאוריטניה, סנגל, לוב, תוניס

 של רחב לטווח בעמידות הניחן, ביותר הרחבה התפוצה בעל השיטה מין :בארץתפוצה  •

 נפוץ. מדבר ובנאות בשקעים, חם מדבר בוואדיות צומח הוא. טופוגרפי ורום טמפרטורות

-ים ובאזור התחתון הירדן בעמק, ובמרכזו בצפונו, הנגב במערב גם אבל ,בערבה בעיקר

 ברום ,יריחו שליד סולטן-א עין ליד מצויה) ובעולם בארץ( ביותר הצפונית השיטה. המלח

 לחירבת מדרום, פורה שמורת ליד נמצא בנגב ביותר הצפוני העץ). 1974, קרשון' (מ -210 של

  ).1983, ואור שמידע( מאחז
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  )Acacia tortilis( טה סוככניתשי  ב.

 tortנגזר מהמילה הלטינית  שםהפרי המסולסל. ה המין מתאר את צורתהמדעי של שם ה •

  ).1988שזור או מפותל (כפכפי,  –שפירושה 

  .'מ 2-4גובה העץ:  •

  אדמדם וקליפתם חלקה.-הגזע מתפצל בבסיסו למספר גזעים. צבעם חום •

  הצמרת שטוחה בחלקה העליון. •

זוגות עלעלים.  10- הסתעפויות. על כל סעיף כ 4-8ם, מנוצים פעמיים בעלי העלים קטני •

  ס"מ. 1-3מ"מ. אורך העלה כולו  1-2העלעלים שעירים ואורכם 

  הפטוטרות והענפים הצעירים שעירים. •

תפרחות כדוריות, הנישאות כל אחת על עוקץ  1-4 -הפרחים בעלי צבע צהוב. הם מקובצים ב •

  ובעל עמוד עלי אחד.  ,אבקנים דקים הבולטים מהכותרתבחיק העלה. הפרח מרובה 

  פרחית נמצאת בבסיס פטוטרת העלה, קרוב לחיבור לענף.- בלוטת צוף חוץ •

 1-2.5התרמיל שעיר, צר ומסולסל פעם אחת עד שלוש פעמים. קוטר סליל התרמיל הוא  •

  .חום נעשה הוא ההבשלה ועם ירוק צבעו תחילהס"מ. 

  .אוגוסט עד יממא – בקיץ מתרחשת הפריחה •

  הפרי חונט ומתפתח מיד עם סיום הפריחה, בין יולי לאוגוסט, מבשיל ונושר מן העץ. •

  .נובמבר עד מאוגוסט העלים לבלוב •

  .אוגוסט-יולי במהלך בקיץ ומתרחשת מלאה או חלקית השלכת •

, ערבהאי -חצי, בירדן נמצא. אפריקה למזרח חדירה עם ני,סודמין מדברי  :בעולם תפוצה •

  .וקניה חבש, סודן, מצרים

. צנועות מים דרישות ובעל גבוהות בטמפרטורות עמיד – ביותר המדברי המיןתפוצה בארץ:  •

 ממספר יותר לא הערבה משולי מתרחקו, והיבש החם הערבה לעמק מוגבלת תפוצתו

 'מ 120-כ של בגובה הנמצאת), ליהל צופר בין( הגבוהה הערבה אזורמ נעדר. קילומטרים

 ובעולם בארץ ביותר הצפוניים הפרטים. גדי עין אזור עד הבקע בצפון פוץנ. הים פני מעל

  .קנהעיינות ו סמר נותיעי באזור נמצאים
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 )Acacia pachycerasשיטת הנגב (  ג.

  .'מ 8-12גובה העץ:  •

  אדמדם.-אך מתפצל קרוב לפני הקרקע. צבעו אפור ,הגזע יחיד •

  הצמרת לא רגולרית. •

  ס"מ), עבים, ישרים ובעלי צבע לבן. 8עד ( מאד. הקוצים ארוכים העץ קוצני •

מ"מ. אורך  3-7הסתעפויות. העלעלים שעירים ואורכם  8-20העלים מנוצים פעמיים בעלי  •

  ס"מ. 2.5-6העלה כולו 

תפרחות כדוריות, הנישאות כל אחת על עוקץ בחיק  1-2 -הפרחים צהובים. הם מקובצים ב •

  עמוד עלי אחד. , ובעלמהכותרת העלה. הפרח בעל אבקנים רבים, דקים ובולטים

  פרחית נמצאת על פטוטרת העלה, מתחת להסתעפות התחתונה.- בלוטת צוף חוץ •

 הוא ההבשלה ועם ,ירוק צבעו תחילהס"מ.  5-10בעל צורת קשת. אורכו ופחוס  ,התרמיל צר •

  .חום נעשה

  .אוקטובר עדמיוני  – ובסתיו בקיץ מתרחשת הפריחה •

, מיד עם הבשלתם נושרים אינם התרמילים. אוקטובר סוף לקראת ומבשיל מתפתח הפרי •

 .לאדמה נושרים ואינם לתרמיל צמודים נשארים הזרעים. העץ על כשהם נפתחים אלא

  . לקראת החורף נושרים התרמילים

  .פברואר-ינואר במהלך בחורף ומתרחשת ,בלבד חלקית השלכת •

 זהו בכווית. וכווית קאעיר ירדן, ערב הסעודית, ,סיני, אפריקה ומזרח סודן :בעולם תפוצה •

  ).Boulos & Al-Yahya, 1991( הטבעית בפלורה היחיד העץ

 בערוצים לרוב צומח. בנגב יםהשיט מיני מבין לקור ביותר העמיד השיטה מיןתפוצה בארץ:  •

 האוכלוסייה. 'מ 500-800 של ברום הדרומי בנגב נפוץ. חלוקים או חול של תשתית עם

 בשפך לערבה מגיעות בודדות שיטים. רמון שבמכתש גוונים חלבנ היאבארץ  ביותר הצפונית

 .הדרומית ובערבה פארן נחל

 ,ובערב באפריקה. ובערבה בנגב השיטים מיני שלושת בין הדוק טקסונומי קשר ישנו ,הנראה ככל

ובסיני חלה  המלח-ים. בבקע A. tortilis – אחד כמין ותנחשב סוככניתהשיטה הו הסלילנית השיטה

, בנוסףבו הם גדלים. שובאופי בית הגידול  ,פנולוגיו לשני מינים בעלי שוני מורפולוגי התפצלות

-בני שהם עצים מספר יםמוכר בארץ. זו עם זו הכלאה יכולת בעלות הנגב ושיטת הסלילנית השיטה

 משני הלקוחה תכונות של תערובתעצים אלו  מראים מורפולוגית מבחינה :המינים שני בין כלאיים

 הפריחה ועונת ,הסלילנית לשיטה הנגב שיטת בין המגע לאזורי מוגבלת שלהם התפוצה, המינים

 אך ,מרובה בפריחה מאופיינים אלו עצים. המינים שני של הפריחה עונות את וחופפת ממושכת

  ).א', ב'1971, הלוי( בכלל אם, מאד המועט פירות ביצירת
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  השוואתיים נתונים – ערבהוב בנגב השיטים :6טבלה 
  הנגב שיטת  שיטה סוככנית  סלילנית שיטה  מאפיין  

 מוצא
  ותפוצה

  אפריקה ומזרח סודני  סודני  סודני  מוצא
, והמערבי הצפוני בנגב  בישראל תפוצה

-ים ובקעת בערבה
  המלח

 עין עד וצפונה בערבה
  גדי

 קו ועד הרי אילת ובנגב הדרומיב
-אל נחל - פארן נחל המים פרשת

  ומעט בערבה רישע
 צפוני תפוצה גבול

  עולמי
 סולטן-א עין: במזרח
  .ביריחו

 חירבת: מערב-צפוןב
   .פורה

  ירוחם גשר  סמרעיינות ו קנה ינותיע

 המלח-יםב 'מ -400 -מ  תפוצה רום
  בסיני 'מ 1200 ועד

 המלח-יםמ' ב -400 -מ
מ' בשולי  120ועד 

  הערבה

  'מ 100-1000

  14°C – בינואר  20°C של ישנת ממוצע  תפוצה רמתתאיזו

  32°C – באוגוסט

  מידע אין

 מאפייני
  העץ

  'מ 12 עד  'מ 2-4  'מ 4-6  גובה
 סמוך מתפצל, יחיד גזע  הגזע צורת

  לכותרת
  לאורכו מתפצל, יחיד גזע  מבסיסו מתפצל

  אדום-אפור  אדמדם  אדמדם-חום  הגזע צבע
  הלאורכ סדוקה  וסדוקה מחוספסת  וסדוקה מחוספסת  הגזע קליפת
  שעירים  שעירים  חלקים  צעירים ענפים

  רגולרית לא  שטוחה  רגולרית לא, מעוגלת  הצמרת צורת
  ללא  מאונקלים  מאונקלים  קרס קוצי  קוצים

 הקוצים צורת
  הקצרים

  ישרים  קשתיים או ישרים  קשתיים או ישרים

 הקוצים צורת
  הארוכים

  ישרים  ישרים  ישרים

 הקוצים אורך
  הארוכים

  מ"ס 5-8  מ"ס 0.5-5  מ"ס 0.5-6

 הקוצים שיעור
  הארוכים

36%  27%  85%  

  שעירים  שעירים  וחלקים קרחים  שעירות  עלים
  לבן-אפור  אפור-ירוק  ירוק  העלים צבע

  מ"ס 2.5-6  מ"ס 1-2  מ"ס 3-4.5  העלים אורך
 זוגות מספר

  בעלה ההסתעפויות
2-6  4-8  2-7  

  מ"מ 15  מ"מ 5  מ"מ 10  ההסתעפויות אורך
 וגותז מספר

  העלעלים
5-12  10  8-20  

  מ"מ 3-6  מ"מ 1-3  מ"מ 2-7  העלעל גודל
 הצוף בלוטת מיקום
  בעלה

  התחתונה להסתעפות מתחת  הסתעפות לכל מתחת  הסתעפות לכל מתחת

  צהוב  צהוב  צהוב  הפרח צבע  פרחים
 התפרחות מספר

  העלה בבסיס
  1-2  יותר או 1  1-5

  מ"מ 8-12  מ"מ 4-7  מ"מ 4-12  התפרחת קוטר
 עוקץ אורך

  התפרחת
  מ"מ 3-4  מידע אין  מ"מ 1.5-2.5

 1-2. ספירלי תרמיל  הפרי צורת  פרי
  טבעות

 1-3. ספירלי תרמיל
  טבעות

  ומקושת פחוס תרמיל

  חלק  שעיר  חלק  התרמיל שעירות
  מ"מ 6-7 × 4-4.5  מ"מ 3-4 × 2-3  מ"מ 5-6 × 3.5-4  הזרע גודל

  אין  אוגוסט-יולי  אוגוסט-יולי  קיצית שלכת  פנולוגיה
  פברואר-ינואר ,חלקית  אין  אין  חורפית שלכת
  מידע אין  נובמבר- אוגוסט  נובמבר- אוגוסט  עלווה צימוח
  אוקטובר-יוני  אוגוסט-מאי  נובמבר-יוני  פריחה
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של שמה  .Flora Palaestina (Zohary, 1972)(מתוך  מאפייני מיני השיטה בנגב ובערבה  :6ור אי

הגדרת המין של שיטת הנגב עברה כמה שונה לאחרונה לשיטה סוככנית.  ת הסוכךשיט

  ).Acacia pachyceras :וכיום שם המין ,1972שינויים מאז 
 

  
 דגמי –ב'  ;)1982הלר ולבנה,  :מתוך( ובערבה בנגב יםשיטה מיני של תפוצהדגמי ה – א'  :11מפה 

. מבוסס על 1995אשכנזי, : מתוך( סיני האי- ובחצי בערבה, בנגב השיטים מיני של התפוצה
  .)א'1971הלוי, 

  ובערבה בנגב השיטים תפוצת על המשפיעים הגורמים 4.2.2
 בנגב השיטה מיני שלושת של התפוצה דגמי את המכתיבים העיקריים הגורמים כי להניח סביר

  . והיסטוריים אקולוגיים גורמיםתערובת של  הם ובערבה

  :האקלימי הגורם  א.

 נראה. בשנה גשם מ"מ 50-150 של ממוצע משקעים בתחום בארץ נפוצים המינים שלושת

 שיטת. השונים המינים של התפוצה דגמי בין ההבדלים ביצירת מכריע גורם מהווה שהטמפרטורה

 – הערבה כל לאורך נפוצה סלילנית שיטה. הגבוהות ברמות שולטת ולכן ,קור בפני עמידה הנגב

 גבוהים לאזורים עולהו, הערבה בעמק חמים לאזורים מוגבלת שיטה סוככנית. יותר נמוכים בגבהים

 לקו כנראה מתאים שיטה סוככנית של התפוצה גבול. ייםטמגמ סלעים יש בהםש במקומותרק  יותר

  ב  א
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. בממוצע בינואר 14°C של לזה – מכך יותר ועוד ,בממוצע באוגוסט 32°C של) איזוטרם( חום-שווה

 זהגורם ש כנראה. שנתי ממוצעב 20°C של חום-שווה לקו מתאים סלילנית שיטה של התפוצה גבול

  ).א', ב'1971, הלוי( סיני לצפון מהערבה מערבה התפשטותה את מנע

  :הטופוגרפי והגורם הליתולוגי הגורם  ב.

 החזקהה יכולת מידת לעו ,שיטיםה עבור הזמינים הנגר מי כמות על משפיעים אלו גורמים שני

 פני לאופי, החלחול מידת, להקרקע קשיותל, למסלע חשיבות ישנה. לשיטים זמינים מים של בקרקע

  .פרק הידרולוגיה לעיל)בראה  –(לפירוט נוסף  וכדומה הערוץ לאופי, השטח

  :היסטוריים גורמים  ג.

 ,אדם השפעותבו ניקוזה אגני תמערכוב, אקליםב, אומורפולוגיהיבג טווח ארוכי תהליכיםאלו 

 האקולוגיים התנאים בהםש אזורים כיום ישנם, לכן. התפוצה באזורי התנאים לשינוי בעבר שגרמו

 שבהם אזורים ישנם, לעומתם. בהם ותמתקיימ ןאינ השיטים אך ,השיטעצי  לקיום מתאימים

 י"ע התפוצה דגם לעיצוב דוגמא מהווה הנגב שיטת .התחדשות בהם אין אך ,השיטעצי  קיימים

, שלבים במספר נעשתה בישראל זה מין של ההתפשטות כי היא הסברה. היסטוריים גורמים

  :באיםה התהליכים י"ע הוכתבהו

 .הערבה אל ערב האי-מחצי או מאפריקה אפריקאי-הסורי הבקע דרך חדירה .1

 נחל אל וממנו ,מערבה הבקע מרבית את ניקז תקופה שבאותה ,חיון נחל דרך מערבה התפשטות .2

 .פארן

 ,השטוחה המים פרשת באזור בעיקר עצים של לתמותה גרמה – ופארן חיון הנחלים שביית .3

 .החדש באפיק העצים להתפשטות – ובמקביל

 השלושה מבין הרגיש המין היא הנגב ששיטת מכיוון – בערבה האקלים והתייבשות התחממות .4

 .רבים ממקומות להיעלמותה גרם הדבר, גבוהות לטמפרטורות

  רבייה ותהליכי פנולוגיים תהליכים 4.2.3
 התואם פנימי קצב י"ע מוכתבים ,ובערבה שבנגב השיטה בעצי הפנולוגיים התהליכים ,הנראה כפי

 התנאים את מיםתוא פחותו ,באפריקה – אלו מינים של מוצאם במקום האקלים תנאי את

 סלילנית טהבשי. ישראל של המדברי באזור – הנוכחי מחייתם במקום השוררים האקלימיים

 ולעתים( מהעלווה 50% עד אוגוסט-ביולי משילים הם בהש, קייצית שלכת ישנה שיטה סוככניתוב

 תומתרחש, הצמח עבור המים זמינות למידת קשר ללא מתרחשת בקיץ העלים השרת). כולה את אף

 .גבוהות לטמפרטורות קשורה הקייצית השלכת ,הנראה ככל. מלאכותי באופן המושקים בעצים אף

 מדובר בישראל כאשר, הגשמים בתקופת השיטים ופורחות מלבלבות ןמוצא באזור, זאת לעומת

 כשבישראל, נובמבר ועד מאוגוסט מתרחש העלווה צימוח, מכך יתרה. והיבשה החמה הקיץ בתקופת

 )ריתמוסמקצב (מה מושפע הדיות שיעורגם . מים זמינות מבחינת ביותר הקשה התקופה שוררת

 המצמצמים וקטנים מנוצים עלים בעליהם  שיטיםעצי ה. בישראל לתנאים סונכרן םשטר ,הביולוגי

 פי על אף). 1983, ואור שמידע( כן גם המטמיעים – ירוקים ענפים ובעלי ,העלה של הפנים שטח את

, בקיץ יותר גבוה – סלילניתה שיטההו סוככניתהשיטה ה של היחסי המים אידוי שיעור כי נמצא, כן

 השיטים מיני שלושת של הדיות שיעור. יותר נמוךדיות  שיעור מראים מדבריים שיחים מיניש בעוד

 ,הקיץ של שבעיצומו היא אלו ערכים משמעות. ירוק עלה גרםל לשעה מים גרם 2.5-3 הוא בנגב
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 נמצאה לא, זאת למרות. מכילים שהם המים מכמות שלוש מפי יותר שעה תוך מאבדים העלים

 קשור הגבוה הדיות ששיעור כנראה. היום של ביותר החמות השעות הלךבמ הדיות בשיעור ירידה

 ,הארץ לתנאי הסתגלו טרם שהשיטים מכיוון כי עולה מכאן. רב מעומק הקרקע לחות ניצול ביכולת

השינויים יכולים  .ניכרת לתמותה לגרום, וקשותבהן  עופגל יםלולע הגידול בית בתנאי שינויים

- מייתר של  שאיבת – כגון ,האדם מפעילות כתוצאה עקה או ,בצורת ותשנ רצףכמו  –להיות טבעיים 

  '.וכו המים זרימת בנתיבי הפוגעים מחסומים יצירת, תהום

 מקבוצות חרקים של רבים מינים י"עכן ו ,הרוח י"ע כנראה תינעש השיטה פרחי של האבקה  

 ואף ציפורים י"ע גם מואבקת שהיא יתכן. וזבובים פרפרים, חיפושיות, דבורים, צרעות: כגון ,שונות

 לפרי מתפתחים סלילנית ושיטה שיטה סוככנית מפרחי 30%- כ כי נמצא הערבה בדרום. יונקים

 יונקים בעיקר כנראה, מהפירות שניזונים חיים ובעלי מים י"ע מופצים השיטים זרעי). 1988, פלד(

 ,שטפון לאחר או גשומות ניםבש. נדיר אירוע איננה שיטים תנביט). ויעלים צבאים כגון(צמחוניים 

 תוך לדונם נבטים 2-5-ל משמעותית הצטמצמה זו כמות. ר"למ נבטים 10-20 של נביטה תועדה

 בתקופת ההתרחש פתנוס ותלדדלהי. בשטח שבו בוצע התיעוד זיםיע של מסיבית רעייה בשל ,כחודש

 הנביטה שיעור. שנה האות של המשקעים מכמות רק לא מושפעת הנביטה). א', ב'1971, הלוי( היובש

 7-מ קוצרה הנביטה תקופתו, צבאים של עיכול במערכת עברו הזרעים כאשר ,15%-ל 1%-מ גדל

. הנביטה על השפעה יש הסביבה לטמפרטורת גם, לכך נוסף). א', ב'1971, הלוי( בלבד 5-ל ימים

-20 הוא יטההנב תחום סלילנית ובשיטה הנגב בשיטת. בלבד 30°C-ב חלה הנביטה שיטה סוככניתב

30°C .25° היא הנגב שיטת עבור לנביטה האופטימלית הטמפרטורהC, 20° סלילנית שיטה ועבורC .

 וטמפרטורות גשמים הם ביותר הרצויים התנאים. הנבטים בהישרדות חשוב תפקיד הגשמים לפיזור

 יתרון יש, רעייה ללחץ נתונים הצעירים שהנבטים מכיוון). באביב או בסתיו גשם, כלומר( גבוהות

 לא חזקים טפונותיש מתרחשים בהםש רחבים ערוצים. קוצניים לשיחים סמוך שנבטו לפרטים גדול

לי ערוץ הזרימה או על גבי , ולכן בערוצים אלו יתבססו שיטים בשושיטים של התבססות מאפשרים

  ., אם בכללבלבד שרטונות

  המדברית האקולוגית במערכת השיטים חשיבות  4.3
 במערכת ביותר חיוני מרכיב), בהיותם keystone speciesמיני מפתח ( יםמהוו השיטה עצי

  :הן המדברית למערכת השיטים של עיקריותה מהתרומות שתיים. המדבר של האקולוגית

 מפלט המהווה מוצל כמקום השיטה עצי משמשים, רבים חיים בעלימיני  עבור :צל מקור •

 מתחת כי נמצא בקניה שנעשה במחקר. החמים הקיץ בחודשי בעיקר ,השמש ומקרינת מהחום

 Belsky et( בטמפרטורה 5-11°C ושל ,קרינהעוצמת הב 45-65% של ירידה יש השיטה עצי נוףל

al., 1989 .(טקסונומיות קבוצות ממגוון חיים בעלי על המדווחות רבות תצפיות ישנן בישראל, 

, הלוי( וזנבנים, קוראים, חוגלות ,סלע שפני, ארנבות, יעלים, צבאים :השיטה בצל החוסים

 ).1995, אשכנזי ;1982, כהנא ;1967

 רב וממגוון ,רבים חיים לבעלי מחייה מקוםו מזון מקור מהווים השיטה עצי :ומחייה מזון מקור •

 ,ובתרמילים בעלווה והחלבונים השומנים תכולת את שבחן במחקר. טקסונומיות קבוצות של

 18 מבין מהגבוהים גולמי חלבון וערכי קלוריים ערכים ישנם השיטה מיני לשלושת כי נמצא

 גבוהים ערכים נמצאו המדברי ברכפתן רק. )7(טבלה  שנבדקו אחרים צמחים ומיני הקבוצות

 ).1987, בהרב( יותר
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: מתוך( השיטה מיני שלושת של ותרמילים עלווה בדגימות שנמצאו תזונתיים ערכים  :7טבלה 
  )1987, בהרב

  

  
 רבים חיים בעליעליה  מסתמכים ,)מדבריה באזור בייחוד( מזון כמקור השיטה של עושרה בשל

, ציקדות, חרגולים, פרפרים( רגליים פרוקי של רבים מינים. בלעדי ולפעמים עיקרי מזון כמקור

 םניזוני חלקם. השיטים על בנגב חיים), אחרים ורבים דבורים, חיפושיות, עכבישים, נמלים, כנימות

 רק השיטה את מנצלים אחרים. מלא חיים מחזור העץ גבי על ומשלימים ,השנה כל לאורך ממנה

 עודפי את מפרישה היא. העץ ענפי ממוהל ניזונה, למשל, השיטים ציקדה גבנוניתה. קצרה לתקופה

 בעיקר מתרבה היא .חייה כל במהלך השיטה על נמצאת הגבנונית. נמלים המזין דבש כטל הסוכרים

 החיה – שיטית הנמלה היא נוספת דוגמא. ופורחת עלווה עם השיטה בהש בתקופה – ליוני מרץ בין

 –(לפירוט נוסף  העץ על המצויים מחרקים וניזונה ,השיטה ענפי בתוך מקננת, שיטים על ורק אך

. שונים יונקים עבור גם מזון מקור מהווים השיטה עצי. חרקים להלן)-ראה פרק יחסי גומלין שיטים

 שנערך במחקר. הקיץ בחודשי בעיקר לצבאים חשוב מזון מקור מהווים הם בנגב הגדולים חליםבנ

 ממזונו 87%-כ השיטה מהווה השיטים צבי עבור כי נמצא ,20-ה המאה של 80-ה שנות באמצע

ראה פרק יחסי  –(לפירוט נוסף  )1988, שלמון( ובאביב בחורף ממזונו 61%-וכ ,והסתיו הקיץ במהלך

 הידועכאשר , מהשיטה הניזונים זוחלים גם ישנם, ליונקים בדומה. יונקים להלן)-יטיםגומלין ש

(לפירוט  שיטה זרעי קרובות לעתים נמצאים בגלליו אשר המצוי הצב-חרדון הוא מביניהם והגדול

  .זוחלים להלן)-ראה פרק יחסי גומלין שיטים –נוסף 

 עזניית. רבות לציפורים ולינה קינון, מנוחהתצפית,  כמקום בנגב השיטים משמשות, לכך נוסף  

 על תצפיות ישנן. גדולות שיטים בצמרות ורק אך בעבר בארץ הנניק, מאזורנו נכחדה אשר, הנגב

 הניזונים חרקים צדים אשר וסיבכים בולבול, זנבן, גדול חנקן, זנב שחור כדוגמת רבות ציפורים

 חסידות של ללינה משמשת אף והיא ,הנוחמל משתמשים בה הן כאתר תצפית והן דורסים. מהשיטה

   .ציפורים להלן)- ראה פרק יחסי גומלין שיטים –(לפירוט נוסף  הנדידה בעונת

 מזרעי ניזונות הזרע חיפושיות: ממנה שניזונים החיים לבעלי השיטה עצי בין יןימענ קשר ישנו  

 הסלילנית שיטהה מזרעי בלבד 1% שרק כך. השיטה מזרעי 70-98% -ב פוגעות הן ובכך ,השיטים

 כאשר כי נמצא, זאת לעומת). Halevi, 1974( לנבוט מצליחים הנגב שיטת מזרעי 6%- ו ,בנגב

 שהמעבר מסתבר. 21%-ל עולה הנביטה הצלחת, צבאים י"ע נאכלים) נגועים והלא הנגועים( הזרעים

 חלק, כךמ יתרה. למים הזרעים חדירות את מגבירה אחרים פרסתנים ושל הצבי של העיכול במערכת

 סיכוייהם את רבות מעלה הצבי של העיכול במערכת והמעבר ,חיוניים נשארים הנגועים מהזרעים

, שלהם גדולות כמויות בייצור הזרעים טריפת על שמפצה – השיטה בין איזון שקיים כך. לנבוט

 יםהניזונ – והיונקים ,חלקם של בחיוניות פוגעת אינה אך הזרעים את שתוקפת – הזרע חיפושיתל

 משמעותית משפרים – וככלל ,החרק חלבוני מתוספת נהנים הם הנגועים זרעיםבכאשר , מהזרעים

 י"ע להיאכל ממשיכים היו שאחרת, הנגועים של גם( הזרעים של הנביטה הצלחת שיעור את
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 גם כך י"שע ויתכן ,במרחב הזרעים מסייעים בהפצת היונקים, לכך בנוסף). נובטים ולא המזיקים

  .מהנבטים חלק של הישרדותם הצלחת את משפרים

 ,במדבר להולכים צל מקור מלבד. רב ערך בעלת היא השיטההחי במדבר,  האדם עבור אף  

 ליצירת משמשת העץ קליפת. כלים וליצירת לבנייה לעץ כמקורו, בעירה חומרכ משמשת השיטה

. כדבק – רףוהש ,בושם להפקת משמשים הפרחים. צבעים ולהפקת עור לריכוך, וחוטים חבלים

 לציפוי, לאפייה( המזון בתעשיית ואף ,)למשל, סוכריות ליצירת כבסיס( כמזון משמש גם השרף

 ריפויל( ה המסורתיתרפואב גם משמשים העץ של אחרים םוחלקי העלים, השרף). וכמייצב סוכריות

  ).ודוע שינייםה חיזוקל, פצעים וריפוי חיטויל, בטן כאביוב בשיעול טיפולל, עיניים דלקות

 צמחים של הקשות הבעיות אחת. המדברית האקולוגית במערכת השיטה תורמת לחי רק לא  

 זמינות חנקניות תרכובות של ןעדריה בעיקרו ,)נוטריינטיםחומרי הזנה (ב הקרקע דלות היא במדבר

 על – זו מבחינה הכלל מן יוצאות הן השיטים. רבים צמחים של בגידול מגביל גורם המהוות –

 החנקן מתצרוכת 20-50% לעצמה לספק לשיטה המאפשרות ,חנקן פקעיות מתפתחות שורשיהן

 שיטה סוככניתל מתחת יצרנות הראשוניתה כי נמצא באפריקה סוואנהב). 1984, ויזל( לה הנדרשת

 ריכוזי כיגם  נמצא מחקר באותו). Belsky et al., 1993( 95%-ב שבסביבתה מזו גדולה תהיהי

 ריכוזים. הפתוח בשטח מאשר לעצים מתחת יותר גבוהים היו והסידן האשלגן, הזרחן, החנקן

 לריכוזים בעשב בהשוואה, לעצים מתחת שצמח בעשב גם נמצאו חומרי הזנה של יותר גבוהים

 בצפיפות שנתיים-חדעשבוניים  צומחים השיטים שתחת לראות ניתן בנגבגם . הפתוח בשטח שצמח

 לשלשת, הנושרים העלים י"ע הקרקע העשרת בשל ואו/ ללו,ה מהסיבות כתוצאה – יותר רבה

, זאת עם). Rudick & Danin, 1978( היונקים של והגללים ,השיטים ענפי בין השוכנות הציפורים

 המערבי בנגב שנצפה כפי, מתחתיה הנביטה את מעכבת השיטה בהש ,הפוכה תופעה גם תכןית

 אופי ,הקרקע טיב, מים זמינות: כגון הסביבה בתנאי תלוי הדבר ,הנראה ככל). 1995, אשכנזי(

  .ועוד המינים

  צומחהמיפוי שיטות עבודה ל 4.4

 סקר ראשוני: 4.4.1

  :בחירת אתרי הדיגום  א.

  :הקריטריונים לבחירת אתרי הדיגום בסקר הראשוני היו

 (הכולל בתוכו שינויי רום). דרום- גרדיינט צפון •

, מחותרים –מישורי חצץ גירני , רדודים –מישורי חצץ גירני , הלשון : תצורתסוגי מסלע וקרקע •

, קירטון, חול, שולי מליחה, סלעי גבעות גירניות, תצורת חצבה, חול חרסיתי, מישורי חצץ צורני

 יסוד.

 ).7-8), גדולים (סדר ערוץ 4-6), בינוניים (סדר ערוץ 1-3: קטנים (סדר ערוץ סדר הערוצים •

לצורך הרחבת חלקות  אותם מבקשים היישוביםששטחים : חקלאות-קונפליקטים שיטים •

 נבדקו בנפרד. – החקלאות, עפ"י המפות ותצלומי האוויר שהועברו מקק"ל ומרט"ג

 :בעבודת השדה אמצעי עזר  ב.

עם ) Mio DigiWalker P360( יד-נמצא כשילוב של מחשב כףהאמצעי הנוח והיעיל ביותר לעבודה 
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ArcPad 8.0 )ESRIהמצוייד בתכנת , Windows Mobileמערכת הפעלה 
®

, Redlands, CA(, בגיבוי 

בקנה המידה הגדול ביותר האפשרי מרזולוציית הצילום, לצורך  A3גיליון אורתופוטו מודפס בגודל 

בקנה  בוצע שימושבעבודה זו התמצאות טובה יותר במרחב, ומעקב יותר נוח אחר עצים שתועדו (

  ).1:3,000מידה של 

 מאמץ הדיגום:  ג.

דונם בשעה. ביום  10-הוא של כ הסקר הראשוניבשלב שיטים למיפוי הנדרש שמאמץ הדיגום  •

דונם, בתלות במרחקי הנסיעה בין אתרי הדיגום, ובצפיפות  50-עבודה ניתן לכסות שטח של כ

  עצי השיטה בכל אתר.

את ככל הניתן בחרו כך שייצגו נדונם כל אחת, ש 10חלקות בגודל של  3-כ נדגמודיגום בכל אתר  •

 תר הדיגום (גודל ערוצים, מסלע, קרקע, שיפועים וכו').מגוון בתי הגידול בא

  :שיטת הדיגום  ד.

  בכל אחד מהפוליגונים שהוגדרו לדיגום, נאספו הנתונים הבאים:

 היד, והאורתופוטו המודפס.-נ.צ. מדוייק של העץ בסימון המיקום ע"ג האורתופטו שבמחשב כף •

  /שיטה סלילנית/שיטת נגב).שיטה סוככניתמין העץ ( •

 : הבאותנוף העץ בחלוקה לקטגוריות  קוטר •

o  מ'. 2עד  – 1גודל 

o  מ'. 2-5בין  – 2גודל 

o  מ'. 5-10בין  – 3גודל 

o  מ'. 10-17בין  – 4גודל 

o  מ'. 17מעל  – 5גודל 

, המזוהים )מ' ומעלה 1עם עלווה ירוקה בקוטר של (מתחת לעץ  שיחים חייםנוכחות/היעדר  •

 יה חיה.בחישה מרחוק כצמחי

 ה לקטגוריות הבאות:מצב העץ, בחלוק •

o  על נוף העץ ניתן לראות עלווה –עץ חי. 

o  איבוד הקוצים מהענפים.ללא עלווה על הנוף, הגזע בצבע אפור, ללא הפרשת שרף,  – מתעץ 

o  וטין, וקיים עדיין , אך לא ניתן לקבוע בוודאות שהעץ מת לחלעל הנוף ללא עלווה –עץ יבש

עדיין חום, ניכרת הפרשת שרף מהגזע, ואין בעץ במצב יבש, צבע הגזע  .סיכוי שיתאושש

ייתכן מצב שבו העץ נמצא בשלכת מלאה, ויחזור ללבלב  עדיין איבוד של הקוצים מהענפים.

  בעונה המתאימה.

  סקר מפורט: 4.4.2
בשלב הסקר המפורט נמשך תיעוד עצי השיטה באותו אופן שבו בוצע הסקר הראשוני (פוליגונים 

עצי שיטה, מין העץ, קוטר נוף העץ, מצב העץ והימצאות שיחים  דונם, תיעוד נ.צ. של 10בשטח של 

מיני כל העץ). בנוסף לתיעוד עצי השיטה, בוצע סקר צומח מפורט שבו נרשם מצאי לנוף תחת מחיים 

-שנתיים נרשם מספר הפרטים שנמצאו, ובמינים החד-הצמחים בתוך כל פוליגון: במינים הרב

הוגדרו המאפיינים הבאים: נדירות, אנדמיות, סיכון  כל מיןל שנתיים נערכה רשימת נוכחות בלבד.
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), האם המין פולש, צורת חיים, בית גידול, דגם תפוצה פיטוגיאוגרפי ורמת 'מספר אדום'להכחדה (

; הגדרת מין פולש עפ"י 2011מופרות (נדירות, אנדמיות וסיכון להכחדה עפ"י: שמידע וחובריו, 

מעובד ע"י מימי רון עפ"י  –ית גידול, דגם תפוצה ורמת מופרות ; צורת חיים, ב2010דרור, -דופור

  ).2006דנין, 

  :מפורטהלמיפוי  האתריםקריטריונים לבחירת   א.

  :למיפוי המפורט היו מליחההניקוז ושולי האגני  3הקריטריונים לבחירת 

 ים.דרום, גיאולוגיה, מסלע, קרקע וגובה מפני ה-נט צפוןא: גרדיייצוגיות של אזור הערבה ••••

: נבחרו אגני ניקוז בינוניים בגודלם, כך שמרבית סדרי הגודל של התייחסות לאגן ניקוז שלם ••••

הערוצים יימצאו בתחומי הסקר. הערוצים במעלות אגני הניקוז ייצגו ערוצים מסדרי גודל 

תרכז בשטח אגן הגודל גדולים יותר. הסקר המפורט  ערוצים מסדרי –נמוכים, והערוצים במורד 

ובו מרוכזים מרבית עצי השיטה, בהתאם לגבולות הסקר  ,שנמצא בערבה עצמההניקוז 

 שהוגדרו ע"י קק"ל.

נבחרו אגני ניקוז שנחצים ע"י הפרות אנתרופוגניות (כבישים, סוללות  :הפרות אנתרופוגניות ••••

  עפר, ישובים, חקלאות וכו').

  :מפורטהלמיפוי  מאפייני האתרים  ב.

  :שנבחרו למיפוי המפורט הניקוז אגני תכונות פירוטלהלן 

 ממוקםהנחל . המלח-לים היורד הערבה נחל של הניקוז מאגן חלק הוא הגדרון: גדרון נחל ••••

 גיר סלעי – יהודה בחבורת) הסקר לגבולות מחוץ( הניקוז אגן מעלה כאשר, הצפונית בערבה

) רוצו קירטון( הצופים הר מחבורת שולחן הרי שמעליהם, טורון-קנומן מתקופת ודולומיט

 הר מחבורת חול ואבן גיר, חוואר, צור של מגוון נוף – הניקוז אגן במורד. פליאוקן- סנון מתקופת

 המלח-ים וחבורת) ניאוגן( חצבה תצורת), איאוקן( עבדת חבורת), פליאוקן-סנון( הצופים

 של לרום עד וגולש, הים פני מעל' מ 400-כ של ברום נמצא הגדרון של המים פרשת קו). פליוקן(

 המתלכדים ,רחבים פזרות בערוצי הגדרון מאופיין, הניקוז אגן באמצע. הים לפני מתחת' מ -180

 ושוליו) 90(כביש  הערבה כביש. ומשק מסור :אליו הסמוכים מהנחליםלסירוגין  ומתפצלים

 הערבה לכביש מזרחית. הגדרון גשר בקרבת שנעשו וניקוז הטייה עבודות כולל, הנחל את חוצים

 כיום כבר נמצאים נוספים ושטחים, הגדרון של הדרומית בגדה נרחבים חקלאות ישטח נמצאים

. חקלאיות דרכים י"ע הנחל חציית את גם הכוללים, לגדרון מצפון קרקע הכשרת בתהליכי

בין רט"ג למועצה האזורית,  'אמריקה קול' ותהסכמ במסגרת מתוכננת, הערבה לכביש מערבית

 נרחבים חקלאות לשטחי והפיכתם 'יהב עין-תשיםמכ' משמורת חלק של שטחים החלפת

 של התחתון בשליש. כשמורת טבע) –(תמורת הכרזת שטחי 'קול אמריקה' שבאזור עין עופרים 

 – עליון גדרון עין להתייבשותגרמו ו ,התהום-מי מפלס את שמורידים מים קידוחי ישנם הנחל

 צמחים של רבים מינים היו עייןהמ סביב. הקודמת המאה של 80- ה שנות אמצע עד שנבע מעיין

 פ"המו שטחי, הנחל של הדרומית בגדה. המעיין התייבשות בשל נעלמו שמרביתם, נדירים

 .האזורי

. המלח-לים הנשפך הערבה נחל של הניקוז מאגן חלק: )במורד( עשוש נחל –) במעלה( צופר נחל ••••

 עבדת מחבורת גיר ריבה אורכם לכל מתחתרים ,הצפונית בערבה ממוקמיםועשוש  צופר יםנחלה

 בשמורת( הנחלים של המים פרשת קו. ולס נחלים סחף –הנחלים עצמם  תשתיתבו), איאוקן(
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 עשוש לנחל נשפך צופר נחל. הים פני מעל' מ 300-כ של ברום נמצא) הסקר לגבולות מחוץ, עשוש

 נחל. הים פני מעל' מ 30-כ של ברום הערבה לנחל נשפך עשושהו, הים פני מעל' מ 50-כ של ברום

 חוצה הערבה כביש. עזים שטפונות ונושא, הערבה של הענק נחלי לקטגוריית משתייך עשוש

 על הממוקם 'צוקים' הקהילתי הישוב. הערבה לנחל שלו לשפך סמוך עשוש נחל את אירי בגשר

 שלו התיירות שטחי את האחרונות בשנים מרחיב, צופר נחל של מזרחיים- הדרומיים מדרונותיו

 עשוש נחל בין שלוחה על נמצאת מים בריכת. צופר לנחל היורדים לערוצים בסמוך) רחההא בתי(

 .צופר נחל את שחוצה, הערבה מכביש סלולה דרך עם, צופר לנחל

 בערבה ממוקםהנחל . יטבתה למליחת המתנקז, שעלב נחל של הניקוז מאגן חלק: קטורה נחל ••••

 בסחף מאופיין הנחל ואפיק), טורון-ומןקנ( יהודה מחבורת בגיר אורכו לכל מתחתר ,הדרומית

 גבולות בתוך( הים פני מעל' מ 400-כ של ברום נמצא הנחל של המים פרשת קו. ולס נחלים

 נמצא הנחל מרבית. הים פני מעל' מ 130-כ של ברום שעלב נחל אל נשפך והנחל), הסקר

 לנחל שנשפך לפני קטורה נחל את חוצה הערבה כביש. והמורד המעלה מלבד, טבע בשמורות

 הנחל עובר, הערבה לכביש מזרחית. קטורה גשר אל בסוללה אפיקו טההו –לצורך כך ו, שעלב

 עפר שדרך גבוה מתח קו – 90 לכביש ממערב חוצה הנחל את. שעלב נחל אל מוסדרת בתעלה

. הנחל לערוץ פעם מדי זורמות ממנו שגלישות, סמדר נאות ש"מט, הנחל במעלה. אותו מלווה

 ערוץ אל סמדר נאות של החקלאות שטחי את המנקזת ניקוז תעלת, המים פרשת ולק סמוך

 .קטורה נחל של משנה ערוצי מספר וחוצה הערבה מכביש מטפס 40 כביש. הנחל

 ונחלים, עמרם, עברונה, אורה, רחם הנחלים מתנקזים אליה :עברונה מליחת – מליחה שולי ••••

 שרדעדיין  ממנה גדול שחלקבערבה  ביותר הדרומית המליחה זוהי. מירדן המגיעים נוספים

 המליחה שולי). לחלוטין כמעט הושמדה ,הדרומית יותר ,אילת מליחת( הטבעי במצבו

 שולי). והווה ניאוגן( ולס מוגבהים קונגלומרטים, נחל חלוקי של נחלים בסחף מאופיינים

 ושולי, הים פני מעל' מ 60- כ של ברום נמצאים הערבה לכביש ממזרח, הצפוניים המליחה

. טבע בשמורות נמצא המליחה משולי חלק. הים פני מעל' מ 35-כ של ברום הדרומיים המליחה

המערכת  דרך כולל, המליחה שולי את וערב שתי יםחוצ רבות עפר דרכיו הישן הערבה כביש

 בדרומה, המליחה ובשולי, למלח אידוי כבריכות משמש המליחה דרום. עם ירדן הגבולשלאורך 

 .רודד חוות של חקלאות שטחי –

  מיפוי צומח –תוצאות  4.5

  מיפוי עצי שיטה 4.5.1

העצים בכל  של מיניכולל אפיון ה ,ריכוזי עצים עיקרייםבוטאני בוצע מיפוי קרקעי של בסקר ה

דרום ורום -בהתייחסות לגרדיינט צפוןשנבחרו בכל אחד מבתי הגידול בערבה,  פוליגון שנדגם

עצי שיטה  1,305(עצי שיטה  2,069סה"כ נדגמו  .ערוציםהמפני הים, סוגי מסלע וקרקע, וסדרי 

-דונם כל אחד, ב 10פוליגונים בני  142-, בעצי שיטת נגב) 7-ו, שיטה סוככניתעצי  757סלילנית, 

כדוגמה למיפוי השיטים, מוצג פוליגון אחד שנעשה בנחל  .)12 ומפה 8נחלים (טבלה ערוצי  32

המיפוי המפרטת את הנתונים שנאספו על כל עץ שתועד ), ומצורפת אליו טבלת 13בתרון (מפה 

פוליגונים שבוצעו  15פוליגונים האחרים בוצע מיפוי דומה, מלבד ). עבור כל ה9בפוליגון (טבלה 

-1, מסור 1-2, גדרון מע' 1-3, גדרון מז' 1-3בתחילת העבודה, ולהם נתונים חלקיים (בתרון מע' 

  ).1-4, שולי מלחת יטבתה 3
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), עולה ממצא מעניין: 14צאי הסקר למפות התפוצה המוכרות מהספרות (מפה בהשוואת ממ

א') היא 1971נעשו המפות הישנות (מקורן בעיבודים שונים של הלוי,  אמנם הרזולוציה שבה

אך למרות זאת נראה שבדגם ולא ניתן כיום לשחזר את רמת הדיוק של נתוני העבר, יחסית גסה, 

בערבה הדרומית א המין הרגיש ביותר לקור, חל שינוי ברור: , שהישיטה סוככניתהתפוצה של 

שבו (מעפ"י) צפונה ומערבה, ומגיע לרום מעל פני הים  את תחום תפוצתו מרחיבהמין ש ייתכן

- כ השיטה הסוככניתמגיעה  שאליה רום התפוצהבספרות מתוארת מגבלת . בעבר לא היה נפוץ

במעלות  בעיקר –מ' מעפ"י  121-270של  עצים בגבהים 34מ' מעפ"י, אך בסקר תועדו  120

 9- מתים ו 6עצים, מהם  31סה"כ  – יעלו נמרההערוצים בדרום הערבה (בנחלים ססגון, תמנע, 

שבשלוחת של הערבה המים -אל קו פרשת –צפונה במעלה הערבה גם עצים בודדים  אך, )יבשים

ה של שיטת הנגב, שהיא בדגם התפוצ. )עץ אחד בכל נחל – קטורהויהל שיטה, בנחלים (נוצה 

, אם כי נדגם שחלה התפשטות צפונה ייתכןהמין הרגיש ביותר לחום ואינו מצוי במיוחד בערבה, 

מספר קטן של עצים מכדי לחוות עמדה נחרצת. בדגם התפוצה של שיטה סלילנית, שהיא המין 

  בעל דגם התפוצה הרחב ביותר בערבה, נראה שלא חל כל שינוי.  

  ורטתוצאות הסקר המפ 4.5.2

ניקוז שבהם התמקד הדיגום המפורט (נחל גדרון, נחל צופר, נחל קטורה ומלחת האגני  בארבעת

ערוצים שונים  17-פוליגונים ב 46, ובנוסף, נדגמו עוד גן ניקוזפוליגונים בכל א 10עברונה), נדגמו 

מיני אלו בוצע רישום מפורט של תיאור הערוץ והסביבה, ב . באתרים)8(טבלה  הערבהלאורך כל 

שנתיים נעשתה רשימת - שנתיים והחד-שנתיים נספרו כל הפרטים, ולמינים הבן- הצמחים הרב

נוכחות מלא של תיאור הפוליגונים שנדגמו בסקר המפורט, ופירוט ( מינים מלאה ללא ספירה

  .)9.3בנספח  –מיני הצמחים בחלוקה לפוליגונים 

מינים  23 זוהו לרמת הסוג בלבד.ש יםמינ 4מיני צמחים, ועוד  189סה"כ תועדו בסקר המפורט 

מינים  9אתרים),  4-30 - (נדיר מאד, נמצא בישראל ב RRמינים בקטגוריית  9הם נדירים: 

 (נדיר למדי). Rמינים בקטגוריית  5אתרים), ועוד  30-100 - (נדיר, נמצא בישראל ב RPבקטגוריית 

ביתי, אוכם - (אוכם חד נת הכחדההנמצאים בסכ 'אדומים'מינים  הם גם 5מבין המינים הנדירים, 

הם אנדמיים: אוכם מדברי הנדירים מינים מה יםשניו ,תולעני, זוגן לבן, מחומש לולייני וקדד סיבר)

פולשים: מלוח ספוגי הם שני מינים  אנדמי לישראל ולירדן, וחמד הנגב אנדמי לישראל ולסיני.

 5- בם בפוליגונים שנדגמו, נמצא שמיני הצמחיהמרחבית של תפלגות הבבחינת ה .ערבה- ושיטת עלי

פוליגונים  30-מיני צמחים, ב 11-20פוליגונים היו  17-מיני צמחים, ב 10-מהפוליגונים היו פחות מ

-. במינים 40-פוליגונים היו יותר מ 11-מינים, וב 31-40פוליגונים היו  23-מיני צמחים, ב 21-30היו 

 3פוליגונים נמצאו  3-מינים נדירים, ב 2ונים נמצאו פוליג 12-פוליגונים נמצא מין נדיר אחד, ב 35

פוליגונים נמצא מין אדום אחד, ובפוליגון  7-ב מינים נדירים. 5מינים נדירים, ובפוליגון אחד נמצאו 

פוליגונים נמצא מין פולש  5-פוליגונים נמצא מין אנדמי אחד, וב 6-מינים אדומים. ב 2נמצאו אחד 

  .)10(טבלה אחד 

מיני שיחים,  15מיני עצים,  7 ,בסקר המינים שתועדו 189רות חיים, נמצא שמתוך בחלוקה לצו

מיני  2חיים, - שנתיים קצרי-מיני עשבוניים רב 14שנתיים, -מיני עשבוניים רב 21שיח, -מיני בני 63

בחלוקה מרחבית  שנתיים.-חד מיני עשבוניים 65-ושנתיים, -מיני מטפסים רב 2שנתיים, -טפילים רב

-מיני עצים, ב 2פוליגונים היו  48-פוליגונים היה מין עץ אחד בלבד, ב 26-בות החיים נמצא ששל צור
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פוליגונים נמצא מין אחד  10-מיני עצים. ב 4מיני עצים, ובפוליגון אחד נמצאו  3פוליגונים היו  11

 20-חים, במיני שי 3פוליגונים נמצאו  23-מיני שיחים, ב 2פוליגונים נמצאו  14-של שיחים, בבלבד 

פוליגונים נמצאו  16- במיני שיחים ומעלה.  5פוליגונים נמצאו  19- מיני שיחים, וב 4פוליגונים נמצאו 

-מיני בני 11-15פוליגונים נמצאו  22-שיח, ב-מיני בני 6-10פוליגונים נמצאו  34-שיח, ב-מיני בני 2-5

שנתיים - ונים לא נמצאו עשבוניים רבפוליג 4-. בשיח ומעלה-מיני בני 16פוליגונים נמצאו  14-שיח, וב

- מיני עשבוניים רב 1-3פוליגונים היו  19-שנתיים), ב-רבחיים - וקצרימטפסים , טפילים (כולל

מיני עשבוניים  7-9פוליגונים היו  34- שנתיים, ב-מיני עשבוניים רב 4-6פוליגונים היו  23-שנתיים, ב

פוליגונים לא נמצאו  16-בשנתיים ומעלה. -רב מיני עשבוניים 10פוליגונים היו  6-שנתיים, וב-רב

- מיני חד 6-10פוליגונים היו  17-בשנתיים, -מיני חד 1-5פוליגונים היו  31- שנתיים, ב-עשבוניים חד

שנתיים - מיני חד 16פוליגונים היו  10- שנתיים, וב-מיני חד 11-15פוליגונים היו  12-שנתיים, ב

 14- שנתיים, נמצא שב-שנתיים למינים החד-הרב םיניממספר הבבחינת הפרופורציה בין  .ומעלה

שנתיים -פוליגונים מהווים הרב 10-מכלל המינים, ב 60%- שנתיים פחות מ-פוליגונים מהווים הרב

פוליגונים  21-מכלל המינים, ב 70-79%שנתיים -פוליגונים מהווים הרב 10-מכלל המינים, ב 60-69%

מכלל  90-99%שנתיים -פוליגונים מהווים הרב 15-ב מכלל המינים, 80-89%שנתיים -מהווים הרב

  ).11טבלה (שנתיים -פוליגונים היו רק מינים רב 16-המינים, וב

מינים מה 12), מינים 142מרבית המינים הם מדבריים (בחלוקה לפי בתי גידול, נמצא ש

, ות שיחיםערב מאפייניםמינים  58, חולותב מתקיימיםמינים  28, של בתותמתקיימים בבתי גידול 

הם מינים  73, מחשופי סלעים קשים מתקיימים עלמינים  8, קרקעות מלוחותב מתקיימיםמינים  32

צומח עשבוני בית גידול של  ומאפיין בתי גידול לחים(חובבי חום), מין אחד מתקיים ב תרמופיליים

ם ביותר מבית (מרבית המינים מתקיימי רודראלייםמתקיימים בבתי גידול מינים  14-, ותיכוני- ים

 30-בבחינת ההתפלגות המרחבית של מיני הצמחים בפוליגונים שנדגמו, נמצא שב גידול אחד).

פוליגונים  25-פוליגונים נמצא מין אחד של בתות, ב 20-פוליגונים לא נמצאו מינים של בתות, ב

מינים  4מצאו פוליגונים נ 4- מינים של בתות, וב 3פוליגונים נמצאו  7-מינים של בתות, ב 2נמצאו 

מינים של  1-2פוליגונים נמצאו  27-פוליגונים לא נמצאו מינים של חולות, ב 3-ומעלה של בתות. ב

-מינים של חולות, וב 5-6פוליגונים נמצאו  11-מינים של חולות, ב 3-4פוליגונים נמצאו  34-חולות, ב

מינים מדבריים,  10ם נמצאו עד פוליגוני 12-ב מינים ומעלה של חולות. 7פוליגונים נוספים נמצאו  11

 18-מינים מדבריים, ב 21-30פוליגונים נמצאו  36-מינים מדבריים, ב 11-20פוליגונים נמצאו  17-ב

 מינים מדבריים. 40-פוליגונים נוספים נמצאו יותר מ 3-מינים מדבריים, וב 31-40פוליגונים נמצאו 

מינים של ערבות  1-5פוליגונים נמצאו  26-בפוליגון אחד לא נמצאו מינים של ערבות שיחים, ב

מינים של  11-15פוליגונים נמצאו  26-מינים של ערבות שיחים, ב 6-10פוליגונים נמצאו  25-שיחים, ב

בפוליגון אחד לא  מינים של ערבות שיחים. 15- פוליגונים נוספים נמצאו יותר מ 8-ערבות שיחים, וב

 28-מינים של קרקעות מלוחות, ב 1-2ונים נמצאו פוליג 31-נמצאו מינים של קרקעות מלוחות, ב

מינים של קרקעות  4-5פוליגונים נמצאו  18-מינים של קרקעות מלוחות, ב 3-4פוליגונים נמצאו 

פוליגונים לא  19- ב מינים של קרקעות מלוחות. 5- פוליגונים נוספים נמצאו יותר מ 8-מלוחות, וב

פוליגונים  29-ם נמצא מין אחד של מחשופי סלע, בפוליגוני 24-ב נמצאו מינים של מחשופי סלע,

מינים של מחשופי סלע.  2- פוליגונים נוספים נמצאו יותר מ 14-מינים של מחשופי סלע, וב 2נמצאו 

 32-מינים תרמופיליים, ב 6-10פוליגונים נמצאו  30-מינים תרמופיליים, ב 1-5פוליגונים נמצאו  8-ב

מינים  15- פוליגונים נוספים נמצאו יותר מ 16-פיליים, ובמינים תרמו 11-15פוליגונים נמצאו 
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 29- תיכוני נמצא בפוליגון אחד בלבד. ב-מין יחיד של בתי גידול לחים/צומח ים תרמופיליים.

פוליגונים נמצאו  20-פוליגונים נמצא מין רודרלי אחד, ב 17- פוליגונים לא נמצאו מינים רודרליים, ב

מינים רודרליים,  4פוליגונים נמצאו  8-מינים רודרליים, ב 3נים נמצאו פוליגו 9-מינים רודרליים, ב 2

  ).12טבלה מינים רודרליים ( 4-פוליגונים נוספים נמצאו יותר מ 3- וב

ערבי -בחלוקה לפי טיפוס התפוצה הפיטוגיאוגרפי, נמצא שמרבית המינים מקורם בטיפוס סהרו

- מינים הוא אירנו 36י, טיפוס התפוצה של מינים הוא סודנ 53מינים), טיפוס התפוצה של  132(

-מינים בלבד הוא אירו 3תיכוני, טיפוס התפוצה של -מינים הוא ים 18טיפוס התפוצה של טורני, 

מינים הוא טרופי (דגם התפוצה של מרבית המינים כולל יותר מטיפוס  4סיבירי, וטיפוס התפוצה של 

 4-בצמחים בפוליגונים שנדגמו, נמצא שבבחינת ההתפלגות המרחבית של מיני ה תפוצה אחד).

 36-מינים מטיפוס סודני, ב 4-6פוליגונים נמצאו  15-מינים מטיפוס סודני, ב 1-3פוליגונים נמצאו 

מינים ומעלה מטיפוס סודני.  10פוליגונים נמצאו  31-מינים מטיפוס סודני, וב 7-9פוליגונים נמצאו 

מינים מטיפוס  11-20פוליגונים נמצאו  29-ערבי, ב-סהרומינים מטיפוס  10פוליגונים נמצאו עד  14-ב

פוליגונים נוספים נמצאו  12-ערבי, וב-מינים מטיפוס סהרו 21-30פוליגונים נמצאו  31-ערבי, ב-סהרו

 21-טורני, ב-פוליגונים לא נמצאו מינים מטיפוס אירנו 8- ב ערבי.-מינים מטיפוס סהרו 30-יותר מ

- מינים מטיפוס אירנו 3-4פוליגונים נמצאו  18- טורני, ב-מטיפוס אירנומינים  1-2פוליגונים נמצאו 

 7פוליגונים נוספים נמצאו  21-טורני, וב- מינים מטיפוס אירנו 5-6פוליגונים נמצאו  18- טורני, ב

 8-באזורי/טרופי, ו-ו מינים מטיפוס רבפוליגונים לא נמצא 78- בטורני. -מינים ומעלה מטיפוס אירנו

- פוליגונים לא נמצאו מינים מטיפוס ים 35-אזורי/טרופי. ב- א מין אחד מטיפוס רבפוליגונים נמצ

מינים מטיפוס  2פוליגונים נמצאו  11- תיכוני, ב-פוליגונים נמצא מין אחד מטיפוס ים 26-תיכוני, ב

מינים  4פוליגונים נוספים נמצאו  8-תיכוני, וב-מינים מטיפוס ים 3פוליגונים נמצאו  6-תיכוני, ב- ים

פוליגונים  6- סיבירי, וב-פוליגונים לא נמצאו מינים מטיפוס אירו 80-תיכוני. ב-ומעלה מטיפוס ים

  ).13טבלה (סיבירי -נמצא מין אחד מטיפוס אירו

בחלוקת המינים לחמש דרגות של מופרות, נמצא שמרבית המינים נפוצים בבתי גידול טבעיים 

מינים  7גידול טבעיים אבל גם בבתי גידול מופרים,  מינים נפוצים בעיקר בבתי 29מינים),  145בלבד (

מינים נפוצים בעיקר בבתי גידול  5נפוצים במידה דומה בבתי גידול טבעיים ובבתי גידול מופרים, 

בבחינת  מינים נפוצים בבתי גידול מופרים בלבד. 3-מופרים אבל גם בבתי גידול טבעיים, ו

מינים  10פוליגונים היו  11-בנים שנדגמו, נמצא שההתפלגות המרחבית של מיני הצמחים בפוליגו

-מינים של בתי גידול טבעיים בלבד, ב 11-20פוליגונים היו  34-ומטה של בתי גידול טבעיים בלבד, ב

 30-היו יותר מ פוליגונים נוספים 7-מינים של בתי גידול טבעיים בלבד, וב 21-30פוליגונים היו  34

ד. בפוליגון אחד לא היו מינים הנפוצים בעיקר בבתי גידול טבעיים, מינים של בתי גידול טבעיים בלב

מינים  3-4פוליגונים היו  19-מינים הנפוצים בעיקר בבתי גידול טבעיים, ב 1-2פוליגונים היו  7-ב

מינים הנפוצים בעיקר בבתי גידול  5-6פוליגונים היו  22- הנפוצים בעיקר בבתי גידול טבעיים, ב

 36- במינים הנפוצים בעיקר בבתי גידול טבעיים.  6- יגונים נוספים היו יותר מפול 37-טבעיים, וב

 31-פוליגונים לא היו מינים הנפוצים במידה דומה בבתי גידול טבעיים ובבתי גידול מופרים, ב

 2פוליגונים היו  13-פוליגונים היה מין אחד הנפוץ במידה דומה בבתי גידול טבעיים ובמופרים, ב

מינים  3פוליגונים נוספים היו  6-ם במידה דומה בבתי גידול טבעיים ובמופרים, ובמינים הנפוצי

פוליגונים לא היו מינים הנפוצים בעיקר  46- הנפוצים במידה דומה בבתי גידול טבעיים ובמופרים. ב

פוליגונים  10-פוליגונים היה מין אחד הנפוץ בעיקר בבתי גידול מופרים, ב 29- בבתי גידול מופרים, ב
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מינים הנפוצים בעיקר  3מינים הנפוצים בעיקר בבתי גידול מופרים, ובפוליגון אחד נוסף היו  2היו 

פוליגונים  6-פוליגונים לא היו מינים הנפוצים רק בבתי גידול מופרים, ב 78- בבתי גידול מופרים. ב

נפוצים רק בבתי מינים ה 2פוליגונים נוספים היו  2-היה מין אחד הנפוץ רק בבתי גידול מופרים, וב

  ).14טבלה (גידול מופרים 

  חלוקת יחידות הנוף לטיפוסי צומח 4.5.3

יחידה הוגדרה צפיפות השיטים בחלוקה -חולקו לטיפוסי צומח, כאשר בכל תתיחידות הנוף -תת

סה"כ  וצפיפות גבוהה. צפיפות נמוכה, צפיפות בינונית, שיטים בודדותדרגות: ללא שיטים,  לחמש

שיטים בודדות  יחידות נוף ישנן-תת 29-יחידות נוף אין שיטים, ב-תת 19-בוף. יחידות נ-תת 89מופו 

יחידות נוף ישנה צפיפות -תת 13-ב, צפיפות נמוכה של שיטיםיחידות נוף ישנה -תת 26-בלבד, ב

 .)15(טבלה יחידות נוף ישנה צפיפות שיטים גבוהה - תת 5-וב ,שיטים בינונית

  ממצאים חשובים נוספים 4.5.4

 סקר הנוכחי הוא על עצי שיטה, אולם ישנם בתי גידול חשובים מאד מבחינת צומחאמנם הדגש ב

של בתי הגידול, חשוב הכוללת . בקביעת הערכיות האקולוגית בהם  עצי שיטהאף אם אין , עצי

להתייחס לא רק אל עצי השיטה, אלא גם אל מיני עצים אחרים שחשיבותם האקולוגית בנוף 

  :י העצים בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה שנצפו בסקר הנוכחי הםגבוהה ביותר. מינ –המדברי 

פוליגונים. באף אחד מהם  7מלחת סדום, שבה נדגמו ב ים: גדלפרתהביתי וצפצפת - אוכם חד ••••

ביתי, עץ נמוך המוגדר -מח השולט הוא אוכם חדאבל בכל הפוליגונים הללו הצאין עצי שיטה, 

שנמצא בסכנת הכחדה  – 'אדום'-), ו1999ובריו, , עפ"י פרגמן וחRPכמין נדיר (בקטגוריית 

). בשניים מהפוליגונים במלחת סדום נמצאו גם עצי צפצפת הפרת, שגם 2007(שמידע ופולק, 

 ). 1999, עפ"י פרגמן וחובריו, Rהוא מין נדיר (בקטגוריית 

צא נמשני, סודמדגם תפוצה  שיח או עץ קוצניגדל באזור הסקר רק בנחל גדרון. : זקום מצרי ••••

והאוכלוסיות  ,בנחל גדרוןרק בערבה  גדל. העץ שלו בגבול התפוצה הצפוני העולמיבישראל 

בשל התייבשות עין גדרון, דרום מדבר יהודה. נחל פרס בובהקרובות אליו ביותר הן בעין גדי 

: שניים של המאה הקודמת 60-שהתקיימו בו בשנות ה 11מתוך ים פרט 4שרדו בנחל גדרון רק 

ים תוספת ים הדרומיים מקבלפרטי של נחל גדרון, ושניים בחלק הדרומי. שני הבחלק הצפונ

ת להם ללבלב ולפרוח, וכל האזור סביבם שוקם מהררי פסולת הגורמ –מים כבר שבע שנים 

ים פרט. שני ה2000בשנת של מושב חצבה הקודמת  השטחים החקלאייםושפוכת מהכשרת 

השרידים אלו אחרונה, והם מתחילים להתאושש. הצפוניים החלו לקבל תוספת מים רק בשנה ה

 מופרדת ורחוקה מאוכלוסיות אחרות.ההאחרונים לאוכלוסיה חשובה ביותר של זקום מצרי, 

בהם מפלס שבערבה גדל השיזף בבתי גידול לחים (מעיינות ונאות מדבר), ובערוצים : שיזף מצוי ••••

נמצא גם בערוצים , אך בנחל שחק בסקר תועד בפוליגון אחד בלבדתהום גם בקיץ. -גבוה של מי

יותר בארץ גדל בעין חצבה, במרכז הישוב עיר אובות, שיש האומדים את בהשיזף הגדול נוספים. 

 שנה. 1000-גילו בכ

: עץ הנפוץ כגידול חקלאי מזה אלפי שנים, אך המופע הטבעי שלו פחות נפוץ. מקובל תמר מצוי ••••

 גורת הספר הם תמרי בר (שמידע ודרום,כי קבוצות התמרים במעיינות ומלחות במדבר ובח
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במלחה שממערב לספיר, קבוצות תמרי בר במלחת סדום,  . בתחום הסקר מופיעות)1992

 עין שחק.ו מעיינות שולי הערבה כמו עין תמידוב

), ומוגדר 1999, עפ"י פרגמן וחובריו, O: עץ נדיר על סף הכחדה בישראל (בקטגוריית דום מצרי ••••

). העצים בארץ נמצאים בקצה הצפוני של גבול התפוצה 2007ופולק, (שמידע  'אדום'כמין 

. קבוצת עצים קטנה נמצאת במלחת עברונה, ומספר פרטים בודדים נמצאים של המין העולמי

 בשרידי מלחת אילת, בשולי שדות קיבוץ אילות.

הם עצים קטנים, חסרי גזע   שלושה מיני אשל אלו :אשל מתנני, אשל חובק, אשל הערבה ••••

רכזי, ומשתייכים לקבוצת האשלים בעלי פרחים גדולים ומרובי אבקנים. גדלים בעיקר מ

המלחה סביב ספיר ועין רחל, מלחת מוית עוואד  –בכמה ממלחות הערבה גם ו ,במלחת סדום

ראויים לתשומת לב הם תפוצתם מעטה ו(דרומית לצופר), מלחת יוטבתה ומלחת עברונה. 

 שמירה.לומיוחדת 

אך נדיר  רוח,-משבריעצים שדרות של , בעיקר כבערבה ובנגבעץ נפוץ בנטיעות : אשל הפרקים ••••

בערוצי נחלים גדולים בנגב ובערבה: נחל צין, נחל נקרות, נחל עשוש ונחל בטבע. גדל למוצאו 

נחל לבן ונחל ניצנה בנגב המערבי. למרות יכולתו לפתח גזע ראשי, בנחלי הענק  פארן בערבה;

גוש גדול ופרוש הנותן מופע של ח ותיפע"י  ,שטפונותמיד יותר בפני מפתח נוף העהללו הוא 

 לשטפונות לעבור מעליו.

עד בעל נוף כדורי צפוף, המוגבל למקומות חמים - עץ ענף או שיח גדול ירוק :סלוודורה פרסית ••••

המלח. זהו המין היחיד בארץ ממוצא סודני שתפוצתו העולמית מגיעה עד -ולחים לאורך בקע ים

), המופיע 1999, עפ"י פרגמן וחובריו, RRפריקה, אך בארץ זהו מין נדיר (בקטגוריית לדרום א

(רון וחובריה,  ליד שפך נחל תמר לנחל ציןבערבה בשני מקומות בלבד: בשדות מושב חצבה, ו

(בעיקר  . הפרטים הקרובים מצפון נמצאים בערוצי מדבר יהודה שבהם תוספת מי תהום)2003

בבקעת הירדן, סמוך למושב תומר, נמצא רק בחופי דרום סיני.  –, ומדרום )בנווה המדבר עין גדי

על פי המסורת המוסלמית, נטע הנביא מוחמד עצי קצה גבול התפוצה הצפוני העולמי של המין. 

. מענפיו נוהגים סלוודורה פרסית בכל מקום שאליו הגיעו מאמיניו, ולכן העץ מקודש באיסלאם

 ).1992; שמידע ודרום, 1984(דנין,  נייםהמקומיים להכין מברשות שי
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בצהוב;  2-1בכתום;  – 1-0באדום;  – 0קטגוריות צבע:  6-צפיפות השיטים לדונם מחולקת ל .שיטים בערבה (מצפון לדרום)תוצאות סקר הפירוט   :8טבלה 
  = אתרים שבוצע בהם גם מיפוי צומח מפורט. √ ק כהה.ומעלה בירו לדונם שיטים 4בירוק בוהק;  3-4בירוק בהיר;  2-3

 שיטת נגב שם פוליגון שם הנחל
שיטה 

 סלילנית
שיטה 

 סוככנית
סה"כ שיטים 

 לפוליגון
צפיפות שיטים 

 לדונם
מיפוי צומח 

 מפורט

 √ 1.8 18 6 12   1צין  צין
 √ 0.1 1   1   2צין 
 √ 0.7 7 5 2   3צין 

   0 0       1מלחת סדום  מלחת סדום

   0 0       2מלחת סדום 

   0 0       3מלחת סדום 

   0 0       4מלחת סדום 

   0 0       5מלחת סדום 

   0 0       6מלחת סדום 

   0 0       7מלחת סדום 
 √ 0 0       1אביה  אביה

 √ 0 0       2אביה 

 √ 0 0       3אביה 
  0 0       1ערבה  ערבה

 √ 0.4 4   4   2ערבה 
 √ 4.3 43 43     1סייף מז'  סייף

 √ 3.5 35 32 3   2סייף מז' 

 √ 1.3 13 3 10   3סייף מז' 

 √ 1.8 18 10 8   3סייף מע' 
 √ 1.3 13 5 8   1בתרון מז'  בתרון

 √ 2.8 28 17 11   2בתרון מז' 

 √ 2.3 23 20 3   3בתרון מז' 

   7.9 79 70 9   1בתרון מע' 

   1.4 14 9 5   2בתרון מע' 

   1.4 14 11 3   3בתרון מע' 
 √ 5.1 51 17 34   1משק  משק
   1.5 15 14 1   1גדרון מז'  גדרון

   2 20 18 2   2גדרון מז' 
   2 20 9 11   3גדרון מז' 
   0.9 9 6 3   1גדרון מע' 
   1.1 11 6 5   2גדרון מע' 

 √ 2.1 21   21   1ורט גדרון מפ
 √ 1.1 11   11   2גדרון מפורט 
 √ 1.5 15 1 14   3גדרון מפורט 
 √ 5.3 53 22 31   4גדרון מפורט 
 √ 0.9 9 1 8   5גדרון מפורט 
 √ 0.6 6   6   6גדרון מפורט 
 √ 1.7 17 6 11   7גדרון מפורט 
 √ 1.5 15 9 6   8גדרון מפורט 
 √ 1.6 16 10 6   9גדרון מפורט 
 √ 1.8 18 5 13   10גדרון מפורט 

   1.6 16 15 1   1מסור  מסור

   0.9 9 8 1   2מסור 

   0.4 4 2 2   3מסור 
 √ 2.9 29 9 20   2שחק מז'  שחק

 √ 1.7 17   17   3שחק מז' 

 √ 3.1 31 24 7   4שחק מז' 

 √ 1.1 11   11   1שחק מע' 

 √ 1 10 4 6   2שחק מע' 

 √ 1.4 14 5 9   3שחק מע' 
 √ 3.9 39 32 7   1שיזף  שיזף

 √ 3.4 34 18 16   2שיזף 
 √ 0.7 7 2 5   1נקרות מזרח  נקרות

 √ 0.5 5   5   1נקרות מערב 

 √ 0.2 2   2   4נקרות מערב 
 √ 1.6 16   16   1שלהב מערב  שלהב

 √ 0.6 6 1 5   2שלהב מערב 

 √ 2.2 22 1 21   3ב שלהב מער
 √ 1.2 12   12   1עמר מערב  עמר

 √ 1.7 17   17   2עמר מערב 
 √ 1.9 19   19   3עמר מערב 

 √ 0.1 1   1   1צופר מפורט  עשוש-צופר

 √ 0.2 2   2   2צופר מפורט 

 √ 2.2 22   22   3צופר מפורט 

 √ 0.1 1   1   4צופר מפורט 

 √ 2.3 23 1 22   5צופר מפורט 

 √ 0.2 2   2   6צופר מפורט 

 √ 2.1 21 1 20   7צופר מפורט 

 √ 2.1 21   21   8צופר מפורט 

 √ 0.2 2   2   9צופר מפורט 

 √ 0.7 7   7   10צופר מפורט 
 √ 1.3 13   13   1טבייקה - שפן טבייקה- שפן

 √ 1.3 13   13   2טבייקה - שפן

 √ 2.8 28   28   3טבייקה - שפן
 √ 0.2 2   1 1 1פארן מערב  פארן

 √ 0.1 1   1   2פארן מערב 
 √ 0.1 1   1   3פארן מערב 

 √ 0.3 3   2 1 2מנוחה  מנוחה
   1.5 15   15   1שיטה  שיטה

   2.7 27   27   2שיטה 

   3.2 32   32   3שיטה 
   2 20   20   1שיטה דרום  שיטה דרום

   2.8 28   28   2שיטה דרום 
   3.9 39 1 38   3שיטה דרום 

   0.2 2   2   1יהל  יהל

   0.4 4   4   2יהל 

   1.3 13 1 12   3יהל 
 √ 1.6 16   16   1יעלון  יעלון

 √ 0.5 5   5   2יעלון 

 √ 0.9 9   9   3יעלון 
   0 0       1שעלב עליון מז'  שעלב

   0 0       2שעלב עליון מז' 

   0.2 2   2   3שעלב עליון מז' 

   2.2 22   22   1שעלב עליון 

   1.7 17   17   2שעלב עליון 

   1 10   10   3שעלב עליון 

   0.7 7   7   1שעלב חק' יוטבתה 

   0.9 9 6 3   2שעלב חק' יוטבתה 

   1.5 15 14 1   3שעלב חק' יוטבתה 
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 שיטת נגב שם פוליגון שם הנחל
שיטה 

 סלילנית
שיטה 

 סוככנית
סה"כ שיטים 

 לפוליגון
צפיפות שיטים 

 לדונם
מיפוי צומח 

 מפורט

 √ 1.4 14   11 3 1קטורה מפורט  קטורה

 √ 1.7 17   17   2קטורה מפורט 

 √ 1.9 19   17 2 3קטורה מפורט 

 √ 3.2 32   32   4קטורה מפורט 

 √ 2.7 27   27   5קטורה מפורט 

 √ 1.8 18 1 17   6קטורה מפורט 

 √ 5.7 57   57   7קטורה מפורט 

 √ 1.8 18   18   8קטורה מפורט 

 √ 0.8 8   8   9קטורה מפורט 

 √ 1.6 16   16   10קטורה מפורט 
   1.3 13 3 10   1צומת גרופית  ללא שם

   0.9 9 2 7   2צומת גרופית 

   0.5 5   5   3צומת גרופית 

   0.8 8   8   4צומת גרופית 
שולי מלחת 

 יטבתה
   1.1 11 6 5   1שולי מלחת יטבתה 
   1 10 7 3   2שולי מלחת יטבתה 
   1.3 13 6 7   3שולי מלחת יטבתה 
   1.8 18 8 10   4שולי מלחת יטבתה 
   0.5 5   5   5שולי מלחת יטבתה 

   1 10 4 6   1ססגון  ססגון

   0.7 7 5 2   2ססגון 

   0.8 8 1 7   3ססגון 
   1 10 4 6   1תמנע  תמנע

   0.2 2   2   2תמנע 

   1.1 11 5 6   3תמנע 
   0.7 7 5 2   1נמרה  נמרה

   1 10 4 6   2נמרה 

   0.3 3 1 2   3נמרה 
שולי מלחת 

 עברונה
 √ 1.2 12 10 2   1עברונה מפורט 

 √ 2 20 19 1   2עברונה מפורט 

 √ 0.8 8 5 3   3עברונה מפורט 

 √ 2.3 23 19 4   4עברונה מפורט 

 √ 2.2 22 18 4   5עברונה מפורט 

 √ 2 20 20     6מפורט  עברונה

 √ 0.7 7 7     7עברונה מפורט 

 √ 1.8 18 16 2   8עברונה מפורט 

 √ 1.9 19 14 5   9עברונה מפורט 

 √ 2.5 25 13 12   10עברונה מפורט 
   2.1 21 12 9   1שחורת מזרח  שחורת

 √ 2.9 29 16 13   1גבעות שחורת צפון  גבעות שחורת

 √ 3.1 31 9 22   2ון גבעות שחורת צפ

 √ 1.4 14 5 9   גבעות שחורת דרום
 √ 2.2 22 12 10   1יעל  יעל

32 142 7 1305 757 2069 1.46 86 

  
של העצים בפוליגון הוא  המספר הסידורידונם.  10עצי שיטה בפוליגון בן  28. תועדו 2פוליגון לדוגמה: נחל בתרון מז'  –סקר צומח ראשוני   :9טבלה 

 קטגוריית גודלקטגוריות: חי, יבש, מת;  3-בחלוקה ל מצב העץהמודגם, מתוך טבלת העצים המלאה הכוללת את כל העצים שנדגמו בסקר; 
ר צמחייה מתייחס לקיום/היעד צומח מתחת לחופהמ';  17מ', > 10-17מ',  5-10מ',  2-5מ',  0-2קטגוריות:  5- מתייחסת לקוטר נוף העץ, בחלוקה ל

מתייחס למרחק של גזע העץ מגבול הפוליגון (במטרים), עבור עצים שהגזע  מרחק מהפוליגוןשנתית בעלת עלווה ירוקה מתחת לחופת העץ; -רב
שלהם נמצא מחוץ לגבולות הפוליגון, אבל נוף העץ (או גוש העצים, במקרה של כמה עצים עם חופות המחוברות לכתם אחד), נכנס בחלקו אל תוך 

  הפוליגון.
 מרחק מהפוליגון צומח מתחת לחופה קטגוריית גודל מצב העץ מין שם פוליגון מס"ד

  A. tortilis Alive 5-10m Yes 2בתרון מז'  153

  A. tortilis Alive 5-10m Yes 2בתרון מז'  154

  A. raddiana Alive 5-10m No 2בתרון מז'  155

  A. raddiana Alive 5-10m No 2בתרון מז'  156

  A. raddiana Alive 5-10m Yes 2בתרון מז'  157

  A. tortilis Alive 5-10m Yes 2בתרון מז'  158

  A. tortilis Alive 5-10m Yes 2בתרון מז'  159

  A. tortilis Alive 5-10m No 2בתרון מז'  160

  A. tortilis Alive 2-5m No 2בתרון מז'  161

  A. tortilis Alive 2-5m No 2בתרון מז'  162

 A. tortilis Alive 0-2m No 3.6 2בתרון מז'  163

 A. tortilis Alive 0-2m No 3.2 2בתרון מז'  164

  A. raddiana Alive 2-5m Yes 2בתרון מז'  165

  A. tortilis Alive 5-10m Yes 2בתרון מז'  166

  A. tortilis Alive 2-5m No 2בתרון מז'  167

  A. tortilis Alive 0-2m No 2בתרון מז'  168

  A. raddiana Alive 5-10m No 2בתרון מז'  169

  A. tortilis Alive 2-5m No 2בתרון מז'  170

  A. tortilis Alive 2-5m No 2בתרון מז'  171

  A. tortilis Alive 0-2m Yes 2בתרון מז'  172

  A. raddiana Alive 5-10m Yes 2בתרון מז'  173

  A. tortilis Alive 10-17m Yes 2בתרון מז'  174

  A. raddiana Alive 5-10m Yes 2בתרון מז'  175

  A. raddiana Alive 10-17m Yes 2בתרון מז'  176

  A. tortilis Alive 2-5m No 2בתרון מז'  177

  A. raddiana Alive 2-5m No 2בתרון מז'  178

  A. raddiana Alive 5-10m Yes 2בתרון מז'  179

  A. raddiana Alive 5-10m Yes 2בתרון מז'  180
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קטגוריות צבע: פוליגונים שבהם מינים פולשים  6- מס' המינים מחולק ל פירוט תוצאות סקר הצומח המפורט בערבה לפי פוליגונים (מצפון לדרום).  :10טבלה 
בצהוב; פוליגונים  –מינים או מין נדיר אחד  11-20בכתום; פוליגונים שבהם סה"כ בין  –מיני צמחים ומטה  10שבהם סה"כ באדום; פוליגונים  –

בירוק בוהק;  –מינים נדירים  3מינים או  31-40פוליגונים שבהם סה"כ בין בירוק בהיר;  –מינים או שני מינים נדירים  21-30שבהם סה"כ בין 
  בירוק כהה.  –מינים נדירים או מין אדום אחד לפחות או מין אנדמי  5מינים או  40-יותר מ פוליגונים שבהם סה"כ

 שם פוליגון שם הנחל
 סה"כ מינים בפוליגון

 פולשים אנדמיים אדומים נדירים כל המינים

       2 32 1צין  צין
     1 1 22 2צין 
     1 2 28 3צין 

         4 1אביה  אביה
         4 2אביה 
         4 3אביה 

         11 2ערבה  ערבה
         24 1סייף מז'  סייף

         22 2סייף מז' 
         33 3סייף מז' 
         32 3סייף מע' 

         24 1בתרון מז'  בתרון
         36 2בתרון מז' 
 1     1 34 3בתרון מז' 

       2 43 1משק  משק
         25 1גדרון מפורט  גדרון

         21 2גדרון מפורט 
         19 3גדרון מפורט 
       1 21 4גדרון מפורט 
       1 26 5גדרון מפורט 
       1 17 6גדרון מפורט 
     1 3 30 7גדרון מפורט 
         27 8גדרון מפורט 
         10 9גדרון מפורט 

     1 1 31 10מפורט גדרון 
         43 2שחק מז'  שחק

         22 3שחק מז' 
         32 4שחק מז' 
       1 29 1שחק מע' 
       1 30 2שחק מע' 
       1 38 3שחק מע' 

 1     1 34 1שיזף  שיזף
       2 35 2שיזף 

         19 1נקרות מז'  נקרות
         37 1נקרות מע' 
         30 4נקרות מע' 

       1 56 1שלהב מע'  שלהב
       1 43 2שלהב מע' 
       1 49 3שלהב מע' 

       1 39 1עמר מע'  עמר
         41 2עמר מע' 
       1 39 3עמר מע' 

         27 1צופר מפורט  עשוש-צופר
   1   1 32 2צופר מפורט 
       1 30 3צופר מפורט 
   1   1 25 4צופר מפורט 
       1 35 5צופר מפורט 
   1   1 22 6צופר מפורט 
       1 38 7צופר מפורט 
   1   3 36 8צופר מפורט 
         7 9צופר מפורט 
 1 1   1 25 10צופר מפורט 

         42 1טבייקה - שפן טבייקה- שפן
       1 37 2טבייקה - שפן
       1 26 3טבייקה - ןשפ

       2 41 1פארן מע'  פארן
       1 29 2פארן מע' 
       2 46 3פארן מע' 

   1     45 2מנוחה  מנוחה
         38 1יעלון  יעלון

         31 2יעלון 
 1       38 3יעלון 

         42 1קטורה מפורט  קטורה
         20 2קטורה מפורט 

       1 34 3רה מפורט קטו
       1 20 4קטורה מפורט 
       1 27 5קטורה מפורט 
       2 27 6קטורה מפורט 
       1 24 7קטורה מפורט 
       1 18 8קטורה מפורט 
         28 9קטורה מפורט 
         33 10קטורה מפורט 

שולי מלחת 
 עברונה

       1 15 1עברונה מפורט 
         12 2עברונה מפורט 
       1 12 3עברונה מפורט 
     1 1 17 4עברונה מפורט 
     1 1 14 5עברונה מפורט 
         11 6עברונה מפורט 
     2 2 11 7עברונה מפורט 
 1     2 17 8עברונה מפורט 
       2 14 9עברונה מפורט 
       2 13 10עברונה מפורט 

       3 27 1גבעות שחורת צפ'  עות שחורתגב
       1 23 2גבעות שחורת צפ' 
     1 5 28 גבעות שחורת דר'

       2 29 1יעל  יעל
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קטגוריות צבע: פוליגונים  5-למס' המינים מחולק  פוליגונים (מצפון לדרום).צורת חיים בחלוקה לפירוט תוצאות סקר הצומח המפורט בערבה לפי   :11טבלה 
מיני  5מיני שיחים/ 2מין אחד של עץ/בכתום; פוליגונים שבהם  – שנתיים-שנתיים/ללא עשבוניים חד-/ללא עשבוניים רבמין אחד של שיחיםשבהם 

-6מיני שיחים/בין  3מיני עצים/ 2בצהוב; פוליגונים שבהם  – שנתיים-מיני עשבוניים חד 1-5/בין שנתיים-מיני עשבוניים רב 1-3שיח ומטה/בין -בני
מיני  4מיני עצים/ 3בירוק בהיר; פוליגונים שבהם  – שנתיים-מיני עשבוניים חד 6-10/בין שנתיים- מיני עשבוניים רב 4-6שיח/בין -מיני בני 10

מיני  4בירוק בוהק; פוליגונים שבהם  – שנתיים-מיני עשבוניים חד 11-15/בין שנתיים-מיני עשבוניים רב 7-9שיח/בין -מיני בני 11-15שיחים/בין 
  בירוק כהה.  – מיני עשבוניים ומעלה 16/שנתיים- מיני עשבוניים רב 10שיח ומעלה/-מיני בני 16מיני שיחים ומעלה/ 5עצים/

 שם פוליגון  שם הנחל
- פרופורציית רב סה"כ מינים לפי צורות חיים בפוליגון

 שנתיים-חד נתייםש- רב שיח- בני שיחים עצים שנתיים/סה"כ מינים

 56 14 1 10 5 2 1צין  צין
 73 6 6 4 4 2 2צין 
 46 15 3 4 4 2 3צין 

 100 0 0 2 1 1 )1,2,3(פוליגונים אביה  אביה
 91 1 1 3 4 2 2ערבה  ערבה
 54 11 2 8 2 1 1סייף מז'  סייף

 55 10 1 6 3 2 2סייף מז' 
 52 16 4 10 1 2 3סייף מז' 
 68 10 5 11 3 2 3סייף מע' 

 54 11 5 5 1 2 1בתרון מז'  בתרון
 64 13 8 8 5 2 2בתרון מז' 
 50 17 8 4 4 1 3בתרון מז' 

 44 24 6 6 5 2 1משק  משק
 100 0 8 11 5 1 1גדרון מפורט  גדרון

 100 0 5 11 3 2 2גדרון מפורט 
 95 1 4 9 3 2 3גדרון מפורט 
 81 4 3 9 2 3 4גדרון מפורט 

 96 1 8 11 3 3 5רון מפורט גד
 88 2 6 7 1 1 6גדרון מפורט 
 87 4 8 10 6 2 7גדרון מפורט 
 93 2 6 11 5 3 8גדרון מפורט 
 100 0 1 4 3 2 9גדרון מפורט 
 97 1 10 10 7 3 10גדרון מפורט 

 63 16 9 14 2 2 2שחק מז'  שחק
 86 3 8 5 3 3 3שחק מז' 
 47 17 8 4 1 2 4שחק מז' 
 79 6 7 12 3 1 1שחק מע' 
 77 7 7 12 2 2 2שחק מע' 
 71 11 10 12 3 2 3שחק מע' 

 65 12 8 9 3 2 1שיזף  שיזף
 80 7 12 11 3 2 2שיזף 

 84 3 3 7 3 3 1נקרות מז'  נקרות
 81 7 9 17 2 2 1נקרות מע' 
 53 14 5 8 2 1 4נקרות מע' 

 66 19 13 16 6 2 1שלהב מע'  שלהב
 74 11 9 16 4 3 2שלהב מע' 
 43 28 7 10 2 2 3שלהב מע' 

 49 20 6 8 4 1 1עמר מע'  עמר
 54 19 7 11 3 1 2עמר מע' 
 62 15 7 13 2 2 3עמר מע' 

 89 3 7 11 4 2 1צופר מפורט  עשוש-צופר
 94 2 6 18 5 1 2צופר מפורט 
 90 3 6 15 5 1 3צופר מפורט 
 92 2 6 12 3 2 4צופר מפורט 
 91 3 7 16 7 2 5צופר מפורט 
 100 0 6 12 2 2 6צופר מפורט 
 87 5 10 17 4 2 7צופר מפורט 
 83 6 9 13 7 1 8צופר מפורט 
 86 1 1 3 1 1 9צופר מפורט 
 84 4 6 10 4 1 10צופר מפורט 

 90 4 9 23 4 2 1טבייקה - שפן טבייקה- שפן
 92 3 10 18 4 2 2טבייקה - שפן
 96 1 9 11 3 2 3טבייקה - שפן

 80 8 7 18 4 4 1פארן מע'  פארן
 90 3 5 14 5 2 2פארן מע' 
 67 15 6 19 4 2 3פארן מע' 

 84 7 8 22 5 3 2מנוחה  מנוחה
 87 5 8 19 4 2 1יעלון  יעלון

 90 3 8 16 2 2 2יעלון 
 97 1 9 21 5 2 3יעלון 

 60 17 8 10 5 2 1קטורה מפורט  קטורה
 63 7 3 4 4 1 2ורה מפורט קט

 62 13 7 8 4 2 3קטורה מפורט 
 80 4 3 7 5 1 4קטורה מפורט 
 81 5 6 12 3 1 5קטורה מפורט 
 85 4 7 9 5 2 6קטורה מפורט 
 75 6 6 8 3 1 7קטורה מפורט 
 83 3 5 6 3 1 8קטורה מפורט 
 79 6 5 12 4 1 9קטורה מפורט 
 85 5 9 12 6 1 10קטורה מפורט 

שולי מלחת 
 עברונה

 100 0 4 7 3 1 1עברונה מפורט 
 100 0 1 6 3 2 2עברונה מפורט 
 100 0 2 5 4 1 3עברונה מפורט 
 100 0 2 8 4 3 4עברונה מפורט 
 100 0 0 8 4 2 5עברונה מפורט 
 100 0 1 5 3 2 6עברונה מפורט 
 100 0 1 6 3 1 7עברונה מפורט 
 100 0 3 8 2 3 8עברונה מפורט 
 100 0 3 7 2 2 9עברונה מפורט 
 92 1 1 7 1 3 10עברונה מפורט 

 67 9 7 7 2 2 1גבעות שחורת צפ'  גבעות שחורת
 74 6 8 5 2 2 2גבעות שחורת צפ' 
 71 8 7 10 1 2 גבעות שחורת דר'

 79 6 8 10 3 2 1יעל  יעל
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קטגוריות צבע: פוליגונים  5-מס' המינים מחולק ל ת סקר הצומח המפורט בערבה לפי בתי גידול בחלוקה לפוליגונים (מצפון לדרום).פירוט תוצאו  :12טבלה 
בכתום;  –מינים רודרליים ומעלה  4שבהם אין מין של בתות/חולות/מדבר/ערבות שיחים/קרקעות מלוחות/מחשופי סלע/תרמופיליים/לחים/

מינים של קרקעות מלוחות/מין  1-2מינים של ערבות שיחים/ 1-5מינים מדבריים/ 10מינים של חולות/עד  1-2של בתות/ פוליגונים שבהם מין אחד
מינים  11-20מינים של חולות/ 3-4מינים של בתות/ 2בצהוב; פוליגונים שבהם  – מינים רודרליים 3מינים תרמופיליים/ 1-5אחד של מחשופי סלע/

 – מינים רודרליים 2מינים תרמופיליים/ 6-10מינים של מחשופי סלע/ 2מינים של קרקעות מלוחות/ 3-4ות שיחים/מינים של ערב 6-10מדבריים/
מינים של  5-6מינים של ערבות שיחים/ 11-15מינים מדבריים/ 21-30מינים של חולות/ 5-6מינים של בתות/ 3בירוק בהיר; פוליגונים שבהם 

 7בתות/מינים ומעלה של  4פוליגונים שבהם ובירוק בוהק;  – אחד רודרלי ןמינים תרמופיליים/מי 11-15/מינים של מחשופי סלע 3קרקעות מלוחות/
מינים ומעלה של  4קרקעות מלוחות/מינים ומעלה של  7ערבות שיחים/מינים ומעלה של  16/יים ומעלהמדברמינים  31 חולות/מינים ומעלה של 

  בירוק כהה.  –מינים רודרליים  ללאלחים/אחד של בתי גידול  מין/ומעלה תרמופילייםמינים  16מחשופי סלע/
 סה"כ מינים לפי בתי גידול בפוליגון    

 רודרליים תיכוני-לחים/צומח ים תרמופיליים מחשופי סלע קרקעות מלוחות ערבות שיחים מדבר חולות בתות שם פוליגון שם הנחל

 6 0 9 2 6 11 25 4 1 1צין  צין
 2 0 9 0 8 6 20 2 0 2צין 
 5 0 8 0 9 9 22 2 1 3צין 

 0 0 1 0 2 1 3 0 0 1אביה  אביה
 0 0 1 0 2 1 3 0 0 2אביה 
 0 0 1 0 2 1 3 0 0 3אביה 

 2 0 5 0 3 1 9 3 0 2ערבה  ערבה
 2 0 7 1 2 13 21 2 0 1סייף מז'  סייף

 0 0 9 1 3 11 19 1 1 2סייף מז' 
 1 0 15 1 3 15 31 2 0 3סייף מז' 
 0 0 13 2 2 13 27 4 1 3סייף מע' 

 1 0 9 0 1 12 21 1 2 1בתרון מז'  בתרון
 4 0 16 2 2 13 30 4 1 2בתרון מז' 
 6 0 9 0 6 12 28 2 1 3בתרון מז' 

 4 0 13 2 3 18 33 9 2 1משק  משק
 1 0 12 2 3 5 22 4 1 1גדרון מפורט  גדרון

 0 0 13 1 3 3 19 2 1 2גדרון מפורט 
 1 0 13 1 1 2 18 2 1 3ון מפורט גדר

 0 0 9 1 4 7 17 3 0 4גדרון מפורט 
 1 0 10 1 4 8 23 5 2 5גדרון מפורט 
 1 0 7 2 2 6 15 2 2 6גדרון מפורט 
 1 0 12 3 5 6 23 7 2 7גדרון מפורט 
 2 0 12 2 4 8 25 3 2 8גדרון מפורט 
 1 0 5 0 2 2 8 1 0 9גדרון מפורט 
 3 0 11 3 9 7 25 3 2 10 גדרון מפורט

 2 0 20 2 2 15 37 5 2 2שחק מז'  שחק
 2 1 9 1 3 6 19 4 2 3שחק מז' 
 0 0 10 1 2 15 27 3 1 4שחק מז' 
 1 0 14 2 3 9 24 3 1 1שחק מע' 
 2 0 13 2 2 12 27 2 2 2שחק מע' 
 3 0 15 3 2 15 32 7 3 3שחק מע' 

 2 0 10 1 3 10 25 10 2 1שיזף  שיזף
 2 0 12 2 3 9 28 9 3 2שיזף 

 2 0 7 2 2 5 17 5 0 1נקרות מז'  נקרות
 1 0 15 2 5 16 35 3 3 1נקרות מע' 
 4 0 13 1 2 9 24 7 0 4נקרות מע' 

 4 0 25 2 6 18 48 8 2 1שלהב מע'  שלהב
 3 0 19 1 8 15 39 3 2 2שלהב מע' 
 2 0 19 2 3 19 41 5 3 3שלהב מע' 

 3 0 13 1 5 14 31 6 1 1עמר מע'  עמר
 2 0 19 1 2 15 38 3 2 2עמר מע' 
 2 0 16 1 5 15 37 1 2 3עמר מע' 

 0 0 10 3 5 10 24 3 2 1צופר מפורט  עשוש-צופר
 0 0 14 4 5 11 28 4 2 2צופר מפורט 
 0 0 13 3 2 11 28 4 3 3צופר מפורט 
 0 0 9 2 6 9 22 3 0 4צופר מפורט 
 0 0 14 4 3 13 30 5 3 5צופר מפורט 
 0 0 9 0 5 8 20 3 1 6צופר מפורט 
 3 0 10 3 4 14 29 11 2 7צופר מפורט 
 3 0 12 3 5 12 31 8 1 8צופר מפורט 
 0 0 4 0 1 1 6 1 0 9צופר מפורט 
 4 0 8 2 4 11 22 2 1 10צופר מפורט 

 2 0 19 3 4 14 39 6 5 1טבייקה - שפן טבייקה- שפן
 0 0 18 2 3 12 35 5 4 2טבייקה - שפן
 0 0 13 2 1 8 25 3 4 3טבייקה - שפן

 4 0 12 2 8 15 30 7 0 1פארן מע'  פארן
 4 0 13 0 4 8 25 4 0 2פארן מע' 
 3 0 17 1 7 17 38 7 0 3פארן מע' 

 4 0 14 2 12 16 41 5 2 2מנוחה  מנוחה
 1 0 19 3 6 11 36 1 2 1יעלון  יעלון

 2 0 15 2 4 10 31 1 2 2יעלון 
 3 0 19 3 5 10 35 1 3 3יעלון 

 3 0 12 2 7 19 38 5 2 1קטורה מפורט  קטורה
 0 0 6 1 1 8 17 3 2 2קטורה מפורט 
 2 0 11 2 3 16 32 6 2 3קטורה מפורט 
 2 0 9 2 3 3 18 3 0 4קטורה מפורט 
 2 0 16 2 3 5 26 2 0 5קטורה מפורט 
 1 0 13 3 2 5 26 3 2 6קטורה מפורט 
 2 0 13 1 2 5 23 2 1 7קטורה מפורט 
 1 0 8 2 3 4 15 2 0 8קטורה מפורט 
 1 0 14 2 2 8 26 2 0 9קטורה מפורט 
 2 0 12 4 5 10 27 3 4 10קטורה מפורט 

 0 0 8 0 2 2 13 3 0 1עברונה מפורט  שולי מלחת עברונה
 0 0 6 1 2 2 10 3 0 2עברונה מפורט 
 0 0 6 1 3 1 9 3 0 3עברונה מפורט 
 0 0 6 0 5 1 12 4 0 4עברונה מפורט 
 0 0 5 1 5 2 10 2 0 5עברונה מפורט 
 0 0 7 1 2 1 10 2 0 6עברונה מפורט 
 0 0 5 0 5 0 9 2 0 7עברונה מפורט 
 1 0 9 0 3 1 12 3 0 8עברונה מפורט 
 0 0 8 0 2 2 11 3 0 9עברונה מפורט 
 0 0 8 0 3 1 10 1 0 10עברונה מפורט 

 1 0 16 2 2 4 21 4 1 1גבעות שחורת צפ'  גבעות שחורת
 0 0 11 1 1 6 19 2 1 2גבעות שחורת צפ' 
 0 0 20 0 1 2 25 3 1 גבעות שחורת דר'

 1 0 18 1 0 6 27 3 1 1יעל  יעל
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 5-מס' המינים מחולק ל בחלוקה לפוליגונים (מצפון לדרום). תפוצה פיטוגיאוגרפיטיפוס פירוט תוצאות סקר הצומח המפורט בערבה לפי   :13טבלה 
בכתום; פוליגונים  – סיבירי-תיכוני/אירו-אזורי/טרופי/ים-טורני/רב-ערבי/אירנו-מטיפוס סודני/סהרוקטגוריות צבע: פוליגונים שבהם אין מין 

בצהוב; פוליגונים  – תיכוני-יםמין אחד מטיפוס טורני/- אירנומינים מטיפוס  1-2י/ערב- סהרומינים מטיפוס  10עד מינים מטיפוס סודני/ 1-3שבהם 
בירוק בהיר;  – תיכוני-יםמינים מטיפוס  2טורני/- אירנומינים מטיפוס  3-4ערבי/-סהרומינים מטיפוס  11-20מטיפוס סודני/מינים  4-6שבהם 

בירוק  – תיכוני-יםמינים מטיפוס  3טורני/-אירנומינים מטיפוס  5-6ערבי/-סהרו מינים מטיפוס 21-30מטיפוס סודני/מינים  7-9פוליגונים שבהם 
מין אחד טורני/-אירנומינים ומעלה מטיפוס  7ערבי/- סהרומינים מטיפוס  30- יותר ממטיפוס סודני/מינים ומעלה  10בוהק; ופוליגונים שבהם 

  בירוק כהה.  – סיבירי-אירוד מטיפוס מין אחתיכוני/-יםמינים ומעלה מטיפוס  4טרופי/אזורי/-מטיפוס רב
 סה"כ מינים לפי טיפוס תפוצה בפוליגון    

 סיביריים- אירו תיכוניים- ים אזוריים/טרופיים- רב טורנים- אירנו ערבים-סהרו סודנים שם פוליגון שם הנחל

 0 4 1 7 22 9 1צין  צין
 0 1 0 3 17 7 2צין 
 1 6 1 7 18 9 3צין 

 0 1 0 0 4 1 1אביה  אביה
 0 1 0 0 4 1 2אביה 
 0 1 0 0 4 1 3אביה 

 0 1 0 2 7 4 2ערבה  ערבה
 0 1 1 4 18 8 1סייף מז'  סייף

 0 2 0 3 17 6 2סייף מז' 
 0 2 1 6 25 9 3סייף מז' 
 0 1 0 4 24 11 3סייף מע' 

 0 2 0 6 19 5 1בתרון מז'  בתרון
 0 2 0 7 29 9 2בתרון מז' 
 1 3 0 7 26 7 3בתרון מז' 

 0 5 1 10 29 10 1משק  משק
 0 1 0 2 21 8 1גדרון מפורט  גדרון

 0 1 0 1 16 9 2גדרון מפורט 
 0 0 0 2 13 11 3גדרון מפורט 
 0 0 0 2 18 6 4גדרון מפורט 
 0 0 0 4 21 8 5גדרון מפורט 
 0 0 0 4 13 5 6גדרון מפורט 
 0 1 0 5 24 10 7גדרון מפורט 

 0 0 0 4 19 9 8מפורט גדרון 
 0 0 0 0 5 6 9גדרון מפורט 
 1 3 0 6 19 10 10גדרון מפורט 

 0 3 1 7 32 12 2שחק מז'  שחק
 0 1 0 5 15 8 3שחק מז' 
 0 1 0 6 26 9 4שחק מז' 
 0 2 0 4 22 11 1שחק מע' 
 0 1 0 6 24 9 2שחק מע' 
 0 2 0 9 28 11 3שחק מע' 

 0 0 0 3 25 13 1שיזף  שיזף
 0 0 0 6 24 13 2שיזף 

 0 0 0 3 14 6 1נקרות מז'  נקרות
 0 1 0 7 31 8 1נקרות מע' 
 0 5 0 4 21 9 4נקרות מע' 

 0 4 0 8 45 13 1שלהב מע'  שלהב
 0 2 0 7 34 12 2שלהב מע' 
 1 5 0 12 39 11 3שלהב מע' 

 0 4 0 7 30 12 1עמר מע'  עמר
 0 3 0 5 33 11 2עמר מע' 
 0 1 0 7 33 13 3עמר מע' 

 0 1 0 4 20 5 1צופר מפורט  עשוש-צופר
 0 1 0 4 24 7 2צופר מפורט 
 0 0 0 5 21 9 3צופר מפורט 
 0 1 0 2 20 6 4צופר מפורט 
 0 1 0 7 24 9 5צופר מפורט 
 0 1 0 2 18 4 6צופר מפורט 
 0 1 1 5 30 13 7צופר מפורט 
 0 2 0 5 27 10 8צופר מפורט 
 0 0 0 0 4 3 9צופר מפורט 
 0 2 0 6 18 6 10צופר מפורט 

 0 1 0 9 33 11 1טבייקה - שפן טבייקה- שפן
 0 0 0 7 28 9 2טבייקה - שפן
 0 0 0 4 17 7 3טבייקה - שפן

 0 3 0 6 34 9 1פארן מע'  פארן
 0 1 0 2 23 11 2פארן מע' 
 0 4 0 7 38 11 3פארן מע' 

 0 1 0 7 36 10 2מנוחה  מנוחה
 0 1 0 6 30 10 1יעלון  יעלון

 0 0 0 5 24 8 2יעלון 
 0 1 0 7 28 11 3יעלון 

 1 3 0 10 32 9 1קטורה מפורט  קטורה
 0 0 0 6 16 4 2קטורה מפורט 
 1 2 0 9 25 8 3קטורה מפורט 
 0 0 0 2 13 8 4קטורה מפורט 
 0 0 0 1 18 11 5קטורה מפורט 
 0 0 0 3 18 10 6קטורה מפורט 
 0 0 0 3 15 10 7קטורה מפורט 
 0 0 0 3 13 7 8קטורה מפורט 
 0 0 0 3 22 9 9קטורה מפורט 
 0 2 1 6 23 9 10קטורה מפורט 

 0 0 0 1 11 7 1עברונה מפורט  שולי מלחת עברונה
 0 0 0 1 8 7 2עברונה מפורט 
 0 0 0 1 8 6 3עברונה מפורט 
 0 0 0 1 12 7 4עברונה מפורט 
 0 0 0 1 9 5 5עברונה מפורט 
 0 0 0 1 6 7 6עברונה מפורט 
 0 0 0 1 7 5 7עברונה מפורט 
 0 0 0 0 10 8 8עברונה מפורט 
 0 0 0 0 9 8 9עברונה מפורט 
 0 0 0 0 7 7 10עברונה מפורט 

 0 0 0 1 19 16 1גבעות שחורת צפ'  גבעות שחורת
 0 0 0 2 18 10 2גבעות שחורת צפ' 
 0 0 0 1 19 16 גבעות שחורת דר'

 0 0 0 2 21 15 1יעל  יעל
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מס' המינים מחולק  בחלוקה לפוליגונים (מצפון לדרום). רמת הזיקה לבתי גידול טבעיים/מופריםפירוט תוצאות סקר הצומח המפורט בערבה לפי   :14טבלה 
מינים  2/ית גידול מופרמינים המתקיימים בעיקר בב 3אין מינים של בית גידול טבעי בלבד/בעיקר טבעי/שבהם קטגוריות צבע: פוליגונים  5-ל

מינים  2/מינים של בית גידול בעיקר טבעי 1-2בלבד/ ית גידול טבעימינים של ב 1-5בכתום; פוליגונים שבהם  – ית גידול מופרהמתקיימים רק בב
כל העמודה של מינים מינים של בית גידול בעיקר טבעי/ 3-4מינים של בית גידול טבעי/ 11-20; פוליגונים שבהם בצהוב –של בית גידול בעיקר מופר 

מינים  21-30בירוק בהיר; פוליגונים שבהם  –מין אחד של בית גידול בעיקר מופר/מופר בלבד המופיעים במידה דומה בבתי גידול טבעיים ומופרים/
מינים  7מינים של בית גידול טבעי בלבד/ 30- יותר מבירוק בוהק; ופוליגונים שבהם  –של בית גידול בעיקר טבעי  מינים 5-6של בית גידול טבעי/

  בירוק כהה.  –ומעלה של בית גידול בעיקר טבעי/ללא מינים של בית גידול בעיקר מופר/מופר בלבד 
 סה"כ מינים לפי זיקה לבתי גידול טבעיים/מופרים בפוליגון    

 מופר בלבד בעיקר מופר חצי-חצי בעיקר טבעי טבעי בלבד שם פוליגון שם הנחל

 2 1 2 9 18 1צין  צין
 0 1 2 7 12 2צין 
 2 2 1 9 14 3צין 

 0 0 0 3 1 1אביה  אביה
 0 0 0 3 1 2אביה 
 0 0 0 3 1 3אביה 

 0 1 1 4 5 2ערבה  ערבה
 1 1 0 6 16 1סייף מז'  סייף

 0 0 0 6 16 2סייף מז' 
 0 1 0 4 28 3סייף מז' 
 0 0 0 8 23 3סייף מע' 

 0 1 0 4 19 1בתרון מז'  בתרון
 0 2 2 6 26 2בתרון מז' 
 1 2 2 7 22 3בתרון מז' 

 1 2 1 9 30 1משק  משק
 0 0 1 7 17 1גדרון מפורט  גדרון

 0 0 0 5 16 2גדרון מפורט 
 0 0 1 2 16 3גדרון מפורט 
 0 0 0 4 17 4גדרון מפורט 
 0 0 1 5 20 5גדרון מפורט 
 0 0 1 4 12 6גדרון מפורט 
 0 0 1 8 21 7גדרון מפורט 
 0 1 1 7 18 8גדרון מפורט 
 0 1 0 0 9 9גדרון מפורט 
 0 3 1 8 19 10גדרון מפורט 

 1 1 0 7 34 2שחק מז'  שחק
 0 1 1 8 12 3שחק מז' 
 0 0 0 4 28 4שחק מז' 
 0 0 1 6 22 1שחק מע' 
 0 1 1 5 23 2שחק מע' 
 0 1 2 6 29 3שחק מע' 

 1 0 1 5 27 1שיזף  שיזף
 0 0 2 8 25 2שיזף 

 0 0 2 5 12 1נקרות מז'  נקרות
 0 0 1 11 25 1נקרות מע' 
 0 1 3 5 21 4נקרות מע' 

 0 2 2 9 43 1שלהב מע'  שלהב
 0 1 2 11 29 2שלהב מע' 
 0 1 1 6 41 3שלהב מע' 

 0 1 2 7 29 1עמר מע'  עמר
 0 1 1 6 33 2עמר מע' 
 0 1 1 6 31 3עמר מע' 

 0 0 0 8 19 1צופר מפורט  עשוש-צופר
 0 0 0 8 24 2צופר מפורט 
 0 0 0 6 24 3צופר מפורט 
 0 0 0 7 18 4צופר מפורט 
 0 0 0 7 28 5צופר מפורט 
 0 0 0 6 16 6צופר מפורט 
 0 0 3 8 27 7צופר מפורט 
 0 2 1 10 23 8צופר מפורט 
 0 0 0 2 5 9צופר מפורט 
 1 2 1 6 15 10צופר מפורט 

 0 0 2 10 30 1טבייקה - שפן טבייקה- שפן
 0 0 0 7 30 2טבייקה - שפן
 0 0 0 6 20 3טבייקה - שפן

 0 2 3 10 26 1פארן מע'  פארן
 0 1 3 9 16 2פארן מע' 
 0 1 2 12 31 3פארן מע' 

 0 2 3 9 31 2מנוחה  מנוחה
 0 0 1 12 25 1יעלון  יעלון

 0 1 1 8 21 2יעלון 
 0 2 1 9 26 3יעלון 

 0 1 2 13 26 1קטורה מפורט  קטורה
 0 0 0 5 14 2קטורה מפורט 
 0 1 1 9 23 3קטורה מפורט 
 0 1 1 5 13 4קטורה מפורט 
 0 1 1 7 18 5קטורה מפורט 
 0 0 1 5 21 6קטורה מפורט 
 0 1 1 7 15 7קטורה מפורט 
 0 0 1 4 13 8קטורה מפורט 
 0 1 0 5 22 9קטורה מפורט 
 0 1 3 10 19 10קטורה מפורט 

 0 0 0 4 11 1עברונה מפורט  שולי מלחת עברונה
 0 0 0 3 9 2עברונה מפורט 
 0 0 0 2 10 3עברונה מפורט 
 0 0 0 4 12 4עברונה מפורט 

 0 0 0 2 11 5ט עברונה מפור
 0 0 0 3 8 6עברונה מפורט 
 0 0 0 3 8 7עברונה מפורט 
 0 1 0 3 12 8עברונה מפורט 
 0 0 0 3 11 9עברונה מפורט 
 0 0 0 2 10 10עברונה מפורט 

 0 0 1 2 24 1גבעות שחורת צפ'  גבעות שחורת
 0 0 0 4 19 2גבעות שחורת צפ' 
 0 0 0 3 25 גבעות שחורת דר'

 0 0 1 2 26 1יעל  יעל
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  יחידות נוף.-בחלוקה לתת טיפוסי צומח וצפיפות שיטים בתחומי סקר הערבה הגדרת  :15טבלה 
 מין השיטה צפיפות שיטים טיפוסי צומח יחידת נוף- שם תת יחידת נוף-מס' תת

   ללא שיטים תיבי-חורש בצפיפות בינונית בשלטון אשל ואוכם חד מלחת סדום 1.1
   חישת קנים בשלטון קנה מצוי וסמר ימי

   מלח מכחיל-בתה צפופה בשלטון בן
   ללא שיטים שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון פרקרק פרסי חולות הככר 1.2

   שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון ימלוח פגום
   ללא שיטים עשבוניים סגטלים חקלאות הככר 1.3
נחל ערבה מחצבה עד נאות  2.1

 הככר
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות חורש פתוח בשלטון אשל היאור ואשל הפרקים ועצי שיטה בודדים

   ללא שיטים בבתרונות: חורש פתוח בשלטון אשל היאור נחל אמציהו וערוציו 2.2
ון שיטה סלילנית בשוליים המערביים והדרומיים של הבתרונות: חורש פתוח בשלט

 ושיטה סוככנית
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות בינונית

בערוץ הראשי: חורש פתוח בשלטון אשלים (היאור, הפרקים) ושיטים (סלילנית  נחל צין וערוציו 2.3
 וסוככנית)

 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה

 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות בינונית ת ושיטה סוככניתבערוצי המשנה: חורש פתוח בשלטון שיטה סלילני
הבתרונות בין נחל אמציהו  2.4

 לנחל עידן
   ללא שיטים בתה פתוחה בשלטון מלחית מסורגת

חקלאות חצבה ועידן בנחל  2.5
 הערבה

   ללא שיטים עשבוניים סגטלים

 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות גבוהה טה סוככניתחורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושי נחל עידן וערוציו 2.6
הבתרונות בין נחל צין לנחל  2.7

 אמציהו
   ללא שיטים בתה פתוחה בשלטון מלחית מסורגת

   ללא שיטים בתה פתוחה בשלטון מלחית מסורגת הבתרונות מדרום לנחל עידן 2.8
אפיקי פזרות צפוניים, ממזרח  3.1

 לגבעות יועדן
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות גבוהה ח בשלטון שיטה סלילנית ושיטת סוכךחורש פתו

 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות בתה פתוחה בשלטון חמדת השיח ומעט עצי שיטה גבעות חצבה 3.2
 ילנית ושיטה סוככניתשיטה סל צפיפות גבוהה חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושיטת סוכך אפיקי פזרות דרומיים 3.3
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות עשבוניים סגטלים ומעט עצי שיטה בשוליים חקלאות עין חצבה 3.4
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות עשבוניים סגטלים ועצי שיטה בודדים בשוליים חקלאות חצבה 3.5
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות המדבר ועצי שיטה בודדים בשולייםבתה פתוחה בשלטון יפרוק  גבעות שיזף 4.1
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות בינונית חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושיטת סוכך חולות שיזף 4.2
 ילנית ושיטה סוככניתשיטה סל שיטים בודדות עשבוניים סגטלים ועצי שיטה בודדים בשוליים חקלאות עין יהב צפון 4.3
נחל הערבה מחצבה עד נחל  5.1

 נקרות
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות חורש פתוח בשלטון אשל היאור ואשל הפרקים ועצי שיטה בודדים

נחל הערבה מנחל נקרות עד  5.2
 נחל פארן

 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות חורש פתוח בשלטון אשל היאור ואשל הפרקים ועצי שיטה בודדים

 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות בתה פתוחה בשלטון חמדת השיח ועצי שיטה בודדים בשוליים ג'בל חופירה 5.3
נחל הערבה מנחל פארן עד  5.4

 נחל חיון
 שיטה סלילנית ושיטת נגב שיטים בודדות חורש פתוח בשלטון אשל היאור ועצי שיטה בודדים

 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות עשבוניים סגטלים ועצי שיטה בודדים בשוליים חקלאות עין יהב מזרח 5.5
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות עשבוניים סגטלים ועצי שיטה בודדים בשוליים חקלאות בוורידה 5.6
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה ואשל הפרקים ומעט עצי שיטה חורש פתוח בשלטון אשל היאור נחל נקרות ונחל נמיה 6.1
הגבעות בין נחל נקרות לנחל  6.2

 נמיה
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות בתה פתוחה בשלטון יפרוק המדבר ועצי שיטה בודדים בשוליים

 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה יטהשיחייה פתוחה בשלטון פרקרק פרסי ומעט עצי ש פרקרקי נקרות 7.1
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות בינונית חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושיטת סוכך אפיקי פזרות ספיר 7.2
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות עשבוניים סגטלים ומעט עצי שיטה בשוליים חקלאות עין יהב דרום 7.3
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה עשבוניים סגטלים ומעט עצי שיטה בשוליים חקלאות צופר 7.4
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות בגבעות: בתה פתוחה בשלטון זוגן השיח וערטל מדברי גבעות וערוצי שלהב 8.1

 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות בינונית   בערוצים: חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושיטה סוככנית
 שיטה סלילנית  שיטים בודדות בגבעות: בתה פתוחה בשלטון אשליל שעיר ושמשון ליפי ועצי שיטה בודדים שלוחת עומר 9.1

 שיטה סלילנית  צפיפות בינונית בנחל עומר: חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית
 שיטה סלילנית  צפיפות נמוכה לטון מלוח קפח ורכפתן מדברי ומעט עצי שיטהשיחייה פתוחה בש נחל עשוש 10.1
 שיטה סלילנית  צפיפות נמוכה שיחייה פתוחה בשלטון רתם המדבר ומעט עצי שיטה רמת צופר 10.2
 שיטה סלילנית  שיטים בודדות בגבעות: בתה פתוחה בשלטון אשליל שעיר ושמשון ליפי ועצי שיטה בודדים ואדי טבייקה ודרומו 10.3

 שיטה סלילנית  צפיפות בינונית בואדי טבייקה: חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ורתם המדבר
 שיטה סלילנית  שיטים בודדות שיחייה פתוחה בשלטון רתם המדבר ועצי שיטה בודדים נחל ברק ונחל זעף 11.1
   ללא שיטים בתה פתוחה בשלטון ערטל מדברי גבעות ברק 11.2
 שיטה סלילנית שיטים בודדות במצוק: שיחייה פתוחה בשלטון צלף קוצני. צוקי ברק וזעף 11.3

 שיטה סלילנית צפיפות נמוכה בנחלים: חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ורותם המדבר
 שיטה סלילנית שיטים בודדות שיחייה פתוחה בשלטון צלף קוצני צוקי חדוד 12.1
 שיטה סלילנית ושיטת הנגב צפיפות נמוכה פתוחה בשלטון מלוח קפח ולענת יהודה ומעט עצי שיטה שיחייה פשט הפארן 13.1
 שיטה סלילנית צפיפות נמוכה עשבוניים סגטלים ומעט עצי שיטה בשוליים חקלאות פארן 13.2
 טת הנגבשיטה סלילנית ושי צפיפות נמוכה שיחייה פתוחה בשלטון רתם המדבר ומעט עצי שיטה כיפת עשת 14.1
   ללא שיטים בגבעות: עשבוניים בני חלוף גבעות קדם 15.1

 שיטה סלילנית צפיפות נמוכה בערוצים: חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ויפרוק המדבר
 בשיטה סלילנית ושיטת הנג שיטים בודדות בתה פתוחה בשלטון מלחית מסורגת ויפרוק המדבר ועצי שיטה בודדים מישור מנוחה 16.1
 שיטה סלילנית צפיפות בינונית חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ורתם המדבר נחל שברים 16.2
   ללא שיטים בתה פתוחה בשלטון מלחית מסורגת גבעות לובן 17.1
 שיטה סלילנית ושיטת הנגב צפיפות בינונית חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית, שיטת נגב ואשל היאור נחל חיון 18.1
   ללא שיטים בתה פתוחה בשלטון מוריקנדיה מבריקה, חמדת הנגב ומלחית מסורגת נחל חמדה 18.2
בתה פתוחה בשלטון מוריקנדיה מבריקה, חמדת הנגב ומלחית מסורגת ועצי שיטה  צחיחה- חיון-גבעות חמדה 18.3

 בודדים
 שיטה סלילנית ושיטת הנגב שיטים בודדות

 שיטה סלילנית ושיטת הנגב שיטים בודדות יפרוק המדבר, ערטל מדברי ועצי שיטה בודדיםבתה פתוחה בשלטון  מישור חיון 18.4
 שיטה סלילנית שיטים בודדות בתה פתוחה בשלטון יפרוק המדבר, ערטל מדברי ועצי שיטה בודדים ערבת יפרוק 19.1
 שיטה סלילנית ושיטת הנגב ת נמוכהצפיפו בתה פתוחה בשלטון יפרוק המדבר וערטל מדברי ומעט עצי שיטה שלוחת נוצה 19.2
 שיטה סלילנית ומעט שיטת הנגב צפיפות בינונית חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית נחל שיטה 20.1
 שיטה סלילנית צפיפות נמוכה בערוצים: חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ואטד ערבי גבעות יהל 21.1
 שיטה סלילנית שיטים בודדות בודדים של פרקרק פרסי ועצי שיטה בודדים בשולייםעשבוניים בני חלוף עם שיחים  סעידין- א-קע 21.2
 שיטה סלילנית ומעט שיטת הנגב צפיפות נמוכה שיחייה פתוחה בשלטון פרקרק פרסי ומעט עצי שיטה נחל שעלב והחולות סביבו 22.1
פשט הנחלים ממערב לנחל  22.2

 שעלב
 שיטה סלילנית צפיפות נמוכה המדבר וחמדת השיח חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית, יפרוק

 שיטה סלילנית שיטים בודדות עשבוניים סגטלים ועצי שיטה בודדים בשוליים חקלאות יהל 22.3
 שיטה סלילנית שיטים בודדות עשבוניים סגטלים ועצי שיטה בודדים בשוליים חקלאות לוטן מערב 22.4
 שיטה סלילנית שיטים בודדות ועצי שיטה בודדים בשוליים עשבוניים סגטלים חקלאות לוטן מזרח 22.5
 שיטה סלילנית שיטים בודדות עשבוניים סגטלים ועצי שיטה בודדים בשוליים חקלאות קטורה 22.6
 שיטה סלילנית שיטים בודדות עשבוניים סגטלים ועצי שיטה בודדים בשוליים חקלאות גרופית 22.7
 שיטה סלילנית שיטים בודדות טלים ועצי שיטה בודדים בשולייםעשבוניים סג חקלאות יוטבתה 22.8
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות בינונית בתה פתוחה בשלטון יפרוק המדבר וחמדת השיח ועצי שיטה מישורי גרופית 23.1
 שיטה סלילנית וכהצפיפות נמ שיחייה פתוחה בשלטון ימלוח פגום והגה מצויה ומעט עצי שיטה שולי מלחת יוטבתה 24.1
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות גבוהה חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושיטת סוכך חורש השיטים 24.2
 שיטה סלילנית צפיפות נמוכה שיחייה פתוחה בשלטון רתם המדבר וחמדת השיח ומעט עצי שיטה מניפות הסחף 24.3
   שיטיםללא  אין צמחים מלחת יוטבתה הסטרילית 25.1
   ללא שיטים ביתי ושנהבית הרוזמרין- שיחייה פתוחה בשלטון אוכם חד מלחת יוטבתה 25.2
   ללא שיטים שיחייה פתוחה בשלטון פרקרק פרסי חולות סמר 26.1
 שיטה סוככנית שיטים בודדות עשבוניים סגטלים ועצי שיטה בודדים אליפז- חקלאות סמר 26.2
 שיטה סוככנית צפיפות נמוכה ם שיחייה פתוחה בשלטון פרקרק פרסי ומעט עצי שיטהמופר ע שפכי מפעל תמנע 27.1
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה בתה פתוחה בשלטון יפרוק המדבר וחמדת השיח ומעט עצי שיטה פשט הנחלים נמרה ורחם 27.2
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה שיח ומעט עצי שיטהבתה פתוחה בשלטון יפרוק המדבר וחמדת ה בקעת תמנע-הרי חכליל 27.3
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות בינונית חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושיטת סוכך פשט נחלי עברונה 28.1
חגורת השיטים של פשט נחל  28.2

 עמרם
 סלילנית ושיטה סוככנית שיטה צפיפות גבוהה חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושיטת סוכך

 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה שיחייה פתוחה בשלטון רכפתן מדברי וחמדת השיח ומעט עצי שיטה מישור עמרם 29.1
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית שיטים בודדות שיחייה פתוחה בשלטון ימלוח פגום והגה מצויה ועצי שיטה בודדים מלחת עברונה 30.1
   ללא שיטים אין צמחים ברכות המלח עברונה 30.2
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה בתה פתוחה בשלטון חמדת השיח ומעט עצי שיטה פשט נחל רודד 31.1
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות בינונית חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושיטת סוכך ערבת נטוף 32.1
ביתי -בשדות: עשבוניים סגטלים. בשדות מוברים: שיחייה פתוחה בשלטון אוכם חד רודד- אילותחקלאות  32.2

 ומעט עצי שיטה
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה

 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושיטת סוכך גבעות שחורת 33.1
   ללא שיטים חישת קנים בשלטון קנה מצוי  ברכות המלח אילת 34.1
   ללא שיטים ביתי-בשדות: עשבוניים סגטלים. בשדות מוברים: שיחייה פתוחה בשלטון אוכם חד חקלאות אילות 34.2
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה ביתי ומעט עצי שיטה-נטיעות ושרידי מלחה בשלטון אוכם חד פארק הצפרות 34.3
 שיטה סלילנית ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושיטה סוככנית יעלון 35.1
 שיטה סלילנית, שיטת נגב ושיטה סוככנית צפיפות נמוכה חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית, שיטת נגב  ומעט שיטה סוככנית שיזפון- קטורה 35.2
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  אתרי דיגום צומח : מפת12מפה 
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        .9סקר צומח ראשוני. תועדו כל עצי השיטה שבתחום הפוליגון. המספרים תואמים את ספרור העצים בטבלה  –פוליגון לדוגמה   :13מפה 
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נה מתוך המפה העליו .השוואת ממצאי סקר השיטים למפות התפוצה המוכרות בספרות  :14מפה 
        ....)1982א'). המפה התחתונה מתוך הלר ולבנה (1971), ומבוססת על הלוי (1995אשכנזי (

  



    

  

  ':הפרק 
  זואולוגיה
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  קשרי גומלין בין שיטים ליונקים  5.1
מקור צל מתבטאת בהיותם  יובשניים-עצים מבודדים גדולים באזורים יובשניים וחצישל חשיבותם 

, אתר שיחור אחר תצפית עמדת ,מפלט מפני טורפיםנון ומקום מנוחה, ומזון לבעלי חיים, אתר קי

ממתנים את הטמפרטורה,  –גם על הסביבה אשר מתחת לענפיהם  . עצים אלו משפיעיםוכדומה מזון

כך שבמקרים  ,ומעלים את הלחות שלהבחומרי הזנה מפחיתים את הקרינה, מעשירים את הקרקע 

הצומח ואת השפע של המינים אשר צומחים בסביבתם. רבים הם גם מגדילים את עושר מיני 

במערכות האקולוגיות מיני מפתח עצי השיטה בחבל הארץ המדברי של ישראל מהווים מסיבות אלו, 

ובמקרים רבים הצמחייה בסביבתם שופעת  ,סביבםששל הנגב והערבה. הם מעשירים את הקרקע 

- פלא שבעלי חיים רבים רואים בשיטים כ ). לכן, לאMunzbergova & Ward, 2002ומגוונת יותר (

לא נדיר לראות מיני החמות. בנוף המדברי של ישראל, המהווים מפלט עבורם בשעות הקיץ  'איי צל'

פרסתנים שונים (כגון: צבאים, ראמים ופראים) מוצאים מחסה תחת עצי השיטה בשעות הצהריים 

ומהוות מקור מזון עשיר  ,עד-ירוקותת פעמים רבובמהלך עונת הקיץ. יתרה מכך, השיטים בנגב הן 

 Shrestha etמים במשך כל עונות השנה ( 60-80%בחלבון ובמים לאורך כל השנה. העלווה מכילה בין 

al., 2003(, בהרב,  13%-והתרמילים והעלים מכילים כ) בור צבי השיטים, לדוגמא, ). ע1987חלבון

מרכיב מזון כמעט בלעדי עבורו השיטה מהווה . ביולי של תזונתועצי השיטה מרכיב עיקרי מהווים 

  ).7איור ( נומזובינואר היא מהווה כמחצית מהרכב שבעוד  ,מהרכב המזון) 99%-(כ

  
  ), טרם פורסם1986-1984בני שלמון, (אחוז השיטה בהרכב המזון של צבי השיטים  :7איור 

  
  לשלוש קבוצות: –ה כמקור מזון מהשיט םיהיונקים הנהנמיני ניתן לחלק את 

צורכים את חלקי העץ ה ,זונים מצמחים (הרביבורים גדולים)יונקים גדולים הני :פרסתנים •

  מפרטים צעירים ובוגרים של שיטים.ם, נבטיו םזרעי, פירות ,השונים: עלים, פרחים

ים בכל מחלקי הצמח השונהניזונים , (הרביבורים קטנים)ם צמחוניים קטנים יונקי :מכרסמים •

שלבי מחזור חייו. קיים מידע מועט מהעולם על הקשר בין מכרסמים לעצי שיטה. בארץ לא 

  נעשה מחקר ייעודי העוסק בנושא זה.

קטנים הניזונים מחרקים. השיטים מהוות מוקד משיכה חשוב מעופפים יונקים  :עטלפי חרקים •
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 יכאתרתמשים בעצים המשחיוני עבור עטלפי החרקים כתם מזון עשיר ו הןולכן  ,לחרקים

נמצאו כבית הגידול המדברי הטבעי החשוב ביותר עבור עטלפי השיטה . עצי תצפית ומארב

 בסכנת הכחדה, כולם מיני עטלפי חרקים 13עד תועדו חרקים בערבה. בחלק מאתרי הדיגום, 

 Hackett et; 2008(קורין,  תועדו רק בקרבת השיטיםמינים ש 2, ומהם )2002אזורית (שלמון, 

al., 2013.(  

שינוי הצלחת  :משפיעים על הצמח ונים לאורך מחזור חייוהיונקים הניזונים מחלקי העץ הש

על הצמחים הצעירים ועל העץ טריפה הפעלת לחץ והנביטה של הזרע, השפעה על שרידות הנבט, 

 – ומצד שני ,הבוגר. ההשפעה יכולה להיות בעלת השלכות שליליות על הצמח ואף לגרום למותו

באפריקה, נמצא כי המגוון הביולוגי של הפרסתנים מכתיב  לשפר את סיכוייו לשרוד.גם עשויה 

על מנת להתגונן מפני ). Greve et al., 2012במידה רבה את דגמי התפוצה של מיני השיטים השונים (

העץ משקיע בהגנות. צמחים מרכזים את מאמץ ההגנה שלהם  ,ההשלכות השליליות של רעייה

 ;Palo et al., 1993בהם הם מושפעים במידה רבה יותר מרעייה (שעץ או בשלבי החיים בחלקי ה

Ward & Young, 2002(: ניות וכימיות אלעצי שיטה צעירים יש רמות גבוהות יותר של הגנות מכ

בענפים נמוכים ישנם  ;)Palo et al., 1993; Rohner & Ward, 1997מאשר לעצים בוגרים יותר (

וצפופים יותר מאשר בענפים הממוקמים מספיק גבוה כדי שלא יהיו נגישים קוצים ארוכים 

 ,בנוסף, כאשר הפחיתו את לחץ הרעייה של יונקים גדולים ;)Young & Okello, 1998להרביבורים (

האורך הממוצע של הקוצים החדשים ירד משמעותית. בהשוואה בין עצים הנמצאים תחת לחץ 

נמצא כי כשמנעו את הרעייה, תוך חמש שנים אורך  ,שנים רבות רעייה לכאלה שאינם נאכלים כבר

הקוץ ירד בכמעט מחצית מההפרש הקיים בין קוצים הנמצאים על עצים הנתונים ללחץ רעייה לבין 

מכיוון שתפקידם הוא להגן  ,). השיטה משקיעה רבות בקוציםYoung et al., 2003כאלה שלא (

הקטנת ב גם ,ל הרביבורים גדולים לחלקי הצמח השוניםעליה מפני רעייה ע"י הגבלת הנגישות ש

כמות הכוללת שהם צורכים (מספר וגם ב ,)נגיסההחלק שהם יכולים לצרוך בכל פעם (גודל ה

ני הרביבורים קטנים כגון ). כמו כן, הקוצים מגנים על השיטה מפGowda, 1996) (נגיסותה

מכך הדבר נובע  ,יותר. ככל הנראהיעילות השיחור שלהם קטנה בענפים קוצניים ש ,מכרסמים

 ,Cooper & Ginnettשהקוצים משפיעים במידה רבה על יכולת התנועה של המכרסם על השיטה (

1998.(  

ההשפעה המכריעה ביותר של רעייה היא בשלבי הצמח הראשונים. עבור נבטים ופרטים מאד 

, אך יש גם כאלה במרבית המקרים הם נאכלים קטלנית:השפעת הרעייה היא לרוב  ,צעירים

תוך שבוע  ,שנרמסים. במחקר שנערך בקניה נמצא כי המקנה צרך את נבטי השיטה כמעט לחלוטין

שבועות,  30מרגע שהנבטים צצו מעל פני הקרקע. גם אם הגנו על השיטים מפני רעייה לתקופה של 

בישראל, ). Moser-Norgaard & Denich, 2011ברגע שהוסרה ההגנה, השיטים הצעירות נאכלו (

בודדים לדונם  פרטיםל –למ"ר  פרטים) דיווח על ירידה בצפיפות הנבטים מעשרות א', ב'1971הלוי (

בו לחץ הרעייה שבאזור  התבססות פרטיםשזים. יתכן ירעייה מסיבית של ע בשל ,תוך כחודש –

). עבור Sinclair, 1995גבוה, תלויה בירידה זמנית בצפיפות אוכלוסיית ההרביבורים באותו אזור (

מצליחים לשרוד את התקופה הזו ולגדול למימדים שהרעייה לא תאיים על קיומם, שהפרטים 

  ההשקעה בהגנה מפני רעייה באה על חשבון ההשקעה בגדילה וברבייה.

מגיעה לבגרות. אז לרעייה יש ששיטה ב מתבטאהיבט נוסף של השפעת הרביבורים על השיטים 
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-ת של העץ והפיזור של צאצאיו במרחב. מדובר בתהליך קוגם השלכות על מידת הצלחת ההתרבו

 –ומצד שני  ,לחץ הרעייה של ההרביבורים כנגדבו מצד אחד השיטים במרוץ חימוש ש ,אבולוציוני

הרביבורים  עברו דרך מערכת העיכול שלשתועלת מהרעייה. מסתבר שזרעים שני הצדדים מפיקים 

ה ניכרת. בישראל נמצא כי רק אחוזים בודדים שיפרו את הצלחת הנביטה שלהם במיד ,גדולים

יכול משפר את יכולת מזרעי השיטה נובטים. אך אם הם נאכלים ע"י הרביבורים גדולים, תהליך הע

ע"י הם נאכלים אם  27%-ולכ ,)Halevy, 1974אם הם נאכלים ע"י צבאים ( 21%-כלהנביטה שלהם 

 & Millerזרע הקשה המעכבת את הנביטה (). תהליך העיכול פוגע בקליפת הPeled, 2010ראמים (

Coe, 1993(, הפגיעה בקליפה מאפשרת חדירה טובה יותר של מים אל תוך הזרע ובכך מעודדת את ו

). הצלחת הנביטה גדלה ככל שגודל הגוף של הפרסתן גדול יותר. ידועים Or & Ward, 2003נביטתו (

  לכך שני גורמים שונים: 

בולע חתיכות גדולות יותר של המזון ולכן הסיכוי שהזרע יפגע הוא  ,ככל שהיונק גדול יותר •

  ).Miller, 1995(יותר קטן  –בתהליך הלעיסה 

 הרב –ולכן הפגיעה בקליפת הזרע  ,תהליך העיכול שלו לרוב ארוך יותר, ככל שהיונק גדול יותר •

  ).Rohner & Ward, 1999יותר (

פת זרעי השיטה. השיטים סובלות מפגיעה ההשפעה על הצלחת הנביטה נובעת לא רק מפגיעה בקלי

 לזרעים יםכמזיק יםידוע יםרבזרעיות מיני רחבת היקף בזרעיהן ע"י חיפושיות ממשפחת הזרעיות. 

). הנקבות הבוגרות מטילות את Fox & Dingle, 1994קטניות (ה ממשפחתמחים צעיקר לב –

מהתכולה שלו  ןניזו ,לתוך הזרעחודר  הבוקע מן הביצה זחלי השיטה. הביציהן על או בתוך תרמיל

)Anton et al., 1997(, יוצאים מהזרע ע"י יצירת  בתוכו. הבוגרים המגיחים מהגולם םולבסוף מתגל

). ללא נוכחות של Or & Ward, 2003( זחלפתח יציאה גדול יותר מפתח הכניסה שנוצר ע"י ה

 ,מצב הזרעים בסוף העונה שיעור הפגיעה בזרעי השיטה ע"י זרעיות הוא רב. בבחינת ,פרסתנים

 ,Rohner & Ward( 97%- נמצא כי זרעים שלא נאכלו ע"י פרסתנים סבלו משיעור הדבקה של כ

את הצלחת הנביטה של הזרעים  ה), כאשר ההדבקה של זרעי השיטה ע"י החיפושיות מפחית1999

)Or & Ward, 2003 .(החיפושיות אכילת הזרעים ע"י הרביבורים מפחיתה את הפגיעה בזרעים ע"י 

ע"י חומצות הקיבה, פגיעה בחיפושית תוך כדי לעיסה,  זחל: המתת האפשריותמספר דרכים ב

לפני שהזרע  –הורדת הזרעים מצמח האם לפני ההדבקה, אכילת הזרע בשלב מוקדם של ההדבקה 

 חיוני להפחתת הפגיעה –לכן, התזמון והמינון של הרעייה ע"י ההרביבורים נפגע משמעותית וכו'. 

). תרמילי השיטה הנופלים על Or & Ward, 2003וליצירת נבטים ( ,של החיפושיות בזרעי השיטים

כאשר יש צפיפות גבוהה של פרסתנים, לא נותר אף תרמיל  .הקרקע נאכלים במהרה ע"י הפרסתנים

גם  .לים מעודדים את הנביטה של הזרעים). לא רק יונקים גדוOr & Ward, 2003תחת עץ השיטה (

  ).Miller, 1995נבטו טוב יותר מזרעים שלא נלעסו ( –שנלעסו ע"י מכרסמים שיטה  זרעי

אכילת הזרעים ע"י הרביבורים גם בהפצת הזרעים. זרעי השיטה מסייעת  ,מלבד עידוד הנביטה

וע"י ההרביבורים האוכלים את הפירות. מי הנגר מוגבלים  ,מופצים ע"י זרימה של מי נגר עילי

תלות בתזמון בשל ה הןו ,(במורד הנחל בלבד) מרחביתהבחינה המהן  – הזרעיםיץ את הפיכולתם לב

. ההרביבורים, לעומת זאת, יכולים להפיץ את הזרעים גם במעלה ערוץ הנחל, וכמותבוירידת הגשם 

כך הזמן שהזרעים שוהים  ,לערוצים מקבילים ולמקומות נוספים. ככל שמדובר ביונק גדול יותר
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יותר. כמו כן, בישראל  גדוליםכן יש סיכוי רב יותר שהזרעים יופצו למרחקים בגופו ארוך יותר, ול

הפרסתנים הגדולים יותר מבלים זמן רב יחסית בשטחים הפתוחים ולא מתחת לצמרות השיטים. 

מינית עם -ובכך מקטין את התחרות התוך ,דבר זה מפחית את הסיכוי שהזרעים יופצו תחת עץ בוגר

  ).Rohner & Ward, 1999עצים שכבר מבוססים (

חזרה לסביבה.  וכו מופרש הזרעהוא הגלל שבת ,יתרון נוסף שמקנה ההרביבור לזרע המעוכל

בשל היכולת שלהם להחזיק בתוכם מים. גם לאחר  ,אקלים נוח יותר לנביטה-הגללים מהווים מיקרו

תומכים  יםהנמצאים בגלל )נוטריינטיםחומרי ההזנה ( –הגללים יתרון מעניקים  ,נביטת הזרע

הצלחת הנביטה של זרעים בגללים של  .)Coe & Coe, 1987; Miller, 1995(בהתפתחות הנבט 

 20%- לעומת כ ,בתוך גללים 34%-תה גבוהה מהנביטה ללא גללים (בזרעים מעוכלים: כיראמים הי

נבטים שמקורם מזרעים שעוכלו ע"י הראמים צמחו מהר יותר בשלב ההתפתחות ו ,ללא גללים)

והן  ,הן מול לחץ רעייה –עשוי להקנות יתרון רב לצמחים הצעירים  הדבר). Peled, 2010ן (הראשו

בהישרדות בעונת הקיץ היבשה. ואכן, מחקרים נוספים הראו כי קיים אחוז גבוה יותר של נבטים 

בהם צפיפות אוכלוסיית שבהם ישנה פעילות פרסתנים, לעומת מקומות שושיטים צעירות במקומות 

  ).Rohner & Ward, 1999; Bond & Loffell, 2001ם קטנה או לא קיימת כלל (הפרסתני

 : מחד גיסא,)8(איור  לפיכך, ניתן לומר כי השפעת הפרסתנים על זרעי השיטים היא מורכבת

), Miller, 1995; Rohner & Ward, 1999הפרסתנים הורסים מספר רב של זרעים בתהליך העיכול (

ם של שיטים ע"י ופוגעים בפרטים רבי ,)Goheen et al., 2007הפירות (מפחיתים את יכולת יצירת 

הם מצמצמים במידה ניכרת את הטריפה של הזרעים ע"י חיפושיות ומגדילים את  ,מאידךרעייה. אך 

). ככל הנראה, ההשפעות החיוביות של עיכול הזרעים ע"י Rohner & Ward, 1999שיעור נביטתם (

למחזור החיים של עצי השיטה מאשר ההשפעות השליליות הנובעות הפרסתנים משמעותיות יותר 

עם זאת, חשוב לזכור כי זירוז הנביטה לא תמיד אך ). Rodriguez-Perez et al., 2011מהרעייה (

מהווה יתרון עבור הצמח. הקליפה הקשה של הזרע התפתחה על מנת להבטיח נביטה כאשר ישנה 

חשיבות רבה באזורים כגון הנגב והערבה בהם  תבעלהיא  ועובדה זכמות מתאימה של מים זמינים. 

 ,מהזרעים שנבטו 95%מצאו כי ) Rohner & Ward )1999נדירים ובלתי צפויים. הם אירועי הגשם 

 ,Or & Wardשנה בגלל עקת מים. לכן, ישנה עדיפות לתרדמת זרעים בשנים שחונות (תוך חצי מתו 

  .נחקר באופן יסודי טרם שיטים להרביבוריםהגומלין בין ה קשרישל ). היבט זה 2003

לסיכום, בסוואנות היובשניות של המזרח התיכון, וביניהן ישראל, ישנה עלייה בדיווחים על 

והיעדר של התחדשות עצי שיטה צעירים  ,)61%- תמותה של שיטים בקנה מידה גדול (עד למעלה מ

)Rohner & Ward, 1997מההשפעה של פעילות האדם מרבית התופעה נובעת  ,). ככל הנראה

). השמירה על השיטים בנגב Rohner & Ward, 1997המים באזור (זרימת המשנה את משטר 

ים אלו מושפעים היבטבהתחדשות של פרטים חדשים. שני הן בהצלחת הנביטה והן ובערבה תלויה 

 & Rohnerובמידת הפצת הזרעים ( ,היקף אכילת הפירות לפני הפגיעה בזרעים שבתוכםמרבות 

Ward, 1999ועל אחת כמה וכמה במצב השורר כיום, השמירה על אוכלוסיית  ,). לכן, באופן כללי

תלויה במידה רבה בשמירה על מי שמפיץ את זרעי  ,השיטים בנגב ובערבה ועל חיוניותה לאורך זמן

 ,.Rodriguez-Perez et alבהרביבורים הגדולים ( –השיטה ומשפר את סיכוייה להתרבות, כלומר 

). מכיוון שמיני הפרסתנים השונים מקנים תנאים שונים לזרעי השיטה, קיימת חשיבות לא רק 2011
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 ,כל). אך יותר מRohner & Ward, 1999אלא גם להרכב המינים שלהם באותו אזור ( ,לנוכחותם

בסביבתה. קיומם של היונקים באותו אזור, בדומה שהשיטים תלוי במים הזמינים קיום אוכלוסיית 

  בקיומם של השיטים. –ובמידה לא פחותה  ,לשיטים, תלוי גם הוא במים זמינים

  

  
(מתוך: לזרעיות ופרסתנים  ,מערכת היחסים בין שיטים לאורך כל מחזור חייהן  :8איור 

Rodriguez-Perez et al., 2011(  
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  קשרי גומלין בין שיטים לעופות  5.2

  מטרת סקר העופות 5.2.1
 עופות.וגי אודות קשרי גומלין בין עצי השיטה להשלמת ידע אקולת סקר העופות היא מטר

  : סקר עופותרקע 5.2.2
משקים אקולוגיים במערכות הטבעיות בין עצי שיטה בערבה לאוכלוסיות מניתן לתאר מספר 

 :כמרכיב מרכזי בבית הגידולמשמשים שיטה העצי , כאשר חברות עופות ממינים שוניםלו

 –אקלים שהם יוצרים -עצי השיטה, בשל המבנה הפיזי שלהם והמיקרו :מזון אחר שיחור  א.

 אך במיוחד בתקופת הפריחה ,המנוגד לסביבה המדברית, מושכים עופות במשך כל השנה

חשובים לפיכך, . םרבים הניזונים מההעופות גם את ה –בעקבותיהם ו ,מושכת חרקים רביםה

 של זחליםבוגרים ו(אחרים הרגליים הרקים ופרוקי חהעופות אוכלי העצי השיטה במיוחד עבור 

חיפושיות, עכבישים, כנימות ועוד). המשפחה הבולטת ביותר מבין גילדת אוכלי החרקים היא 

). לא מוכרים מיני עופות הניזונים מפירות השיטה ומסייעים Sylvidaeמשפחת הסבכיים (

  ע"י פרסתנים מזרז נביטה למשל).בהפצת הזרעים או מסייעים לנביטה (כפי שעיכול של זרעים 

 מצוינות לעופות המאתרים את טרפם בשל גובהם, מהווים עצי השיטה נקודות תצפית :תצפית  ב.

להם יש חשיבות רבה שמעמדת תצפית גבוהה. לצורך זה משמשים עצים חיים וגם עצים מתים, 

יטה ניתן לציין במערכות טבעיות גם לאחר מותם. בין העופות הבולטים בשימוש זה בעצי הש

  ועוד. )Merops orientalis( ), שרקרקים גמדייםLanidaeחנקנים (

שאינם  ,עציםוים עצי השיטה אתר מועדף לעופות דוגרי מהו ,וקוצניותם בשל צפיפותם :דגירה  ג.

-ניתן לציין את החצוצרן שחורמבין המינים הללו בשיחים נמוכים או על הקרקע.  מקננים

  ) ועוד.Streptopelia decaocto), תור הצווארון (Rhodospechys obsoletaהמקור (

 מפני טורפים,ן ימצויומסתור  מחסה למנוחהכמו בדגירה, עצי השיטה מהווים  :מסתור ומחסה  ד.

 . תפקוד זה משמש הן מינים נודדים והן מינים דוגרים.וקוצניותם בשל צפיפותם

  :שראלבעלי קשר אקולוגי מיוחד לעצי שיטה בי עופות מיני 5.2.3

מין הדגל של סוואנות השיטים בישראל. בישראל  :)Sylvia leucomelaena( סבכי שיטים  א.

). מין זה מתמחה בחיים negevensis )Shirihai, 1996המין האנדמי -דוגר תתויציב ובירדן 

 –בסוואנות שיטים, ואינו נמצא בשום בית גידול אחר. הוא קשור בכל מחזור חייו לעצי השיטה 

מוצא את מזונו בעצי השיטה (חרקים הסבכי מזון, בלינה ובמחסה. אחר , בשיחור בדגירה

; אלון 2002 ,אלוןו מירוזבישראל נמצא המין בסכנת הכחדה חמורה ( ).אחרים ופרוקי רגליים

 .)2008ופרלמן, 

עד דורס לילה קטן ונדיר בישראל. דוגר מטורקיה מזרחה  :)Otus brucei( שעיר משורטט  ב.

מתמחה השעיר יה, וחורף בערבה במספרים קטנים למדי (כמה עשרות מדי חורף). למרכז אס

 משתמש בעצי השיטה באופן כמעט בלעדי כאתר לינת יום. ניזון מחרקים,ו ,בסוואנות שיטים

 .בסוואנות השיטיםוזוחלים החיים אחרים פרוקי רגליים 

נמצא בכל מערכת זה נרליסט) (ג'מין כוללני  :)Pycnonotus xanthopygos( בולבול ממושקף  ג.

תפקיד משמעותי . עם זאת, לבולבול סוואנות שיטיםב רק אולבישראל  טבעית בעלת עצים
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), טפיל עצים המתמחה בעצי שיטה Plicosepalus acaciaeבהפצת זרעי הרנוג השיטים (

)Green et al., 2009.(  

  סקר העופות –שיטות עבודה  5.2.4
של מרכז שנתי - התלתבה סקר הערנתונים שנאספו בהעל  התבססל העופות השעבודת השדה 

גבולות  .)2003(רון וחובריה, של חלה"ט, שהתבצע בגבולות סקר הערבה שערך מכון דש"א  הצפרות

עד לשיפולי הגבעות, כולל  –כוללים את עמק הערבה עצמו מהגבול הבינלאומי עם ירדן מערבה אלו 

  פתחי הנחלים הגדולים.

כללו מיפוי עדכני של יחידות הנוף והצומח, ושל שימושי הקרקע שלבי העבודה הראשונים 

והצלבה עם נתוני השדה שנאספו ע"י  ,בגבולות הסקר. מיפוי זה נעשה באמצעות חישה מרחוק

התבצע איסוף מידע מן העבר על ציפורי הערבה.  ,חוקרי מרכז הצפרות בשנים האחרונות. כמו כן

מיני הציפורים בערבה למצב אוכלוסיות המידע העיקרי יס בסאת היווה  )Shirihai )1996ספרו של 

רלוונטיים לעבודה. מקור שהיו דיגיטציה של הנתונים  , ובוצעה20-של המאה ה '80-נכון לשנות ה

היה התוכנית  ,חשוב נוסף למידע על אוכלוסיות עופות בערבה ועל אזורים חשובים לציפורים בערבה

מידע  .במסגרתו התבצע סקר עופות ממוקדש, ללא גבולות''צפרות  – להקמת פארק צפרות בערבה

  .ומוחשב שגם הן ,תצפיות ספציפיות של צפרי שדה ממספר אתרי אינטרנטנוסף התקבל מ

המותאם במסגרת העבודה הוקם מאגר מידע אינטרנטי ייעודי לקליטת המידע המגיע מהשדה, 

המידע הלאומי לציפורי ישראל  . מאגר נתוני אטלס הערבה הוקם בשיתוף עם מאגרהסקר צרכיל

וחולקה חלוקה ראשונית לרשת הערבה ע"ש יהורז כשר. כדי לאפשר השוואה בין אזורים, מופתה 

כולל  בעולם כפי שנעשה ברוב סקרי אטלס ציפורים ,ריבועים בגודל חצי מעלה (קווי אורך ורוחב)

בעבר הדורם שיריחי חילק  ,תורכיה. בישראלבו ערב הסעודיתבם, מצריב :במזרח התיכון, לדוגמה

בוצעה בעבודה זו חלוקה  ,). כדי להשיג רמת פירוט גבוהה יותרShirihai, 1996( 8-את חצי המעלה ל

ק"מ לערך.  3.45 × 2.95של המעלה), מה שהניב משבצות בגודל  1/32(או  256-חצי המעלה ל של

. משבצות משבצות בלבד 80 , מהן נכללו בסופו של דבר בסקרמשבצות בערבה 109חלוקה זו הניבה 

שבצות עם מ 10לא נכללו בסקר, למעט  ,(בנוי או חקלאי) 'לא טבעי'-בהן מרבית השטח הוגדר כ

בנוסף, לא נכללו בסקר משו כבסיס להשוואה עם אזורים טבעיים. ישתכסית שדות חקלאיים ש

בגבול הרי או מחוץ לשטח הערבה  ,משבצות שמרבית שטחן היה מחוץ לשטח ישראל בגבול ירדן

נמצאים בתחומי רובם ש – שטחי אשכ משמשיםלציין כי שטחים נרחבים בערבה  חשובהנגב. 

  שמורות טבע.

הסקר כללו סקרי משבצות (אטלס), ספירות נקודה, ושידור הקלטות שירה של ביצוע ת ושיט

ים. מיני מפתח חששניים וקשים לאיתור, על מנת להגביר את ההסתברות לפגוש גם במינים הנדיר

השיטות תוכננו כדי לאפשר השוואה של משתני אוכלוסיה וחברה (שפע, תפוצה ומגוון), ולספק בסיס 

  סטטיסטי להערכת תמורות ארוכות טווח באוכלוסיות הציפורים.

טוס שלהן נעשתה בשיטות המקובלות באטלסים מסוג זה, ספירת הציפורים והערכת הסט

עם התאמות לערבה. בכל  ,)Reinking, 2004להומה (ובהסתמך על אטלס העופות המקננים של אוק

הצופה נע בשטח לפחות ארבע שעות החל מאור ראשון, וספר ציפורים בבתי גידול שונים  ,משבצת

טוס הדגירה אתר את כלל המינים ולהעריך את סטטוס הדגירה שלהם. סטתוך ניסיון ל ,במשבצת

  על פי החלוקה הבאה: קטגוריות,-ארבע קטגוריות, כשבכל אחת היו תתחולק ל
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והיא כוללת את כל  ,קטגוריות- זו אין תתבקטגוריה  המין נוכח בלבד (אין עדות לדגירה):  .א

אך סביר ביותר שאינם דוגרים בה. הקבוצה כללה מינים הדוגרים  ,המינים שנצפו במשבצת

, ראש)-ורפים או חולפים (למשל סבכי שחוראך שכיחים בה כח ,בישראל שאינם דוגרים בערבה

אבל ברור שלא במשבצת (למשל בז צוקים שחולף באוויר באזור  ,או מינים הדוגרים באזור

מישורי). בנוסף, נרשמו כל המינים החולפים והחורפים שאינם דוגרים בישראל (בנתונים אלה 

  לא נעשה שימוש באטלס הדגירה).

לדגור בערבה, שלא  בקטגוריה זו נכללו מינים הדוגרים בערבה, או שעשויים :המין דוגר בספק  .ב

 קטגוריות:-שתי תת, בחלוקה לן שלהם במשבצתנמצאו עדויות לקינו

  .זכר (בודד) שר בבית גידול מתאים  )1

בה הם ש: זכר או נקבה נצפו בבית גידול מתאים בעונה 'תאריך בטוח'-הציפור נצפתה ב  )2

  צפויים לקנן.

 קטגוריות:-תת ששזו בקטגוריה : המין כנראה דוגר  .ג

כרים או יותר נצפו שרים בביקור אחד, בבית גידול מתאים, ובעונה המתאימה שני ז  )1

  .רי שיר, ולא למינים גדולים יותר)(קטגוריה בעיקר לציפו

ם בעלי הבדלי לבוש זכר ונקבה נצפו ביחד בבית גידול מתאים בעונה המתאימה (למיני :זוג  )2

  בין זוויגים).

ים קטן, או נצפה שר מאותו המקום בשני ביקור זכר מגן על שטח :התנהגות טריטוריאלית  )3

  שונים (בהפרש של שבוע לפחות).

  ולות או העברת מזון בין זוויגים.מעוף כל :חיזור או הזדווגות  )4

  .פרט נצפה בודק אתר קינון (למשל שרקרק ירוק בודד נכנס לחור)  )5

אליו. קטגוריה  התנהגות עצבנית של פרט (למשל קריאות אזהרה של סלעית) כשמתקרבים  )6

  זו לא כללה מינים שהגיבו לשידורי קולות.

, בחלוקה זו נכללו כל המינים בעלי אינדיקציה ברורה לקינוןבקטגוריה : המין דוגר בוודאות  .ד

 קטגוריות:-תשע תתל

  .הצגת ציפור פצועה  )1

  .הוכחה פיזיולוגית (נקבות שנלכדו עם כתם דגירה)  )2

  .פרטים בבניית קן  )3

  .קן פעיל (מחייב נוכחות הבוגרים)מצאות יה  )4

  .קן עם ביצים  )5

  .קן עם גוזלים או אפרוחים  )6

  .באותה העונה, רק למקרים מיוחדים)קן שפרח (יש לקבוע בזהירות שהיה בשימוש   )7

  .מנובוגרים נושאים מזון לקן או הפרשות מ  )8

  מצאות גוזלים או אפרוחים בשטח.יה  )9

טוס של כל מין במידת האפשר על ידי ביקורים חוזרים. מטרת הצופים הייתה לשדרג את הסט

ן ספציפי אם למשל, אם נצפה חיזור, הצופים התבקשו לחזור לנקודה בסיבוב השני כדי לבדוק באופ

 'קטגוריה דל(כנראה דוגר)  'ג היורטוס של המין מקטגאת הסט 'להעביר'-הזוג התבסס בנחלה, ו

  טוס שנקבע לכל מין במשבצת היה הגבוה ביותר שנרשם בכלל הביקורים.. הסטוודאות)(דוגר ב
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מצאים בסכנת הכחדה סקרים ספציפיים נערכו עבור חמישה מיני עופות רגישים ונדירים, הנ

 , אלימון)VU( , עפרוני חכלילי)CR( ): תחמס נובי2008; אלון ופרלמן, 2002 ,אלוןו בישראל (מירוז

)CR(מדבר  , צחיחנית)EN (סבכי שיטיםו )CR(כללו שידור שירה מוקלטת בניסיון  ו. סקרים אל

בהם אותר בית גידול מתאים שם. השירה הושמעה באתרים ילעורר תגובה מפרטים טריטוריאלי

 ועדות ,בהם תועדו המינים מקננים בעבר. במקרה של ממצאים חיובייםש, ובאתרים ללולמינים ה

  .עפ"י המפתח שתואר לעיל הראיות לקינוןופרטים הבו נמצאו שהמיקום המדויק 

  סקר העופות –תוצאות  5.2.5
 6(מהם  מינים מקננים של עופות מדבריים 12 נמצאובמשבצת אחת בלבד משבצות הסקר,  80מתוך 

המיועד להכרזה כיער יהל. בשתי  –באזור שמצפון לקיבוץ יהל , מינים נמצאים בסכנת הכחדה)

מינים נמצאים  7 מדרום למושב פארן (מהםשבאזור נחל חמדה ים: מינים מקננ 11משבצות נמצאו 

מינים  3(מהם  חצבהועין חצבה המושבים , בין ונחל שחק בסכנת הכחדה), ובאזור מורד נחל גדרון

נמצאים בסכנת הכחדה). אזור זה עשיר בעצי שיטה, ורק חלק ממנו מוגדר כשמורת טבע (שמורת 

מינים מקננים: באזור נחל חמדה שמדרום למושב פארן  10מצאו בשתי משבצות נוספות ננחל שיזף). 

מינים  3מינים נמצאים בסכנת הכחדה), ובשמורת נחל שיזף שמדרום למושב חצבה (מהם  5(מהם 

מינים מקננים: באזור שפך נחל חמדה אל נחל  9בשלוש משבצות נמצאו  נמצאים בסכנת הכחדה).

נמצאים בסכנת הכחדה); במעלה נחל ערגה שמצפון  מינים 6הערבה, שמדרום למושב פארן (מהם 

. (מהם מין אחד נמצא בסכנת הכחדה) לישוב הקהילתי ספיר, בתחום שמורה מוצעת מצוק הצינים

מדרום למושב חצבה, בתחום שמורת שיזף  –עשיר בשיטים; ובאזור הנחלים שחק ושיזף האזור 

מינים מקננים: בשמורת  8ות, נמצאו בשתי משבצות נוספ מינים נמצאים בסכנת הכחדה). 2(מהם 

מינים נמצאים בסכנת הכחדה); ובמלחת סדום  2מערב למושב חצבה (מהם -נחל שיזף שמדרום

 4-ב מינים נמצאים בסכנת הכחדה). 4מצפון לנאות הכיכר, שרק חלקה מוצעת כשמורת טבע (מהם 

משבצות נמצאו  2- קננים, במינים מ 5משבצות נוספות נמצאו  4- מינים מקננים, ב 6משבצות נמצאו 

 11-מינים מקננים, וב 2משבצות נמצאו  9-מינים מקננים, ב 3משבצות נמצאו  7-מינים מקננים, ב 4

  ).15,16 ותמשבצות נוספות נמצא מין מקנן אחד בלבד (מפ

משבצות: ביער השיטים שבשמורת יטבתה, בשלוש  5-בבוודאות  דוגרסבכי השיטים נמצא 

מערב למושב -חצבה: מצפון למושב באזור הנחלים גדרון ומסור; ומדרוםמשבצות שסביב מושב 

מוגדר כשמורת טבע.  ורק חלקהאזור עשיר בשיטים, ובאזור הנחלים עידן, שחק, שיזף וסלעית. 

אזור זהו  עיר אובות.מצפון לבאזור נחל סיף משבצת נוספת שבה נמצא קינון של סבכי שיטים היא 

לחילופי שטחים בין רט"ג  'ההסכם קול אמריק'-שמורה (כלול בעשיר בשיטים שאינו מוגדר כ

עין 'במסגרתו אמור השטח להיות חלק משמורת ש, תמר וערבה תיכונה תוהאזורי למועצות

מערב - סבכי השיטים דוגר כנראה גם בשלוש משבצות נוספות: ביער השיטים שמדרום ).'עופרים

לקה מיועד להכרזה כיער יטבתה; ובשתי במשבצת שחלקה בשמורת יטבתה, וח –לקיבוץ יטבתה 

, בתחום שיזףו, שחק מסורמערב למושב חצבה, באזור הנחלים - דרוםדרום וממשבצות נוספות מ

  שמורת נחל שיזף.
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        ....כלל המינים המדבריים –ממצאי סקר עופות בערבה   :15מפה 
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        ....מינים מדבריים הנמצאים בסכנת הכחדה –בערבה  ממצאי סקר עופות  :16מפה 
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  קשרי גומלין בין שיטים לזוחלים  5.3

  סקר הזוחלים מטרות 5.3.1
מרבית סקרי הזוחלים בערבה התמקדו עד היום באזורים דלי שיטים (בעיקר באזורי חולות). לפיכך, 

הזוחלים ר סקנוצר צורך למקד מאמץ גם בבתי גידול שבהם גדלים עצי שיטה. בהתאם, מטרות 

  :היובשדה 

  .בבתי גידול שיש בהם עצי שיטה הרפטולוגי של הערבהה מצאיההמשך בניית רשימת   .א

  .שבהם יש עצי שיטהבין אתרים אחדים בערבה  של מצאי זוחליםהשוואתית גיאוגרפית ה בחינ  .ב

(גדרון)  אגן ניקוז של נחל אחדמצאי זוחלים לאורך גרדיאנט ב שלמקומית בחינה השוואתית   .ג

 .עצי שיטה שבו

  .זוחליםוגי אודות קשרי גומלין בין שיטים להשלמת ידע אקול  .ד

 ., בהקשר לשיטים ובכללניטור עתידי של זוחלים בערבהמתן המלצות ל  .ה

  הרפטולוגי רקע 5.3.2

וכוללים תופעות ביולוגיות ואקולוגיות  ,הם מורכבים שיטיםקשרי הגומלין של מיני זוחלים עם 

  רבות: 

ביוטיים -מפלט ומסתור מפני תנאים א הם נדירים במדבר, ומהוותקדי צל שמו שיטים מספקות •

 .קיצוניים, בעיקר טמפרטורה גבוהה

 שיטים מספקות מקלט (חלקי לפחות) מפני טורפים. •

 טרף פוטנציאלי לזוחלים. כ המשמשיםנוכחות של אורגניזמים למוקד לפעילות ו שיטים מהוות •

 קור מזון עיקרי וקריטי בחודשי הקיץ החמים. צב מצוי, ומ-מקור מזון חשוב לחרדון ןה שיטים •

אתר מארב ושיחור  תמהוו שיטיםה ,מכרסמיםמציפורי שיר ו/או מעבור נחשים הניזונים גם  •

 ידה של הציפורים.לטרף חשוב, בפרט בעונות הנד

 להוות מוקד לפעילות.  ותעשוי שיטיםעבור לטאות בעלות יכולות טיפוס על עצים,  •

שיחור אחר טרף (חסרי מהווה מקור פוטנציאלי ל שיטיםרקע, שלכת העבור לטאות שוכנות ק •

 חוליות קטנים).

 . שיטיםצב מצוי עשוי להיות מפיץ של זרעי -חרדון •

  , מחסה ומוקד לפעילות של זוחלים.ממשיכות גם לאחר מותן להוות מקור למזון שיטים •

   :ביוטיים- טים כמוקד משיכה לזוחלים מבחינת תנאים איש  א.

שנתית מהווה מפלט עבור בעלי חיים רבים מפני תנאים -ברית היובשנית, צמחייה רבהמדבסביבה 

מהוות מקום  ,ובעיקר עצים בוגרים ,טיםיביוטיים קיצוניים של טמפרטורות גבוהות ויובש. הש-א

), ובערבה הן הגורם הטבעי הבולט ביותר 1981 ,; שלמון1995 ,אשכנזיכזה עבור בעלי חיים (מפלט 

גדולה יותר בחודשים  שיטיםהתרומה של ה ,במובן זהספק צל בשעות היום החמות. מש ,בשטח

החמים של השנה. למרות היותם פויקילותרמיים, טמפרטורות גבוהות במיוחד הן קטלניות גם עבור 

מחסה או להעתיק את שהותם למקומות מוצלים בשיא החום תחת והם נאלצים להסתתר  ,זוחלים

  ).1984 ,ארבל ;2001וסקילה, ם (אמתי ובשל צהרי היו
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בנחלי הערבה, לא מן הנמנע שזוחלים עשויים להינצל  שטפונותבמצבים קיצוניים כגון 

. מטיילים, חובבי שיטיםמהיסחפות ומטביעה בזרם באמצעות טיפוס והיאחזות בגזע או בענפי ה

ארבל לוי, בר (בנחלי המד שטפונותטבע וחוקרים רבים מדווחים על תמותה של לטאות ונחשים בעת 

פה). בהקשר זה, מעניין לציין שקיים סוג של קונפליקט בין הפיזור הבלתי אקראי של -מידע בעל

שמעלה את הסיכון  ,)Lahav-Ginott et al., 2001; 1995 ,זרימה (אשכנזיהבהתאם לערוצי  שיטיםה

  בקרבת העצים.וחלים להיות פעילים , לבין הנטייה או המשיכה של חלק ממיני הזשטפוןלהילכד ב

   :של פעילות ומגוון ביולוגי עבור הזוחלים 'איים'- כ שיטים  ב.

 ,מהווים מוקד משיכה לפעילות בעלי חיים רבים מקבוצות טקסונומיות שונות ומגוונות שיטהעצי ה

 ,.Dean et al; 1995 ,(אשכנזישל מגוון ביולוגי מוגדל בסביבה צחיחה  'איים'-ומתפקדים למעשה כ

1999; Lahav-Ginott et al., 2001( תופעה זו אינה פוסחת על הזוחלים, שרבים מהם מבקרים .

  .שיטיםויש שאף ממקדים את פעילותם באפן סדיר או עונתי ב ,שיטיםבעת פעילותם ב

שטח ל בהשוואה, ןיהועלשיטים למתונים יותר מתחת הביוטיים -אהתנאים הבנוסף ליתרונות 

לקרבת עצי  את הזוחליםגם גורמים ביוטיים המושכים שטח שבו יש שיחים, ישנם לוח או פת

ות מזון עבור פעילות רבה של חרקים וחסרי חוליות אחרים, העשויים להו רוחשות שיטים. ההשיטה

עבור ציפורי שיר ונחשים קטנים או צעירים. חסרי החוליות מהווים טרף פוטנציאלי גם  לטאות

. שיטיםאל הפרחים או הפירות של ה יםשכנמשמיני ציפורים אחרים , בעוד אוכלות חרקים

להוות טרף לנחשים שונים. חלקים שונים של העץ עצמו, ובהם עלווה, אז עשויות עצמן הציפורים 

  .)Uromastyx aegyptius( צב מצוי-חרדוןשל  תזונהפרחים ופירות, מהווים חלק בלתי נפרד מה

סכנת טריפה  צופנים בחובם גם ,לזוחלים שיטיםה ותביוטיים והביוטיים שמספק-היתרונות הא

מוגברת, שהרי העצים מהווים מוקד משיכה גם עבור אויביהם הטבעיים. עבור מרבית הלטאות, 

סכנת חיים ברורה  מהווה יהן,ועל שיטיםציפורי שיר גדולות מתחת לנוכחות מוגברת של נחשים ושל 

סכנת טריפה בעיקר על ידי  קיימתומיידית. עבור הנחשים, ובעיקר הקטנים או הצעירים שבהם, 

הגנה שים כחלק מהריגת נח, הידוע בהתנהגות )Turdoides squamiceps( זנבן ערביציפורי שיר ובהן 

 )Vulpes vulpes( שועל מצוית היונקים כמו ). גם טורפים ממחלק1996 ,על הקבוצה (זהבי וזהבי

י אדם המחפשים זוחלים ם בנ, גבסוףזוחלים. ולצוד ול שיטיםלדוגמא, עשויים לחפש טרף מתחת ל

  ולא רק ביניהן. שיטיםספני זוחלים העוברים על החוק, יודעים שכדאי לחפש באווקרים ח –במדבר 

   :ונחשים בערבה שיטים  ג.

ס על ופיט – )arborealמינים רבים של נחשים ידועים כבעלי יכולות אילניות ( ,בעולם וגם בארץ

ורה תנאי טמפרטמוגם להסתתר מפני טורפים או  ,רוף טרףעצים ושיחים על מנת לארוב, ללכוד ולט

הם בעלי יכולות  ,הנחשים המוכרים כיוםתשעה מתוך חמישה עשר מיני  ,ערבהקיצוניים (גבוהים). ב

של המאה  90- וה 80-שדה של מרכז מידע זוחלים ודוחיים בשנות הה. במהלך עבודת )16טבלה ו (אלכ

בשטחי  שיטיםשים שנצפו מטפסים או אורבים על ענפי נח תצפיות שלהקודמת, הצטברו עשרות 

המחקר באזור חצבה (מאגר תצפיות מרכז זוחלים ודוחיים, טרם פורסם). המינים הבולטים 

). Telescopus dhara( חתול אדמדם-עיןו), 1תמונה () Echis coloratus( אפעהבתצפיות אלו הם 

נוטים לחפש או לארוב לטרפם בסמוך שלהן, ו עונות הנדידהאורבים לציפורי שיר ב שני מינים אלו
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המארב של שנתיים בבתי הגידול הנפוצים בערבה. במחקר על התנהגות -או בתוך עצים ושיחים רב

 ,ולא סימני נוכחות כימיים (ריח) של טרף ,כי מבנה בית הגידול נמצא ,עין גדיהמדבר  ווהאפעה בנ

), כך שיש לצפות לפחות בעונות Tsairi & Bouskila, 2004הם שהשפיעו על בחירת מיקום המארב (

לשם צפויות להגיע ציפורים  – שיטיםהנדידה של הציפורים שאפעה יראה נטייה לחפש ולארוב ב

 ,נמצאו הבדלים בהתנהגות ובתנועה המרחבית בבית הגידול ,חתול אדמדם- רבות. לגבי עין

זכרים ל בהשוואה שיטיםס על לטפיותר מצביעים על כך שלנקבות אמורה להיות נטייה גדולה ה

  ). 1984 ,(צינר

תקיפה על ידי ציפורי שיר גדולות מהם. באו  ותטרפהיבגם מסתכנים  שיטיםנחשים המגיעים ל

) של ציפורים mobbingבמקרה של נחשים גדולים, הדבר עשוי להתבטא בהתנהגות התגודדות (

והורסת לכאורה את סיכוייו  ,ממינים שונים יחד, אשר חושפת את מיקומו ונוכחותו של הנחש

להצליח לטרוף מי מהן. במקרה של נחשים קטנים או צעירים, הדבר עלול להסתיים בהריגתו של 

הנחש, עם או בלי טריפה על ידי הציפורים. אצל זנבן ערבי, פרטים לעתים מסתכנים בהצקה לנחש 

וצת הזנבנים (זהבי וניקורו עד מוות, על מנת להבטיח את מעמדם בתוך המדרג החברתי של קב

כמה עבור בתמותה של הזנבן כשמדובר בנחש ארסי כגון אפעה. העימות נגמר  לעתים ).1996, וזהבי

מגוון חלק מנחשים צעירים ), מהווים Lanius excubitor( גדולהחנקן המינים של ציפורי שיר, כמו 

  .מיני הטרף הטבעיים שלהם

  

טה מתה, פארק "ארץ החרדונים" י) בתוך ענף חלול של שEchis coloratus(אפעה   :1תמונה 
 .(צילם: בעז שחם) 2010(מבואות אילת), אוגוסט 
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  :שיטיםחרדון צב מצוי וקשריו עם ה  ד.

 תלוי באופן הדוק )Uromastyx aegyptiusמצוי (צב -קיומו של חרדוןמבין מיני הזוחלים בערבה, 

. זהו מין צמחוני שיטים)המחשה של חרדון צב מצוי ופעילותו בסמוך ל ,2תמונה ראה ( שיטיםה בעצי

)herbivore ,שנתיים -ניזון במיני צמחים חדו (כולל הזנב),ס"מ  75עד של אורך כללי המגיע ל) גדול

-חדצמחים  כאשר כבר איןבחודשי הקיץ, נמצא כי מחקר שנעשה בערבה בשנתיים שונים. - ורב

) מהווה את A. tortilis( שיטה סוככנית, כבר קמלה שנתיים-ני הרבימהעלווה של חלק מו ,שנתיים

). החלקים הנאכלים כוללים עלווה, Bouskila, 1986, 1987מקור המזון העיקרי של החרדונים (

), מה 1995 ,ני צב (אשכנזיובגללים של חרד שיטיםפרחים ותרמילים. לעתים ניתן למצוא זרעי 

ואולי גם משפרים את הנביטה (כפי שידוע  ,ם גם בהפצת הזרעיםשמצביע על האפשרות שהם מסייעי

על  שיטיםשעברו במערכת עיכול של פרסתנים). החרדונים מטפסים על צמרות ה שיטיםלגבי זרעי 

ואחר  ,מנת להגיע אל החלקים האכילים של העץ, לעתים בסיוע של ענפים סמוכים לקרקע תחילה

ץ בוגר וגדול יותר, כך יקשה על חרדונים בוגרים (המגיעים כך מעפילים עד למעלה. מכאן, שככל שהע

מצוי היא כה גדולה, עד הצב העבור חרדון  שיטיםחשיבות הלהגיע לצמרתו.  –ק"ג)  3עד משקל של 

שהיא מכתיבה ככל הנראה את פיזור המחילות במרחב. נמצא שהמרחק בין מחילות החרדונים לבין 

). Bouskila, 1983, 1986, 1987; 1984 ,ן אקראי (בוסקילההוא קטן במובהק מן הצפוי באפ שיטים

מצא  ,צב מצוי בערבה-סקר שנועד לבדוק את השפעות השוליים של חקלאות על אוכלוסיות חרדון

). סקר 2007 ,לפיזור מחילות החרדונים (גוטליב ,במרחב הנסקר שיטיםמתאם חזק בין פיזור ה

). הקטנת 2010 ,הראה מגמה דומה (שחם ,של אילת במבואותיה הצפוניים 'ארץ החרדונים'בפארק 

 כנת טריפה,לסמקטינה את זמן החשיפה של החרדונים לקרינת שמש ו שיטיםהמרחק בין המחילה ל

  ). Bouskila, 1983, 1986, 1987; 1984 ,(בוסקילהובחזרה בעת תנועה מהמחילה אל העצים 

ל זוחלים אחרים במחילות נטושות היא שימוש משני ש שיטיםתופעה נוספת הקשורה בעקיפין ל

קשה ביותר היא הקרקע במישורי רג ובערוצי נחלים רחבים בערבה או פנויות זמנית של חרדוני צב. 

 'אבן שואבת', ועל כן מחילות קיימות שכבר נחפרו מהוות )בניגוד לאזורי מלחה וחולות(לחפירה 

מפני תנאי הגנה ו ,ני טורפיםמחסה מפהגנה והמחילות מהוות למינים רבים המחפשים מחסה. 

שימוש משני של זוחלים אחרים במחילות החרדונים מהווה לפיכך,  במדבר.הקיצוניים שם האקלי

שמיקום המחילות אינו אקראי  מכיוון, שיטיםגורם נוסף המגביר נוכחות ופעילות זוחלים בקרבת 

תהיינה  ,חרדוני צבשנחפרו ע"י ות רבות של מחילות מתוך מא .תאם לפיזור העציםונמצא במ

הקשר בין מרחק משטחי בסקר שבדק את  .מינים אחרים בשימושנטושות או מחילות רבות 

 49% ,פתחי מחילות שזוהו בסקר 465 מתוךנמצא כי  ,פעילות חרדוני צב מצויים בערבהחקלאות ל

שימוש  נמצא ,במבואות אילת 'ארץ החרדונים'סקר פארק ). ב2007 ,(גוטליבלא היו בשימוש פעיל 

 Tropiocolotesבהם שממית זוטית (וחרדוני צב, משני של מיני זוחלים אחדים במחילות של 

nattereri) שממית מחוספסת ,(Cyrtopodion scaber) ואפעה (Echis coloratus .(מחילה  בפתח

סביר להניח שהם הגיחו ו, םהנשלי) וhatchlings(אפעה  נמצאו אבקועי ,צב מצוי-נטושה של חרדון

  ).2010, שם לאחר שנקבה הטילה בפנים את ביציה (שחםמ

שנה;  20צב מצוי (ידוע על פרט אחד לפחות באזור חצבה שחי -בשל גודלו ואריכות ימיו של חרדון

, זהו מין שניתן להתייחס שיטים), ובשל יחסי הגומלין המורכבים שלו עם ה2001 ,אמתי ובוסקילה
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לשמירת טבע בערבה. חרדוני צב ומחילותיהם בולטים  'דגלמין '- ואפילו כ 'מין מטרייה'אליו כאל 

למדריכי טיולים ואף למפעילי סיורי רכב שטח, וקיים ומוכרים היטב למטיילים,  ,בנוכחותם בשטח

תוך קיום תיירות  ,הםועל בית הגידול של הםפוטנציאל גבוה לשיתוף פעולה של הציבור בשמירה עלי

), שגם Uromastyx ornatusצב הדור (-וסף באותו הסוג, חרדוןבארץ מין נ. )2010, אקולוגית (שחם

), אך תפוצתו בהרי אילת וסיני ולא בערבה 2000 ,דוד-פן הדוק (מולכו ובןוהוא כרוך אחר שיטים בא

  עצמה. 

ב א

ג 

   
מחילת  – טה; ב'י) על ענף שUromastyx aegyptiusחתיכת נשל חרדון צב מצוי ( – א'  :2תמונה 

ארץ 'טה, ליד מחילתו. פארק יבצל שצב מצוי חרדון  – טה; ג'יחרדון צב מצוי בסמוך לש
 (צילם: בעז שחם) 2010(מבואות אילת), אוגוסט  'החרדונים
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  :ולטאות מטפסות בערבה שיטים  ה.

 ,שיטיםתוארו לעיל, מינים אחדים של לטאות עשויים לטפס על מצוי שצב - בנוסף לנחשים ולחרדון

). בקטגוריה זו ניתן להחשיב שני מינים arborealת שיש להם יכולות או נטיות אילניות (היו

) וחרדון Laudakia stellio brachydactyla): חרדון מצוי דרומי (Agamidaeממשפחת החרדוניים (

לעים ומצוקים; ), למרות שהאחרון ידוע בעיקר כמטפס על סPseudotrapelus sinaitusסיני (

 Tropiocolotes): שממית זוטית (Gekkonidaeה מינים ממשפחת השממיתיים (בעולפחות אר

nattereri) שממית מחוספסת ,(Cyrtopodion scaber(, ) מניפנית מצויהPtyodactylus guttatus (

 יקר כמטפסיםבע שני מיני המניפניות ידועים גם ).Ptyodactylus hasselquistiiומניפנית אילתית (

ס"מ כולל  6קים. שממית זוטית, הזוחל הקטן ביותר בישראל (אורך הבוגרים עד על סלעים ומצו

). 2010 ,שחםתרוצצת בשלכת שמתחת לעצים (או מ שיטיםהזנב), נצפית לעתים מטפסת על גזעי 

החומר האורגני בשלכת שמתחת לעץ מהווה כר נרחב ועשיר לפעילות חסרי חוליות זעירים, 

זיקית ). 1984 ,; ארבל2001 ,זוטית (אמתי ובוסקילהשממית ההשל  תזונההמהווים חלק חשוב ב

)Chamaeleo chamaeleonאך  לחיים אילניים בקרב הלטאות בארץ, מין המותאם ביותר) נחשבת ל

ואינה  ,בדרום היא מוגבלת לבתי גידול חוליים במערב הנגב בערבה. לא ידוע על נוכחות של זיקית

בוגר בנחל צניפים, אך עולה חשד שהיא הגיעה לשם כהעתקה  מוכרת מהר הנגב. לאחרונה נצפה פרט

  אדם אולי (צור מגן, טרם פורסם). מאתר אחר, בידי

בערבה הדרומית בעשורים האחרונים צוי במגמת התפשטות שממית מחוספסת היא מין שמ

מין פה). טרם הוברר האם להתייחס ל- (בני שלמון, רועי טלבי, מידע בעל מאזור טאבה ואילת וצפונה

מתפשט  שהמיןידוע  אל, או כמין בתהליך התפשטות טבעי.זה כאל מין זר ופולש לפאונה של ישר

ורך חופי מזרח אפריקה וסיני ומדלג מנמל לנמל לא ,באמצעות הסתננות למכולות באוניות משא

מוזכר כחלק מהפאונה של סיני לפני כארבעה עשורים ויותר גם הוא אולם  ,)2001 ,אמתי ובוסקילה(

טאבה שבדרום, מדווח על דחיקה לכאורה לבין העיר שואדיות הנחלים ו). בעיר אילת וב1972 ,(ארבל

בהם בלטה שבבתי גידול  ,) על ידי שממית מחוספסתHemidactylus turcicus( שממית הבתיםשל 

פה, טרם פורסם). תצפיות אלו -לפני כן הראשונה לפני חמש או עשר שנים (רועי טלבי, מידע בעל

כוללות  ,)2010 ,במבואות הצפוניים של אילת (שחם 'ארץ החרדונים'צפיות שנערכו בפארק ות

ש , כהתנהגות מילוט מסכנה וככל הנראה גם בחיפושיטיםמקרים רבים של טיפוס השממיות על גזעי 

  אחר מזון (בעיקר חסרי חוליות).

  :מתות כמוקד לפעילות זוחלים שיטים  ו.

מסולק הוא (אלא אם כן מיידית מן האקוסיסטמה  נעלםזם המת אינו כמו בכל בית גידול, האורגני

אלא ממשיך להיות חלק ממנה תוך שהוא עובר תהליכי התפרקות. , פן מלאכותי על ידי האדם)ובא

מתות ממשיכות להוות מקור לחומרי מזון, אכסניה ומחסה למגוון רחב של צמחים ובעלי  שיטים

מורכב מבחינת מגוון המינים של התפרקות, בתהליך  שוניםמתה עוברת שלבים  שיטהחיים. 

פה). החומר האורגני הרב הטמון בשרידי -והתופעות הביולוגיות המעורבים בו (אודי שני, מידע בעל

-שנתיים ורב- חסרי חוליות רבים המעורבים בפירוק, מעודד נביטה של צמחים חד מושך שיטיםה

ובהם גם זוחלים.  –פרוקי רגליים ממגוונים הניזונים  ומזמין ביקורים של בעלי חיים ,שנתיים שונים

, בשלבים יחסית מוקדמים, נוצרים סדקים ומתקלפות שכבות של קליפת שיטיםעם התפרקות ה
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שממיות הנוטות לטפס. להעץ, כך שנוצרים מקומות מסתור לחסרי חוליות ולזוחלים קטנים ובעיקר 

שנמצאו  שיטיםת מתחת לגזעים מתים של מסתתרוה שממיות זוטיותנמצאו במספר הזדמנויות 

או מתחת לקליפות של עצים גדולים מתים שטרם התפרקו כליל, למשל בנחל  ,מוטלים בערוצים

ובפארק ), מתה כמחסה שיטה, שימוש שממית זוטית ב3תמונה ראה () 2009, 2008 ,צאלים (שחם

  ).2010 ,(שחם 'ארץ החרדונים'

ב א

  
שהסתתרה בגזע נרקב של שיטה מתה; ) Tropiocolotes nattereriשממית זוטית ( –' א  :3תמונה 

 2009אותו גזע שבו הסתתרה השממית בערוץ הנחל. נחל צאלים תחתון, ינואר  – 'ב
  .(צילם: בעז שחם)

  :שיטיםוהקשר ל הנמצאים בסכנת הכחדהמינים נוכחות  מצאי הזוחלים בערבה,  ז.

; 1995 ,; ורנר2001; אמתי ובוסקילה 1984 ,(ארבלפרות ע זמינים בסבהסתמך על מקורות מיד

 35מצאי של הזוחלים בערבה הרשימת  כוללת), Werner 1987, 1988; 2006 ,קירשנבאום ושחם

משפחות  5מיני נחשים המייצגים  16משפחות שונות, ועוד  5מיני לטאות המייצגות  19מיני זוחלים: 

מוגדרים  11מינים, ה 35. מתוך בערבהייצוג לסדרת הצבים בספרות של  תיעוד. אין )16טבלה ( שונות

 'בסכנת הכחדה' מינים CR ,(3( 'בסכנת הכחדה חמורה' מין אחד: )2002 ,(בוסקילה כמינים אדומים

)EN ,(2  עתידו בסכנה'מינים בקטגוריית' )VU(,  בסיכון נמוך'מינים  5ועוד' )NT המינים ). שיעור

 דומה לזה של מצאי הזוחלים הכללי של ישראל. אחד – קרוב לשליש – 'יםאדומ'-המוגדרים כ

לא רק חקלאית, הפעילות ההרחבת  בערבה הואהאיומים הגדולים על בתי הגידול הטבעיים מ

שוליים המשפיעות הרבה מעבר לגבולות  ביצירת השפעותבגבולות השטח החקלאי עצמו, אלא גם 

) 2007 ,האחרונות במחקרים שנערכו על זוחלים (גוטליב השטחים המעובדים, כפי שהודגם בשנים

  ).2009, מכרסמים (טלביעל ו

 ),16טבלה ( שלהם הגידול יבת גדרתוה ) של הזוחליםarborealאילניות (הנטיות ה בבחינת

קיימת נטייה  ,) מיני נחשים15(מתוך  8-) מיני לטאות ו19(מתוך  9 :המיניםכמחצית מבנמצא כי 

נחשבים מתמחי בתי גידול  5. מתוך כלל המינים ברשימה, שיטיםעצים ובהם לטפס על שיחים ו

באופן  וגדרוהמינים ה 24אדם, ושאר -מלווי אוים נרליסט'נחשבים ג 6חוליים (פסמופיליים), 

  .'מדברי'כללי כמתמחים בבית גידול 
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= מין שתפוצתו  'מדברי' בית גידול:. מצאי מיני זוחלים בערבה על סמך מידע קיים  :16טבלה 
= מין שנפוץ בטווח רחב של בתי גידול  'נרליסטי'ג'בערבה בבתי גידול מדבריים שונים; 

מינים a= מין פסמופילי (מתמחה בבתי גידול חוליים).  'חולות'ונחשב מלווה אדם; 

). arboreal, semi-arborealלגביהם ידוע שהם מטפסים או עשויים לטפס על עצים (ש

בסכנת ' = CR; 'נכחד באזורנו'=  RE; 'נכחד'=  EX): 2002(בוסקילה  עפ"י נדירות:

 ;'בסיכון נמוך'=  NT; 'עתידו בסכנה' = VU; 'בסכנת הכחדה' = EN; 'הכחדה חמורה

LC = 'לא בסיכון'; DD = 'חסר מידע'; NE  ='לא הוגדר'.  
  בית גידול נדירות שם לטיני שם המין  משפחה

aממית בתיםש  שממיתיים
 Hemidactylus turcicus LC ג'נרליסטי 

 מדברי Stenodactylus sthenodactylus LC ישימונית מצויה

 חולות Stenodactylus doriae CR ישימונית תמנע

aמניפנית אילתית
 Ptyodactylus hasselquistii VU  ג'נרליסטי 

aמניפנית מצויה
 Ptyodactylus guttatus LC ג'נרליסטי 

 מדברי a  Tropiocolotes nattereri LCשממית זוטית

 מדברי Bunopus tuberculatus LC  שממית ערבה

aשממית מחוספסת
 Cyrtopodion scaber NE  ג'נרליסטי 

 a Laudakia stellioחרדון מצוי דרומי  חרדוניים

brachydactylus LC ג'נרליסטי 

 מדברי Trapelus pallidus NT  חרדון מדבר

 מדברי a Pseudotrapelus sinaitus LCחרדון סיני

aצב מצוי-חרדון
 Uromastyx aegyptius NT מדברי 

aצב הדור-חרדון
 Uromastyx ornatus VU מדברי 

 מדברי Acanthodactylus boskianus LC שנונית נחלים  לטאיים

 מדברי Acanthodactylus opheodorus DD שנונית האז

 מדברי Mesalina guttulata LC מדברית עינונית

 חולות Sphenops sepsoides NT נחושית חולות  חומטיים

 ג'נרליסטי Chalcides ocellatus LC נחושית עינונית

 חולות Varanus griseus NT כח אפור  כחיים

 מדברי Leptotypholps macrorhynchus LC נימון דק  נימוניים

 חולות Lytorhynchus diadema NT נחש חולות  זעמניים

aמטבעון מדבר
 Spalerosophis diadema LC מדברי 

  מדברי  a  Platyceps elegantissimus ENזעמן יפהפה

  מדברי Coluber rogersi LC  זעמן אוכפים

aזעמן דק דרומי
 Platyceps saharicus LC מדברי 

aקו מובהק- ארבע
 Psammophis schokari LC מדברי 

 מדברי  a Psammophis aegyptius ENיקו מצר- ארבע

aקשקשים מדברי-תלום
 Malpolon moilensis DD  מדברי 

aחתול אדמדם- עין
 Telescopus dhara LC מדברי 

 מדברי  a Telescopus hoogstraali DDחתול אפור- עין

 מדברי a  Echis coloratus LCאפעה  צפעיים

 חולות  Cerastes gasperettii EN  עכן גדול

 מדברי Pseudocerastes persicus LC  שפיפון

 מדברי Atractaspis engaddensis LC  צפעון שחור  צפעוניים

 מדברי Walterinnesia aegyptia LC  פתן שחור  פתניים

  סקר הזוחלים שיטות העבודה: 5.3.3
  סקר הזוחלים נערך בשיטות המקובלות בקבוצה טקסונומית זו לאיסוף נתונים בשדה: 

  סריקה בסיוע פנסים). –בחושך ( ביום ובלילהחיים פעילים -יפוש בעליסקר רגלי לח  .א

  הפיכת אבנים וחפצים שונים בשטח וחיפוש שרידים וסימנים (נשלים, גללים).  .ב

 חיים בעת הדילוג מאתר לאתר.-תצפית רכובה בבעלי  .ג

  יות.; שעה; מין; זוויג; הערות התנהגותיות ומורפולוגGPS: נקודות ציון םתצפית נרשעבור כל   .ד
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  זוחליםהסקר  תוצאות: 5.3.4
המפורט  דיגום הבוטאניבצמוד לאתרי הדיגום הזוחלים את  לבצע וןניסיהתבצע בתחילת הסקר 

נמצא שמאמץ הדיגום הנדרש לכיסוי מלא של כל אתרי , אך )2011(דיגום במשך יממה אחת באפריל 

דיגום ביע את הזמן הוחלט להשק הדיגום המפורט הוא מעבר למגבלות התקציב לעבודה זו. לפיכך,

תוך השוואה הפוליגונים שהוגדרו למיפוי המפורט,  10בתחומי , (נחל גדרון) באגן ניקוז של נחל אחד

, ולמצאי עצי השיטה שתועדו נט ממעלה הנחל ועד לחלקו התחתוןאגרדיהשל מצאי הזוחלים בתוך 

) במשך 2012יולי -ים (ביוניפוליגונ 10-) ו2011מקטעי דיגום (באפריל  5סה"כ נדגמו . בוטאניבסקר ה

  .)5ראה מפה  –זוחלים באזור אגן ניקוז נחל גדרון הלתצפיות . 17ומפה  17 טבלה( ימי דיגום בשדה 4

  .טים בערבהישבמסגרת סקר ואתרי סקר זוחלים הדיגום תאריכי : 17טבלה 
  הערות  סוקרים  נק' דיגום  אתרים  דיגום תאריכי

  3E: נחל בתרון 1מקטע   11-12/4/2011

  2E: נחל בתרון 2מקטע 
  : נחל נקרות3מקטע 
  : נחל שלהב מזרח4מקטע 
  : נחל שלהב מערב5מקטע 

  בעז שחם,  5סה"כ 
  ערן בנקר,

  עקיבא טופר

  דיגום יוםהתמקדות ב

30/6/2012  
 +1/7/2012  

  בעז שחם,  10סה"כ   נחל גדרון
  עקיבא טופר

חזרה על הנקודות ביום 
  ובלילה

  
 5מחילות,  21שרידי זוחלים,  3תצפיות ישירות,  103תצפיות בזוחלים ( 132סקר ב "כ תועדוסה

. לא ניתן לערוך )18(טבלה  נחשיםשל מינים  4-ו לטאותשל מינים  11מינים:  15בהן זוהו שעקבות), 

השוואה ישירה של מאמצי החיפוש בפועל (בשל הבדלים במרחקי הליכה, צפיפות אבנים וכדומה). 

 פוליגוניםה 10לפי פילוח של התצפיות בוצע נחל גדרון, של ניקוז ההדיגום המפורט באגן  אתרב

לפי קטגוריות של בתי גידול כפי שנרשמו פולחו גם . התצפיות (מינים וכמויות) )19טבלה שנדגמו (

די יהנחלים השונים ובין שני צבין ערוצי  השוואהבופילוח נוסף בוצע  ),20טבלה (תוך כדי הסקר 

  .)21טבלה (כביש הערבה 

  .אתרי דיגוםל ') בחלוקהעקבות, מחילות, פגרים וכדבזוחלים (כולל תצפיות כלל ה  :18טבלה 
 כסה" מזדמן גדרון 'שלהב מע שלהב מז' נקרות 2E בתרון  3Eבתרון   האתר הנדגםמין                                                      

  סדרת לטאות: משפחת חרדוניים
 Uromastyx aegytius 0 4 0 0 1 11 11 27 צב מצוי -חרדון

  סדרת לטאות: משפחת שממיתיים
 Ptyodactylus guttatus 3 2 0 0 1 5 7 18מניפנית מצויה 

 Hemidactylus turcicus 0 0 0 0 0 2 0 2 שממית בתים

 Tropiocolotes nattereri 1 0 6 0 1 2 1 11 שממית זוטית

 Bunopus tuberculatus 0 0 1 0 0 3 4 8שממית ערבה  

 Stenodactylus sthenodactylus  0 0 0 0 2 12 3 17 ישימונית מצויה

 Stenodactylus doriae 0 0 0 0 0 3 1 4ישימונית תמנע  
  סדרת לטאות: משפחת לטאיים

 Acanthodactylus boskianus 0 0 1 4 9 13 1 28שנונית נחלים 

 Mesalina guttulata 0 0 0 0 1 1 0 2מדברית עינונית  
  סדרת לטאות: משפחת חומטיים

 Chalcides ocellatus 0 0 1 1 1 0 1 4נחושית עינונית 

 Sphenops sepsoides 0 0 0 0 0 1 1 2נחושית חולות 
  סדרת נחשים: משפחת זעמניים

 Coluber rogersi 0 0 0 0 1 0 0 1זעמן אוכפים  

 Spalerosophis diadema 0 0 0 0 0 0 3 3מטבעון מדבר 

 Psammophis schokari 0 0 0 0 0 1 0 1קו מובהק - ארבע
  סדרת נחשים: משפחת צפעיים

 Echis coloratus 0 0 0 0 1 3 0 4אפעה  

 132 33 57 18 5 9 6 4  סה"כ תצפיות:

 15 10 12 9 2 4 2 2 עושר מינים:
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        ....זוחלים בסקר  השיטים בערבהה אתרי דיגום  :17מפה 
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 ') באגן הניקוז של נחל גדרון,עקבות, מחילות, פגרים וכדבזוחלים (כולל תצפיות פילוח ה  :19טבלה 
  .טים בערבהישהבמהלך סקר 
  פוליגון בנחל גדרוןמס'                                

 מין
 סה"כ מזדמן 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  סדרת לטאות: משפחת חרדוניים 
 Uromastyx aegytius 2 0 3 1 1 3 0 1 0 0 4 15 צב מצוי -חרדון

  סדרת לטאות: משפחת שממיתיים 
 Ptyodactylus guttatus 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 7מניפנית מצויה 

 Hemidactylus turcicus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 שממית בתים

 Tropiocolotes nattereri 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 שממית זוטית

 Bunopus tuberculatus 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 שממית ערבה

 Stenodactylus sthenodactylus  1 1 0 1 0 2 3 2 2 0 0 12 ישימונית מצויה

 Stenodactylus doriae 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 ישימונית תמנע
  טאות: משפחת לטאייםסדרת ל

 Acanthodactylus boskianus 4 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 13שנונית נחלים 

 Mesalina guttulata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 מדברית עינונית
  סדרת לטאות: משפחת חומטיים

 Sphenops sepsoides 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1נחושית חולות 
  סדרת נחשים: משפחת זעמניים

 Spalerosophis diadema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1ון מדבר מטבע

 Psammophis schokari 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1קו מובהק - ארבע
   סדרת נחשים: משפחת צפעיים

 Echis coloratus 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 אפעה

 65 8 1 7 5 6 7 3 4 8 5 11  סה"כ תצפיות:

 13 4 1 4 4 4 4 3 3 6 4 7 עושר מינים:

  

טים ישהבמהלך סקר ') עקבות, מחילות, פגרים וכדבזוחלים (כולל תצפיות פילוח כלל ה  :20טבלה 
  , בחלוקה לסוג בית הגידול.בערבה

  סוג בית הגידול                                            
 מין

 סה"כ מופר חולי רג  ערוצים

  רדוניים סדרת לטאות: משפחת ח
 Uromastyx aegytius 13 14 0 0 27 צב מצוי -חרדון

  סדרת לטאות: משפחת שממיתיים 
 Ptyodactylus guttatus 12 5 0 1 18מניפנית מצויה 

 Hemidactylus turcicus 2 0 0 0 2 שממית בתים

 Tropiocolotes nattereri 9 1 0 1 11 שממית זוטית

 Bunopus tuberculatus 5 0 3 0 8 שממית ערבה

 Stenodactylus sthenodactylus  10 4 2 1 17 ישימונית מצויה

 Stenodactylus doriae 0 0 4 0 4 ישימונית תמנע
  סדרת לטאות: משפחת לטאיים

 Acanthodactylus boskianus 26 0 1 1 28שנונית נחלים 

 Mesalina guttulata 1 0 0 1 2 מדברית עינונית
  חומטייםסדרת לטאות: משפחת 

 Chalcides ocellatus 3 0 1 0 4נחושית עינונית 

 Sphenops sepsoides 0 0 2 0 2נחושית חולות 
  סדרת נחשים: משפחת זעמניים

 Coluber rogersi 0 0 0 1 1 זעמן אוכפים

 Spalerosophis diadema 0 1 0 2 3מטבעון מדבר 

 Psammophis schokari 1 0 0 0 1קו מובהק - ארבע
   נחשים: משפחת צפעיים סדרת
 Echis coloratus 4 0 0 0 4 אפעה

 132 8 13 25 86  סה"כ תצפיות:

 15 7 6 5 11 עושר מינים:
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טים ישהבמהלך סקר ') עקבות, מחילות, פגרים וכדבזוחלים (כולל תצפיות פילוח כלל ה  :21טבלה 
ה). לא נכללו בטבלה תצפיות מזדמנות , בחלוקה לגזרות (נחלים וכביש הערבבערבה

  שהתבצעו מחוץ לגזרות הללו.
  הגזרה הנדגמת                                     

 מין
  מזרחית 

 90לכביש 
  מערבית

 90לכביש 
נחל 
 בתרון

נחל 
 גדרון

נחל 
 נקרות

נחל 
 שלהב 

  סדרת לטאות: משפחת חרדוניים 
 Uromastyx aegytius 9 11 4 15 0 1 צב מצוי -חרדון

  סדרת לטאות: משפחת שממיתיים 
 Ptyodactylus guttatus 6 7 5 7 0 1מניפנית מצויה 

 Hemidactylus turcicus 1 1 0 2 0 0 שממית בתים

 Tropiocolotes nattereri 1 10 1 3 6 1 שממית זוטית

 Bunopus tuberculatus 1 3 0 3 1 0 שממית ערבה

 Stenodactylus sthenodactylus  4 10 0 12 0 2 ישימונית מצויה

 Stenodactylus doriae 3 0 0 3 0 0 ישימונית תמנע
  סדרת לטאות: משפחת לטאיים

 Acanthodactylus boskianus 6 21 0 13 1 13שנונית נחלים 

 Mesalina guttulata 0 2 0 1 0 1 מדברית עינונית
  סדרת לטאות: משפחת חומטיים

 Chalcides ocellatus 1 2 0 0 1 2נחושית עינונית 

 Sphenops sepsoides 1 0 0 1 0 0נחושית חולות 
  סדרת נחשים: משפחת זעמניים

 Coluber rogersi 0 1 0 0 0 1 זעמן אוכפים

 Spalerosophis diadema 0 1 0 1 0 0מטבעון מדבר 

 Psammophis schokari 0 1 0 1 0 0קו מובהק - ארבע
   סדרת נחשים: משפחת צפעיים

 Echis coloratus 0 4 0 3 0 1 פעהא

 23 9 65 10 74 33  סה"כ תצפיות:

 9 4 13 3 13 10 עושר מינים:

  :דיון בממצאי סקר הזוחלים 5.3.5

 :טים בערבה בהשוואה למקורות קודמיםישהמצאי הזוחלים בסקר   א.

מלכתחילה היה ידוע שהסקר מייצג רק חלק קטן ממגוון בתי הגידול הקיימים בערבה, מאחר 

תמקד בבתי גידול שיש בהם עצי שיטה בלבד, הנמצאים מחוץ לשמורות טבע. בנוסף, בשל אילוצי שה

משאבי זמן ותקציב, הוגבל סקר הזוחלים למרחב צפון הערבה, ובתוכו יוצג רק חלק קטן מהאתרים 

מיני זוחלים שונים,  15שנדגמו בסקר הבוטאני המפורט. למרות מגבלות אלו, נמצאו בסקר 

). מצאי מכובד 22מיני זוחלים בערבה כולה (טבלה  36מהמצאי הידוע העומד על  42%-המהווים כ

למדי בהתחשב במאמץ הדיגום המוגבל, שכלל שתי יממות עבודת שדה בסך הכול. אחדים 

מהזוחלים ברשימת המצאי המלאה של אזור הערבה הם נדירים או ספוראדיים בהופעתם, דוגמת 

), כך שההסתברות לפגוש בהם בסקר מדגמי קצר Malpolon moilensisקשקשים מדברי (-תלום

 Uromastyxצב הדור (-היא קלושה. שלושה מהמינים כלל אינם מופיעים בצפון הערבה, כמו חרדון

ornatus ומראש לא היה סיכוי למצוא אותם בסקר זה. חמישה מהמינים מאכלסים בתי גידול של ,(

). לפיכך, ניתן Cerastes gasperetiiלמשל עכן גדול ( חולות ומלחות, שכמעט לא נדגמו בסקר זה,

  מהמצאי בפועל של האזור שנדגם בצפון הערבה. 50%-לומר שמצאי הזוחלים בסקר מייצג קרוב ל

; 1995 ,; ורנר2001 ,; אמתי ובוסקילה1984 ,זמינים בספרות (ארבלהמידע המקורות ב

 36מצאי של הזוחלים בערבה הרשימת  כוללת), Werner, 1987, 1988; 2006 ,קירשנבאום ושחם

 5מיני נחשים המייצגים  16 ;משפחות שונות 5מיני לטאות המייצגות  19: )22(טבלה  מיני זוחלים

, הנציג היחידי בערבה לסדרת הצבים הוא צב ביצות, ככל הנראהומין אחד של צב.  ;משפחות שונות
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 36פה). מתוך -י, מידע בעלברועי טללבריכות החמצון בסמר ( בא בצורה מלאכותית ע"י האדםשהו

, )2002(בוסקילה,  'אדומים'כמינים רשימת המצאי של הערבה מוגדרים ) מ11(קרוב לשליש  ,מיניםה

 מינים 3, 'בסכנת הכחדה חמורה' מין אחדשיעור דומה לזה של מצאי הזוחלים הכללי של ישראל: 

-מבין המינים ה. 'בסיכון נמוך'מינים  5 ועוד ,'עתידו בסכנה'בקטגוריית  מינים 2 ,'בסכנת הכחדה'

) ונחושית NTצב מצוי (-), חרדוןCRמינים בלבד: ישימונית תמנע ( 3, נמצאו בסקר הנוכחי 'אדומים'

המינים הללו, רק עבור חרדון הצב מהווה בית הגידול של עצי שיטה כבית גידול  3). מבין NTחולות (

בית גידול שהולך ונעלם בערבה בגלל  –חולות  עיקרי. שני המינים האחרים הם מינים מתמחי

כמו שינוי תופעות הרחבת שטחי חקלאות וכריית חול. האיום מתפרש לא רק בשטח המעובד עצמו. 

משפיעות מעבר  –משטר זרימת המים וזמינות המים, מינים פולשים ומתפרצים, אשפה וזיהום 

 ,במחקרים שנערכו על זוחלים (גוטליבלגבולות השטחים המעובדים, כפי שהודגם בשנים האחרונות 

  ).2009 ,מכרסמים (טלביעל ) ו2007

נמצא  ,אקולוגית שלהםה) של הזוחלים ולהגדרה arborealאילניות (הלנטיות התייחס ב

קיימת נטייה לטפס  ,מיני נחשים 15מתוך  8-מיני לטאות ו 19מתוך  9 :כמחצית מרשימת המצאישב

נחשבים מתמחי בתי גידול  5. מתוך כלל המינים ברשימה, הטישגם עצי על שיחים ועצים ובהם 

המינים זכו להגדרה  24אדם, ושאר -מלווי חלקם גםנרליסטיים ו'נחשבים ג 6חוליים (פסמופיליים), 

  .'מדברי'כללית 

  :נחל גדרון באגן הניקוז שלזוחלים המצאי   ב.

בחינה של הבדלים או שינויים לאורך אגן הניקוז של נחל גדרון מאפשר  2012הדיגום שנעשה בקיץ 

, והשוואה למצאי עצי לאורך גרדיאנט ממעלה הנחל במערב למורד הנחל במזרחהזוחלים במצאי 

 ,Pearson R=-0.674(ירידה גם בעושר מיני הזוחלים  ת. נמצאה מגמהשיטה בפוליגונים שנדגמו

N=10, p=0.016 ( מובהקות גבולית: וגם בכמות התצפיות)R=-0.533, N=10, p=0.057 (מעלה מ

מגמה חזקה מעט יותר נמצאה כאשר בוצע ניתוח ). 9מזרח (איור מורד הנחל במערב לאגן הניקוז ב

), R=-0.682, N=10, p=0.015הנתונים רק על מיני זוחלים בעלי נטיות אילניות, הן בעושר המינים (

מזו של הזוחלים ). מגמה הפוכה 10) (איור R=-0.658, N=10, p=0.019והן בכמות התצפיות (

מ' ומעלה: ככל שהפוליגון  5נמצאה במספר עצי השיטה בנחל גדרון, אך רק בעצים בקוטר נוף של 

 ,R=-0.145, N=10היה במורד אגן הניקוז מזרחה, היו יותר עצי שיטה גדולים (עבור כלל העצים: 

p=0.345 –  מ' ומעלה:  5לא מובהק; עבור עצים מקוטרR=0.569, N=10, p=0.043 עבור עצים ;

). למרות המתאמים ההפוכים בין מצאי הזוחלים R=0.744, N=10, p=0.007מ' ומעלה:  10מקוטר 

מערב, בהשוואה ישירה בין מצאי הזוחלים למצאי -למצאי עצי השיטה לאורך הגרדיאנט מזרח

השיטים בכל פוליגון, לא נמצא מתאם מובהק באף אחת מקטגוריות קוטר חופת העץ, הן כאשר 

ללו בניתוח כל מיני הזוחלים, והן כאשר נכללו בניתוח רק המינים בעלי הנטיות האילניות. נכ

ממצאים אלו היו תקפים גם עבור מספר המינים של הזוחלים, וגם עבור מספר התצפיות בזוחלים 

  ).23(טבלה 
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 .בהשוואה למידע קיים ,ערבהב טיםישהבסקר שתועדו זוחלים המצאי מיני השוואה בין   :22טבלה 
=  'נרליסטי'ג'מין שתפוצתו בערבה בבתי גידול מדבריים שונים;  = 'מדברי' בית גידול:

= מין פסמופילי  'חולות'מין שנפוץ בטווח רחב של בתי גידול ונחשב מלווה אדם; 

מינים לגביהם ידוע שהם מטפסים או עשויים לטפס על a ).(מתמחה בבתי גידול חוליים

=  RE; 'נכחד'=  EX): 2002(בוסקילה  עפ"י נדירות:). arboreal, semi-arborealצים (ע

עתידו ' = VU; 'בסכנת הכחדה' = EN; 'בסכנת הכחדה חמורה' = CR; 'נכחד באזורנו'

לא '=  NE ;'חסר מידע' = DD ;'לא בסיכון' = LC ;'בסיכון נמוך'=  NT; 'בסכנה
  .'הוגדר

  בית גידול נדירות  רבסקנצפה   עזימדעי לושם  עברישם   משפחה
  לא טבעי! Mauremys rivulata   LC  צב ביצות  צבי ביצות

שממית בתים  שממיתיים
a

 Hemidactylus turcicus + LC ג'נרליסטי 

 מדברי Stenodactylus sthenodactylus + LC  ישימונית מצויה  

 חולות Stenodactylus doriae + CR ישימונית תמנע  

אילתיתמניפנית   
a

 Ptyodactylus hasselquistii  VU  ג'נרליסטי 

מניפנית מצויה  
a

 Ptyodactylus guttatus + LC ג'נרליסטי 

שממית זוטית  
a

  Tropiocolotes nattereri + LC מדברי 

 מדברי Bunopus tuberculatus + LC  שממית ערבה  

שממית מחוספסת  
a

 Cyrtopodion scaber  NE  ג'נרליסטי 

חרדון מצוי דרומי  םחרדוניי
a

 Laudakia stellio brachydactylus  LC ג'נרליסטי 

 מדברי Trapelus pallidus   NT  חרדון מדבר  

חרדון סיני  
a

 Pseudotrapelus sinaitus   LC מדברי 

צב מצוי-חרדון  
a

 Uromastyx aegyptius + NT מדברי 

צב הדור-חרדון  
a

 Uromastyx ornatus  VU מדברי 

 מדברי Acanthodactylus boskianus + LC  שנונית נחלים  לטאיים

 מדברי Acanthodactylus opheodorus  DD שנונית האז  

 מדברי Mesalina guttulata + LC מדברית עינונית  

 חולות Sphenops sepsoides + NT נחושית חולות  חומטיים

 ג'נרליסטי Chalcides ocellatus + LC נחושית עינונית  

 חולות Varanus griseus  NT כח אפור  םכחיי

 מדברי Leptotypholps macrorhynchus  LC נימון דק  נימוניים

 חולות Lytorhynchus diadema  NT נחש חולות  זעמניים

מטבעון מדבר  
a

 Spalerosophis diadema + LC מדברי 

זעמן יפהפה  
a

  Platyceps elegantissimus  EN  מדברי  

  מדברי Coluber rogersi + LC  זעמן אוכפים  

זעמן דק דרומי  
a

 Platyceps saharicus  LC מדברי 

קו מובהק- ארבע  
a

 Psammophis schokari + LC מדברי 

קו מצרי- ארבע  
a

 Psammophis aegyptius  EN  מדברי 

קשקשים מדברי-תלום  
a

 Malpolon moilensis  DD  מדברי 

חתול אדמדם- עין  
a

 Telescopus dhara  LC מדברי 

חתול אפור- עין  
a

 Telescopus hoogstraali  DD  מדברי 

אפעה  צפעיים
a

 Echis coloratus + LC מדברי 

  חולות Cerastes gasperettii   EN  עכן גדול  

 מדברי Pseudocerastes persicus  LC  שפיפון  

 מדברי Atractaspis engaddensis  LC  צפעון שחור  צפעוניים

 מדברי Walterinnesia aegyptia  LC  פתן שחור  פתניים
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תצפיות ועושר מיני זוחלים באתרי נחל גדרון

R2 = 0.2836

R2 = 0.4545
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מספר פוליגון בנחל גדרון : ממערב (1) למזרח (10)

ם
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מי
 /

ת 
יו

פ
צ
ת
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כ

ם עושר מיני

תצפיות

  
הפוליגונים  10מערב בתחומי - מתאם בין תצפיות ועושר מינים של זוחלים לגרדיינט מזרח  :9איור 

  .של הסקר המפורט באגן הניקוז של נחל גדרון
  

תצפיות ועושר מיני זוחלים בעלי נטיות אילניות באתרי נחל גדרון

R
2
 = 0.4332

R
2
 = 0.4656
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מספר פוליגון בנחל גדרון : ממערב (1) למזרח (10)

ם
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מי
 /

ת 
יו

פ
צ
ת

ת 
מו

כ

עושר מינים

תצפיות

  
מערב - ם בעלי נטיות אילניות לגרדיינט מזרחמתאם בין תצפיות ועושר מינים של זוחלי        :10איור 

  .הפוליגונים של הסקר המפורט באגן הניקוז של נחל גדרון 10בתחומי 
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בחינת המתאם (קורלציה) בין מצאי הזוחלים למצאי עצי השיטה בפוליגונים שנדגמו   :23טבלה 

= מספר הפוליגונים  Pearson ;N= מקדם מתאם  Rלאורך אגן הניקוז של נחל גדרון. 

  צדדי).- = רמת המובהקות של המתאם (מבחן חד pשנדגמו; 

  

 קוטר חופת העץ

 מ' ומעלה 10 מ' ומעלה 5 כל העצים

תצפיות 
 בזוחלים

R -0.115 -0.139 -0.343 

N 10 10 10 

p 0.376 0.351 0.166 
 R -0.120 -0.174 -0.392 מיני זוחלים

N 10 10 10 

p 0.371 0.315 0.131 
תצפיות 

בעלי בזוחלים 
 נטיות אילניות

R -0.271 -0.215 -0.509 

N 10 10 10 

p 0.449 0.552 0.133 
מיני זוחלים 
בעלי נטיות 

 אילניות

R -0.200 -0.142 -0.489 

N 10 10 10 

p 0.580 0.695 0.151 

  מצאי זוחלים בחלוקה לסוגי בתי הגידול:  ג.

): 20נעשתה חלוקה גסה לקטגוריות כלליות של טיפוסי בתי גידול (טבלה בזמן הרישום בשדה 

ערוצים, רג, חולי ומופר. מרבית התצפיות ועושר המינים הגדול ביותר נצפה בערוצים, אך הסקר 

מלכתחילה נועד להתמקד בתיעוד מצאי הזוחלים בערוצים מדרגות שונות באגני הניקוז של הנחלים 

יש בממצאי הסקר הטיה מובנית לדיגום יתר של בתי גידול של ערוצים, בערבה הצפונית. לפיכך, 

דיגום במכוון, מאחר שאלה אינם מייצגים את בית הגידול -בעוד שבתי הגידול החוליים היו בתת

רק בבתי גידול חוליים ולא העיקרי של השיטים בחלק זה של הערבה. שני מיני זוחלים הופיעו 

). שניהם Sphenops sepsoides) ונחושית חולות (Stenodactylus doriaeישימונית תמנע ( באחרים:

פן ובאמאד מינים מתמחי חול (פסמופיליים). התצפיות באזורים מופרים התאפיינו בעושר גבוה 

מינים), מה שמצביע על האופי הספוראדי של הופעת הזוחלים  7תצפיות,  8יחסי לכמות התצפיות (

 באזורים המופרים.

  מצאי הזוחלים בין הנחלים שנדגמו:הבדלים ב  ד.

דרום, בוצעה השוואה בין התצפיות לפי הנחלים - לצורך בדיקת ההבדלים במצאי הזוחלים בציר צפון

). לא נמצאו מתאם או 21שנדגמו במהלך הסקר, מצפון לדרום: בתרון, גדרון, נקרות ושלהב (טבלה 

ם שהושקע (בשעות חיפוש) השפיע דרום לממצאי הדיגום, ונראה שמאמץ הדיגו-מגמה בציר צפון

 9מינים) ונקרות ( 3תצפיות,  10הושקעו בנחלים בתרון ( 2011יותר על הממצאים. בדיגום אביב 

מינים). בדיגום  9תצפיות,  23מינים) מאמצי דיגום נמוכים באפן יחסי לעומת נחל שלהב ( 4תצפיות, 

ודם בשלושה נחלים (יממה אחת) הושקעו מאמצי דיגום דומים לאלו שהושקעו שנה ק 2012קיץ 

מינים). הרכב המינים לא היה שונה באפן דרמטי בין הנחלים. מין  13תצפיות,  65בנחל גדרון לבדו (

). שלושה מינים Tropiocolotes nattereriאחד בלבד הופיע בכל ארבעת הנחלים: שממית זוטית (

), מניפנית מצויה Uromastyx aegyptiusצב מצוי (-הנחלים: חרדון 4מבין  3-נוספים הופיעו ב

)Ptyodactylus guttatus) ושנונית נחלים (Acanthodactylus boskianus אין ספק שמינים אלו .(

ואחרים נפוצים בכל ארבעת הנחלים, אך יש להשקיע מאמץ דיגום גדול יותר אם רוצים להשלים את 

ח הגיאוגרפי שנדגם בתוך הערבה רשימות המצאי של הנחלים בצורה טובה יותר. ככל הנראה, הטוו

הצפונית אינו רחב דיו על מנת לראות גרדיאנט משמעותי בציר האורך בהרכב מינים הזוחלים. רק 
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צפוי שייתן  –דיגום נרחב יותר בהשוואה בין הערבה הצפונית, הערבה התיכונה והערבה הדרומית 

 הבדלים.

 :די כביש הערבהיזוחלים משני צהמצאי ב םהבדלי  ה.

 74ממערב לכביש (ויותר מינים תצפיות נמצא כי היו יותר  ,הנתונים ביחס לכביש הערבהוואת בהש

). מאמץ 21מינים) (טבלה  10תצפיות,  33ממזרח לכביש (שלתצפיות בהשוואה  ,מינים) 13תצפיות, 

חלקות  10הדיגום המצטבר היה גבוה יותר בשטחים שממערב לכביש, ובעיקר בנחל גדרון (מתוך 

יש בכך עם זאת, . ויש להתייחס בזהירות לממצאים אלולכן  ,)90היו ממזרח לכביש  3, רק דיגום

). 9,10 יםמזרח בנחל גדרון (איור-הנראית בניתוח הגרדיאנט הכללי מערבהכללית חיזוק למגמה 

מינים), ואילו שני המינים שנצפו ה 5מתוך  4מרבית המינים שנצפו רק ממערב לכביש היו נחשים (

חול (פסמופיליים). כתמי החולות בערבה הצפונית מופיעים המינים מתמחי הרח לכביש הם רק ממז

, בחלק התחתון של מניפות הנחלים. אם משמיטים את שני המינים 90כמעט בלעדית ממזרח לכביש 

הללו, ההבדל בעושר המינים לטובת השטחים שממערב לכביש גדל עוד יותר. אם מגמה זו אכן 

אמיתית בשטח, סביר להניח שהיא נגזרת מתוך רמת ההפרה הגבוהה כתוצאה  מצביעה על תופעה

 90אשר מתרכזים בעיקר ממזרח לכביש  ,וכדומהתשתיות  ,ישובים, חקלאות :מפעילות האדם

אוכלוסיית חרדוני הצב בערבה הצפונית מצבה של (במרחב שנדגם בסקר הנוכחי). יש עדויות לכך ש

 ).2007 ,בעשורים האחרונים (גוטליב בשל השפעות האדם ומידרדר ךהול

 :טיםיאינטראקציות ישירות ועקיפות של זוחלים עם הש  ו.

בהתייחס לקשר שלהם עם עצי שיטה. זוחלים דיגום בהתמקד הסקר בנחל גדרון  2012בדיגום קיץ 

ת טים, מתחישהיו פעילים על גזעי ש, תועדו זוחלים )24.6%(התצפיות באגן נחל גדרון  65מתוך  16-ב

. זוחלים שנצפו בתנועה ד')- א'4(תמונה  בערך מהגזע 'מ 3או במרחק של עד  ,לעצים (בטווח נוף העץ)

), 2קו מובהק, ישימונית תמנע (-), ארבע2), שנונית נחלים (2טים: מניפנית מצויה (יבקרבת ש

: תנועה על הגזענצפו במארב בסמוך לגזע; נצפה בשממית זוטית; אפעה ו) 2ישימונית מצויה (

). 2צב מצוי (- בסמוך או מתחת לעץ: חרדוןשנמצאו שממית ערבה; ומחילות ו) 2שממית בתים (

טה מתה. המינים ינחושית עינונית מתחת לגזע רקוב של שנצפתה , 2011אביב בדיגום  ,בנוסף

) שנצפו בכל מהלך הסקר 73%זוחלים (המיני  15מתוך סה"כ  11והתצפיות מגוונים למדי, וכוללים 

חיזוק לקשר בין הזוחלים לעצי  ., גם כאלו שאינם מוגדרים כמינים בעלי נטיות אילניותהנוכחי

. בהשוואה להתפלגות )11(איור  השיטה נמצא בבחינת המרחק בין הזוחלים שנמצאו בסקר לעצים

נקודות אקראיות בכל פוליגון), היו הזוחלים במרחק קטן מהצפוי  100מרחבית אקראית (בבחינת 

-=Mann-Whitney Test: U=19,690, Zקרוב, כאשר נבחנו כל מיני הזוחלים יחד (לעץ השיטה ה

2.104, n=48, p=0.035 כאשר נבחנו רק התצפיות במינים בעלי נטיות אילניות, לא נמצאה .(

 ,Mann-Whitney Test: U=5,751, Z=-1.552מובהקות, ככל הנראה בגלל מיעוט מספר התצפיות (

n=15, p=0.121ם בגלל חוסר דיוק מספיק בנתוני המיקום שהתקבלו ממכשיר ה), ואולי ג-GPS .

ללא חזרות, יש להתייחס בזהירות ובדיגום בתאריך בודד בגודל מדגם קטן, מדובר ומאחר 

אם כי הם תואמים ממצאי עבודות קודמות שנעשו אודות הקשר המרחבי בין , הללו לממצאים

 ,Bouskila, 1983, 1986; 2010; שחם, 2007גוטליב, ; 1984צב מצוי לעצי השיטה (בוסקילה, -חרדון

1987(.  
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ב  א 

  

ד   ג 

  
), זכר Psammophis schokariקו מובהק (- ארבע –תצפיות בזוחלים בנחל גדרון: א'   :4 תמונה

נמצא ), צעיר, Echis coloratusאפעה ( –' ); ב3טה (פוליגון ישעץ בוגר, נמצא סמוך ל

), בוגר, על גזע Hemidactylus turcicusשממית בתים ( –ג'  ;)1פוליגון נחל (הבערוץ 

), צעיר, נמצא פעיל Tropiocolotes nattereriשממית זוטית ( –ד' ); 10טה (פוליגון יש
  .(צילם: בעז שחם)מידה הקנה המחשת המטבע ל .)3טה (פוליגון ישעץ מתחת ל
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הפוליגונים של הסקר המפורט באגן הניקוז של  10זוחלים לעצי שיטה בתחומי מרחק בין         :11איור 

בכל  100נקודות ( 1000נחל גדרון, בהשוואה למרחק מהשיטים של התפלגות אקראית של 

); מינים אילניים = רק n=48כל המינים = כלל התצפיות בכל מיני הזוחלים ( .פוליגון)

  ).SE). קווי שגיאה מייצגים שגיאת תקן (n=15התצפיות במינים בעלי נטיות אילניות (
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  טיםיעתידי של זוחלים בערבה בהקשר של שומחקר המלצות לניטור  5.3.6
מגבלות התקציב ולוח הזמנים שבהם בוצעה עבודת השדה בסקר זה, אינם נותנים מענה לפערי 

של  המידע לגבי תפוצת מיני זוחלים בערבה, אורחות חייהם והאקולוגיה שלהם, גם לא בהקשר

ראשית יש להשלים את . . לפיכך, בהיעדר מידע מספיק, קשה להגיש הצעות ברורות לניטורשיטים

  , בטרם ניתן יהיה לנטר, בדגש על הנושאים הבאים:ערבהב לוגיההרפטואיסוף המידע 

דרום לאורך עמק הערבה בהתבסס על סקרים - ם בציר צפוןהזוחלי מינימיפוי מפורט של מצאי   .א

מתן עדיפות למינים בעלי תפוצה כתמית כגון תוך  ,ת לאורך מספר עונותשיטתיים עם חזרו

ם חסרים במפות התפוצה של ), על מנת להשליAcanthodactylus opheodorus( שנונית האז

 המינים.

מינים נדירים או ספוראדיים דוגמת  שלמחקרים התנהגותיים ואקולוגיים ממוקדים ביצוע   .ב

) Platyceps elegantissimus( זעמן יפהפה), Malpolon moilensis( קשקשים מדברי- תלום

 .ועוד

) בעונות של שיא פעילות 90 ישבעל כביש הערבה (כדרוסים זוחלים של  שיטתיים םסקריביצוע   .ג

 הזוחלים.

) מדרום Cyrtopodion scaber( שממית מחוספסתהמין  של התפשטותמחקר ממוקד ביצוע   .ד

 בר בהתפשטות טבעית או במין פולש.דולצפון, בניסיון ליישב את הסוגיה האם מ

 עדמכיל עשרות ההקלדת מאגר הנתונים של מרכז מידע זוחלים ודוחיים (לתקציב  הקצאת  .ה

לצורך עיבוי בסיס  ,ה הקודמת)אשל המ '90-הו '80-מאות תצפיות על זוחלים מהערבה, משנות ה

  המידע הדיגיטאלי הזמין לגבי זוחלים בערבה.
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  פרוקי רגלייםיטים לקשרי גומלין בין ש  5.4

  מטרת סקר פרוקי הרגליים 5.4.1
השיטה (החלק בעל העלווה, ללא  עצינוף ן את חברת פרוקי הרגליים על לאפיי יתהקר היסמטרת ה

 אתריםשיטה ובין הת בכמות פרוקי הרגליים בין מיני ולבחון את השונו הגזע, השורשים והזרעים),

  .דרום-על גרדיינט צפון שונים

  קי רגלייםרקע: שיטים ופרו 5.4.2
לכן חשיבותם ו ,השיטים הם במקרים רבים סוג העץ היחיד המצליח להתקיים בבתי גידול מדבריים

ים מינ ןהם שיטיה ,זורים לחים יותר כגון הסוואנות של מזרח ודרום אפריקההרבה כמיני מפתח. בא

לצמחוניים סיפוק מזון  –במארג המזון ובכלל זה  יםתומכו ה,ת גבוהוצפיפהגדלים בם ידומיננטי

). מערכת Mduma et al., 2007גדולים כגון אנטילופות, ג'ירפות, פילים, קרנפים ומינים אחרים (

היחסים בין השיטים לחרקים השוכנים עליהם או בקירבתם היא מורכבת. החרקים תלויים בעץ, 

ד וחובריו . ממחקרים של וורה זו או אחרת בעץאבל רובם גם פוגעים במיד ו,מספר מינים מועילים ל

מתברר ששני גורמים אחראים בעיקר לדינאמיקה של אוכלוסיות השיטים בערבה: זמינות המים 

). גיוס נבטים תלוי במידה רבה בקשר בין Or & Ward, 2003; Ward et al., 2010( וגיוס נבטים

   ).לעיל, בפרק קשרי גומלין שיטים ויונקים 8איור ראה חיפושיות זרעיות וצמחוניים גדולים (

  השיטה כמקור מזון לחרקים  א.

השיטים כעצים יחידים בבתי גידול רבים בערבה מספקים מקור מזון למיני חרקים רבים. כל חלקי 

של ). בשיטים בהודו נמצא כי הקבוצות העיקריות 12(איור העץ מנוצלים על ידי חרקים שונים 

עולם באופן כללי: חיפושיות על שיטים הן הקבוצות בעלות מספר המינים הגדול ביותר בחרקים 

 .)Parihar & Kampantzov, 1997( )7%) ודבורים (8%) זבובאים (26%() פרפראים 36%(

  
  ., בחלקי העץ השוניםסדרות החרקים הניזונים מהשיטה :12איור 
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וואים ממשפחת הט –למשל  ,מקור מזון לזחלי פרפראים מהווים שיטה סוככנית עלי: עלים •

). ארבה המדבר (חגביים) יכול Solis, 2003(במצרים והעשנורים  ,)Fening et al,. 2010(בקניה 

עלי ). פסילות (אחידי כנף) ניזונות מMamadou et al., 2009גם לסעוד על שיטה סלילנית (

 Monophlebidae -כנימות מגן ממשפחת ה). A. nilotica )Palmer & Witt, 2006 השיטה

קבוצה את ה). מוצצי המוהל (לרוב אחידי כנף) מהווים Foldi, 2010מעלים ומענפים ( ניזונות

שהעלים גם ). ברור Krüger & McGavin, 1998בעלת הביומסה הרבה ביותר על השיטים (

 שטרם תועדו. נוספותלקבוצות חרקים מזון מהווים מקור 

 Passandridaeת ממשפחת ישנם מינים רבים הנוברים בגזע ומתחת לקליפה. חיפושיו: גזע •

). חיפושיות ממשפחות Chikatunov & Pavlicek, 2007מתחת לקליפת השיטה ( ניזונות

 ות) מעדיפBostrichidae) וענפנתיים (Buprestidae), ברקניתיים (Cerambycidaeיקרוניתיים (

ים. אחר פני מיני עצים) על Parihar & Kampantzov, 1997ברז'יסטן ( סוככניתהשיטה האת 

עצים חלשים. לא ברור עד כמה מינים אלו פוגעים בעצים,  ותבגזעים ומעדיפ ותנובר ןה

מה שנראה כאילו הן הורגות את  –ובמקרים רבים החיפושיות מתבססות רק בעצים גוססים 

 לא בהכרח נכון.אך  –העצים 

שיטה הה ן מהווצוף. בעומפרחי השיטה הן מקור מזון חשוב ביותר לאוכלי אבקנים ו: פרחים •

בקיץ בזמן שאין להן  Apis florea, A. melliferaדבורים מיני הכמקור צוף עיקרי ל סוככניתה

ממשפחת זבובי הבית  Pyrellia acacieae ). המיןSajwani et al., 2007מקורות צוף אחרים (

)Muscidae בקניה ( שיטה סוככנית) מהווה מאביק לפרחיPont & Baldock, 2007 זבובים .(

יוצרים עפצים בפרחים ומונעים יצירת תרמילים בדרום אפריקה  Cecidomyiidae-פחת הממש

, שיטה סוככנית). במיני שיטה שונים בדרום אפריקה ובהם A. cyclops )Post et al., 2010 -ב

 ,Mawdsley & Sitholeמבקרות בפרחים חיפושיות רבות המהוות גם מאביקות של הפרחים (

 (Cleridae) קלריתייםיות של החיפושיות הניזונות מהפרחים הן ). המשפחות העיקר2009

 ,. כמו כן, ניזונים דבוריים, צרעות ונמלים וכן פרפראיים. לעומת זאת(Scarabidae)וזבליות 

 מם ולא מהוות מאביקות, אלא מזיק.) ניזונות מהפרחים עצMylabridaeרפואניות (

 של חרקים, ון חשוב ביותר עבור מינים רביםמהווים מקור מז הםוזרעיהשיטה תרמילי : זרעים •

תלויים לחלוטין בזרעים להתפתחותם. רוב המינים הם חיפושיות, אך יש גם זחלים אף חלקם ש

). באזור אסיה Wali-Ur-Rehman, 1993של פרפראיים והטפילים שלהם מצרעות טפיליות (

) 5 תמונה) (Bruchidae( ואפריקה יש לפחות כמה עשרות מינים של חיפושיות ממשפחת הזרעיות

 ;Traveset, 1990; Vir & Jindal, 1994; Abdullah & Abulfatih, 1995המתפתחות בזרעים (

Derbel et al., 2007; Ward et al., 2010.( 

: על בסיס המגוון הגבוה של צמחוניים החיים על השיטים, ישנה חברה מגוונת צרכנים שניוניים •

ממשפחות אחדות של חיפושיות . קבוצה זו כוללת טורפים של חרקים החיים על הצמחוניים

), ופיגרוניתיים Colydidae), קולידידיה (Trogositidae), טרוגידאה (Cleridaeכגון: קלריתיים (

)Histeridae ( בפקיסטן שנחקרו)Parihar & Kampantzov, 1997 וכן רפואניות ,(
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)Mylabridaeצרעות  –יטים נמצאו פרזיטואידים וטורפים מסדרות אחרות. על הש ), נמלים

בעיקר את זחלי הפרפראים הרבים. כמו כן וטפיליות רבות המטפילות את החרקים על העצים, 

נמלים מגינות על כנימות מוצצות , שהם נמלים הניזונות מטל הדבש של הכנימות. 'רועים'ישנם 

זאת, ישנו מתאם שלילי על השיטים, והצפיפות של הכנימות הללו תלויה בנמלים. לעומת מוהל 

  ).Krüger & McGavin, 1998אורח בעצים (החרקים עוברי מספר ההנמלים למספר בין 

  
  .הניזונה מזרעים של שיטה ,)Bruchidae( תוזרעיממשפחת הזרעית חיפושית  :5 תמונה

  השפעת חרקים על השיטה  ב.

ים עם עצי השיטה: מזיקים, מועילשלהם פי היחסים על  ,קבוצות שלושניתן לחלק את החרקים ל

. זניחאבל הנזק שלהם  ,הם ניזונים מהעץ – ם. רוב החרקים שייכים לקבוצה האחרונהוקומנסלי

ואפילו חרקים שנוברים תחת  ,עליםגם חרקים הניזונים מחרקים הניזונים מצוף, במידה מסוימת 

  בצורה משמעותית.בעץ א פוגעים ל –קליפת הגזע 

מהוות טורפות של אבקה ולא מאביקים.  ,פרחי שיטהביות המבקרות שורוב החיפ: יםזיקמ •

שאינן נושאות אבקה אלא רק אוכלות אותה  ,)Chrysimildaeהמזיקות העיקריות הן עליות (

)Mawdsley & Sithole, 2009 .( היש צרעות) יוצרות עפציםMarchante et al., 2011.(  הצרעה

Trichilogaster acaciaelongifoliae, ) השייכת לפטרומלידהPteromalidae(,  חיה על שיטה

elongifoliae A.,  לכןו ,אל העפץ חומרי הזנהכך שהיא מנתבת בופוגעת ביצרנות של זרעים 

 ,אולם ).Dennil, 1985תנאים של עקה (בלתמותה של ענפים  מתבגידול של השיטים וגור תפוגע

היא הטריפה של זרעים על ידי זרעיות. זרעיות טורפות קציה החשובה ביותר לשיטה אהאינטר

 Ward et( 98%כדי מלאי הזרעים עד ללהגיע לחיסול  ותויכול ן,את כל הזרעים הזמינים עבור

al., 2010.( ןשזחליה ,הזרעיות הינן חיפושיות קטנות ) א'6 תמונהאוכלים את זרעי השיטה .(

הזרעית הבוקעת מהגולם נוקבת חור ו ,םנה עליהימתגלמים בתוך קליפת הזרע המג הזחלים

בקליפת הזרע והפרי, ועפה לדרכה. מחזור החיים של הזרעית מותאם למחזור הבשלת הפרי 

אכל ישל זרעים להינצל מטריפה של זרעיות היא להכמעט יחידה ההדרך  ).1981 ,בשיטה (שלמון

וניזונים מחלק  ,יםצמחוניים גדולים. יונקים אלו לא הורגים את כל הזרעיונקים על ידי 

רדו את מערכת העיכול של היונקים ). הזרעים ששב'6 תמונהמהזרעים ומהתרמילים עצמם (

ולכן הסיכוי שהזרעיות ימצאו את הזרעים , בשטח פתוח עשויים להיות מופרשים רחוק מעצים

ים, ם, פילצבאיאנטילופות, רפות, יהיונקים המעניקים הגנה לזרעים הם ג' ,באפריקה .הוא נמוך
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מערכות הגנה גם לשיטים יש ). ;Mduma et al., 2007 Barnes, 2001קרנפים, קופים ועוד (

הפירות שלה לעונה הבשלת את  שיטה סוככניתמתאימה באפריקה,  ,הזרעיות. לדוגמהפני מ

ישנם מינים והפריחה היא נגזרת של מועד זה.  ,שהנביטה תהיה בקרקע לחה כדי ,הרטובה

ירותיהם בסינכרוניזציה על מנת להציף את הטורפים של הזרעים שפורחים ומבשילים פ

  ).Mduma et al., 2007את אחוז השורדים ( יםגדילמ ובכך ,והפרחים

דבוריים וזבובים. מבין המועילים הם בעיקר  ,מבין המינים המבקרים בפרחים ים:מועיל •

 & Mawdsley( יכולות לשאת אבקנים ומאביקות Cetoninaeהזבליות מקבוצת  ,החיפושיות

Sithole, 2009 .( קרנפים נמלים מגינות על השיטים על ידי הצקה לצמחוניים גדולים כגון

ישנו ,  A. drepanolobium). בשיטהMartins, 2010( ריים וצביטותיחוג'ירפות על ידי כניסה לנ

הם עצי שיטה שעליהמספק סוכר עבור נמלים השומרות על השיטה.  ,)domatiaאיבר דמוי קוץ (

על ידי העלאת התמורות כגון צוף, ריכוז  ,נאכלו מנסים למשוך נמלים שיטפלו באוכלי העלים

טורפות הנמלים ישנם מיני  ,כמו כן). Agrawal & Rutter, 1998סוכר, ערך החנקן ועוד (

לפני  ,על התרמילים ןזרעים. הקמפוניות אוכלות ביצים של זרעיות בעודמ שניזונותחיפושיות 

  ).Traveset, 1990( ליםבקיעת הזח

בא 

   
  חורי היציאה של הזרעיות. עם תרמילי שיטה – ; ב'זרעי שיטה וזרעית מגיחה מהם –א'  :6 תמונה

  בישראל חרקים-שיטיםיחסי גומלין   ג.

בישראל מצומצם. הוא כולל את עבודתו של דיוויד וורד על  חרקים- שיטיםיחסי גומלין המחקר על 

 שלושת מיניכל על  ,מינים של זרעיות על שיטים 4וכן מספר סקרים. וורד מצא  ,)'א7 תמונהרעית (הז

ואר בקבוק חשוב ביותר בקביעת ווורד מצא שהזרעיות הן צ ,כמו כן. נגב ובערבהבהנמצאים  השיטה

) 1981 ,מסקר שעשה בני שלמון בעצי השיטים (שלמון מיקה של אוכלוסיות השיטים בארץ.אהדינ

  יחודיים לשיטים:יהוא מצא את המינים הבאים ה

על קוץ  ותנת בבליטות גדולות דמוייהציקדה מתאפי :)Oxyrrachis furvaציקדה גבנונית ( •

העץ. מ ותמוצצ ןת מפרישות את עודפי הסוכרים שהוהגבנוניחזה, ובכך דומה לקוצי השיטה. ה

 הפרשה מתוקה זו מושכת נמלים.

 אלו חיים על השיטה עשיםשני  :)pterix acanthotectaTrachy( עשחר ועשקוץ השיטים •

מיני שני של ). מחזור רבייתם 'ב7 תמונהמגללים וממשי ( 'בית' . זחליהם בוניםניזונים מהעליםו
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פברואר חל הגידול - וה של השיטה. בחודשים אוקטוברוהעללבלוב מותאם למחזור  ,חרקים אלו

 א הפריחה והעלווה.העיקרי של הזחלים, כי אז השיטה נמצאת במלו

 – ק בעצי השיטההעלעלית הינה חרגול יפה, היושב ר: )Diogena faustaעלעלית משוישת ( •

כך שהחרגולים  ,מעלי השיטה. עיקר הרבייה חלה בספטמבר ןניזוו ,המבטיחים לו הסוואה

לתוך  מתבצעתבה השיטה נמצאת בשיא העלווה. הטלת הביצים שהקטנים מתפתחים בתקופה 

ע"י החדרת צינור ההטלה לתוכו, ובכך מאפשרת אספקת מים לביצים  ,אשי של העלההעורק הר

 המתפתחות.

הסימית היא נמלה כתומה החיה על שיטים : )Tetraponera bifoveolata( סימית השיטים •

 ה עם עצי השיטה באפריקה ובאמריקהבלבד. מינים קרובים לסימית שבארצנו חיים בסימביוז

רמת סוכרים המופרשים מצופנים מיוחדים המצויים על העלים, הטרופית. שם השיטה תו

גדולים ונפוחים, ובתוכם  ןקוציהשנים ושומנים. יש שיטים חלבוהעלים מספקים לנמלים ו

חרקים אחרים ויונקים מתקיפות הן בכך ש ,משתכנות הנמלים. הללו תורמות לעץ השיטה הגנה

נה על העץ, אלא רק ימגאינה הסימית ו ,. בארץ אין השיטים תורמות פחמימותהמגיעים לעץ

 משתכנת על גבי העץ.

-יוצרת מיקרו ,משי יתהנמלה האורגת הבונה רשת דמוי: )Polyrachis simplex( נמלה אורגת •

מטילות את הביצים בתוך חריצי עץ השיטה. הנמלים נמשכות ש, תוגבנוניציקדות האקלים נוח ל

   .גבנוניותהפרשות העשירות בסוכר שמפרישות הל

בא 

  
  .עשקוץ השיטה –ב'  ;זרעיות על זרעי שיטה –א'  :7 תמונה

  : שיטים ופרוקי רגלייםשיטות העבודה 5.4.3
, ערק מהחלק הירוק של העץ. הגז בוצע איסוף), 12איור עליהם יש חרקים (שמבין חלקי העץ 

חרקים בשיטה של נפנוף נעשו מספר ניסיונות לאסוף . קר זהסזרעים לא נדגמו בהשורשים וה

בד חזק. רשתות אלו נמצאו מעשויות שברזל חזקות עם רשתות  מסגרותברשתות יוטה. אלו 

לכל סוגי העצים והשיחים בארץ כולל אלונים, בר זית, קידה, אלה, חמדה ואחרים. אולם  ותמתאימ

עברנו לשיטה  ,כךוהרשתות נקרעו. לפי ,נכשלו –השיטה בעצי סיונות לעבוד עם רשתות אלו יכל הנ

עונת . הדיגום נעשה בואיסוף החרקים שנופלים לקרקע עץענפי השהיא חביטה ב beatingשנקראת 

אתרי הדיגום שנבחרו לסקר  4-הדיגום בוצע ב עונה הפורייה ביותר במדבר.שהיא ה ,האביב

  .שולי מליחת עברונהו נחל קטורה, עשוש-נחל צופר, נחל גדרון המפורט:

(בשלושת האתרים הצפוניים דונם  10-שטח של כשיטים, בעצים מכל מין  5-8בכל אתר נדגמו 

שיטה עצי נמצאו רק ושיטת סלילנית, ובמלחת עברונה  שיטה סוככניתמיני שיטים:  2נמצאו 
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האיסוף נעשה בזמנים עם טמפרטורה לא נמוכה וללא רוח. עבור כל דגימה נרשמו  .)סוככנית

של חופת  ליאגובה, רוחב מקסימ :האוויר. עבור כל עץ נמדד המיקום המדויק ומזג ,השעה ,התאריך

) ובגובה של 'מ 2-3ותיאור של סביבת העץ. חלק של העץ (בערך באורך של  הירוקעלווה , אחוז העץ

 20ו. בעזרת מקל ארוך מכים בעץ במשך יתחתמסדין לבן  שובכל דגימה נפרלדיגום, נבחר  'מ 2-כ

תמונה ) אוספים את החרקים שנופלים על הסדין (9תמונה , pooter). בעזרת משאף (8תמונה שניות (

 נתונים על, כך שאין לדגימה אחת הנתונים אוחדוו ,חלקים שונים של העץ 3כל עץ נדגמו ב). 10

ים שנאספו הועברו מהמשאף למבחנה עם אתנול. בשלב ראשון יעצית. פרוקי הרגל-שונות תוך

  ת מומחים.ישלחו להגדרי ימותדגמה וחלק ,החרקים הוגדרו לרמת הסדרה

  
  .הכאה בעץ בעזרת מקל. החרקים נופלים על סדין לבן :8 תמונה

  

  
  .)spooter(משאפים  :9 תמונה
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  .פיםמשאהבעזרת מסדין האיסוף הלבן שאיפת החרקים  :10 תמונה

  : שיטים ופרוקי רגלייםתוצאות 5.4.4
ככלל,  ולכן ההתייחסות היא לפרוקי רגליים ,בשיטות לכידת החרקים נלכדו גם אקריות ועכבישים

מכל עץ. למרות שמספר הפרטים לעץ דומה בין מיני  פרטים 12. בממוצע נאספו ולא רק לחרקים

ם יההבדלים העיקרי .רנציאליתפיהחלוקה בין הסדרות השונות והמקומות השונים היא ד ,השיטים

יותר  נמצאוסלילנית בשיטה ו ,הרבה יותר פשפשים נמצאו שיטה סוככניתים הם שבטשיהמיני בין 

  .)13(איור  טריפסים, אחידי כנף ועכבישים

  
  בחלוקה למיני השיטים. ,יחד אתרי הדיגוםמספר פרוקי הרגליים הממוצע בכל  :13 איור
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לאתרים  השוואהם ביקטורה עני בפרוקי רגלי נמצא שנחלם, הדיגו אתרי 4 ואה ביןבהשו

יותר גבוה  :בינוניעברונה מספר פרוקי הרגליים חת ימל. בשיטה סוככניתב בעיקר ,האחרים

ם ירוב פרוקי הרגלי ).14(איור  האחרים אשר בשני הנחליםיותר מנמוך אבל  ,קטורהבנחל  המספרמ

נמלים, זחלי פרפרים, טריפסים, פשפשים ואחידי כנף (ציקדות וכנימות).  ויעל שיטה סלילנית ה

ים היו הקבוצה הדומיננטית בכל איהפרפרווחלקם פוגעים בעץ. הנמלים  ,םיכמעט כולם צמחוני

גדרון  נחלאבל בעוד שבנחל צופר הטריפסים והפשפשים היו הקבוצות העיקריות, ב ,האתרים

 ,שיטה סוככניתאקריות ופשפשים. ב –קטורה  נחלוב ,שיותננטיות היו חיפויהקבוצות הדומ

ים ואחידי כנף. איפרפר יוגדרון הקבוצות הנוספות ה נחלהקבוצות העיקריות היו פשפשים ונמלים. ב

הנמלים היוו כמעט את כל הלכידות. בנחל צופר יחד עם ו ,יםאיעברונה היו הרבה זחלי פרפרמלחת ב

  טריפסים וחיפושיות.גם והיו  ,פשפשים היו יחסית לנמלים ולפרפרים פחות

 

' ב

א' 

  
שיטה על  – א' אתרי הדיגום.לבחלוקה  ,מספר פרוקי הרגליים הממוצע לעץ שנתפסו  :14 איור

  .יטה סלילניתשעל  – '; בסוככנית
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 שיטה סוככניתגדרון היו על נחל ב, נמצא ש)15(איור בבחינה נפרדת של כל אחד מאתרי הדיגום 

אבל  ,ים ונמליםאיסלילנית נתפסו זחלי פרפרשיטה על גם ים. אינמלים וזחלי פרפר ,בעיקר פשפשים

ם יפרוקי רגלי 2יותר מפי  עצי שיטה סוככניתנתפסו על  ,פשפשים. בסך הכלופחות יותר חיפושיות 

ל סלילנית מאשר עשיטה בנחל צופר היו יותר חרקים על  ).א'15סלילנית (איור על שיטה מאשר 

היו  ,לעומת זאת ים, טריפסים, אחידי כנף ופשפשים.אי, בעיקר נמלים, זחלי פרפרשיטה סוככנית

סלילנית עצי שיטה ). בנחל קטורה היו על ב'15(איור שיטה סוככנית יותר חיפושיות ואקריות על 

 ויסלילנית העל השיטה ה. הקבוצות הדומיננטיות עצי שיטה סוככניתחרקים מאשר על  2יותר מפי 

 ,היו נמלים עצי שיטה סוככניתאחידי כנף ואקריות. על  ,נמלים, טריפסים, פשפשים ,יםאיזחלי פרפר

שולי מלחת ). בג'15פושיות (איור יאבל היו ח ,ים. לא היו אחידי כנףאיאקריות וזחלי פרפר ,פשפשים

לי עם מעט חיפושיות וזח ,, היו בעיקר פשפשיםעצי שיטה סוככניתעברונה שבה נמצאו רק 

  .)ד'15ים (איור איפרפר

בא'  

ד' ג' 

  
בנחל גדרון; ב'  –א'  .בנפרד דיגום תראכל במספר פרוקי הרגליים הממוצע לעץ שנתפסו   :15 איור

  .בשולי מלחת עברונה –בנחל קטורה; ד'  –צופר; ג' -בנחל עשוש –
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  לרמת המשפחה והמין יזיהו 5.4.5

). מבין 11תמונה ( )Geometridae(עש המודדים  ותר היאהמשפחה הנפוצה בי ,מבין זחלי הפרפרים

בכל  )Oxyrrachis furva(גבנונית הציקדה המצאנו את  ,אחידי הכנף הכוללים כנימות וציקדות

) Neuropteraשתי כנף (ורמעברונה. על העץ נמצאו זחלים של בשולי מלחת למעט אתרי הדיגום 

זחלים של זבובים וחיפושיות, ופשפשים  ,)Mantodeaם קרובים של ארינמלים, גמלי שלמה (שה

  ).Miridaeרבים, בעיקר רככנפים (

 

  

  

' בא' 

' ד' ג

' ו' ה

  
זחל של  –נימפה של ציקדה גבנונית; ב'  –: א' תמונות נבחרות של חרקים שנלכדו  :11 תמונה

מבט מהצד הגחוני  –מבט מהצד הגבי (דורסאלי) של פשפש רכנף; ד'  –מרושת כנף; ג' 
  זוטעקרב. –; ו' זחל של עש מודד –ונטראלי) של פשפש רכנף; ה' (ו



    

     - 137 -

פושיות זרעים הנבדלות במיני ימינים של ח 3ניתוח של נתונים ממחקרים שונים הראה שישנם 

נמצאת רק על שיטה סוככנית ושיטה  Bruchidus sahlbergiהזרעית  :עליהן הן נמצאותשהשיטים 

אבל בפרופורציות  ,מיני השיטים 3 נמצאים על כלזרעיות של השלושת המינים האחרים ו ,סלילנית

  ).16(איור  שונות

  
  .מיני השיטים בערבה שלושתעל בישראל הזרעיות ארבעת מיני  התפלגות :16 איור

  בערבה : שיטים ופרוקי רגלייםומסקנותדיון  5.4.6

 ,)Ward et al., 2010 :ית (לדוגמהנעשה על הזרעונ השיטלעצי חרקים הקשר בין רוב המחקר על 

לא היה ידוע  ,שיטים. לפני סקר זההמאסף החרקים על  לאפיוןאחרות עבודות  ולא נעששוכמעט 

לא היה ברור איזה  ,ומחקרים על מינים בודדים יאנקדוטמידע ולמעט  ,לו קבוצות דומיננטיותיא

 10בעיקר מגוון הסדרות שנמצאו (מעל קיים באזור צחיח זה. מגוון המינים ושל פרוקי רגליים מגוון 

בחלקים אחרים  לתצפיותודומה  ,הוא רב ביותר בהשוואה לקבוצות בעלי חיים אחרות ,סדרות)

שנמצאו שיטים בערבה דומות לקבוצות הדומיננטיות ההקבוצות הדומיננטיות על  גםבעולם. 

בדיל ממחקר דומה בדרום הדירוג של הקבוצות משתנה מאזור לאזור. להעם זאת,  באזורים אחרים.

בשיטים בערבה  ,שבו אחידי כנף היו הקבוצה הדומיננטית ,)Krüger & McGavin, 1998אפריקה (

ים. הבדלים כאלו ניתן למצוא גם בין אזורים אינמלים ופרפר ,הקבוצות הבולטות היו פשפשים

ם מאד (מעל ייהפשפשים דומיננט ,עברונהבשולי מלחת גדרון ונחל שונים בתוך הערבה. למשל ב

  ים ונמלים.איצופר ישנם יותר פרפרבנחל קטורה ונחל בעוד שב ,)40%

 שיטה סוככניתהדומיננטיות של פשפשים על ו ,מתיידה מסומיעוט אחידי הכנף מפתיע במ

 – ת פרוקי הרגלייםחברהתפלגות הסדרות בשם  ,דופן. מגמה זו לא נצפתה בשיטה סלילנית תיוצא

הן  ,צופרנחל ריפסים בט, נמלים וחיפושיות. שפע היםאיפרפרל ג גבוה יותרעם ייצו ,יותרשוויונית 

זה. אין בספרות מקרה דומה של  אתר דיגוםיני רק ליאופ ,והן על שיטה סלילנית שיטה סוככניתעל 

 ,ריפסים ניזונים מפרחיםט. הנוספת זה ראוי לבחינהנושא ו ,ריפסים על שיטיםטדומיננטיות של 
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  ורי החקלאות הסמוכים.וייתכן שהגיעו מאז

 & Parihar( ים, דבורים וזבוביםאיפרפר ,בהודו נמצא כי הקבוצות העיקריות היו חיפושיות

Kampantzov, 1997( . ים בשפע. אירק זחלי פרפרבהשוואה לממצאים של העבודה הנוכחית, נמצאו

יע לשפע ומגוון ייתכן שצחיחות האזור מונע מחרקים הזקוקים לפרחים כמו חיפושיות ודבורים להג

 .כך שלא השתמשנו ברעלהנובע מ ,ארטיפקט של הלכידההוא  ממצא זהייתכן ש ,גבוה. יחד עם זאת

 כגון זבובים ודבורים. ,מעופפיםחרקים יותר ככל הנראה היינו מוצאים  ,לו היינו משמשים ברעלאי

צצי המוהל כגון ומו ,אוכלי עלים כגון זחלי הפרפרים יוהשנלכדו הקבוצות הבולטות העיקריות 

אין ספק שהשיטים הם בית גידול עיקרי למינים רבים מאד של חרקים. לא הציקדות והפשפשים. 

נעשה מחקר השוואתי בין השיטים לאזורים ללא שיטים, אבל מהאופי האקולוגי של פרוקי הרגליים 

הצמח או תקיימו ללא השיטים. מינים רבים הם מוצצי נוזלי נראה שאלו מינים שלא י ,שנתפסו

נרליסטים שנמצאים במיני פונדקאי 'ותלויים בעץ עצמו לתזונה. חלק מהמינים הם ג ,אוכלי עלים

נראה שהם נמצאים על שני מיני השיטים. אולם ישנו  ,מיןרמת ההוי ליולכן למרות חוסר הז ,שונים

נוכחות של ננטיות יבדומ –השונים  אתרי הדיגוםובין שנדגמו, מיני השיטים שני שוני בולט בין 

  סדרות שונות.

גדולה. לא  חשיבותבעל  ואה ,בשפע הפרטים שלכדנוהשונים  אתרי הדיגוםבין  גדולה ההבדל

עברונה נתפסו יותר חרקים שולי מלחת דלים בחרקים. גם ב וברור מדוע עצי השיטה בנחל קטורה הי

 המיני השיטים היהשפע הרב ביותר בשני  בעל אתר הדיגוםין לראות שימענו ,קטורהאשר בנחל מ

מדוע גם . לא ברור אתרי דיגוםם בין עצים שונים באותם יניישנם הבדלים מעני ,צופר. כמו כןנחל ב

 בנוסף,סלילנית (יותר מפי שניים). מאשר בשיטה  שיטה סוככניתיש יותר חרקים על בנחל גדרון 

ננטיות הדומי תבולט בעיקרבין מיני השיטים. פרוקי הרגליים סדרות  התפלגותהבדלים בגם  נםיש

לילנית ישנה חברה אחידה יותר בשיטה ס ,לעומת זאת .שיטה סוככניתשל פשפשים על 

  . שיטה סוככניתריפסים ואחידי הכנף נמצאים בשפע רב יותר מאשר בטכשה

  המלצות להמשך מחקר וניטור 5.4.7

ם וחלק ,ם נמצאים בארץמהמומחי מציאת מומחים שיוכלו להגדיר את החרקים למינים. חלק  .א

  ולחלקם דרוש תקציב. ,במזרח אירופה. חלקם יעשו זאת בחינם

כן באף אחד מהעצים  החיים לא נראו פגיעות בגזע, אז יית –בחינת חלקים נוספים של העץ: גזע   .ב

סיון לבחון חרקים בשורשי השיטים ולא ינעשה נ –שורשים ; שנישה זו איננה חשובה בערבה

האירופאי מפתח פרוטוקולים לדגימת  LTER-תר. היש לפתח שיטה יעילה יו ולכן ,נמצא דבר

 –זרעים ; שמש לדגימת הקרקע בקרבת השיטיםל יוכלו נים,מוכ ויהי כאשרו ,חרקים של קרקע

. את של השיטים הקשר בין הזרעים לחיפושיות הוא שלב מפתח בקביעת גודל האוכלוסייה

ויש לעקוב אחר  ,זה הזרעים יש לחקור בדרכים שונות לחלוטין מהמתודולוגיה של מחקר

 לא יכול לתת תמונה מתאימה.כמו זה שנערך, סקר נקודתי  .הנהזרעים לכל אורך הש

להמשך  נראית מתאימהלדיגום המפורט האתרים שנבחרו  ארבעתבשלב זה ההתמקדות ב  .ג

ולא מומלץ לעשות סקרים במקומות אחרים. עדיף להשקיע את המאמץ בהבנה טובה  ,ניטור

  .יותר של אתרים אלו



    

  

  פרק ו':
  חישה מרחוק
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  מטרת מיפוי השיטים בחישה מרחוק 6.1
את  וןבחל, ובאזור הערבה עצי השיטה של דיגיטלי אוטומטי יפוימצע מטרת העבודה הייתה לב

  .סקר השדה הקרקעי המדגמי לע סתמכות, בהשל התהליך וואמינות ויעילות

  מיפוי שיטים בחישה מרחוק – רקע 6.2
כל השיטים ב למלא שקמ"ר. מיפוי קרקעי  1,500-רס על פני שטח של כמתפבערבה השיטים סקר 

. מיפוי ממוחשב בעזרת כלי המוקצים לעבודה זומשאבים הזמן וה הסקר אינו מעשי במגבלות שטח

יכול לשמש כחלופה זולה,  י,ממ"גועיבוד מידע תצלומי אוויר המסתמך על פענוח  חישה מרחוק

  קרקעי.המהירה ויעילה למיפוי 

  מיפוי שיטים בחישה מרחוק –טות העבודה שי 6.3

 שלבי העבודה 6.3.1

ת פרוטוקול בחינה ובחיר ,ביצוע מיפוי ראשוני, איתור תצלום אוויר מיטבי לצרכי עיבוד תמונה  .א

 עבודה מתאים.

המיפוי מול עבודת י אימות ידכיול פרוטוקול העבודה על ו ,ביצוע מיפוי פרטני לאזורים מדגמיים  .ב

 .ופושמאזורים ב בוצעהשדה שה

 מיפוי צומח ממוחשב לכל אזור הסקר ע"פ פרוטוקול העבודה.  .ג

 .יםאימות ליכולת ההפרדה צומח/קרקע ושיפור התוצר על ידי ניקוי רעש  .ד

 בוטניים.- אויהפרדה בין עצי שיטה לצומח אחר על פי מקדם של גודל ומאפיינים ג  .ה

 ובניית מטריצת אומדן הדיוק.מול עבודת השדה אימות המודל   .ו

 מפת עצי שיטה באזור הסקר. :ות תוצריצירת שכב  .ז

  עצי שיטה.של כיסוי אחוז יצירת שכבת   .ח

  מיפוי האוטומטיאזור ההגדרת  6.3.2
הקודם שבוצע ע"י מכון דש"א ערבה השהם איחוד גבולות סקר  –סקר האזור המיפוי נגזר מגבולות 

). מגבולות אלו 1 שכבה ,24(טבלה  ), וגבולות הסקר הנוכחי כפי הוגדרו ע"י קק"ל2003(רון וחובריה, 

הוחרגו בשלב הראשון של המיפוי האוטומטי שטחים כגון: אזורים מיושבים, אזורים חקלאיים, 

). בשלב 2שכבה  ,24וכן אזורים שבהם תצלום האוויר שבו השתמשנו היה חסר (טבלה  ,מתקנים

אזור הבא צומצם אזור המיפוי האוטומטי, ונופו ממנו האזורים שבהם מצוי צומח דל ביותר ב

). בשלב האחרון, לאחר ביצוע 3שכבה  ,24הערבה, שם גם נוכחות השיטים נמוכה ביותר (טבלה 

בהם מצוי שפע גדול שפרוטוקול המיפוי, הוחרגו מגבולות המיפוי האוטומטי הסופיים גם האזורים 

היוצרים רעש גדול בתוצאות המיפוי  ,קר בנחלים הגדולים ובקרבת ישוביםשל עצי אשל, בעי

). אזורים שבהם מצוי ריכוז גדול של צומח בצפיפות גבוהה מאוד 4שכבה  ,24וחשב (טבלה הממ

שלגביהם יש קושי במיפוי ממוחשב, הופרדו וסומנו כפוליגונים בצורה ידנית ומצויים בשכבה נפרדת 

  .)18(לפירוט השלבים, ראה מפה  )5שכבה  ,24(טבלה 
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  האוטומטי בחישה מרחוק. ות גבולות המיפויפירוט שכב :24טבלה 
 'מס

  שכבה
   הערות  בממ"ג השכבה שם  השכבה תאור

   arava_survey_borders_1  הכלליים הסקר גבולות  1

   vegetation_survey_border_2  הצומח סקר גבולות  2

  צומח דלי אזורים ללא acacia_survey_borders_step1_3  1 שלב שיטים סקר גבולות  3

 גבול - 2 שלב שיטים סקר בולותג  4
  סופי

acacia_survey_borders_final_4 שיטים דלי אזורים ללא  

פרטני  מיפוי ללא צפוף צומח אזורי area_of_high_vegetation_5  צפופים צומח אזורי שכבת  5
  )לשיטים נמוכה בסבירות(

  למיפוי האוויר םתצלובחירת  6.3.3
ברזולוציה  2006תצלומי אוויר שונים: ארצי  3בעזרת נבחנה ההיתכנות לביצוע המיפוי הממוחשב 

ואורתופוטו ערבה  ,(נמסרה מממ"ג קק"ל) מ' 0.5ברזולוציה של  2009מ' רוחב פיקסל, ארצי  2של 

ערבה), שנמצא כמתאים ביותר לעבודה בשל ונחלים רשות ניקוז מ נמסרהמ' ( 0.25ברזולוציה של 

  ).17איור (לו שהרזולוציה הגבוהה ואיכות הפרדת הצבעים 

  עיבוד תמונה וניתוחים מרחביים 6.3.4

. ניתוחים מרחביים 9.1גרסה  ERDAS IMAGINEתהליך עיבוד התמונה התבצע בתוכנת 

  . 10גרסה  ARCINFOואינטגרציה של הנתונים התבצעו בתוכנת ממ"ג 

  פרוטוקול מיפוי צומח ממוחשב באזור הסקר 6.3.5
  פרוטוקול מיפוי השיטים כלל את השלבים הבאים:

עים וחיתוך אזורים גזירת גבולות הסקר בתצלום האוויר, בדיקת צב :כנת תצלום האווירה  .א

 ).18 (איור חופפים

קבוצות, מציאת ערך סף מתאים להפרדה בין פיקסלים בצבעים  20-סיווג בלתי מונחה ל  .ב

 ).19(איור  צגים צומח לאלו שלאיהמי

פיקסלים המייצגים צומח  קבוצות: 2- קיבוץ הקבוצות השונות על פי ערך הסף הנבחר ל  .ג

 ).20אזור ללא צומח (איור  יםופיקסלים המייצג

(ראה ודיגיטציה ידנית  'נקודה חמה', 'גיאומורפולוגי'ניקוי רעשים על פי הצורך בעזרת מסננים:   .ד

 מסננים לניקוי רעשים).הבא:  סעיףפירוט ב

 המרת השכבות מראסטריות לפוליגונליות.  .ה

בהם שמ"ר, סינון אזורים בהם צומח דל ואזורים  16-קטן מסינון הצומח ששטח ההיטל שלו   .ו

  ).21ריכוז אשלים גבוה (איור 
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        ....שלבי  המיפוי האוטומטי  :18מפה 
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א

ב

ג

  
 ג'-א'17הבדלים בתצלומי האוויר שנבחנו כחומר גלם למיפוי השיטים הממוחשב. איורים   :17איור 

: מדגמי אחיד באזור נחל פארן של תצלומי האוויר שנבחנו כחומר גלם לעבודה זוהם קטע 
תצלום אוויר  –רוחב פיקסל; ב'  'מ 2ברזולוציה של של מפ"י  2006תצלום אוויר ארצי  –א' 

שות תצלום אוויר שסופק ע"י ר –'; ג' מ 0.5של ברזולוציה שסופק על ידי קק"ל  2009ארצי 
מכיוון שהן  ,נבחר כמתאים ביותר זהתצלום אוויר  '.מ 0.25ל ש ניקוז ערבה ברזולוציה

  הרזולוציה המרחבית שלו והן יכולת הפרדת הצבעים בו הן הגבוהות ביותר.
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קרקעי בוטאני שטח פוליגון דיגום = איתור והכנה של תצלום אוויר מתאים (מלבן סגול   :18איור 

  דונם). 10בגודל 
  

  
(מלבן ביצוע סיווג בלתי מונחה לכל תצלום אוויר וקביעת ערך סף להפרדת הצומח מהרקע   :19 איור

  דונם). 10קרקעי בגודל בוטאני שטח פוליגון דיגום = סגול 
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פיקסלים שאינם צומח (צבע ירוק בתמונה) ופיקסלים המוגדרים כ :סיווג לשתי קבוצות  :20איור 

  דונם). 10קרקעי בגודל בוטאני שטח פוליגון דיגום = (מלבן סגול צומח (שקופים בתמונה) 
  

  
מ"ר, סינון אזורים עם מיעוט צומח ואזורים  16-סינון צומח ששטח ההיטל שלו קטן מ  :21איור 

  דונם). 10קרקעי בגודל בוטאני ם שטח פוליגון דיגו= (מלבן סגול  שבהם ריכוז אשלים גבוה
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  רעשים מסננים לניקוי 6.3.6
באזורים שבהם פני השטח מופיעים בצבעים דומים לצבעי הצומח, התקבלו עצמים רבים שסווגו 

 בוצע שימושאלו ולצמצם את הטעות הכללית במיפוי,  'רעשים'בטעות כצומח. על מנת לנקות 

  :באזורים אלו בשלוש טכניקות סינון שונות

בשלב ראשון מאתרים את הפיקסלים הדומים ביותר לצומח באזור (ערך  :'נקודה חמה'מסנן   .א

). לנקודות אלו מוסיפים אזור 22סף גבוה ביותר) והופכים את הפיקסלים הללו לנקודות (איור 

). בשלב זה מתבצע חיתוך של תצלום האוויר 23חיץ קבוע ההופך את הנקודות לפוליגונים (איור 

 אלו, ורק האזורים הללו עוברים את פרוטוקול המיפוי. על פי פוליגונים

מכיוון שרובם המוחלט של עצי השיטה נמצאים בערוצי הנחלים,  :'אומורפולוגייג'מסנן   .ב

עים בדרך כלל כבהירים יותר מסביבתם בתצלום האוויר, הרעיון העומד מאחורי מסנן זה ישמופ

על פי צבעם. בשלב הראשון מסנן זה  –אזורים שאינם ערוצים להוא הפרדה בין ערוצי נחלים 

). בשלב השני מתבצע קיבוץ לשתי 24מבצע חלוקה של שטח המיפוי על פי הצבע השולט בו (איור 

האזורים הבהירים (ערוצי הנחל) מול האזורים הכהים. בשלב האחרון נחתכים  :קבוצות

 .ג הממוחשבמתצלום האוויר אזורי הנחלים, ורק באזורים אלו מתבצע פרוטוקול הסיוו

באזורים המצומצמים שבהם למרות השימוש בפרוטוקול הסיווג ובמסננים  דיגיטציה ידנית:  .ג

דיגיטציה ידנית לעצי השיטה על מנת להבטיח את איכות התוצר  בוצעהנותרו רעשים רבים, 

 ).25(איור 

 

  
והפיכתם לנקודות (נקודה לדוגמה איתור הפיקסלים שצבעם דומה ביותר לצבע הצומח   :22איור 

  .מסומנת בחץ אדום)
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יצירת אזור חיץ סביב הנקודות הללו והפיכתן לפוליגונים, חיתוך תצלום האוויר על פי   :23איור 

  .הפוליגונים הללו וביצוע הסיווג מחדש רק באזורים אלו
  

  
  .ים של תצלום האוויר על פי צבעיםסיווג מקד  :24איור 
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דוגמה למיפוי ידני של עצי שיטה באזור שבו לא התקבלה הפרדה טובה משימוש   :25איור 

  .בפרוטוקול הסיווג והמסננים

  אומדן הדיוק 6.3.7
אומדן הדיוק של הסיווג הממוחשב התבצע בעזרת השוואת הממצאים עם תוצרי עבודת השדה של 

הקרקעי. בתהליך האימות ואומדן הדיוק הושוו באופן כמותי תוצאות הבוטאני ר השיטים סק

 1493המיפוי הדיגיטלי אל מול שכבת נקודות המייצגת את עצי השיטה באזורי הדיגום הקרקעי (

 יהדונם כל אחד). הקריטריון הראשון באימות התוצאות ה 10של בשטח דיגום  פוליגוני 141-עצים ב

ם שנרשמו במיפוי הקרקעי ומופיעים באותה הנקודה או בסמוך לפוליגון בשכבת המיפוי אחוז העצי

ייחס אל מיפוי עודף של עצי מ'). הקריטריון השני באימות המיפוי מת 5האוטומטי (במרחק של עד 

לא נמצאו ככאלה. אחוז העצים שמופו במיפוי האוטומטי כעצי שיטה אך במיפוי הקרקעי  :שיטה

מספר העצים המצויים בשטח ושמופו נכון בסיווג  של הכערהן ה מתקבלים וז בשיטה משולבת

הוא אך  שיטה, עץכ האוטומטי הוגדר הפוליגון(בסיווג  'עודף'-האוטומטי, והן צמצום רמת המיפוי ה

לבחון מספר חלופות מיפוי ). תהליך אומדן הדיוק מאפשר סקר הבוטאני הקרקעיבלא מופה ככזה 

מתארת בצורה המדויקת ביותר את המציאות (מפחיתה למינימום את שני שזו  ולבחור מביניהן את

סוגי הטעויות). הקריטריון לבחירת חלופה מתאימה מבין מספר חלופות הינו ההפרש בין אחוז 

ובמקרה של הפרש קרוב בין חלופות (עד אחוז אחד  ,העצים שמופו נכון אל מול אחוז המיפוי העודף

  בה אחוז המיפוי העודף קטן יותר.תיבחר החלופה ש ,הבדל)
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  מיפוי שיטים בחישה מרחוק –תוצאות  6.4
) 6שכבה  ,25שכבת הצומח הכללי (טבלה  ואמיפוי האוטומטי ההלמי ביותר של התוצר הראשוני והגו

מ"ר  16-מ"ר. לאחר סינון הצומח שגודלו קטן מ 5עולה על  םהצומח שגודלכתמי כל  יםבה ממופש

התקבלה מפת עצי השיטה  ,)3 שכבה, 24טבלה ( 'דלי הצומח'ורים והסרת הצומח שמופה באז

שם  ,הכוללת גם את אזורי הצומח בנחלים הגדולים ובקרבת ישובים ,)7 שכבה ,25המורחבת (טבלה 

) התקבלה על ידי צמצום שטח 8שכבה  ,25מצויים אשלים רבים. מפת השיטים הסופית (טבלה 

  המיפוי בחיתוך אזורי הנחלים הגדולים.

). 8שכבה  ,25מפת התוצר בעבודה זו היא מפה דיגיטלית פוליגונלית של עצי שיטה (טבלה 

כל פוליגון מייצג מקבץ עצי שיטה המורכב מעץ אחד או יותר שחופותיהם יוצרות רצף  ו,בשכבה ז

מ"ר, על פי תוצאות בדיקת  16-הוגדר כ. גודל הפוליגון המינימאלי בשכבה זו אורתופוטואחיד ב

 65,000- פוליגונים המייצגים כ 86,000-להלן). סה"כ מופו כאומדן הדיוק (ראה סעיף  הדיוק

ממפת התוצר של עצי  .)מיפוי עודף 25%- עצים/מקבצי עצים בשטח הסקר (סה"כ פוליגונים פחות כ

המייצגות את סה"כ שטח הכיסוי של  ,כיסוי השיטיםגריד מעובדות של שכבות שתי השיטה נבנו 

 ,)קמ"ר 1: 10שכבה  ;דונם 10: 9, שכבה 25טבלה ( שתי דרגות של רזולוציהב היטל עצי השיטה

  של עצי שיטה. גבוהכיסוי אחוז ומאפשרות איתור אזורים בעלי 

  הממ"ג של המיפוי האוטומטי באמצעי חישה מרחוק פירוט שכבות תוצרי: 25טבלה 
 מספר
  שכבה

   הערות  השכבה שם  השכבה תאור

  ר"מ 5 מעל באזור הצומח כל arava_vegetation_map_5sqm_6  כללי צומח מפת  6

  מ"ר ומעלה 16- תוצר ביניים. עצים מ acacia_map_step1_7  1סינון שלב  :שיטה עצי מפת  7

   acacia_map_final_8  סופית  תוצר מפת :שיטה עצי מפת  8

ברזולוציה של  שיטה עצי כיסוי גריד  9
  דונם 10

acacia_cover_100m_9 דונם 10-סה"כ מ"ר של כיסוי שיטים ל  

ברזולוציה של  שיטה עצי כיסוי גריד  10
  קמ"ר 1

acacia_cover קמ"ר 1-סה"כ מ"ר של כיסוי שיטים ל  

  

  אומדן הדיוק 6.4.1

חלופות למיפוי על פי גודל מינימאלי של היטל שטח חופת עץ השיטה: הכללת עצים  ארבענבחנו 

מ"ר. לגבי כל אחת מהחלופות בוצע אומדן דיוק משולב (ראה  20-מ"ר ו 16מ"ר,  12מ"ר,  5בגודל 

נמצאו  ,החלופותמידת הדיוק של ארבע ). בבחינת 26 ) להערכת איכות המיפוי (איורבפרק השיטות

 בהן היהשומעלה, מ"ר  12וגודלי פוליגון של ומעלה, מ"ר  16: גודלי פוליגון של מועדפותשתי חלופות 

 12לטובת חלופת  ,אחוז הבדל בין היחסים 0.7בין מיפוי מוצלח למיפוי עודף ( הגדול ביותרהפרש ה

מתן עדיפות לקריטריון  בגלל ,נבחרה כמתאימה יותרמ"ר ומעלה  16גודלי פוליגון של ת ר). חלופ"מ

מהעצים  80%-מיפוי הדיגיטלי כבעודף. בחלופה זאת מופו בהצלחה המיפוי צמצום כמות השל 

לא  –) מהפוליגונים שסווגו במיפוי האוטומטי כעצי שיטה 24.5%י, וכרבע (שנמצאו בסקר הקרקע

את אומדן הדיוק בפוליגון  על גבי האורתופוטוממחיש  27איור מספר  תועדו ככאלו בסקר הקרקעי.

ומשקף  ,שאומדן הדיוק נבדק אל מול אזורי הדיגום הקרקעי הדגישיש ל דיגום אחד באזור גרופית.

  וטומטי אל מול אזורים אלו.את דיוק המיפוי הא
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בבחינת חלופות שונות על פי  ,אומדן הדיוק של המיפוי הממוחשב אל מול המיפוי הקרקעי:26איור 

  גודל מינימאלי של פוליגון.
  

  
) דונם 10=  סגול ןמלבתוצאות המיפוי הממוחשב בשטח של פוליגון דיגום קרקעי אחד (        :27איור 

מות מייצגות עצי שיטה שמופו בסקר הקרקעי, פוליגונים ובאזור גרופית. נקודות אד
 מ"ר ומעלה, 16בשטח פוליגון של  ירוקים מייצגים עצי שיטה שמופו נכון במיפוי האוטומטי

  ופוליגון כחול מייצג מיפוי עודף (נמצא כעץ שיטה במיפוי האוטומטי אך לא בקרקעי).
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  למיפוי האוטומטי הערות 6.4.2

איכות המיפוי היא נגזרת של איכות תצלומי האוויר. אי אחידות באיכות התצלום משפיעה על   .א

אזורים בתצלום הנמצאים בקו אנכי למסלול הטיסה  ,אי אחידות במיפוי הממוחשב. בדרך כלל

יים שבו מצולם תצלום האוויר יהיו באיכות הטובה ביותר, ואילו התצלומים של האזורים המצו

  .באלכסון לקו הטיסה יהיו באיכות פחותה

אינו מבחין בין עצי שיטה ) שבו בוצע שימוש בעבודה זו, RGBערוצי (-התלתהמיפוי הדיגיטאלי   .ב

נמצאה זו אך  ,אתמת). נעשה ניסיון לביצוע הפרדה שכז ואיולוגי שונה (עץ חי, יבש זבמצב פי

לצורך בחינת המצב וצי מידע בלבד. בגלל שתצלום האוויר בנוי משלושה ער ,כבלתי אפשרית

   ערוצי.-הפיזיולוגי של העץ, יש לבצע מיפוי רב

גודל הפוליגון המוצג בשכבת התוצר מייצג את גודל היטל חופת עץ השיטה. עם זאת, יש לקחת   .ג

בחשבון אי התאמות אפשריות בין גדלים אלו, הנובעות מאילוצים טכניים של השימוש בשיטות 

חלקים בהירים בעצי השיטה שלא סווגו כחלק  לדוגמא:. שימוש בעבודה זושבהן בוצע העבודה 

כתמים כהים  ;'נקודה החמה'-על ידי מסנן המוגבל גודל העץ  לא ייכללו בגודל הפוליגון; מהעץ

בפני השטח, דוגמת שיחים הגדלים מתחת לחופת העץ ובסמוך אליה, מגדילים מלאכותית את 

 גודל העץ הממופה וכו'.חתימת 

מ' שהתקבל מרשות ניקוז  0.25מיפוי הממוחשב נעשה על גבי תצלום האוויר ברזולוציה של ה  .ד

 על בסיס תצלום אוויר זה. ת המיפוי האוטומטיערבה. יש לבחון את תוצרי עבודונחלים 
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הגורמים העיקריים המשפיעים על מיקום ותפרוסת עצי השיטה,  7.1
  שפעתם על הפאונה והפלורה בערבה.וה

  גיאוהידרולוגיה, צפיפות שיטים ותמותת שיטים 7.1.1
עם ממצאי משתנים - ברגרסיה מרובתהפוליגונים של הסקר הבוטאני המפורט הושוו  40ממצאי 

נמצא ששיפוע האפיק הוא הגורם  .)5-9, מפות 26טבלה ( הסקר הגיאוהידרולוגי באותם פוליגונים

הן לאחוז תמותת השיטים, והן למספר העצים בכל הגדלים: ככל  –תר בעל המתאם הגבוה ביו

שהשיפוע גדול יותר, עולה מספר העצים, אבל גם עולה אחוז התמותה. עומק האלוביום נמצא כגורם 

עצים למספר העצים, אבל רק ל במתאםאחוז תמותת השיטים, והן ל במתאםהן  –השני בחשיבותו 

שהאלוביום נמצא עמוק יותר, עולה אחוז העצים הגדולים, ויורד מ' ומעלה: ככל  5שהגיעו לגודל 

 מ' 5עצים בגודל המספר ל(מובהקות גבולית) הפוך  במתאםאחוז התמותה. סדר האפיק נמצא 

לא ככל שהאפיק מסדר גבוה יותר (נמצא במורד אגן הניקוז), יורד מספר העצים הגדולים.  ומעלה:

נמצא  גודל אגן הניקוז התורם מים במעלהתת עצים. נמצא מתאם מובהק בין סדר האפיק לתמו

: ככל שאגן , ואולי גם לאחוז תמותת העציםבמתאם הפוך (מובהקות גבולית) למספר העצים הכולל

, ואולי גם קיימת ירידה באחוז התמותה של הניקוז במעלה גדול יותר, כך יורד מספר העצים הכללי

נמצא כל מתאם עם מספר העצים או עם  רונות לא. לרוחב האפיק ולאחוז הקולוביום במדהעצים

 10אחוז התמותה (אחוז הקולוביום במדרונות נבדק רק בנחל קטורה, ולכן גודל המדגם כולל 

  פוליגונים בלבד).

בין ממצאי הסקר הבוטאני משתנים, -מתוך מבחן רגרסיה מרובת) Pearson R(מתאם   :26טבלה 
אחוז תמותת שיטים הפוליגונים שנדגמו.  40-הסקר הגיאוהידרולוגי ב המפורט לממצאי

אחוז הקולוביום במדרונות מהסקר הבוטאני כולל את העצים שזוהו כיבשים או מתים. 
  .פוליגונים בלבד 10נבדק רק בנחל קטורה, ולכן גודל המדגם כולל 

פרמטר 
מהסקר 
 הבוטאני

מתאם, 
מובהקות, 
 גודל מדגם

שיפוע 
 אפיקה

ב רוח
 אפיקה

גודל אגן 
 הניקוז
 במעלה

סדר 
 אפיק

עומק 
 אלוביום
 ממוצע

אחוז 
קולוביום 
 במדרונות

ת אחוז תמות
 שיטים

Pearson R 0.275 0.082 -0.207 0.009 -0.270 0.394 

p (1-tailed) 0.043 0.307 0.100 0.478 0.046 0.130 

N 40 40 40 40 40 10 
סה"כ מס' 

 עצים
Pearson R 0.374 0.112 -0.223 -0.169 -0.011 0.189 

p (1-tailed) 0.009 0.246 0.083 0.148 0.473 0.300 

N 40 40 40 40 40 10 
סה"כ מס' 

עצים בקוטר 
 מ' 5נוף > 

Pearson R 0.362 0.020 -0.189 -0.267 0.415 0.223 

p (1-tailed) 0.011 0.452 0.121 0.048 0.004 0.268 

N 40 40 40 40 40 10 
ה"כ מס' ס

עצים בקוטר 
 מ' 10נוף > 

Pearson R 0.320 -0.024 -0.067 -0.220 0.667 0.408 

p (1-tailed) 0.022 0.442 0.340 0.086 >0.001 0.121 

N 40 40 40 40 40 10 

 שבערוצים בכך זאת להסביר ניתן :עצים יותר באפיק יש יותר תלול האפיק שיפוע כאשר  .א

 בערוצים ,זאת לעומת. קטנים גשם בארועי גם רציפות מותזרי מתפתחות ,יותר התלולים

 בזרימה ממשיכים שלא וקטנים מקומיים גשם בארועי שטפונות ישנם ,נמוך השיפוע בהםש

 .הערוץ במורד
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. אלו באזורים העצים בריבוי קשורה אולי :התלולים בערוצים דווקא יחסית הגבוהה התמותה  .ב

 הצפופים באזורים יותר פוגע האחרונות בשנים מיםה מיעוט העצים של היחסית הצפיפות בגלל

 .באפיקים יותר

ככל  היא ביותר הרבה החשיבות :העצים מצב על השפעה אין הפעילים האפיקים לרוחב  .ג

 ובעיקר הימצאותם של ,השיטים עצי ממוקמים שבו באזורהמקומי של האפיק  אופיההנראה 

 ישיר קשר כנראה אין אלו לנתונים. ולגד לעומק המים של חלחול שעוצרים חרסיתי חומר כיסי

 .הערוצים רוחבל

 :סדר הערוץלהגדולים  העצים מספר בין, והניקוז אגן לגודל העצים מספר בין מתאם שלילי  .ד

 דווקא ולפיכך ,שלישי עד ראשון מסדר ערוציםב הזרימיגרמו ל מ"מ 5-מ פחות של גשם רועייא

 רציפה זרימה תהיה לא יותר הרחבים ציםבערו ,זאת לעומת. למים יזכו אלו בערוצים העצים

 .בבקעת תמנע נחושתן נחל של העליונים בערוצים נצפה ,למשל כך. בשוייתי לאורכם והעצים

 הגדולים הניקוז באגני יותר גדולהה – המיםלעוצמת זרימת בנוסף, נראה שקיימת השפעה גם 

ל עצים שטרם העמיקו תלישה שלועלולה לגרום להיסחפות ו –ובערוצים שבמורד האגן  יותר

 .שורש והתבססו היטב בקרקע

 האלוביום עומק בין שלילי , ומתאםגדוליםה עציםה למספר האלוביום עומקמתאם חיובי בין   .ה

, באלוביום כולם כמעט מפותחים השיטים עצי של השורשיםמוסבר בכך ש: העצים לתמותת

יהיה אוגר  ,גדול יחסית בעומק האלוביום כאשר ,לפיכך. המחזיק את המים הזמינים לשיטים

 מיעוט בעקבות. יותר גבוהים יהיו העציםו ,יותר גדול לעומק שורשים ויתפתחמים גדול יותר, 

 השורשים הרדוד, לאלוביום קטנה בכמות מים יםחלחלמ ,(כמו בשנים האחרונות) פונותטש

 ., והעצים מתייבשים ומתיםמים לקבל יםכוז לא אלו בעומקים המצויים

. אחידבו  והמסלע בינוני שלו הניקוז שאגן קטורה בנחל רק נבדק :מדרונותב יוםבקולו  .ו

. העילי הנגר את להגדיל ועשוי ,החלחול את שמצמצם חרסיתי מחומר בחלקו מורכב יוםבהקולו

 המוליכותנושא  היום עד. העילי הנגר את תגדיל יוםבקולו של יותר רבה שכמות אפשרי ,לפיכך

 נתונים אין לפיכךו ,מועט באופן נחקר קיצון וצחיח צחיח במדבר נחלים של דראוליתיהה

 . זה בנושא כמותית הערכה לתת שמאפשרים ממשיים

   םצפיפות שיטיו ולוגיהגיא 7.1.2
בבחינת התפלגות אחוז כיסוי השטח של שיטים מנתוני החישה מרחוק, בהשוואה לאחוז השטח 

א כי השיטים נמצאות , נמצ)גליונות 4 – 19, מפה 28איור ( שתופסות היחידות הגיאולוגיות השונות

בטרוורטין  –), וכן באופן פחות בולט qבאלוביום ( –באופן בולט יותר מהצפוי מהתפלגות השטחים 

)qt) במלחה ,(qp) בתצורת הלשון ,(ql) בקונגלומרט ,(nqc) בתצורות ר'רב וטקיה ,(mp ובצפחת (

 –ת מהצפוי מהתפלגות השטחים בולט פחו . לעומת זאת, נמצאות השיטים באופן)m2אילת (

בתצורות  –), וכן באופן פחות בולט ca( משאש), ובתצורת eav), בחבורת עבדת (m1( חצבה בתצורת

  ).c2), ובתצורת צפית (con), בתצורת ציחור (sc), בתצורת מנוחה (tאורה וגרופית (
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  גליונות) 4(ואתרי דיגום סקר שדה בוטאני  ם בחישה מרחוקצפיפות שיטי, גיאולוגיה –מפה מפורטת   :19מפה 

  
  

  

  

 חצבה
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 חצבה
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 חצבה
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התפלגות יחידות גיאולוגיות עיקריות ביחס להתפלגות שיטים
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אחוז שטח יח' גיאולוגית 

אחוז כיסוי שיטים

  
התפלגות שכיחויות אחוז כיסוי שיטים מנתוני חישה מרחוק, בהשוואה לשכיחות היחידות         :28איור 

  הגיאולוגיות בתחום הסקר.

  ותמותת שיטים גיאולוגיה 7.1.3
, ליחידה הבוטאני חינת היחס בין אחוז עצי השיטה המתים/יבשים שתועדו בסקר השדהבב

, נמצאו הבדלים גדולים בין היחידות הגיאולוגיות השונות עליה נמצאים השיטיםשהגיאולוגית 

יבשים ומת  9עצים, מהם  10ים חיים (סה"כ ) לא נמצאו עצBa): על אנדזיט וקילוחי בזלת (29איור (

עצים) כל העצים היו חיים. עד  lck ,13עצים), ובחבורת כורנוב ( qp ,28אחד), בעוד שבשולי מלחה (

תמותה נצפתה בתצורת  10-20%עצים), בין  ql ,28בתצורת הלשון ( תמותה נצפתה בשיטים 10%

עצים), ובאלוביום  nql ,44), בתצורת צחיחה (עצים eav ,102בחבורת עבדת (עצים),  m1 ,69( חצבה

)q ,1479  .(20-30%בין עצים ) תמותה נצפתה בתצורות אורה וגרופיתt ,107  עצים) ובקונגלומרט

)nqc ,232  תמותה נצפתה בתצורות הגרניט ( 30%עצים), ומעלGt ,11  עצים), בתצורות ר'רב וטקיה

)mp ,21 ) עצים), ובתצורת מנוחהsc ,20 עצים(.  

יחס בין אחוז עצי השיטה היבשים/מתים ליחידה הגיאולוגית
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בחינת היחס בין אחוז עצי השיטה המתים/יבשים שתועדו בסקר השדה, ליחידה         :29איור 

עליה נמצאים השיטים. המספרים בכל עמודה מציינים את מספר העצים שהגיאולוגית 
  שתועדו בכל יחידה גיאולוגית.
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  העץ גיאולוגיה וגודל 7.1.4
יחידות השוואה בין הבפי שתועדה בסקר הבוטאני כת קוטר חופת העץ יובחינת התפלגוב

Friedman test: χהגיאולוגיות השונות, נמצא הבדל מובהק (
2
=543.96, df=12, p<0.001.(  בשולי

אך ללא עצים קטנים מאד;  גדולים מאד,) נוטה התפלגות הגדלים לעצים גדולים וqpהמלחה (

התפלגות גדלים נורמלית עם מעט  –) eavעבדת () ובחבורת t), בתצורות אורה וגרופית (qבאלוביום (

עצים גדולים מאד או קטנים מאד, וההתפלגות הולכת ונוטה ימינה לכיוון עצים קטנים יותר 

), sc), בתצורת מנוחה (ql), בתצורת הלשון (nqcביחידות הגיאולוגיות האחרות: בקונגלומרט (

), m1( חצבה), בתצורת nqlבתצורת צחיחה ( ),Ba), על אנדזיט וקילוחי בזלת (lckבחבורת כורנוב (

שם מרבית  –) Gt), עד להתפלגות המוטית ביותר בתצורות הגרניט (mpובתצורות ר'רב וטקיה (

  .)30(איור  מ' 10של מעל  חופההעצים היו קטנים, ולא היו עצים בקוטר 

התפלגות קוטר חופת העץ בחלוקה ליחידות גיאולוגיות
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התפלגות הגדלים מתחילה  .הגיאולוגיות השונותהתפלגות קוטר חופת העץ ביחידות בחינת         :30איור 

בצד שמאל בהתפלגות המוטית ביותר שמאלה (עצים גדולים יותר), ומסתיימת בצד ימין 
  בהתפלגות המוטית ביותר ימינה (עצים קטנים יותר).

  צפיפות שיטיםו שטח אגן ניקוז 7.1.5
וני החישה מרחוק, לא כאשר נבחן שטח אגן הניקוז כולו ביחס לאחוז כיסוי השיטים המחושב מנת

  ).גליונות 4 – 20, מפה 31איור (נמצא כל מתאם בין שטח האגן לאחוז כיסוי השיטים 

מתאם בין אחוז כיסוי שיטים לגודל אגן ניקוז
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בחינת המתאם בין אחוז כיסוי השיטים הממוצע לאגן ניקוז שחושב מנתוני החישה         :31איור 

  מרחוק, לשטח אגן הניקוז.
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  גליונות) 4ואתרי דיגום סקר שדה בוטאני ( צפיפות שיטים בחישה מרחוקאגני ניקוז,  –מפה מפורטת   :20מפה 
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  יותקוויות ומרחב –ביחס להפרעות ותמותת שיטים צפיפות שיטים  7.1.6
ההפרעה הקווית ( 90בבחינת אחוז כיסוי השיטים המחושב בחישה מרחוק משני צידי כביש 

כפונקציה של המרחק מהכביש, נמצא שבמרחק  ערוצי נחלים)החוצה  –המשמעותית ביותר בערבה 

, גבוהה יותר מצפיפות יםבמעלה הנחל –מ' מהכביש, צפיפות השיטים ממערב לכביש  100של עד 

צפיפות  –מ' ומעלה, מתהפכת מגמה זו  100. במרחק של יםבמורד הנחל –השיטים ממזרח לכביש 

, 32איור גדולה יותר מזו שבמעלה הנחלים ממערב לכביש ( השיטים שבמורד הנחלים ממזרח לכביש,

 באותו אופן, נמצא כי גם שיעור תמותת העצים בסקר הבוטאני הקרקעי ).גליונות 4 – 21מפה 

עד  –במורד הנחלים, מאשר מערבית לכביש  90, גבוה יותר מזרחית לכביש (קטגוריות יבש/מת)

מ' ומעלה מתהפכת המגמה, ושיעור התמותה  250מ' מהכביש. במרחק של  250למרחק ממוצע של 

  ).33גבוה יותר מזה שממזרח לו (איור  –מערבית לכביש 

9 0 ש   י ב י כ יד י צ נ ש ב מ ש ו ח ם מ י ט י ש י  ו ס י ז כ ו ח א ל ב ד ב ה
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על אחוז כיסוי שיטים  –כמייצג הפרעה קווית לזרימת הנחלים  90בחינת השפעת כביש         :32איור 

ה מייצגים שגיאת . קווי השגיא90מחושב בחישה מרחוק, כפונקציה של המרחק מכביש 

  ).SEתקן (
  

שיעור תמותת עצי שיטה ביחס למרחק מכביש 90
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על אחוז תמותת השיטים  –כמייצג הפרעה קווית לזרימת הנחלים  90בחינת השפעת כביש         :33איור 

  .90מהסקר הבוטאני הקרקעי, כפונקציה של המרחק מכביש 
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הכיסוי  מרחביות וקוויות (אפקט שוליים) על אחוז –בבחינת ההשפעה הכללית של הפרות 

 :way ANOVA-1נמצא הבדל מובהק בין הקטגוריות ( המחושב של שיטים בחישה מרחוק,

F[6,23317]=17.561, p<0.001) בבחינת ההבדלים בין הקטגוריות .(Bonferroni post-hoc נמצא ,(

מ' מההפרה, שם צפיפות השיטים המחושבת נמוכה  250אפקט השוליים מתבטא במרחק של עד ש

מ'  750-מ' מההפרה. במרחק גדול יותר מ 250-750מזו של השיטים במרחקים שבין  באופן מובהק

 ולאורות לגורמים אחרים בשטח פות השיטים, מסיבות שככל הנראה קשמההפרה, יורדת שוב צפי

תמותת העצים בסקר הבוטאני לעומת זאת, בבחינת  ).גליונות 4 – 21, מפה 34איור להפרות (

הולך ועולה כפונקציה של המרחק מהפרות, נמצא שאחוז התמותה  ת)הקרקעי (קטגוריות יבש/מ

). ייתכן כי מתבטאת כאן השפעת עודפי המים 35ככל שמתרחקים מהשפעות השוליים (איור 

  מ' מההפרות. 250מהחקלאות, שמשפרים את חיות העצים במרחק של עד 

אחוז כיסוי שיטים מחושב כפונקציה של מרחק מהפרות
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קוויות על אחוז כיסוי שיטים מחושב בחישה מרחוק. קווי בחינת השפעת הפרות מרחביות ו        :34איור 

  ).SEהשגיאה מייצגים שגיאת תקן (
  

שיעור תמותת עצי שיטה כפונקציה של מרחק מהפרות
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בחינת השפעת הפרות מרחביות וקוויות על אחוז תמותת השיטים מהסקר הבוטאני   :35איור 

  הקרקעי.
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  גליונות) 4ואתרי דיגום סקר שדה בוטאני ( צפיפות שיטים בחישה מרחוקרצף שטחים פתוחים,  –מפה מפורטת   :21מפה 
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  בסיכוןעופות פות מדבריים ומתאם בין צפיפות שיטים לעו 7.1.7
בבחינת המתאם בין אחוז כיסוי השיטים המחושב בחישה מרחוק למספר מיני העופות המדבריים, 

). ממצא זה אינו 37, 36(איורים  ולמספר העופות הנמצאים בסיכון, לא נמצא כל מתאם ברור

מהם בסיכון), רק לסבכי השיטים קשר הדוק לעצי  6מיני העופות המדבריים ( 12מפתיע, היות ומבין 

השיטה. מיני העופות האחרים מתבססים על בתי גידול אחרים, כמו נאות מדבר, מצוקים, שטחי 

  .גליונות) 4 – 22(מפה  חקלאות, ערבות שיחים וכד'

מתאם בין אחוז כיסוי שיטים מחושב למספר מיני עופות מדבריים

R
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בחינת המתאם בין אחוז כיסוי השיטים המחושב בחישה מרחוק למספר מיני העופות         :36איור 

  ).SEהמדבריים מסקר העופות. קווי השגיאה מייצגים שגיאת תקן (
  

מתאם בין אחוז כיסוי שיטים מחושב למספר מיני עופות בסיכון 
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 = 0.0021
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ופות בחינת המתאם בין אחוז כיסוי השיטים המחושב בחישה מרחוק למספר מיני הע        :37איור 

  ).SEבסיכון מסקר העופות. קווי השגיאה מייצגים שגיאת תקן (
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  גליונות) 4ואתרי דיגום סקר שדה בוטאני ( צפיפות שיטים בחישה מרחוקעופות, הממצאי סקר  –מפה מפורטת   :22מפה 
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  טורים לחשיבות השטחים וערכיותםאינדיק 7.2
  ערכיות אקולוגית לשיטים: 7.2.1

מכיוון שהדגש בסקר הנוכחי הוא על עצי השיטה, הוגדרה הערכיות האקולוגית בערבה כולה בדגש 

 דרגות 3- על שיטים, על בסיס החלוקה ליחידות הנוף. הערכיות האקולוגית לשיטים חולקה ל

(נמוכה, בינונית, גבוהה), כאשר דרגת הערכיות הגבוהה חולקה לשלוש דרגות משנה (גבוהה, גבוהה 

מדד הערכיות  מירבית), על פי הסטנדרט המקובל בסקרי הטבע והנוף של מכון דש"א.מאד, 

  המרכיבים הבאים:המשוקלל מבוסס על 

: ערכיות גבוהה יותר ליחידות נוף שבהן צפיפות גבוהה של שיטים צפיפות עצי השיטה בערוצים ••••

 בערוצי הנחלים.

ם מבין שלושת מיוצגים יותר מיני נוף שבהן : ערכיות גבוהה יותר ליחידותהרכב מיני השיטים ••••

 מיני השיטים.

: ערכיות גבוהה יותר ליחידות נוף שבהן עצים שבקצה גבול התפוצה עצים בקצה גבול תפוצה ••••

 שלהם (קו רוחב גיאוגרפי ורום מפני הים).

 : ערכיות גבוהה יותר ליחידות נוף שבהן עצים גדולים יותר.גודל העצים ••••

 ליחידות נוף שבהן אחוז העצים החיים גבוה יותר. : ערכיות גבוהה יותרמצב העצים ••••

 –: ערכיות גבוהה יותר ליחידות נוף שבהן התפלגות עצי שיטה בגדלים שונים 'דמוגרפי'הרכב  ••••

 מנבטים ועד עצים גדולים ומפותחים.

  
חלופות שונות לשקלול מרכיבי המדד. בחלופה א'  3בוצעו מבחני רגישות למדד הערכיות, בהשוואת 

קל שווה לכל אחד ממרכיבי המדד, בחלופה ב' ניתן משקל יתר לצפיפות עצי השיטה, ניתן מש

מתוך  64-ב .)27(טבלה יטה ולקצה גבול התפוצה ובחלופה ג' ניתן משקל נמוך יותר להרכב מיני הש

ל. החלופות לשקלו 3הייתה התאמה מלאה בערכיות המשוקללת בין  ,)72%יחידות הנוף (-תת 89

יחידות נוף חושבה ערכיות גבוהה מזו -תת 5-ערכיות גבוהה יותר: בנטייה ל בחלופה א' הייתה

יחידות -תת 19-ערכיות נמוכה יותר: בה נטייה לשחושבה בשתי החלופות האחרות; בחלופה ב' היית

, הקרובים נוף חושבה ערכיות נמוכה מזו שחושבה בחלופות האחרות; חלופה ג' נתנה ערכי ביניים

חלופה א' (המחמירה יותר) נבחרה ע"י קק"ל, והיא זו  ).28(טבלה  ת הגבוההיותר לחלופת הערכיו

  שתוצג בהמשך ואליה תהיה ההתייחסות בהמשך העבודה.

  החלופות שנבחנו לשקלול מרכיבי מדד הערכיות האקולוגית לשיטים. 3פירוט    :27טבלה 
  חלופה ג'  חלופה ב'  חלופה א'  מרכיב המדד

  20%  50%  16.67%  יפות עצי השיטה בערוציםצפ
  10%  10%  16.67%  הרכב מיני השיטים

  10%  10%  16.67%  עצים בקצה גבול תפוצה
  20%  10%  16.67%  גודל העצים
  20%  10%  16.67%  מצב העצים

  20%  10%  16.67%  הרכב "דמוגרפי"

  

לדרום),  (מצפוןית שדורגו בערכיות המירביחידות הנוף  12בבחינת ההגנה הסטטוטורית על 

בשמורה כולה ), נמצאת 2.3יחידה - , תת1, גיליון 23(מפה  'יחידת הנוף 'נחל צין וערוציו-תתנמצא ש

-, תת1, גיליון 23יחידת הנוף 'נחל עידן וערוציו' (מפה -מרבית השטח של תתמוצעת 'רמת מזר'. 
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-תתלשמורות אינו מוגן.  ), נמצא בשמורת 'יהודה' ובשמורת 'שיזף', אך השטח שממערב2.6יחידה 

רק ), מוגנת סטטוטורית 3.1יחידה -, תת1ליון י, ג23(מפה  'אפיקי הפזרות הצפונייםיחידת הנוף '

למועצות האזוריות תמר וערבה תיכונה מקודם כיום תהליך לחילופי שטחים בין רט"ג  .באופן חלקי

יוכרזו  –ש הגישה לעידן ולכבי 227, כך שמרבית השטחים שמצפון לכביש 'קול אמריקה'בשטחי 

המוגדרים גם הם בערכיות  ,90כשמורת טבע, בתמורה לגריעת שטחי שמורה ממערב לכביש 

-תתעל ). 3.3יחידה -, תת1, גיליון 23'אפיקי הפזרות הדרומיים' (מפה יחידת נוף -תת – המירבית

אזור  הגנה סטטוטורית.כל אין ) 7.2יחידה -, תת2ליון י, ג23(מפה  'אפיקי פזרות ספירהנוף 'יחידת 

 ,נמצא באופן חלקי בשמורת 'מצוק הצינים' )8.1יחידה -, תת2ליון י, ג23(מפה  'גבעות וערוצי שלהב'

, 23צופר' (מפה רמת 'יחידת הנוף - תתהחלק המערבי של  .השטח שממזרח לשמורה אינו מוגןאך 

מדרום . ית לשמורה אינו מוגן) נמצא בשמורת 'עשוש', אך מורד הנחל מזרח10.2יחידה -, תת2ליון יג

נחל קטעים בערוצי של קק"ל,  'יער יהל'ובתכנית  22בתמ"א לקו פרשת המים של הערבה, מוגדרים 

הנחלים  ותובערוצים במעל )20.1יחידה -, תת3, גיליון 23מפה  ,נוף 'נחל שיטה'יחידת -תתשיטה (

) כחורש טבעי 35.2יחידה - , תת3ן , גיליו23שיזפון', מפה -יחידת נוף 'קטורה- (תתקטורה ושיזפון 

יחידת -תתנמצאת מרבית דרומה יותר, . ניםמוג םאינ ות הללוהיחיד-תת ילשימור, אך מרבית שטח

חלקה בתחומי שמורת 'יטבתה', אך  )24.2יחידה - , תת4, גיליון 23(מפה  'יטבתה 'חורש השיטיםהנוף 

וכן , 90"ל מוצע השטח שממערב לכביש של קק 'יער יטבתה'בתכנית  אינו מוגן סטטוטורית.הצפוני 

. לשמש כיער פארק – בר-ועד לגדר החימבני מוא"ז חבל אילות  סביב 90השטח שממזרח לכביש 

לכביש הערבה:  יחידות הנוף שממזרח-תתהאזור הדרומי ביותר בעל הערכיות המירבית הוא רצף 

(מפה  רת השיטים של פשט נחל עמרם'חגו'-ו), 28.1יחידה -, תת4ליון י, ג23(מפה  'פשט נחלי עברונה'

שטח 'פשט נחלי עברונה' נמצא מרביתו בתחומי שמורות 'מסיב אילת'  ).28.2יחידה -, תת4ליון י, ג23

 'ערבת עברונה', ורק חלקו הדרומי אינו מוגן. שטח 'פשט נחל עמרם' אינו מוגן ברובו.- ו
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 .לעיל) 27(ראה טבלה חלופות שקלול שונות  3שיטים מחושבת לפי הערכיות בערבה לפי ערכיות אקולוגית לעצי השיטה. יחידות הנוף -דירוג תת  :28טבלה 
), ונוספו 2003שלא נכללו בסקר הערבה של מכון דש"א (רון וחובריה, ששונו או יחידות נוף -*תת החלופה שנבחרה להמשך העבודה היא חלופה א'.

  בעבודה זו.

-מס' תת
 וףיחידת נ

 יחידת נוף- שם תת
צפיפות שיטים 

 בערוצים

ניקוד 
צפיפות 
 שיטים

 הרכב מיני השיטים
ניקוד הרכב 
 מיני שיטים

שיטים 
בקצה גבול 

 התפוצה

גודל 
 העצים

מצב 
 העצים

הרכב 
 דמוגרפי

ערכיות שיטים 
 מחושבת

 17% 17% 17% 17% 17%   17%     חלופה א' יח' בערכיות מירבית)- הגנה סטטוטורית (לתת
לופה ח

 א'
חלופה 

 ב'
חלופה 

 ג'
 10% 10% 10% 10% 10%   50%     חלופה ב'

 20% 20% 20% 10% 10%   20%     חלופה ג'

   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים מלחת סדום 1.1
   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים חולות הככר 1.2
   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים חקלאות הככר 1.3
 שיטים בודדות נחל הערבה מחצבה עד נאות הככר 2.1

2 
שיטה סלילנית ושיטה 

   3 3 4 2 3 4 3 4 סוככנית

 צפיפות בינונית *נחל אמציהו וערוציו 2.2
4 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 4 4 4 4 4 3 4 סוככנית

 צפיפות בינונית *נחל צין וערוציו 2.3
4 

שיטה סלילנית ושיטה 
 5 4 5 4 5 4 3 4 סוככנית

 בשמורה מוצעת רמת מזר

   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים *הבתרונות בין נחל אמציהו לנחל עידן 2.4
   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים חקלאות חצבה ועידן בנחל הערבה 2.5
 צפיפות גבוהה *נחל עידן וערוציו 2.6

5 
שיטה סלילנית ושיטה 

 5 5 5 4 4 4 3 4 סוככנית
השטח בשמורת יהודה ושמורת שיזף. לא מוגן מערבית מרבית 

 לשמורות
   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים *הבתרונות בין נחל צין לנחל אמציהו 2.7
   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים *הבתרונות מדרום לנחל עידן 2.8
 צפיפות גבוהה אפיקי הפזרות הצפוניים 3.1

5 
שיטה סלילנית ושיטה 

 5 5 5 4 5 4 3 4 סוככנית
 כיום לא מוגן ברובו. בהסכם 'קול אמריקה'

 שיטים בודדות גבעות חצבה 3.2
2 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 3 4 4 4 4 3 4 סוככנית

 צפיפות גבוהה אפיקי הפזרות הדרומיים 3.3
5 

שיטה סלילנית ושיטה 
 5 5 5 5 3 5 3 4 סוככנית

: מרבית השטח 90מע' לכביש  -בהסכם 'קול אמריקה'. כיום 
בשמורת מכתשים עין יהב, למעט באזור עיר אובות; מז' לכביש 

 : מרבית השטח בשמורת שיזף, למעט באזור עין חצבה90
 שיטים בודדות חקלאות עין חצבה 3.4

2 
שיטה סלילנית ושיטה 

   4 3 4 3 4 4 3 4 סוככנית

 שיטים בודדות חקלאות חצבה 3.5
2 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 3 4 3 4 4 3 4 סוככנית

 שיטים בודדות גבעות שיזף 4.1
2 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 3 4 4 4 5 3 4 סוככנית

 צפיפות בינונית חולות שיזף 4.2
4 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 4 4 4 4 4 3 4 סוככנית

 שיטים בודדות חקלאות עין יהב צפון 4.3
2 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 3 4 4 4 4 3 4 סוככנית

 שיטים בודדות נחל הערבה מחצבה עד נחל נקרות 5.1
2 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 3 4 4 4 4 3 4 סוככנית

 שיטים בודדות נחל הערבה מנחל נקרות עד נחל פארן 5.2
2 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 3 4 2 5 4 3 4 סוככנית

 שיטים בודדות ג'בל חופירה 5.3
2 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 3 4 3 4 3 3 4 סוככנית

   3 3 4 1 4 4 4 4 שיטה סלילנית ושיטת הנגב 2 שיטים בודדות נחל הערבה מנ. פארן עד נ. חיון 5.4
 שיטים בודדות חקלאות עין יהב מזרח 5.5

2 
שיטה סלילנית ושיטה 

   4 3 4 3 4 3 3 4 סוככנית

 שיטים בודדות חקלאות בוורידה 5.6
2 

שיטה סלילנית ושיטה 
   2 2 2 0 0 0 3 4 סוככנית

 צפיפות נמוכה נחל נקרות ונחל נמיה 6.1
3 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 4 4 3 5 5 3 4 סוככנית

 שיטים בודדות הגבעות בין נחל נקרות לנחל נמיה 6.2
2 

שיטה סלילנית ושיטה 
   3 3 4 2 4 3 3 4 סוככנית

 צפיפות נמוכה פרקרקי נקרות 7.1
3 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 4 4 3 4 4 3 4 סוככנית

 צפיפות בינונית אפיקי פזרות ספיר 7.2
4 

שיטה סלילנית ושיטה 
 5 5 5 5 5 5 3 4 סוככנית

 ללא הגנה סטטוטורית

 שיטים בודדות חקלאות עין יהב דרום 7.3
2 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 3 4 3 4 4 3 4 סוככנית

 צפיפות נמוכה חקלאות צופר 7.4
3 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 4 4 4 4 5 3 4 וככניתס

 צפיפות בינונית גבעות וערוצי שלהב 8.1
4 

שיטה סלילנית ושיטה 
 4 4 5 3 5 4 4 4 סוככנית

 מוגן חלקית: בשמורת מצוק הצינים

   4 4 4 4 5 4 2 2 שיטה סלילנית  4 צפיפות בינונית שלוחת עומר 9.1
 צפיפות נמוכה נחל עשוש 10.1

3 
 שיטה סלילנית ומעט שיטה

   4 4 4 2 5 5 4 4 סוככנית

 צפיפות נמוכה רמת צופר 10.2
3 

שיטה סלילנית ומעט שיטה 
 5 4 5 5 4 5 4 4 סוככנית

 מוגן חלקית רק במעלה נחל צופר: בשמורת עשוש

   4 4 4 4 5 4 2 2 שיטה סלילנית  4 צפיפות בינונית ואדי טבייקה ודרומו 10.3
   4 3 4 3 5 4 2 2 שיטה סלילנית  2 שיטים בודדות נחל ברק ונחל זעף 11.1
   3 2 3 2 4 3 1 1   1 ללא שיטים גבעות ברק 11.2
   3 3 3 2 4 4 2 2 שיטה סלילנית 3 צפיפות נמוכה צוקי ברק וזעף 11.3
   3 3 3 2 4 3 2 2 שיטה סלילנית 2 שיטים בודדות צוקי חדוד 12.1
   4 4 4 2 5 5 4 4 יטת הנגבשיטה סלילנית וש 3 צפיפות נמוכה פשט הפארן 13.1
   4 3 4 2 5 4 2 2 שיטה סלילנית 3 צפיפות נמוכה חקלאות פשט הפארן 13.2
   4 4 4 2 4 3 4 4 שיטה סלילנית ושיטת הנגב 3 צפיפות נמוכה כיפת עשת 14.1
   3 3 3 2 4 3 2 2 שיטה סלילנית 3 צפיפות נמוכה גבעות קדם 15.1
   3 3 3 1 2 4 4 4 שיטה סלילנית ושיטת הנגב 2 דדותשיטים בו מישור מנוחה 16.1
   4 4 4 2 4 4 2 2 שיטה סלילנית 4 צפיפות בינונית נחל שברים 16.2
   3 2 3 2 4 3 1 1   1 ללא שיטים גבעות לובן 17.1
   4 4 4 2 3 4 4 4 שיטה סלילנית ושיטת הנגב 4 צפיפות בינונית נחל חיון 18.1
   2 2 2 2 3 3 1 1   1 יטיםללא ש נחל חמדה 18.2
   3 3 3 2 3 3 3 4 שיטה סלילנית ושיטת הנגב 2 שיטים בודדות *צחיחה- חיון-גבעות חמדה 18.3
   3 3 3 2 1 3 4 4 שיטה סלילנית ושיטת הנגב 2 שיטים בודדות *מישור חיון 18.4
   3 3 3 2 3 3 2 2 שיטה סלילנית 2 שיטים בודדות ערבת יפרוק 19.1
   3 4 4 2 3 3 4 4 שיטה סלילנית ושיטת הנגב 3 צפיפות נמוכה שלוחת נוצה 19.2
 צפיפות בינונית נחל שיטה 20.1

4 
שיטה סלילנית ומעט שיטת 

 4 4 5 4 4 4 4 4 הנגב
חורש תכנית יער יהל כבו 22בתמ"א  צעיםמומוגן חלקית: קטעים 

 לשימור טבעי 
   3 3 3 3 3 4 2 2 תשיטה סלילני 3 צפיפות נמוכה גבעות יהל 21.1
   3 3 3 2 3 3 2 2 שיטה סלילנית 2 שיטים בודדות סעידין- א-קע 21.2
 צפיפות נמוכה נחל שעלב והחולות סביבו 22.1

3 
שיטה סלילנית ומעט שיטה 

   4 4 4 2 5 3 5 5 סוככנית ושיטת הנגב

 צפיפות נמוכה הנחלים ממערב לנחל שעלב יפשט 22.2
3 

יטה שיטה סלילנית ומעט ש
   4 4 4 5 1 5 4 4 סוככנית

   3 3 3 3 1 3 2 2 שיטה סלילנית 2 שיטים בודדות חקלאות יהל 22.3
   3 3 3 3 1 3 2 2 שיטה סלילנית 2 שיטים בודדות חקלאות לוטן מערב 22.4
   3 3 3 3 1 3 2 2 שיטה סלילנית 2 שיטים בודדות חקלאות לוטן מזרח 22.5
   3 3 3 3 3 4 2 2 שיטה סלילנית 2 בודדותשיטים  חקלאות קטורה 22.6
   3 3 3 3 3 4 2 2 שיטה סלילנית 2 שיטים בודדות חקלאות גרופית 22.7
   4 3 4 4 4 4 2 2 שיטה סלילנית 2 שיטים בודדות חקלאות יטבתה 22.8
 צפיפות בינונית מישורי גרופית 23.1

4 
שיטה סלילנית ושיטה 

   4 4 4 4 3 4 4 4 סוככנית

   4 4 4 4 3 5 2 2 שיטה סלילנית 3 צפיפות נמוכה שולי מלחת יטבתה צפ' 24.1
 צפיפות גבוהה חורש השיטים יטבתה 24.2

5 
שיטה סלילנית ושיטה 

 5 5 5 5 5 5 4 4 סוככנית
יער פארק כ מוצעמוגן ברובו בשמורת יטבתה. השטח שאינו מוגן 

 ר יטבתה.בתכנית יע
 צפיפות נמוכה מניפות הסחף 24.3

3 
שיטה סלילנית ושיטה 

   4 4 4 5 1 5 4 4 סוככנית

   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים מלחת יטבתה הסטרילית 25.1
   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים שולי מלחת יטבתה דר' 25.2
   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים חולות סמר 26.1
   3 3 3 4 3 3 2 3 ככניתשיטה סו 2 שיטים בודדות אליפז- חקלאות סמר 26.2
   4 4 4 3 3 5 2 3 שיטה סוככנית 3 צפיפות נמוכה שפכי מפעל תמנע 27.1
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-מס' תת
 וףיחידת נ

 יחידת נוף- שם תת
צפיפות שיטים 

 בערוצים

ניקוד 
צפיפות 
 שיטים

 הרכב מיני השיטים
ניקוד הרכב 
 מיני שיטים

שיטים 
בקצה גבול 

 התפוצה

גודל 
 העצים

מצב 
 העצים

הרכב 
 דמוגרפי

ערכיות שיטים 
 מחושבת

 17% 17% 17% 17% 17%   17%     חלופה א' יח' בערכיות מירבית)- הגנה סטטוטורית (לתת
לופה ח

 א'
חלופה 

 ב'
חלופה 

 ג'
 10% 10% 10% 10% 10%   50%     חלופה ב'

 20% 20% 20% 10% 10%   20%     חלופה ג'

 צפיפות נמוכה פשט הנחלים נמרה ורחם 27.2
3 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 4 4 3 3 4 4 4 סוככנית

 צפיפות נמוכה *בקעת תמנע-הרי חכליל 27.3
3 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 4 4 3 2 4 4 4 סוככנית

 צפיפות בינונית פשט נחלי עברונה 28.1
4 

שיטה סלילנית ושיטה 
 5 5 5 5 5 5 3 4 סוככנית

מוגן למעט השטח הדרומי: שמורת מסיב אילת ושמורת ערבת 
 עברונה

 צפיפות גבוהה חגורת השיטים של פשט נחל עמרם 28.2
5 

שיטה סלילנית ושיטה 
 5 5 5 4 4 5 3 4 סוככנית

 מוגןמרבית השטח לא 

 צפיפות נמוכה מישור עמרם 29.1
3 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 4 4 4 3 4 3 4 סוככנית

 שיטים בודדות מלחת עברונה 30.1
2 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 3 4 4 5 5 2 4 סוככנית

   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים ברכות המלח עברונה 30.2
 צפיפות נמוכה פשט נחל רודד 31.1

3 
לילנית ושיטה שיטה ס
   4 4 4 4 1 4 4 4 סוככנית

 צפיפות בינונית ערבת נטוף 32.1
4 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 4 4 4 5 4 2 4 סוככנית

 צפיפות נמוכה רודד- חקלאות אילות 32.2
3 

שיטה סלילנית ושיטה 
   4 4 4 3 5 4 2 4 סוככנית

 צפיפות נמוכה גבעות שחורת 33.1
3 

שיטה סלילנית ושיטה 
   3 3 3 3 1 4 2 4 כניתסוכ

   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים ברכות המלח אילת 34.1
   1 1 1 0 0 0 1 1   1 ללא שיטים חקלאות אילות 34.2
 צפיפות נמוכה פארק הצפרות 34.3

3 
שיטה סלילנית ושיטה 

   4 4 4 4 5 4 2 4 סוככנית

 צפיפות נמוכה *יעלון 35.1
3 

 שיטה סלילנית ומעט שיטה
   3 3 3 2 1 3 4 4 סוככנית

 צפיפות נמוכה *שיזפון- קטורה 35.2
3 

שיטה סלילנית, שיטת הנגב 
 5 4 5 5 3 5 5 5 ושיטה סוככנית

חורש תכנית יער יהל כבו 22בתמ"א  צעיםמומוגן חלקית: קטעים 
 לשימור טבעי 

   13 13 13 סה"כ ערכיות נמוכה
   2 4 2 סה"כ ערכיות בינונית

   23 34 19 גבוהה סה"כ ערכיות
   41 31 43 סה"כ ערכיות גבוהה מאד

   10 7 12 סה"כ ערכיות מירבית
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. מודגש כי מפות אלו אינן מייצגות ערכיות אקולוגית כוללת, אלא גליונות) 4( של יחידות הנוף בערבה הערכיות אקולוגית לעצי שיט –מפה מפורטת   :23מפה 
  אקולוגית לעצי שיטה בלבד. למטרות תכנון וממשק, יש להתייחס לשיקולים אקולוגיים נוספים, ולא להסתמך על מפות אלו בלבד.התייחסות 

  



   

     - 181 -

 



   

     - 182 -

  
  



   

     - 183 -



    

  - 184 -

 ערכיות אקולוגית כוללת: 7.2.2

כאמור לעיל, עבודה זו התמקדה בעיקר בביצוע הערכת ערכיות אקולוגית לעצי שיטה, ועבור 

בנוסף לערכיות האקולוגית המכסות את שטח הסקר כולו.  השיטים הוכנו מפות ערכיות מפורטות

יחידות הנוף שבהן בוצע דיגום  22-ברק אולם  ,ערכיות אקולוגית כוללתגם לעצי השיטה, הוגדרה 

 :יםהבא מרכיבים. שקלול הערכיות נבנה עפ"י ה)30(טבלה  בוטאני מפורט

 בסעיף הקודם. ערכיות האקולוגית שהוגדרהלפי ה :עצי שיטה ••••

 :ח נלווה לשיטיםצומ ••••

o נוף שבהן מינים רבים יותר של צמחים היחידות - תתעושר מינים: ערכיות גבוהה יותר ל

 שאינם שיטים.

o נוף שבהן אחוז כיסוי היחידות -תתשנתיים: ערכיות גבוהה יותר ל-אחוז כיסוי צומח רב

 שנתיים שאינם שיטים.-גבוה יותר של מינים רב

o רבהמינים הת יפרופורצי נוף שבהןהיחידות -תתערכיות גבוהה יותר ל :הרכב המינים-

 גבוהה יותר. – שנתיים-חדלעומת המינים ה שנתיים

o יותר מינים מצורות חיים גבוהות  נוף שבהןהיחידות -תת: ערכיות גבוהה יותר לצורת חיים

 יותר.

o מינים מדגמי תפוצה שונים.יותר נוף שבהן היחידות -תת: ערכיות גבוהה יותר לדגם תפוצה 

o ים, אנדמימים, או אדו, יםנדיריחידות נוף שבהן מינים -תתערכיות גבוהה יותר ל: רותנדי

 .יםפולשיחידות נוף שבהן מינים -תתוערכיות נמוכה יותר ל

 :מתבסס על סקר העופות בלבד – זואולוגיה ••••

o גבוה. עופותיחידות נוף שבהן עושר מיני -תתעושר מינים: ערכיות גבוהה יותר ל 

o ניקוד נוסף ניתן  .נדירים עופותיחידות נוף שבהן מיני -תתבוהה יותר לנדירות: ערכיות ג

. ערכיות ושהשיטים מהוות חלק מבית הגידול שליחידות הנוף שבהן סבכי שיטים, -לתת

 יחידות נוף שבהן מינים פולשים.-תתלניתנה נמוכה יותר 

 ה יותר לשיטים.יחידות נוף שבהן הליתולוגיה מתאימ-תתערכיות גבוהה יותר ב :ליתולוגיה ••••

 :הפרות ••••

o יחידות נוף שבהן אין הפרה -תתהפרה קווית במעלה ערוץ הזרימה: ערכיות גבוהה יותר ל

קווית במעלה ערוץ הזרימה. ירידה בדירוג הערכיות ככל שההפרה קורבה יותר וחמורה 

 יותר.

o יחידות -תתאפקט שוליים של שטחים מופרים (שלא במעלה הערוץ): ערכיות גבוהה יותר ל

נוף הרחוקות יותר משטחים מבונים, על בסיס מודל מכון דש"א לרצף שטחים פתוחים 

 ).2012(רומם וחובריו, 

  

גם בשקלול הערכיות האקולוגית הכוללת, בוצעו מבחני רגישות למדד המוצע. נבחנו שלוש חלופות 

וה משקל גב –משקל שווה לכל אחד מהמרכיבים; חלופה ב'  –לשקלול המרכיבים: חלופה א' 

משקל גבוה למרכיב ההפרות  –; וחלופה ג' וצומח נלווה) ערכיות השיטים( י הסקר הבוטאנילמרכיב

  ).29(טבלה 
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  החלופות שנבחנו לשקלול מרכיבי מדד הערכיות האקולוגית הכולל. 3פירוט    :29טבלה 
  חלופה ג'  חלופה ב'  חלופה א'  מרכיב המדד

  15%  35%  20%  יטיםערכיות אקולוגית לש
  15%  35%  20%  צומח נלווה לשיטים

  15%  10%  20%  זואולוגיה
  15%  10%  20%  ליתולוגיה

  40%  10%  20%  הפרות

  

הייתה התאמה מלאה בערכיות המשוקללת ) 73%יחידות (-תת 16-יחידות הנוף, ב-תת 22מתוך 

יחידות נוף -תת 4-: בערכיות גבוהה יותר. בחלופה ב' הייתה נטייה להחלופות שחושבה לשלוש

ערכיות ה נטייה ל' הייתגחושבה ערכיות גבוהה מזו שחושבה בשתי החלופות האחרות; בחלופה 

' נתנה ערכי א; חלופה ה ב'יחידות חושבה ערכיות נמוכה מזו שחושבה בחלופ-תת 5-נמוכה יותר: ב

ב' המחמירה יותר,  סה"כ, לפי חלופה ).30(טבלה  , הקרובים יותר לחלופת הערכיות הנמוכהביניים

דורגו  2-דורגו בערכיות גבוהה מאד, ו 14בערכיות האקולוגית המירבית, יחידות נוף -תת 6דורגו 

יחידות נוף בערכיות בינונית או נמוכה, אך יש לזכור כי מלכתחילה -בערכיות גבוהה. לא דורגו תת

  ותר.כי הם בעלי ערכיות גבוהה י ערכנו מראשהתמקד הסקר המפורט בשטחים שה

לבצע  איפשרולא שמגבלות הזמן והתקציב ל השיטים, עלאור העובדה שהסקר התמקד בדגש 

ממצאי  –היות המידע הזואולוגי חלקי ביותר בשל יחידות הנוף, וכן -סקר בוטאני מפורט בכל תת

ולפיכך לא הופקו מפות ערכיות כוללת , נוףהיחידות - תת 89בלבד מתוך  22כללו הערכיות הכוללת 

   זה. בשלב
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  מוצגות שלוש חלופות לדירוג הערכיות. .שנסקרו בסקר הבוטאני המפורטיחידות הנוף בערבה -תתשל ערכיות אקולוגית כוללת דירוג    :30טבלה 
מס' 

-תת
 יח' נוף

ערכיות  יחידת נוף-שם תת
 שיטים

 זואולוגיה (עופות) הפרות ליתולוגיה סקר מפורט -צומח נלווה 

 סה"כ ציון ערכיות כולל

מס'   טיפוסי צומח
מינים 

 כללי

מס' 
מינים 
 נדירים

מס' 
מינים 
 אדומים

מס' 
מינים 

 אנדמיים

מס' 
מינים 
 פולשים

מס' 
מיני 
 עצים

מס' 
מיני 

 שיחים

מס' 
מיני 

-בני
 שיח

מס' מיני 
עשבוניים 

-רב
 שנתיים

מס' מיני 
עשבוניים 

-חד
 שנתיים

-סה"כ רב
שנתיים 
שאינם 

 עצים

אחוז 
-בר

שנתיים
כלל  /

 המינים

מס' 
מינים 
 סודנים

מס' 
מינים 

-סהרו
 ערבים

מס' 
מינים 

-אירנו
 טורנים

מס' מינים 
-רב

אזוריים/ 
 טרופיים

מס' מינים 
-ים

 תיכוניים

מס' מינים 
-אירו

 סיביריים

ניקוד 
עושר 
 מינים

ניקוד אחוז 
כיסוי צומח 

 שנתי-רב

ניקוד 
הרכב 
 מינים

ניקוד 
צורת 
 חיים

ניקוד 
דגם 

 תפוצה

קוד ני
 נדירות

סה"כ 
ערכיות 

 צומח

קוד 
 גיאולוגי

ניקוד 
 גיאולוגי

ערך 
הרצף 
 כולל

מרחק 
מכביש 

90 

ניקוד הפרות 
 פוליגונאליות

ניקוד 
הפרות 
 קוויות

עושר 
 מינים

מס' 
מינים 
 נדירים

ניקוד  הערות
 זואולוגיה

חלופה  20%    20%   20%  20%                          20% חלופה א'
 א'

חלופה 
 'ב

חלופה 
 ג'

 10%    10%   10%  35%                          35% חלופה ב'

 15%    40%   15%  15%                          15% חלופה ג'

חורש פתוח בשלטון אשל היאור ואשל  4 נחל ערבה מחצבה עד נאות הככר 2.1
 הפרקים

11     2 4 3 1 1 8 91 4 7 2  1  1 1 5 3 3 1 3 ql 4 390 5176 1 5 0 0  1 3 4 3 

חורש פתוח בשלטון אשל היאור ואשל  5 נחל צין 2.3
 הפרקים

46 3 1   3 6 10 6 21 22 54 14 32 9 1 6 1 4 3 1 4 5 4 4 ql 4 1622 932 3 2 2 1  2 4 4 4 

 ql 4 3858 2296 4 3 12 6  5 4 3 4 3 1 2 2 5 1 1  1   4 1 100 3   2 1 1     4 בתה פתוחה בשלטון מלחית מסורגת 1 בתרונות הלשון 2.4

אפיקי פזרות צפוניים, ממזרח  3.1
 לגבעות יועדן

חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית  5
 ושיטת סוכך

66 1   1 2 6 17 10 30 33 54 17 49 11 1 5 1 5 4 1 3 5 1 4 q 4 2976 1058 4 3 12 6  סבכי
 שיטים

5 5 5 5 

 m 2 3994 2244 4 3 12 6  5 4 4 4 3 1 3 3 1 2 2  2  6 19 5 54 11 11 5 5 1 2     24 וחה בשלטון חמדת השיחבתה פת 4 גבעות חצבה 3.2

חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית  5 אפיקי פזרות דרומיים 3.3
 ושיטת סוכך

89 4 1   4 8 26 18 33 52 63 26 66 17 1 6  5 5 2 5 4 5 5 nqc 2 4041 2317 4 3 11 3  סבכי
 שיטים

5 5 5 4 

חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית  4 חולות שיזף 4.2
 ושיטת סוכך

46 3   1 2 4 14 13 13 31 72 18 32 6    4 4 3 3 2 2 4 nqc 2 4421 3456 4 4 11 3  סבכי
 שיטים

5 4 4 4 

חורש פתוח בשלטון אשל היאור ואשל  4 נחל נקרות ונחל נמיה 6.1
 הפרקים

38     3 4 10 6 15 20 61 11 27 5  5  3 2 2 4 3 1 3 q 4 3997 3034 4 4 4 0  2 4 4 4 

חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית  5 אפיקי פזרות ספיר 7.2
 ושיטת סוכך

87 3  1 1 3 6 25 16 37 47 57 19 68 17  7 1 5 5 1 4 4 3 4 q 4 965 730 2 2 11 3  5 4 5 4 

זוגן  בגבעות: בתה פתוחה בשלטון 5 גבעות שלהב 8.1
השיח וערטל מדברי. בערוצים: חורש 
פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושיטה 

 סוככנית

37     2 2 17 9 7 28 81 8 31 7  1  3 3 4 3 3 1 4 q 4 2349 2106 3 3 0 0  1 4 4 4 

בגבעות: בתה פתוחה בשלטון אשליל  4 שלוחת עומר 9.1
שעיר ושמשון ליפי. בנחל עומר: חורש 

 סלילנית פתוח בשלטון שיטה

53 1    1 5 15 7 25 27 53 15 42 7  5  4 3 1 2 3 2 3 q 4 2583 1607 4 3 0 0  1 4 4 4 

שיחייה פתוחה בשלטון מלוח קפח  4 נחל עשוש 10.1
 ורכפתן מדברי

7     1 1 3 1 1 5 86 3 4     1 1 4 2 1 1 2 q 4 3157 2885 4 4 11 3  5 4 4 4 

 eav 4 2241 1419 3 3 11 3  5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5  3 1 12 50 18 85 53 10 16 28 9 3  1  3 66 בשלטון רתם המדברשיחייה פתוחה  5 רמת צופר 10.2

חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית  4 ואדי טבייקה ודרומו 10.3
 ורתם המדבר

48 1    2 6 25 11 4 42 92 13 36 10  1  4 5 5 3 3 2 4 eav 4 5316 2497 5 3 1 0  2 4 4 4 

שיחייה פתוחה בשלטון מלוח קפח  5 פשט הפארן 13.1
 ולענת יהודה

66 3    4 6 28 9 19 43 71 19 53 9  5  5 5 3 5 3 3 5 q 4 1894 1683 3 3 1 0  2 4 5 4 

בתה פתוחה בשלטון מלחית מסורגת  3 מישור מנוחה 16.1
 ויפרוק המדבר

45   1  3 5 22 8 7 35 84 10 36 7  1  3 4 4 4 3 2 4 q 4 3636 1095 4 3 1 0  2 4 4 4 

חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית,  4 פשט הנחלים ממערב לנחל שעלב 22.2
 יפרוק המדבר וחמדת השיח

56 1   1 3 6 25 15 7 46 88 17 40 9 1 2  4 5 4 4 4 1 5 q 4 966 334 2 1 12 6  5 4 5 4 

לילנית חורש פתוח בשלטון שיטה ס 5 פשט נחלי עברונה 28.1
 ושיטת סוכך

22 2 1   3 4 11 4  19 100 8 16 1    2 2 5 4 2 3 3 q 4 2308 950 3 2 5 1  3 4 4 4 

חגורת השיטים של פשט נחל  28.2
 עמרם

חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית  5
 ושיטת סוכך

24 4   1 4 3 12 4 1 19 96 9 16 1    2 2 5 5 2 3 4 q 4 1461 509 3 2 0 0  1 4 4 4 

שיחייה פתוחה בשלטון ימלוח פגום  4 מלחת עברונה 30.1
 והגה מצויה

17 2 2   2 4 10 1  15 100 7 11 1    2 2 5 3 2 4 3 qp 5 4014 1980 4 3 5 1  3 4 4 4 

 nqc 2 1141 1503 3 3 8 2  4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3    3 32 22 67 27 14 11 12 4 2    4 43 בתה פתוחה בשלטון חמדת השיח 4 פשט נחל רודד 31.1

חורש פתוח בשלטון שיטה סלילנית  3 גבעות שחורת 33.1
 ושיטת סוכך

28 5 1   2 1 10 7 8 18 71 16 19 1    2 2 3 3 2 5 3 nqc 2 963 1747 2 3 1 0  2 3 3 3 
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  שטחים שאין עליהם מספיק מידע כדי לתת הערכה. 7.3
ץ לגבולות הגיאוגרפיים של הערבה: אל מחו חלק מגבולות הסקר שהוגדרו ע"י קק"ל חורג למערב

), 18.3יח' נוף -(תת מנוחה-רכס עשת, )18.4יח' נוף -(תת חיוןנחל של  יובליו הדרומייםבעיקר באזור 

בתיעדוף לוחות  .)27.3יח' נוף - (תת ומעלה אזור נחל תמנע), 35שיזפון (יח' נוף -קטורה-רכסי יעלון

כמו כן, . המשךסקר , ויש להתייחס אליהם בו באופן מפורטאזורים אלו לא מופהזמנים והמשימות, 

יחידות הנוף, ולכן ההערכה האקולוגית (אפילו -תת 89מתוך  22-בוצע מיפוי צומח מפורט רק ב

 הבוטאנית) איננה מלאה ודורשת השלמה. 

 ת תהליכי גיוס ותמותה של השיטים.הערכ 7.4
נים אלו טבעות גידול ברורות, והשונות קיימת בעיה בדנדוכרונולוגיה של שיטים בגלל שאין במי

היא גדולה מאד, ותלויה בתנאים הסביבתיים המקומיים של כל עץ. בסקר  –בגודל עצים בגיל דומה 

יש לבחון  .לגילבלבד ת וגבל, שיכולים לתת אינדיקציה מקטגוריות 5-בחלוקה ל נתוני גודל עץ נאספו

בנושא הממומן ע"י קק"ל. ליזבת' בוארטו אממחקרה של  –את נושא תיארוך גיל העצים בהמשך 

לצורך כך יש כל האתרים שנסקרו לא נמצאו סימני נביטה. ב –גיוס פרטים חדשים לאוכלוסייה 

. ם לכךמי, בפריסה המרחבית ובעיתוי המתאילבצע סקר ייעודי בשיטות המתאימות לאיתור נבטים

של המאה הקודמת,  90- שנות ה בשל רצף שנות הבצורת הארוך שפוקד את אזור הערבה מאז אמצע

באתר רק  –נמצאו שיטים צעירות שנבטו ככל הנראה בעונת הגשמים שלפני שנה ושרדו קיץ אחד 

 דונם שנסקרו.  1,420מתוך  אחד

הם שיטים לאזורים הבדלים במגוון הביולוגי בין אזורים שיש ב 7.5
  שאין בהם שיטים

ערוצי פזרות, בהם שיטים: שולי מלחות,  המידע שנאסף בסקר הנוכחי התמקד בעיקר באזורים שיש

סוואנות , אשר בחלקם מתפתחות פשטי הצפה של נחלים, ומעלות נחלים המתחתרים בהרים

ירוק, לח ביצירת בית גידול מרכזי  לעצי השיטה תפקיד .ובחלקם פזורים עצי שיטה בודדים שיטים,

ראה המבואות  –ה בנושא זה (להרחב בעלי תפקיד מרכזי בתפקוד המערכת הטבעיתהם ווייחודי, 

את סבכי השיטים,  . בין העופות האופייניים לסוואנת השיטים ניתן לצייןבכל אחד מפרקי העבודה)

כמו  –בתי גידול נוספים בערבה, שם קיים מגוון מינים ייחודי  בסכנת הכחדה חמורה. הנמצא

 –אם בכלל  – ביטוי מועטבלו קי ,חולות, מישורי צרירים, בתרונות החוואר וערוצי הנחלים הגדולים

מידע חלקי על בתי גידול אחרים בערבה ניתן ללמוד מסקר העופות, שם נסקרה הערבה בעבודה זו. 

  כולה, ולא רק האזורים שבהם שיטים:

סמוך יותר למלחה, מעבר לחגורת השיטים המנצלת את מפלס מי התהום הגבוה,  :מלחותשולי  ••••

תהום המי  שםביתי, מיני אשל וקנה מצוי, -ת אוכם חדחברת צומח אופיינית הכוללמתקיימת 

העופות האופייניים למלחות ניתן לציין את התחמס  . ביןים מדי עבור השיטיםקרקע מלוחוה

 הזנב.-דרור הירדן והחמריה חלודת, )בסכנת הכחדה חמורה(הנובי 

גם חלקים  .מריטבתה וס-שיזף, יהל :רים שלושה גושי חולות פנימייםוזלאורך הערבה פ :חולות ••••

שחיקה מקומית של מחולות הוא בעיקר האחרים הם חוליים. מקור  מנחל הערבה ומנחלים

גבוהה במיוחד לפרוקי רגליים, זוחלים  אבני חול והסעה ע"י רוחות. לאזורי החולות חשיבות
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נמצא בסכנת שעפרוני מין ומכרסמים. בין העופות האופייניים לחולות ניתן לציין את האלימון, 

 כחדה חמורה.ה

. באפיקים החוצים ה)חמאד/רג(מכוסים באבני צור כהות המישורים נרחבים  :מישורי צרירים ••••

העופות  הצב המצוי. בין-אותם קיים מגוון גדול של צמחי מדבר. זהו בית גידולו של חרדון

 בסכנת הכחדה. נמצאשעפרוני מין האופייניים ניתן לציין את צחיחנית המדבר, 

עד ונפוצה מדרום למלחת סדום ותצורה מיוחדת האופיינית לאזור ים המלח,  :רחוואבתרונות ה ••••

לחצבה. הנוף המחורץ מהווה מקום מקלט חשוב לחיות רבות. בין העופות האופייניים 

  לילה גדול הדוגר בכוכים ובנקיקים. חווארים ניתן לציין את האוח המדברי, דורסל

 :'אמץ שיטה'לפרויקט התייחסות מפורטת  7.6
כתוצאה מהתמרת השטחים הטבעיים לישובים  םגידולובבתי שיטים בות הפגיעה הקשה בבעק

ערבה ונחלים לרשות ניקוז קק"ל, , המשותף ל'אמץ שיטה' קהילתיה הוחל בפרוייקט ,וחקלאות

באזורים ייעודיים  הבו לוקחים תושבי הערבה אחריות על הסביבה, נוטעים עצי שיטולחלה"ט, ו

תהליך המשלב  חשיבות הפרוייקט היא בראש ובראשונה חינוכית: קיום .ומטפחים עצים קיימים

 יםגדלמ, העצי שיט יםנביטובו הם מ ,תושבי הערבה מכל הגילאים שבו משתתפיםמדע וחינוך 

המטרה היא לטפל בהם לאורך השנים.  כיםמשימאותם לשטחים ייעודיים, ו יםשיבמאותם, 

- בתלפתח תרבות חקלאית גית של השיטים בערבה, ולהעלות את מודעות הציבור לחשיבות האקולו

  המשמרת ומטפחת את העצים הסמוכים לשטחי החקלאות ולישובים.קיימא 

נוף עצי השיטה ת בהשכיום מתבצע הפרוייקט בישובי מ.א. ערבה תיכונה, ומטרותיו הן: 

קלאיים יצירת אזורי חיץ בין שטחים ח; לסביבת השוליים החקלאיים והישובים בערבה התיכונה

וקהילתיות העוסקות  בנייה ופיתוח של תכניות חינוכיות; וישובים לבין השטחים הפתוחים

-ניטור ומחקר ארוך; בחשיבות השיטים כבסיס המערכת האקולוגית הייחודית בערבה התיכונה

על מנת להשיג את המטרות,  טווח של אוכלוסיית השיטים באזורים ייעודיים בערבה התיכונה.

בכל  כניתסוכ השיטה סלילנית ושיט עצי 10,000- הנבטה, גידול ונטיעה של כדים הבאים: הוגדרו היע

איתור עצים ותיקים, שימור וטיפול בכל עצי השיטה הסמוכים לחלקות חקלאיות בערבה ; שנה

שיקום אזורי החיץ בין השטחים החקלאיים ; גיוס מרבית חקלאי הערבה לתהליך; התיכונה

ניטור מצב השיטים שניטעו או אומצו ; סיוע בשיקום אתרי פסולת; ובלשטחים הפתוחים בכל יש

תכנית לימודית בנושא השיטה לתלמידי בית  תכתיב ;והעלאת הנתונים למאגר נגיש באינטרנט

אירוע תיירותי קיום  ;הנחיית עבודות גמר של תלמידי תיכון בנושא וצאתה לפועל;הספר היסודי וה

  .לות בשנה לקהילה בכל ישובמרכזי אחד בשנה, ושני ימי פעי

בשל היות הפרוייקט חינוכי בראש ובראשונה, חשיבותו גדולה. טיפוח עצי השיטה הסמוכים 

לישובים, ונטיעת שיטים במקום אלו שנעקרו בזמן הכשרת השטחים החקלאיים, נושאים מסר בעל 

לוגי, יש להקפיד על חשיבות עליונה לדורות הבאים. עם זאת, על מנת שהפרויקט לא יגרום לנזק אקו

כמה נושאים: יש לדאוג שהשתילים נשתלים באותו אזור גיאוגרפי שממנו נלקחו הזרעים, על מנת 

גם להימנע מלשנות את למנוע עירוב גנטי בין עצים מאזורים שונים, ופגיעה בגנוטיפים ייחודיים. יש 

ות בישובים עצמם, בערוצים הטבעיים. ניתן להשקות ולטפח שיטים הניטעהמים  משטר זרימת

ויש להקפיד על ניטור הסביבה המושקית, כך שלא תביא  לאורך החלקות החקלאיות ובשוליהן,

 איתה מינים סגטליים שאינם מקומיים, ומנצלים את תוספת המים על חשבון המינים המקומיים.
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וודא בנוסף, יש להקפיד על מעקב אחר המערכת האקולוגית שנוצרת בסביבות עצי השיטה, כדי ל

כך שבעלי חיים נמשכים אל עצי השיטה, אך לאחר  –שהשיטים אינן הופכות למלכודת אקולוגית 

כמו כן, מוצע מכן נלכדים בחממות או מתים מריסוסים נגד מזיקים בשטחים החקלאיים הסמוכים. 

 לשקול להרחיב את הפרויקט גם למועצות האזוריות השכנות בערבה.

 ת פיתוח:התייחסות ליוזמו 7.7
  מות הפיתוח בערבה מתחלקות לארבע קבוצות עיקריות:יוז

בשלבי תכנון  נמצאות : תכניות להרחבת הישובים הקיימים לאורך הערבההרחבת יישובים ••••

בחלקם החלו בהכשרת השטחים ובבנייה, ואושרו התכניות ום כבר מהישובי חלקב שונים.

 בועדות התכנון. התכניות בשלבים שונים של אישור נמצאות

לת : התשתית העיקרית שנמצאת כרגע בתכנון היא סלילת קו הרכבת לאיתשתיותסלילת  ••••

ק"מ  173. מתוכננת סלילת 2011ת שנממשלה ב הוחל בתכנונה בעקבות החלטתש לאורך הערבה,

התכנית נמצאת בשלב הכנת הנחיות לתסקיר השפעה  עד אילת.ומסילה חדשה ממישור ימין של 

רוב תוואי המסילה  .ת המסילה)יצב קיים וחלופות התוויב' (תיאור מ-על הסביבה לפרקים א'

בהם שמורות טבע, ו ,נופית גבוהה-בשטחים פתוחים בעלי רגישות סביבתיתכיום המתוכנן עובר 

אתרי עתיקות וערוצי נחלים. בגלל הפרשי הגבהים והטופוגרפיה, מתוכננת המסילה לעבור על 

כמו  .עם השלכות משמעותיות לקיום השיטים ,גדולו נזק שיגרמ –גבי סוללות, גשרים ומנהרות 

מסלולים  4) לכביש רחב, בן 90 (כביש הערבהבפועל הרחבה של כביש כיום כן, כבר מתבצעת 

השלכות  –החוצות את תוואי הערוצים לרוחבם  –וגדר הפרדה במרכזו. לשתי עבודות אלו 

על מזעור ן והביצוע במהלך התכנום של עצי השיטה, ויש לשים דגש שרידות לעמשמעותיות 

 הנזק שהן יגרמו.

להרחבת שטחי העיבוד החקלאי תכנית משרד החקלאות מוביל  :הרחבת שטחים חקלאיים ••••

מאיים על שטחים פתוחים טבעיים ואיכותיים בעלי חשיבות נופית ואקולוגית  פיתוח זהבערבה. 

בתי גידול ל ש הרס , וכבר התרחש בפועלחלק מהאתרים כבר הוכשרו חלקות חקלאיותב. רבה

מושב חצבה מצפון לנחל לחקלאות שטחי דוגמת הרחבת ( ייחודיים עתירי ערכי טבע מוגנים

בהסכם חילופי שטחים עם רט"ג, שכלל גם שינוי יעוד קרקע חקלאית לשמורת טבע  – גדרון

; וכן הכשרת שטחים לחקלאות ע"י הרשות לפינוי מוקשים והמועצה באזור 'קול אמריקה'

 .מדרום למושב עין יהב)ה תיכונה' 'ערבהאזורית 

שטחי חולות סמר הם דיונות החול האחרונות שנותרו בערבה הדרומית. רוב  :כריית חולות ••••

לחקלאות, וחלקם נכרו לצרכי סלילה ובנייה באילת. בחולות  הוכשרוהחולות בדרום הערבה 

ע המאוורר סמר מתקיים עולם שלם של צומח, חי ונוף. המים האצורים בחולות ומצע הקרק

ואפשרות להתחפר בחול ולהימלט מחום  ,מאפשרים צמיחת שיחים המשמשים מזון לבעלי חיים

 המדבר למחילות קרירות. כך נוצר בחולות עולם חי וצומח עשיר, מגוון  ומיוחד במינו.

  שיטים וחקלאות: 7.8
ם ים החקלאייהגידול של השיטים הוא הרחבת השטח היות והאיום המשמעותי ביותר על בתי

בערבה, נידון סעיף זה בהרחבה, עם התייחסות ספציפית לשאלות שעלו אודות ממשק וניהול אזורי 

על מנת לדעת כיצד להתייחס להגנה על עצים גם נושא זה חשוב  חקלאות שבהם ישנם עצי שיטה.
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  .בודדים בשטחים המיועדים לחקלאות

ביניהן: פגיעה ופתוחים,  לחקלאות השלכות שליליות שונות על מערכות אקולוגיות בשטחים

ישירה או עקיפה בבתי גידול טבעיים או צמצום שטחם, קיטוע רצף של שטחים טבעיים, זיהום מים 

וקרקע כתוצאה מדישון עודף, ריסוס בחומרי הדברה, השקיה במי קולחין, הגברת סחף הקרקע 

אלו משפיעים על כתוצאה מעיבוד לקוי, ויצירת פסולת פלסטיק, חומרי אריזה וגזם. שינויים 

תהליכים טבעיים, משנים את הרכב חברות החי והצומח, ובהמשך, מביאים לשינויים בדינאמיקה 

של האוכלוסיות הטבעיות. כבר היום ידוע כי חקלאות מהווה גורם סיכון ראשון במעלה להכחדת 

ים פולשים ציפורים בעולם. נוסף על כך, שטחים חקלאיים עשויים להוות בית גידול מועדף על מינ

של צומח וחי מלווי אדם, שהתרבותם בבית גידול מופר זה עלולה לדחוק את רגליהם של מינים 

  מקומיים.

עם זאת, שטחים חקלאיים יכולים גם לספק בית גידול מועדף למגוון ביולוגי עשיר המייצג את 

וחים בעלי החיים והצמחייה של האזור, ולהוות מקום מפלט למינים שמאוימים בשטחים פת

סמוכים, או שזקוקים למגוון רחב של בתי גידול לקיומם, וכן להוות מקור אפשרי להתפשטות של 

צומח וחי מקומיים לשיקום שטחים פתוחים סמוכים. מעבר לכך, ניתן להסתייע בשטחים חקלאיים 

 בין שטחים פתוחים ערכיים, ע"י הפיכתם למסדרון אקולוגי, וכך לפצות תּועל מנת לאפשר קישורי

במידת מה על הנזקים הנגרמים על ידי החקלאות. בנוסף, לשטחים חקלאיים תרומה משמעותית 

בהגברת החלחול של מי גשמים לאקוויפר, שיפור איכות האוויר, מיתון הטמפרטורה, שיפור זרימת 

קולחין. השטחים החקלאיים יוצרים מעטפת -האוויר, הפחתת רעשים, וקליטת פסולת עירונית ומי

לאזורים אורבאניים וכפריים, ובשילוב נכון בין מרכיבים אלו יכולים להוות גורם משיכה  איכותית

  ., ומוקד משיכה לחובבי טבעונוףלתיירות נופש, פנאי 

לחקלאות בארץ גם תרומה מכרעת לערכים חברתיים, דוגמת קיום ערכי מורשת, טיפוח רגש 

יש גם  תודות קרקע לאומית ובטחון.לאומי המבוסס על הקשר שבין האדם לאדמתו, שמירה על ע

במדינה עוגן כלכלי, ומקור פרנסה עיקרי לתושביה. החקלאות מהווה בישובי הערבה לזכור כי 

להסבת שטחים חקלאיים לבינוי ופיתוח הוא גבוה,  'הפיתוי הנדל"ני'צפופת אוכלוסין כישראל, בה 

טבע. במקרים אלו יש צורך לשמירת גם לשטחים חקלאיים יכול להיות ערך פוטנציאלי גבוה 

בשימור, טיפוח ושיקום אקולוגי של השטחים הפתוחים הנמצאים בתוך ובצמידות לשטחים 

  החקלאיים, ובהכנת תכנית ממשק וניטור.

מרבית מההיבטים שפורטו לעיל, מתאימים יותר לתיאור הממשק בין ערכי הטבע לחקלאות 

של שטחים פתוחים בתוך  'איים'רים רבים , שם החקלאות מהווה במקבאזור מרכז הארץ וצפונה

במרבית המקרים שטחי החקלאות שונים מאד לעומת זאת, . באזור הערבה, מכלול אורבאני גדול

המהוות שטח בנוי לכל דבר,  –מבחינת התנאים האקולוגיים מהמרחב הטבעי: אם מדובר בחממות 

מהותי מהסביבה הצחיחה השונים באופן  –ואם במטעי התמרים או בגידולי השדה המושקים 

של בתי גידול  'איים'כאן מהווים שטחי החקלאות  –וכך בערבה מתקיימת תופעה הפוכה , שסביבם

להתפשטות מינים פולשים, ) stepping stones(, שעלולים להוות 'אבני קפיצה' לחים במרחב המדברי

צאים בסכנת שמתחרים במינים המדבריים (שרבים מהם נמ –מינים מתפרצים ומלווי אדם 

  .ומחליפים אותם בהדרגהדוחקים את רגליהם הכחדה), 

 ?מה המשמעות האקולוגית של עצי שיטה הנמצאים בלב חלקות חקלאיות 7.8.1

 ידוענושא החשיבות הספציפית של עצי השיטה לחקלאות טרם נחקר באופן יסודי, אך ככלל, 
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פוטנציאל גבוה לשימור  בעליהם שטחי בור בלתי מופרעים הנמצאים בצמידות לשטחי חקלאות ש

בתי גידול של אויבים טבעיים למזיקי חקלאות שונים. ככל שמגוון הגידולים החקלאיים גדול יותר 

בשטח המשק, כך גם גדלה כמות בתי הגידול הזמינים לאותם אויבים טבעיים. הדבר בולט בעיקר 

  ול הרבה יותר.בשטחים בלתי מעובדים, שם מגוון המינים ובתי הגידול הפוטנציאליים גד

ספציפיים, מפר את האיזון האקולוגי העדין בין -השימוש בקוטלי עשבים ובקוטלי חרקים בלתי

טורפים לנטרפים. כתוצאה מכך עלולה להתרחש התפרצות של מיני מזיקים ומחלות, שיאלצו לבצע 

עשויות בשולי השטח המעובד עצי שיטה שימוש מוגבר נוסף בחומרים כימיים קשים יותר. רצועות 

, ומוקד שבהן הם רדומיםגידול קבוע לאותם אויבים טבעיים, המספק מחסה בעונות -לשמש כבית

הוות בית גידול אפשרי לחרקים לאלו  שיטיםרצועות יכולות ת פעילותם. בנוסף, עונוהתבססות ב

מאביקים. מחקרים רבים מראים כי קיימת חשיבות רבה לשוליים אלו לקיומם של מיני יונקים 

יפורים אוכלי חרקים, חיפושיות טורפות, עכבישים וטפילים שונים, המצמצמים מאד את גודל וצ

להשארת צומח טבעי  האוכלוסייה של מזיקים, ותורמים בכך לצמצום ניכר בצורך בחומרי הדברה.

קיים גם יתרון נוסף, והוא הסיוע בייצוב הקרקע ומניעת סחיפה. הדבר חשוב  החקלאיבתוך השטח 

  .בעת שטפונות בהם השטח משופע ולכן קיימת סחיפת קרקע מוגברתשבמקומות במיוחד 

עלולות להיות גם השפעות שליליות על הגידולים החקלאיים, כאשר  לרצועות השיטיםעם זאת, 

(כמו משכן למינים מזיקים  יםבגידולים החקלאיים על מקורות מים ודשן, או מהוו יםמתחר םעציה

גם  'ידידותיים לסביבה'ללי מחלות. במקרים רבים קיימים פתרונות או מחודרורים ובולבולים) 

גידול פוטנציאליים -במקרים של התפרצות מזיקים ומחלות (או לצורך מניעה), כמו: הסרת בתי

ומקורות מזון של מזיקים, תגבור מלאכותי או אינטרודוקציה מכוונת של מיני טורפים וטפילים 

קולי, חומרים דוחים טבעיים -במלכודות, מכשור קולי ועל טבעיים למזיקים החקלאיים, שימוש

תיתכן בנוסף, ופיתיונות. פתרונות אלו עדיפים לטווח הארוך על פני שימוש בחומרי הדברה כימיים. 

הצמיחה -של השטחים החקלאיים על ערכי הטבע, כאשר בתי –גם השפעה שלילית בכיוון ההפוך 

נלכדים בתוך ש המשתמשים בעצי השיטה,ת עבור בע"ח (חממות) עלולים להוות מלכודת אקולוגי

  .הצמיחה בלי יכולת לצאת (אמוץ זהבי, מידע בע"פ)-בתי

בור קיימת עלות כלכלית הנובעת מאובדן תוצרת.  לויתור על שטח חקלאי לטובת שטחלכאורה, 

לכך יש להוסיף את עלות העבודה כתוצאה משימוש באמצעי כיסוח מכאניים לממשק הצומח 

ום באמצעים כימיים, ואת העלות הנוספת של צריכת מים וחומרי דישון של הצומח הטבעי. במק

 –בנוסף, בהקמת שטחים חדשים, יש לקחת בחשבון את העלות הנוספת של טיפוח שטחי הבור 

מאידך, להשארת שטחי בור ושוליים בלתי מעובדים כאמור, יש גם  העתקת צומח, שתילה וכו'.

תת הצורך בשימוש בקוטלי חרקים, לצד שימוש בכיסוח מכאני או ברעיה. תועלות חיוביות: הפח

שימוש מאסיבי בקוטלי חרקים לאורך זמן מעלה בסופו של דבר את העמידות של מיני טפילים, 

לצורך בשימוש בחומרים אחרים חדשים  ;)לשימוש מוגבר בקוטלי חרקים (בכמות ובריכוז וגורם

  סוגים שונים של חומרים. לכל אלו עלות שהולכת וגדלה עם הזמן.  לצורך בשילוב ביןו ;ויקרים יותר

לעומת זאת, השימוש בפתרונות אקולוגיים מאפשר צמצום ניכר בשימוש בחומרי הדברה ע"י 

התבססות על אויבים טבעיים מקומיים, ובמקרה הצורך בלבד, כאשר מתרחשת התפרצות מזיקים, 

כאשר יושג איזון אקולוגי ו תלך ותפחת עם הזמן, תם של אללתגבר את האויבים הטבעיים. עלו

בפרט כאשר יתרחב השימוש בפתרונות אלו ברמה האזורית. כמו כן, צפויה וברמה המקומית, 

צמיחה (חממות), ניתן -הפחתת עלויות הנובעת מקהל יעד גדל והולך של משתמשים. בנוסף, בבתי

ות ואיוורור, למנוע את התנאים ע"י בקרה של תנאי הסביבה דוגמת טמפרטורה, תאורה, לח
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את הצורך בשימוש עוד יותר המאפשרים התפתחותם של חלק ממיני המזיקים, וכך להפחית 

  בחומרי הדברה.

בתחשיבים כלכליים שבוצעו בארה"ב ובאירופה עולה כי על פי רוב, הרווח בשימוש בשטחי 

אותם שטחים בלתי מעובדים.  ביניים מוברים גדול מן ההפסד, וכי קיימת כדאיות כלכלית בהשארת

הדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בחקלאות אורגנית, שאז גם התוצרת החקלאית עצמה נמכרת 

במחיר גבוה יותר. הרווח לחקלאי מחקלאות אורגנית אינו נופל מזה של החקלאות הקונבנציונאלית. 

מזיקים במקום בחומרי בחלק ממדינות האיחוד האירופי, דוגמת ספרד, השימוש באויבים טבעיים ל

  הדברה, כולל פיזור יזום של אויבים כאלו, מעוגן בחוק, ונהנה מסובסידיות ממשלתיות.

מכל האמור לעיל נובע שהשאלה בדבר יחסי הגומלין בין שטחי החקלאות לעצי שיטה שיגדלו 

ם הן היא שאלה מורכבת שצריכה להיחקר באופן יותר מעמיק. הדברים נכוני –בתוכם או בשוליהם 

כאשר מדובר בעצים שגדלו בטבע ולא נעקרו עם הכשרת השטח, והן בעצים שננטעו באופן יזום 

קלה יש לבחון פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו יציאה כך למשל, (בפרוייקט 'אמץ שיטה' לדוגמא). 

תוך החממות; יש לחקור את ההשפעות ההדדיות של השטחים ב שנלכדושל בעלי חיים ונוחה 

על השיטים (ועל בעלי החיים המשתמשים בשיטים) ולהיפך: לאפיין את חברת חסרי  החקלאיים

ומושפעת מהקירבה משפיעה לבחון כיצד חברה זו והחוליות והחולייתנים המתלווה לשיטים, 

לשטחים החקלאיים, וכיצד המרחק של השיטים מהשטחים החקלאיים משנה את ההשפעות הללו. 

, יש ובתוכם בצמידות לשטחי החקלאותונטיעות משלבת שטחי בור לפיכך, כאשר ננקטת מדיניות ה

, ולוודא ניטור ומעקב מסודר אחר הדינאמיקה של המערכת האקולוגית כולה לוותה במחקר,ל

  .(הכלכלית והסביבתית) תועלתאינה עולה על ה –הן לחקלאות והן לערכי הטבע  – עלותשה

 קבוצה של מס' עצים?האם יש הבדל מהותי בין השארת עץ בודד להשארת  7.8.2

השפעת ככל שמספר העצים גבוה יותר, כך גם גדל השטח המוגן, המחקר האקולוגי קובע שכעקרון, 

ושפע גדול יותר של פרטים מכל 'אפקט השוליים' קטנה יותר, ומתאפשר מגוון ביולוגי גבוה יותר 

בודד, שסיכויי בכל מקרה תהיה עדיפות להשארת קבוצת עצים על פני השארת עץ . לפיכך, מין

מן האמור לעיל, ברור כי להשארת עץ אחד או לקבוצת עצים  ההישרדות שלו יהיו נמוכים יותר.

עלולות להיות גם השפעות שליליות על המגוון הביולוגי ועל  –בתוך שטח חקלאי או בצמוד אליו 

לל בטרם תתקבל החלטה גורפת בנושא זה, יש לקדם מחקר שיבחן את כ –החקלאות, ולפיכך 

אותם עקרונות חלים גם במקרה של נטיעת עצים, ולא רק בהשארת עצים  ההיבטים שהוזכרו לעיל.

טבעיים בקרבת שטחים חקלאיים. מאליו ברור שהשארת עצים בשטח חקלאי, שערכיותם 

 האקולוגית פחותה, אינה אמורה לבוא על חשבון השטחים הטבעיים שסביבו, אלא בנוסף להם.

של השטח הצמוד  מהחקלאות מעקרות את ערכו האקולוגי האם השפעות השוליים 7.8.3

 ?לחקלאות

השפעות השוליים של השטחים החקלאיים על השטחים הטבעיים הסמוכים אליהם כוללות: דליפת 

פולשים, ומינים ודשנים, שאיבת יתר וזיהום מי תהום, התרבות מינים מלווי אדם  חומרי הדברה

 .צמיחה-ומלכודת אקולוגית כאשר מדובר בבתי קלאיתפסולת חהשלכת צייד ע"י עובדים זרים, 

חינוך, הסברה ואכיפה. בכל מקרה, ממשק מתאים, כמעט את כל השפעות השוליים ניתן למזער ע"י 

גם עץ שיטה הסובל מהשפעה של אם השטח החקלאי אינו מהווה מבלע (מלכודת אקולוגית), אזי 

ודאי שככל על היעדרו המוחלט של העץ.  השטחים החקלאיים הסמוכים, עדיף מבחינה אקולוגית

ככל שיהיה העץ רחוק יותר מהשטח החקלאי (ומהפרות אחרות), כך ייטב למארג האקולוגי כולו, ו
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 שיצומצמו השפעות השוליים, כך ישתפרו סיכוייו של העץ לשרוד ולהתרבות.

 של העצים צמודי הדופן ליישובים? מה המשמעות 7.8.4

ר חיץ בין השטח הבנוי לשטח הטבעי, הממתן את לה, בהיותם אזולעצים צמודי הדופן משמעות גדו

השפעות השוליים של השטחים המבונים על השטח הטבעי שסביבם. חשיבות נוספת לעצים צמודי 

בהנגשת העצים לכל הגילאים, ובשימוש שניתן לעשות בעצים אלו על מנת  –הדופן היא חינוכית 

 בה.קיימא המתחשבת גם בסבי-לחנך לחקלאות בת

 ישוב על העצים?של השפעת שולי ה האפקט ומה 7.8.5

זיהום השפעות השוליים של שולי הישוב חמורות פחות מאלו של השטחים החקלאיים, וכוללות 

 טריפה והפרעהו ת בעלי חיים,דריס ,אורוזיהום רעש זיהום קרינה, זיהום קרקע, והמים האוויר, ה

ית ההשפעות הללו אינן משמעותיות לשיטים, . מרב(כלבים וחתולים) חיות בית משוטטות שיוצרות

 שאותן ניתן למזער בצורה מושכלת. –מלבד זיהום המים והקרקע 

ם האם הקשר בין אוכלוסיות בעלי החיים לעצים יכול להתקיים גם בלב השטחי 7.8.6

 חקלאיים או בצמידות ליישובים?ה

של בעלי ושפע המינים כעקרון, ככל שהשיטים יהיו קרובות יותר לישוב, כך יפחת מספר המינים 

ויתרבו המינים מלווי האדם והמינים הפולשים. בשיטים, שיעשו שימוש של בתי גידול טבעיים חיים 

הדבר נכון בעיקר למיני בעלי החיים הגדולים: יונקים, עופות וזוחלים, ופחות לחסרי החוליות. עם 

ודדים להוות מעין מקומות חקלאיים או מבונים, יכולים עצי שיטה ב –זאת, גם בשטחים מופרים 

מגוון ביולוגי טבעי גבוה יותר  –גם אם במידה מוגבלת  –שיכולים לקיים  'איים אקולוגיים'- מפלט כ

עם זאת, קיימת במקרה זה סכנה שעצי השיטה ישמשו כמבלע, בהיותם  מזה שבסביבתם המופרת.

החקלאי (בעיקר מקור משיכה למיני בע"ח שמגיעים אל העצים אבל אחר כך נלכדים בשטח 

 את מותם.שם בחממות) ומוצאים 

 מבחינה אקולוגית? האם יש משמעות לרצף עצי השיטה או לדגמי הפיזור שלהן בשטח 7.8.7

מגדיר כי הן לרצף והן לדגם הפיזור ישנה משמעות אקולוגית גדולה, ומכאן  האקולוגיהמחקר 

של שיטים ולים יותר שטחים טבעיים גד :התחום הנרחב העוסק בהגדרת מסדרונות אקולוגיים

גדול השיטים שטח ככל ש שפע גדול יותר של פרטים מכל מין.ביותר, ו מגוון ביולוגי גבוהתומכים ב

סוואנת שטח ככל ש מינים הזקוקים למרחבי מחיה גדולים. םוהוא מתאים יותר לקיכך  ,יותר

ככל  גדולה יותר.השפעת השוליים כך מפותלים וארוכים יותר,  או שגבולותיו ,קטן יותר השיטים

יותר תנועה כך מתאפשרת בין בתי הגידול הטבעיים,  שישנם יותר חיבורים, קשרים ומסדרונות

. של שיטים ושל מיני בע"ח שהשיטים מהוות בית גידול עבורם – והפצה של פרטים בין בתי גידול

זי ואם בגלל המרחק הפי הטבעיים מבודדים יותר זה מזה, אם בגלל לעומת זאת, ככל שבתי הגידול

, והסיכוי שהשיטים יהפכו למבלע המערכת האקולוגית בהם תינזק יותר מחסומים לתנועה,

של עצי שיטים ככל שהכתם הטבעי בנוסף,  .יהיה גדול יותר –('מלכודת אקולוגית') במקום למקור 

ט מושפעים מאפק שאינם 'בתי גידול פנימיים'גבוה יותר של  גדול יותר, הוא יכיל אחוזיהיה 

להפרעות ולקיטוע של בתי גידול  הפנימיים חשובים לשימור מינים הרגישים השוליים. בתי הגידול

 )2010(להרחבה בנושא זה ראה: סקוטלסקי,  טבעיים

לבין המצב  , בעיקר קווי תשתיתניתן ללמוד על דפוס כלשהו בין הפרות של השטח האם 7.8.8

 יולוגי של העצים?זהפי

ר קיימת הסטה של זרימת המים מהערוצים, קיימת תופעת מהמצב בשטח ניתן להתרשם שכאש
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גם  מים שמהם ניזונו בעבר.ה אתהתייבשות של עצי שיטה במורד ההפרה, שם העצים אינם מקבלים 

משפיעה על צפיפות השיטים לזרימה מראים בצורה ברורה שהפרה קווית הנוכחית ממצאי העבודה 

  מ' מסביב להפרות מרחביות. 250ולמרחק של  ,ההפרה הקווית מ' לפחות במורד 100למרחק של 

על מנת  ,ליישם בתכניות סטאטוטוריות שוהנחיות ניתן לתת לחקלאים או לדר לואי 7.8.9

 שעצים בשטחים המיועדים לפיתוח לא ייפגעו?

נכתב תקן 'אקופרש טבע' לחקלאי הערבה שייצאו את התוצרת החקלאית שלהם דרך  2005בשנת 

). בתקן זה הוגדרו כללים לשימור וטיפוח החי והצומח הטבעי בשולי 2005חברת אגרקסקו (פרלברג, 

יש להדגיש כי בערבה השטחים החקלאיים, שיכולים להיות תקפים עבור כלל החקלאים באשר הם. 

ישנם בתי גידול נוספים (למשל: משטחי רג, שטחי חולות, מלחות וכו') ולא רק סוואנות שיטים, ולכן 

יכים להיות רחבים יותר ולכלול לא רק הגנה על בית הגידול של צרלשמירת טבע  יםהשיקול

  בין הכללים שהוגדרו:השיטים. 

בתי גידול טבעיים קיימים בעלי חשיבות לסביבה הנמצאים בשטח המשק נשמרים ומנוהלים  ••••

 באופן אחראי.

כאשר נעשה שימוש בחומרי הדברה או בדשנים, נמנעים מזיהום שולי השדות, צידי הדרכים  ••••

חים לא מעובדים, ונמנעים מהשלכת פסולת וגרוטאות בשטחים אלו. סילוק פסולת ייעשה ושט

  רק לאתרים מורשים ע"י המועצה האזורית.

כל המסדרונות האקולוגיים, דרכי העפר ושבילי בעה"ח צריכים להיות משולבים בתכנית  ••••

  הממשק, וניהולם האחראי ושימורם צריכים להיות ברורים לעין בשטח.

שטחי המשק לטיפוח בתי גידול טבעיים: השארת רצועת צומח טבעית בשולי השטח התאמת  ••••

החקלאי. רצוי שהדרך החקלאית תחצוץ בין השטח המעובד לשוליים. כאשר יש גדר, יש לאפשר 

לצומח הטבעי להתפתח על הגדר ולידה. ככלל, עדיף להשתמש במשוכה צמחית (גדר חיה) 

. במידה וקיימים או מהמתאי תמקומי ייהמחלשתול צר מתכת. במקרה כזה מומלץ במקום גד

עצים משברי רוח, מאפשרים לצומח תחתי להתפתח  –נוטעים בשולי השטח ו/או בין חלקות 

עדיף שיהיו ממינים מקומיים, ויש לנטר את הצומח  –העצים משברי הרוח  למרגלות השדרה.

צמחי באשה) המנצלים את התחתי, כדי למנוע התבססות מינים פולשים ומינים סגטאליים (

  עודפי המים, ודוחקים את מקומם של המינים המקומיים.

בשולי הדרכים החקלאיות משאירים רצועת צומח טבעי לא מופרעת. אם יש צורך אמיתי  ••••

בסילוק הצומח, מבצעים כיסוח בתום עונת הקינון (אחרי חודש מאי) באמצעים מכאניים, ולא 

ברירה, ויש צורך להשתמש בקוטלי עשבים, אין להשתמש באמצעות קוטלי עשבים. כאשר אין 

  במונעי נביטה, אלא בריסוס בקוטלי עשבים המשפיעים על העלווה הירוקה.

אליהם מקושרים ברצף יתר השטחים ששטחי בור הם העוגן העיקרי לקיום בתי גידול טבעיים,  ••••

החשיבות בשמירתם.  ישירות או באמצעות מסדרונות אקולוגיים, ולכן מודגשת –הלא מעובדים 

, אך יש לנטר את הצומח כדי למנוע התבססות טבעי להתפתח בשטחי בוריש לאפשר לצומח 

מינים פולשים ומינים סגטאליים (צמחי באשה) המנצלים את עודפי המים, ודוחקים את מקומם 

. אסור לזהם שטחי בור בשאריות של חומרי הדברה, דשנים או זבל של המינים המקומיים

  י, אין לבצע בהם הכשרת קרקע ואין להשתמש בהם כאתרי פסולת.אורגנ
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כאשר בתוך שטח או חלקה מעובדים נמצא פריט נוף ייחודי דוגמת עץ בודד, קבוצת עצים,  ••••

מסלעה או צמחיה ייחודית אחרת, מותירים שוליים בלתי מעובדים מסביב לפריט הנוף. ראוי 

הנוף, למניעת פגיעה מקרית, באופן שלא לבצע חסימה למעבר כלים חקלאיים מסביב לפריט 

כמו כן, יש לוודא שפריט הנוף הבודד  פוגע בסביבתו, אם ע"י הקפתו בסלעים או בגידור נמוך.

אינו הופך למבלע ('מלכודת אקולוגית') עבור בעלי חיים שנמשכים אליו ואח"כ מוצאים את 

  מותם בשטחים החקלאיים שסביבו.

א מעובדים המחברים בין שטחי הבור העיקריים לבין עצמם דואגים למסדרונות של שטחים ל ••••

ולשטחים לא מעובדים אחרים. מסדרונות אלו מבוססים על: רצועות הצומח שבשולי דרכים 

ובשולי השטח החקלאי, צומח תחתי שלמרגלות שדרות העצים משברי הרוח בשולי השטח 

יש לבצע ניטור של הצמחיה  .החקלאי ובין החלקות, ורצועות הצומח שעל גדות ערוצי הנחלים

ומתפרצים פולשים חי וצומח  מיני ברצועות הטבעיות הללו, ולמנוע בהן את התבססותם של

  .(צמחי באשה)

ערוצי נחלים הם בעלי חשיבות רבה בהיותם בתי גידול ייחודיים במדבר הצחיח. יש להימנע  ••••

אחרי חודש יוני (תום במידת האפשר מכיסוח צמחיית הגדות. אם הדבר חיוני, יש לכסח רק 

עונת הקינון), ורק מצידו האחד של האפיק. יש להימנע מהדברת צמחיה בחומרים מונעי נביטה, 

 –ולשמר את העצים והשיחים הטבעיים הקיימים, לפחות בשליש העליון של הגדות, ואם ניתן 

  בכל האפיק.

ה ומיוחדת, במיוחד בתי גידול לחים שבהם מים כל השנה, הם בתי גידול בעלי חשיבות נדיר ••••

במדבר, בהיותם גם מקור מים לבע"ח אשר שטח מחייתם העיקרי אינו ליד נתיב המים עצמו. 

יש למנוע זיהום של מקור המים במי שופכין, בכימיקלים, ברעלים ובדשנים, ולשמור על אספקה 

 תקינה ורציפה של מים נקיים.

 :התייחסות לעצים נוספים בערבה 7.9
ל עצי השיטה, אך ישנם בערבה מיני עצים נוספים הראויים להתייחסות אמנם הדגש בסקר היה ע

  :ולשמירה עליהם, לא פחות מעצי השיטה מיוחדת

 4-8, המגיע לגובה של : עץ רחב נוף וקוצני ממוצא סודני)Zizphus spina-christiמצוי ( שיזף ••••

עפ"י האמונה במשך מרבית השנה.  –קמחי, מתוק וטעים למאכל -פורח ונותן פרי עסיסי. מ'

 .הנוצרית נעשה כתר הקוצים שהונח על ראשו של ישו מענפי עץ זה, כפי שמרמז שמו המדעי

דום, מקורם בשמות הערביים. בערבה  –הפרי נקרא סדריה ו –העץ נקרא שמותיו העממיים: 

בהם מפלס גבוה של שגדל השיזף בבתי גידול לחים (מעיינות ונאות מדבר), ובערוצים הצפונית 

יותר בארץ גדל בהשיזף הגדול בערבה הדרומית מועטים ביותר עצי השיזף. הום גם בקיץ. מי ת

   שנה. 1000- יש האומדים את גילו בכובעין חצבה, במרכז הישוב עיר אובות, 

, מזכיר את עץ 'מ 3-4לגובה של  המגיעשיח או עץ קוצני,  :)Balanites aegyptiaca( צריזקום מ ••••

ם מפרי השיזף. הפרי ניתן יי וגדול פי שניטאליפכהה יותר והפרי שלו ף אך צבע העלווה השיז

מריר. הזקום מתרבה הן מזרעים והן ע"י גידול נצרים - לאכילה עם הבשלתו, אך טעמו מתוק

עיקר שזקום הוא צמח סודאני, ה מהשורש, לכן הרבה פעמים רואים אותו גדל בקבוצות.

גבול התפוצה קצה ו. בישראל הוא נמצא במזרח אפריקה ובמדבר טאר בהודתפוצתו בסוואנות 
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הצפוני העולמי. בתנאים קיצוניים של קצה גבול תפוצה עולמי, מתפתחות לעיתים מזומנות 

למדע והן למחקר הן ויש לכך חשיבות רבה  ,תופעות חריגות ומנגנונים שונים מהמקובל

לה באזור הלבנט שגדטרופית -השימושי. הזקום מהווה נציג חשוב ביותר של הצמחיה הסודנית

השימוש בזקום לא נחקר  ים המלח ויש חשיבות עולמית עליונה לשמור עליה.-רק בבקע הערבה

נחשב שמן המופק מפירות הזקום כתרופה בדוקה ביותר לכאבי  ,דיו בארץ, אך ברפואה העממית

מפרקים ושרירים. אכילת הפירות הבשלים טובה נגד תולעים ועצירות קשה. העלים ידועים 

חטאים פצעים מוגלתיים. במחקרים מודרניים נמצא כי בזרעי הזקום נמצאים גליקוזידים כמ

ערביי הבקעה  דיאוסג'נין, משמש לייצור תרופות סטרואידיות והורמוני מין. –והעיקרי ביניהם 

גדל בקבוצות פזורות הבישראל הזקום הוא צמח נדיר  רואים בו עץ קדוש, משום שנזכר בקוראן.

ובין סלעים  ,בשולי שדות מושקיםהוא גדל שאן -בבקעת הירדן ובעמק בית לאורך הבקע.

במדרונות הטרשיים של מדבר השומרון. בעין גדי היתה אוכלוסיה של זקום שהוכחדה עם 

ההתיישבות בעין גדי, ורשות שמורות הטבע נטעה מחדש עצי זקום בשמורה. העץ נדיר בערבה 

ל פרס). קבוצות עצי הבר הצפוניות ביותר גדלות ליד כפר (בנחל גדרון) ובדרום מדבר יהודה (בנח

בעמק בית שאן. בנחל גדרון היו מי התהום קרובים לפני השטח עד לשנות שרופין ומעוז חיים 

 ,מ' 200-זרמו על פני השטח לאורך כאף ם המים יבקטע מסוי .השמונים של המאה העשרים

נתגלו על ידי שעצי זקום מצרי  11בוצה של וביניהם ק ,ויצרו נאת מדבר קטנה עם צומח ייחודי

 ,. עם הורדת מפלס מי התהום, בעקבות קידוחי המים, יבש עין גדרון עליון1967בשנת מימי רון 

ואיתם גם קבוצת עצי הזקום.  ,והחלה התייבשות של צומח נאת המדבר הקטנה שהייתה במקום

ם בחלק הדרומי. יושני ,חל גדרוןם בחלק הצפוני של נישני :ארבעה עצים/שיחים שרדו עד היום

שני הזקומים הדרומיים מקבלים תוספת מים כבר שבע שנים הגורמות להם ללבלב ולפרוח, וכל 

. שני 2000האזור סביבם שוקם מהררי פסולת ושפוכת מהכשרת השדות הקודמת בשנת 

אלו  והם מתחילים להתאושש. ,הזקומים הצפוניים החלו לקבל תוספת מים רק בשנה האחרונה

הם השרידים האחרונים לאוכלוסיה חשובה ביותר של זקום מצרי, מופרדת ורחוקה 

מאוכלוסיות אחרות. חשוב ביותר לאושש אותה ולאפשר לה להתפתח, עבורנו ועבור הדורות 

  הבאים.

, עפ"י פרגמן RPעץ נמוך המוגדר כמין נדיר (בקטגוריית : )Suaeda monoica( ביתי- אוכם חד ••••

זהו המין היחידי בסוג  ).2007שנמצא בסכנת הכחדה (שמידע ופולק,  – 'אדום'-, ו)1999וחובריו, 

ירוק עד. הענפים הראשיים מעוצים, הענפים הצדדיים ירוקים מ'.  3-5אוכם המתנשא לגובה של 

-מבין מיני האוכם הגדלים בארץ, זהו המין היחיד שבו הפרחים חדוגמישים ונטויים מטה. 

באזורים חמים ויבשים  רשים מעמיקה. גדל במלחות לחות במדברלצמח מערכת שומיניים. 

לאורך בארץ גדל . גבול תפוצתו הצפוני העולמיקצה , כאשר בישראל הוא מגיע לבמזרח אפריקה

 –מלחות הערבה הדרומית , בבמלחת סדוםהמלח, - בקעת הירדן, בשפכי נחלים שלאורך חופי ים

-בשל הפיתוח הנרחב לאורך הערבה וחופי ים .תמלחת איל מלחת יטבתה, מלחת עברונה ושרידי

 נכחדו אוכלוסיות רבות של מין זה  וחשוב ביותר לשמור את האוכלוסיות שנותרו. המלח,

עצי צפצפת  ת כמה קבוצות שלבמלחת סדום נמצאו: )Populus euphraticaפרת (הצפצפת  ••••

 3-8 וגובהרחב נוף, עץ ה .)1999, עפ"י פרגמן וחובריו, Rהפרת, שגם הוא מין נדיר (בקטגוריית 

נושא שתי צורות של עלים על אותו פרט: חלק מעליו אזמליים ו ,ביתי-דוהוא  ,מ', הגזע מעוקם

וחלק מהם רחבים  ,מוארכים כעלי ערבה מחודדת או איקליפטוס המקור ושפתם תמימה
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צהיבה עומד בשלכת מ העץכאורכם, מתארם עגול או מעויין או משולש, והם לעיתים משוננים. 

, אך המלח-ובבקעת ים לאורך נהר הירדןר בבקעת הירדן גידול לחים, בעיק-בבתי גדלו ,בחורף

, באופן העולמית ממערבה של צפון אפריקה ועד למרכז אסיה ו. תפוצתוהמערביגם בנגב הצפוני 

 . הצפצפה נזכרת בתנ"ך ובמשנה, וחכמים חלוקים בדעותיהם מהי ערבה ומהי צפצפה.מקוטע

 מ' 10מסתעפים, המגיע לגובה של  דקל זקוף בעל גזעים: Hyphaene thebaica)י (דום מצר ••••

בעל ציפה מתוקה. וביתי. הפרי דמוי ביצה גדולה -ויותר. העלים ענקיים ודמויי מניפה. העץ דו

 ובסכנת הכחדה, נדיר מאד בישראל, בהם מי התהום קרובים לפני השטחשהדום גדל במקומות 

 ,שולי מלחת עברונהקבוצת עצים אחת נמצאת ב –בד בדרום הערבה ונמצא בשני מקומות בל

ועצים בודדים גדלים בשרידי מלחת אילת, בשולי השטחים החקלאיים של קיבוץ אילות. שתי 

 .של מין זה אוכלוסיות אלה הן הצפוניות ביותר בעולם

המופע הטבעי  : עץ הנפוץ כגידול חקלאי מזה אלפי שנים, אך)Phoenix dactylifera( תמר מצוי ••••

שלו פחות נפוץ. מקובל כי קבוצות התמרים במעיינות ומלחות במדבר ובחגורת הספר הם תמרי 

). בתחום הסקר מופיעות קבוצות תמרים במלחת סדום ובמלחה 1992בר (שמידע ודרום, 

ובמקומות בודדים בערבה  ,עין שחקו מעיינות שולי הערבה כמו עין תמידשממערב לספיר, ב

 .הדרומית

 ,Tamarix passerinoides, T. ampplexicaulis( , אשל חובק, אשל הערבהאשל מתנני ••••

T.aravensis(ומשתייכים לקבוצת  ,: שלושה מיני אשל אלה הם עצים קטנים, חסרי גזע  מרכזי

בכמה מעט יותר במלחת סדום ובעיקר גדלים  ומרובי אבקנים.האשלים בעלי פרחים גדולים 

ביב ספיר ועין רחל, מלחת מוית עוואד (דרומית לצופר), מלחת המלחה ס – ממלחות הערבה

 .להגנהומיוחדת ראויים לתשומת לב יוטבתה ומלחת עברונה. 

: עץ נפוץ בנטיעות בערבה ובנגב, בעיקר כשדרות של עצים )Tamarix aphylla( אשל הפרקים ••••

: נחל צין, נחל רוח, אך נדיר למוצאו בטבע. גדל בערוצי נחלים גדולים בנגב ובערבה- משברי

נקרות, נחל עשוש ונחל פארן בערבה; נחל לבן ונחל ניצנה בנגב המערבי. למרות יכולתו לפתח 

גזע ראשי, בנחלי הענק הללו הוא מפתח נוף העמיד יותר בפני שטפונות, ע"י פיתוח מופע של גוש 

  גדול ופרוש הנותן לשטפונות לעבור מעליו.

תייחס לקריטריונים המלצות לשימור עצי השיטה בערבה, בה 7.10
  שהוגדרו לעיל

 המלצות להגנה סטטוטורית על אזורים שאינם מוגנים כיום: 7.10.1

להגנה סטוטורית מלאה,  הזוכ אחתיחידות נוף דורגו בדרגת הערכיות המירבית. מתוכן, רק -תת 12

אין הגנה כלל. לפחות  יחידה אחת-ת נוספות נהנות מהגנה חלקית בלבד. על תתיחידו-תת 10ואילו 

היחידות שמוגדרות בערכיות המירבית, יש לפעול לקידום הגנה סטטוטורית מלאה באזורים -תתב

יחידות נוף היא בקנה מידה גס מדי לצורך תכנון -, אך יש להדגיש כי החלוקה לתתשיש בהם שיטים

סטטוטורי מפורט, ויש לפיכך לראות בחלוקה זו קווים מנחים בלבד, ולבצע תכנון מדוייק יותר על 

  :המצאי בשטח פי

 בשמורה מוצעת 'רמת מזר'.נמצאת כולה  :)2.3נחל צין וערוציו ( ••••
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השטח שממערב  א בשמורת 'יהודה' ובשמורת 'שיזף'.מרבית השטח נמצ :)2.6נחל עידן וערוציו ( ••••

 לשמורות אינו מוגן.

מוגנת סטטוטורית רק באופן חלקי. מקודם כיום תהליך  :)3.1אפיקי הפזרות הצפוניים ( ••••

י שטחים בין רט"ג למועצות האזוריות תמר וערבה תיכונה בשטחי 'קול אמריקה', כך לחילופ

 .יוכרזו כשמורת טבע –ולכביש הגישה לעידן  227שמרבית השטחים שמצפון לכביש 

מרבית השטח, מלבד זה שמדרום וממערב לעין חצבה, נמצא  :)3.3אפיקי הפזרות הדרומיים ( ••••

אמור  90ממערב לכביש שיזף', אך חלק משטח השמורה ש'נחל -בשמורות 'מכתשים עין יהב' ו

מסגרת הסכמי 'קול במועצות האזוריות תמר וערבה תיכונה להיגרע ממנה בחילופי שטחים עם ה

 .אמריקה'

 כל הגנה סטטוטורית. ללא :)7.2אפיקי פזרות ספיר ( ••••

שממזרח באופן חלקי בשמורת 'מצוק הצינים', אך השטח  תנמצא :)8.1גבעות וערוצי שלהב ( ••••

 לשמורה אינו מוגן.

החלק המערבי נמצא בשמורת 'עשוש', אך מורד הנחל מזרחית לשמורה אינו  :)10.2רמת צופר ( ••••

 .מוגן

 ובתכנית 'יער יהל' של קק"ל 22בתמ"א  יםמוגדרהנחל קטעים בערוצי  :)20.1נחל שיטה ( ••••

 .ןמוג ושטח אינהכחורש טבעי לשימור, אך מרבית 

 22בתמ"א  יםטעים בערוצים במעלות הנחלים קטורה ושיזפון מוגדרק :)35.2שיזפון (- קטורה ••••

 ן.מוג ושטח אינהובתכנית 'יער יהל' של קק"ל כחורש טבעי לשימור, אך מרבית 

הצפוני אינו  החלקבתחומי שמורת 'יטבתה', אך  השטחמרבית  :)24.2חורש השיטים יטבתה ( ••••

, וכן השטח 90שטח שממערב לכביש בתכנית 'יער יטבתה' של קק"ל מוצע ה מוגן סטטוטורית.

 .לשמש כיער פארק –בר -סביב מבני מוא"ז חבל אילות ועד לגדר החי 90שממזרח לכביש 

'ערבת עברונה', ורק -בתחומי שמורות 'מסיב אילת' והשטח  מרבית :)28.1פשט נחלי עברונה ( ••••

 חלקו הדרומי אינו מוגן.

 .סטטוטוריתאינו מוגן טח מרבית הש :)28.2חגורת השיטים של פשט נחל עמרם ( ••••

 לבחינת היתרי כריתה של שיטים:והתייחסות לתכניות פיתוח למדדים  7.10.2

ראשית, יש להדגיש כי בשיקולים לבחינת תכניות פיתוח בערבה יש להתייחס לקיומם של בתי גידול 

, שטחי חולות, מלחות וכו') ולא רק לסוואנות שיטים, ולכן צריריםנוספים (למשל: משטחי 

צריכים להיות רחבים יותר ולכלול לא רק הגנה על בית הגידול של לשמירת טבע  יםהשיקול

יש לשקלל את בסוואנות השיטים,  כריתהלצורך בחינת תכניות פיתוח ובקשות להיתרי השיטים. 

  ים:באמכלול ההיבטים ה

 שטחים בעלי צפיפות גבוהה של עצים יהיו בעדיפות נמוכה יותר לפיתוח: צפיפות עצי השיטה ••••

 ולכריתה על פני שטחים שבהם מעט עצים.

שטחים שבהם יותר ממין שיטה אחד יהיו בעדיפות נמוכה יותר לפיתוח : הרכב מיני השיטים ••••

 .ולכריתה על פני שטחים שבהם מין יחיד
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שבקצה גבול התפוצה שטחים שבהם עצי שיטה (בעיקר סוככנית ונגב) : עצים בקצה גבול תפוצה ••••

, יהיו בעדיפות נמוכה יותר לפיתוח ולכריתה על פני ורום מפני הים)שלהם (קו רוחב גיאוגרפי 

 נמצאים במרכז אזור התפוצה שלהם. עציםשטחים שבהם ה

יהיו בעדיפות נמוכה יותר לפיתוח ולכריתה על  עצים גדולים יותר םשבה שטחים: גודל העצים ••••

 .קטנים יותר עציםפני שטחים שבהם ה

יהיו בעדיפות נמוכה יותר לפיתוח  ם החיים גבוה יותראחוז העצי םשבה שטחים: מצב העצים ••••

 .ולכריתה על פני שטחים שבהם עצים רבים מתים או יבשים

מנבטים  –עצי שיטה בגדלים שונים טובה של התפלגות ישנה  םשבה : שטחים'דמוגרפי'הרכב  ••••

שבהם  יהיו בעדיפות נמוכה יותר לפיתוח ולכריתה על פני שטחים ,ועד עצים גדולים ומפותחים

 עצים עם התפלגות גדלים בלתי מאוזנת.

 שטחים לשיקום, לטיפוח ולקליטת קהל: 7.10.3

, על נצפות מהכביש חממותהבאזורים שבהם  90לאורך כביש מוצע לשקול נטיעות של עצי שיטה  ••••

אמץ 'מנת לצמצם את המפגע הנופי שיוצרות החממות לנוסעים בכביש. ניתן לשלב עם פרויקט 

 בערבה התיכונה. 'שיטה

: כעקרון, יש לבדוק היטב היכן ואם בכלל קיים צורך למקם 90תחנות עצירה לאורך כביש  ••••

תחנות כאלו. במידה ויימצא צורך, מוצע שלא לבצע נטיעות כלל, אלא להסתמך על עצים 

קיימים. הפיתוח בקרבת העצים צריך להיות מינימאלי, ללא מתקני מים (ברזיות), ואסור 

אל העצים בערוץ הזרימה הטבעי, וללא הקמת 'לימנים'/סכרונים,  שייפגע במשטר זרימת המים

או הגבהה/יישור פני השטח. לא מוצע להקים מתקנים בערוץ הנחל עצמו, אלא בשוליו בלבד. 

במידה ויוצבו פחים, עליהם להיות מסוג 'פח טמון', ללא אפשרות של בע"ח להגיע אל האשפה. 

ומה תהיה תדירות הפינוי. במידה ויוצע להקים  יש להגדיר מי יהיה אחראי לפינוי האשפה

תחנות בעלות פיתוח משמעותי יותר (ברזיות/שירותים), יש למקמן כך שיהיו צמודות דופן 

 לישובים או למתקני תשתית קיימים.

 שימור וטיפוח עצי שיטה בקווי המגע בין שטחי היישוב והחקלאות לשטחים הטבעיים: 7.10.4

טה כחיץ בין השטחים המופרים לשטחים הטבעיים ישנה חשיבות כאמור, לשימור וטיפוח עצי השי

. נושא זה נידון , אך הנושא מצריך ניטור ובקרההן בהיבט החינוכי והן בהיבט האקולוגיגדולה 

 שיטים וחקלאות לעיל. 7.8בהרחבה בסעיף 

  ניטור 7.11
 ניטור:מוצעות להחלקות ה 7.11.1

וצא לגמלאות בזמן הקרוב, וחשוב המשך המעקב אחר חלקות הניטור של ד"ר בני שלמון. בני י  .א

שיימשך המעקב אחר החלקות שכבר יש לגביהן נתונים במשך מספר שנים. כמו כן, אם טרם 

  חשוב למחשב ממ"גית את המידע שנאסף, כדי שניתן יהיה לעבדו ולנתחו בהמשך. –בוצע 

ליגונים בני פו 10נדגמו הוספת חלקות ניטור בארבעת אגני הניקוז שבהם נערך המיפוי המפורט.   .ב

להשתמש במידע שנאסף בעבודה זו לצורך  בכל אחד מארבעת האגנים. מוצע –דונם כל אחד  10

 .בחלקות אלו הקמת בסיס מידע והמשך מעקב אחר מצב השיטים
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גינות. היתרון -הוספת חלקות ניטור חדשות בשטחים ששימשו למחקרה של ד"ר שמרית להב  .ג

שה מרחוק לגבי שיעור התמותה של שיטים במשך בחלקות אלו הוא שנאסף מידע באמצעי חי

 כמה עשורים, וכדאי להשתמש במידע שנאסף ולהמשיך את המעקב בשיטות דומות.

 הניטור:תכנית למערך  7.11.2

מצב עצי השיטה. יש לבחון האם ניתן אחר טווח -ארוךד"ר בני שלמון פיתח פרוטוקול ניטור למעקב 

צטבר נסיון בשטח באיסוף נתונים בשיטה זו, וכבר לאמץ פרוטוקול זה, שהיתרון שלו הוא שכבר ה

במאר"ג מתגבשת  באותה שיטת איסוף. –קיים מידע בן כמה שנים שחשוב להמשיך ולהשתמש בו 

בימים אלו תכנית ניטור ארצית. יש לבחון כיצד ניתן לשלב בתכנית הניטור גם את המעקב אחר עצי 

 ת ע"י פרוייקט המאר"ג.השיטה, כחלק ממענה אפשרי לשאלות הניטור המועלו

 עזרי חישה מרחוק: 7.11.3

לצורך  –האפשרות לשימוש בעזרים כמו צילום אינפרא אדום קרוב וצילום תרמי  יש לבחון את

  מעקב אחר מצב השיטים באזורים מוגדרים.

 שיתוף פעולה: 7.12

בשנים האחרונות חלה התעוררות מחודשת בחקר השיטים בנגב ובערבה. יש לבחון מהי הפלטפורמה 

אימה לבניית מסגרת משותפת לשיתוף מידע, המשך מחקר וניטור, על מנת לקיים הפריה המת

  .הדדית, ולהימנע מבזבוז משאבים

  



    

  

 פרק ח':
  מקורות
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. יחידות נוף בנגב: מסמך רקע לשימור ולפיתוח. 2000אידלמן, ע., קפלן, מ., שדות, א. (עורכים) 

  המשרד לאיכות הסביבה ורשות הטבע והגנים.

. החברה להגנת הטבע, תמונת מצב –ציפורים בישראל בסכנת הכחדה . 2008פרלמן, י.  ,אלון, ד.

  מרכז צפרות.

  . "כתר" הוצאה לאור, ירושלים.מדריך לזוחלים ודוחיים בישראל. 2001בוסקילה, ע.  ,אמתי, פ.

  . 7-10, י"ד: טבע וארץ. על השממית המחוספסת מסיני ועל שממיות בכלל. 1972ארבל, א. 

החי והצומח של ארץ ישראל,  . בתוך: אלון, ע. (עורך).ודוחיים זוחלים .1984 (עורך)ארבל, א. 

. משרד הביטחון ההוצאה לאור והחברה להגנת )5כרך ( אנציקלופדיה שימושית מאוירת

 אביב.-הטבע, תל

הקרן  .עצי השיטה בנגב ובערבה, סקר בעקבות תופעות ההתייבשות והתמותה. 1995אשכנזי, ש. 

 הקיימת לישראל, ירושלים.

 .)עורך. (ב שלמון: בתוך. הנגב צבי ידי על וניצולו מדברי באזור הגידול בית בחירת .1987. ד ,בהרב

  .82-96' עמ. יונקים על מידע מרכז, הטבע להגנת החברה. מאמרים לקט, בישראל הצבאים

 Uromastyx( המצוי הצב- רדוןבח ,ברירת בית הגידול, ובפרט מקום המחילה. 1984בוסקילה, ע. 

aegyptiusהאוניברסיטה העברית בירושלים.עבודת מאסטר. ) באזור חצבה ,  

הספר האדום של . מחלקת הזוחלים. בתוך: דולב, ע., פרבולוצקי, א. (עורכים). 2002בוסקילה, ע. 

. רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, מפעלות "יפה נוף", החולייתנים בישראל

  ים.ירושל

בחינת השפעות שוליים של שטחי חקלאות  –סקר מחילות חרדון צב מצוי בערבה . 2007גוטליב, א. 

 .. רשות הטבע והגנים, מחוז דרוםעל האוכלוסיה

  .המכון הגיאולוגי, ירושלים. גיאומורפולוגיה של אזור יוטבתההגיאולוגיה וה. 1991גינת, ח. 

 .ים ומדבר ,אדם :אילתשילר, א. (עורכים).  ,ן, מ.. אקלימה של אילת. בתוך: כה1993גינת, ח. 

  אריאל, ירושלים.

: מבחר מאמרים ספר זאב וילנאישילר א. (עורך). תוך: בעצים בנגב ובמדבר יהודה. . 1984 .דנין, א

  ). הוצאת אריאל.386-377עמ' ( בידיעת הארץ

טה העברית בירושלים. + {מתעדכן באופן שוטף}. צמחיית ישראל ברשת. האוניברסי2006דנין, א. 

http://flora.huji.ac.il/  

. העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע במזרח הצמחים הפולשים בישראל. 2010דרור, ז'.מ. -דופור

  התיכון.

  .144-153: 3ט'  ,טבע וארץ. שיטים בדרום הנגב. 1967הלוי, ג. 

האוניברסיטה  .עבודת מאסטר. אאוטאקולוגיה של שלושה מיני שיטה בנגב ובסיני .א'1971הלוי, ג. 

  העברית בירושלים.

. מדברי באזור סודני אלמנט – ובסיני בנגב שיטה מיני שלושה של אאוטאקולוגיה. ב'1971. ג ,הלוי

  .129-132: 3 ז"ט ,וארץ טבע

החי והצומח של  .. צמחים בעלי פרחים א'. בתוך: אלון, ע. (עורך)1982(עורכים) הלר, ד., לבנה, מ. 

משרד הביטחון ההוצאה לאור  .)10(כרך  מאויירת שימושית אנציקלופדיה אל,ארץ ישר

  אביב.-והחברה להגנת הטבע, תל
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. מחקר , עיקרי הממצאים של עבודת1994-2001שימור שיטים בנגב ובערבה בשנים  .2002וורד, ד. 

  אוניברסיטת בן גוריון וקרן קיימת לישראל.

, ישראל ארץ של והצומח החי .)עורך. (ע ,אלון: תוךב .ישראל ארץ של הצומח. 1984. י ,ויזל

משרד הביטחון ההוצאה לאור והחברה להגנת  .)8(כרך  מאויירת שימושית אנציקלופדיה

  אביב.-הטבע, תל

 ספריית "יפה נוף", ירושלים.  –. רשות הטבע והגנים מדריך לזוחלי ארצנו. 1995ורנר, י.ל. 

 .. החברה להגנת הטבע, תל אביבההכבדה טרואיזם ועקרוןטווסים, אל. 1996זהבי, א., זהבי, א. 

  עובד.-. עםנופי הצומח של הארץ .1980זהרי, מ. 

שוליים חקלאי והשלכותיו על צפיפות הצומח ומבנה חברת המכרסמים בכתם -אפקט. 2009טלבי, ר. 

 גוריון- , אוניברסיטת בןעבודת מאסטר. חולי בתנאי מדבר קיצוני (ערבה דרומית, ישראל)

  בנגב. 

  .209-214: 5 ד"כ ,וארץ טבע. הנגב בדרום מדבר שמורת: הצניפים שמורת. 1982. ת ,כהנא

 הקיבוץ .חיים ובעלי צמחים של בינלאומיים לשמות, ביולוגי שורשים מילון. 1988. י ,כפכפי

  .המאוחד

  גיאולוגי.. המכון הסקר ספרותי על ההדר וגיאולוגיה של מלחת יטבתה .2002י.  ,ע., יחיאלי ,גלמ

: סיכום Uromastyx ornatusהאקולוגיה והביולוגיה של חרדון צב הדור . 2000דוד, א. -מולכו, ד., בן

  רשות הטבע והגנים, מחוז אילת. .1996-1999ארבע שנות תצפיות 

הספר האדום . בתוך: דולב, ע., פרבולוצקי, א. (עורכים). העופות. מחלקת 2002 .אלון, ד מירוז, א.,

. רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, מפעלות "יפה נוף", לייתנים בישראלשל החו

  ירושלים.
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  גיאוהידרולוגיה של נחל שלמה 9.1

נעשתה נמצא מחוץ לגבולות שהוגדרו לסקר השיטים בערבה. עם זאת, נחל שלמה המצוי בהרי אילת 

(היקף הגזע, רוחב  השיטה מצב עצישל  פרמטרים שוניםודה מפורטת לבחינת הקשר בין עבבו 

מתוארים  ,לפיכך לבין גודל אגן הניקוז ורוחב ערוץ הזרימה. ,ץ ומצב כללי של העץ)החופה, גובה הע

  ממצאי עבודה זו בקצרה כנספח לפרק הגיאוהירודלוגי שנערך עבור סקר השיטים בערבה.

החלקים של גובהם נחל שלמה ממוקם בהרי אילת, ומנקז שטח רחב היקף לכיוון מפרץ אילת. 

שלמה  האפיקים של נחל מ'. 700מעל הוא  באזור הר יואש והר שלמהשת המים העליונים של קו פר

צרים מאוד ותלולים. במורד האגן הערוצים רחבים יותר ומגיעים  בחלק העליון של אגן הניקוז

סחף נחלי. לרוחב של כמה עשרות מטרים. הערוצים הצרים חתורים בתוך סלעי הסביבה, ואין בהם 

שעוביו לפחות מספר מטרים. במוצא הנחל בכיוון הים הערוץ  ישנו סחף לעומת זאת, בערוץ הרחב

בזכות הפרשי הגובה בין מעלה האגן ובסיס הסחיפה (מפרץ אילת), השיפועים של המדרונות  רחב.

. בסך 45%שיפוע המדרונות עולה לרוב על  , אולםיחסיתעטה ומתלולים. אומנם כמות המצוקים 

  משטח האגן. 70%הכל, המדרונות מהווים 

- המשקע גבוה במעלה אגן הניקוז: כהמגוון הליתולוגי באגן הניקוז גדול מאוד. שיעור סלעי 

ם ומותמרים יבמרכז הנחל הוא מתחתר בסלעים מגמטי הם סלעי משקע ימיים. אולם 60%

ור סלעים אלו כמעט למאה מהנחל. לאחר מכן, במורד הנחל, מגיע שיע 70%-המהווים באזור זה  כ

 ,אפיקו הראשי של נחל שלמהבוכן  ,ורחבעם המתנקזים אל נחל שלמה פחותאחוזים. בנחלים צ

ואחוז  ,ם ומותמריםיסלעים מגמטי 50%-עוברים בסמוך לקוי שבר ובאגני הניקוז שלהם קרוב ל

קיימים  ךאל נחל שלמה לא חשופות אבני חול, בסמוך לערוץ הראשי שדומה של סלעי משקע ימיים. 

  המערבי הגבוה של אגן הניקוז ובשולי נחל רחבעם. מחשופים של אבני חול בחלקו

המוליכות ההידראולית משתנה מאוד בתאם לסוג הסלע והשיפוע. המוליכות הגבוהה ביותר 

יים. בסלעים המותמרים ישנו סידוק שיוצר מצב של בליעה של המים. סלעי טבסלעים המגמ היא

מה. במקומות אחרים יש בסלעים המשקע בערוץ יוצרים שיפועים המהווים משטחים נוחים לזרי

סידוק רב שגורם לבליעת מים. לאבני החול ולסחף הנחלי הצעיר, המוליכות ההידראולית  אלו

עשויה להגיע לאחוזים בודדים. ספיקת השיא שנמדדה בשנים האחרונות בנחל ש ,הנמוכה ביותר

  ים לשנייה.מ"ק מ 10.3-מ"מ גשם, הוערכה ב 23, כאשר ירדו 18.1.2010-ב שטפוןשלמה ב

נאספו נתונים על מצבם הנוכחי של עצי  ןשמונה חלקות מדידה ובהלאורך נחל שלמה נבחרו 

עצים לאורך הערוץ הראשי  30-השיטה בכל חלקה. בכל אחת מהחלקות נעשתה מדידה פרטנית של כ

רוחב הגזע, רוחב החופה, גובה העץ, מצב העץ (על פי מפתח  ו:כלל מדידותובערוצים משניים. ה

  הן: בנחל שלמההעיקריות מהמחקר התובנות שלמון) ורוחב הערוץ. ד"ר בני  הגדירשהניטור 

לא נמצאו הבדלים  .קמ"ר 3-ל 0.5נע בין התורם לנגר במעלה חלקות המחקר אגן הניקוז  שטח  א.

מורד הערוץ המרכזי ין החלקות שבב כמו גם ,החלקות ביןם במצב עצי השיטים משמעותיי

אינו התורם נגר בנחל שלמה גודל אגן הניקוז נראה ש ,הן הולך וגדל. לפיכךח המתנקז אלישהשט

  גורם משמעותי המשפיע על מצב עצי השיטים.

השפעה  נמצאהלא ו ,במצב העצים המחקר ניכרה שונות גדולהחלקות כל אחת מתוך ב  ב.

  עים החשופים במדרונות של כל אגן.למאפיינים הליתולוגיים ולשיפועים של הסל

מצב כללי ביחס לרוחב ו רוחב החופה, עובי הגזע, גובה העץשוואה בין החלקות השונות על פי הב  ג.
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על פי אותם פרמטרים לא  .מצב העצים לרוחב הערוץ אין השפעה ברורה על נמצא כי גם ,הערוץ

  .'מ 50אלו שרוחבם ל 'מ 10 םנמצאו הבדלים משמעותיים בחלקות השונות בין ערוצים שרוחב

 0קיימים עצים במצבים נות רבה במצב העצים. בחלקות אלו שו הנמצאהמחקר  לקותבמרבית ח  ד.

עצמה, כל חלקה בתוך (עצים שמצבם טוב). שונות זאת קיימת למרות ש 4(עצים מתים) ועד 

  רוחב הערוץ, גודל האגן והליתולוגיה זהים עבור כל העצים.

 90%- מעל ל ןבהשמחקר לקות שתי חב תההי דופן בהשוואה לחלקות האחרותתמותה יוצאת   ה.

נגרמה בגלל שהתמותה בחלקה הממוקמת בנחל צפחות ייתכן  .מתיםנמצאו מהעצים 

העצים. בחלקה של ערוץ משני היורד גדלים הליתולוגיה של סלע מותמר סדוק מאוד שעליו 

נחל רחב ביחס לגודל הערוץ ש נובעת מכךתמותה המשמעותית בה שהיתכן  ,מבקעת רחבעם

שלא היה במקום גשם בכלל היא אפשרות אחרת  ך מוליכות הגשם בערוץ זה נמוכה.יכולפ ,האגן

. של גשם במקום כמות מאוד קטנה ירדה 1997וגם באירוע הגשם הגדול של במשך מספר שנים, 

  ם ברזולוציה כזאת באגן נחל שלמה.אין לנו מדידות גש ,לצערנו

ר באפקטיביות הגשם על מדרונות בסוגי אוהידרולוגי שקשוימחקר זה לא כלל מידע כמותי ג  ו.

של אפקטיביות הגשם במדבר יש צורך בניסוי בשטח  ,זהכסלע שונים. על מנת לבצע מחקר 

צחיח קיצון. במבט ראשוני ניתן לקבוע שחלקם של השיפועים ושל המסלע כגורמים המכתיבים 

  את מצב השיטים בנחל שלמה לא משמעותי.

. ניתן לקבוע ששנות 2010ינואר  שטפוןגם לאחר , ויות להתחדשותו עדבחלקות השונות לא נמצא  ז.

  קיצון.צחיח בתנאי מדבר  ורדשש להידלדלות במספר פרטי השיטים החייםהיובש גרמו 

גודל השטח התורם מים,  :נתוני הבסיס של החלקה שווים (כלומרהיו בכל אחת מהחלקות   ח.

 ימת שונות רבה במצב העצים באותה חלקה.אבל קי ,וגיה של אגן הניקוז ורוחב הערוץ)הליתול

הקרקע -תנאי השטח ותת הואמצבו של העץ את ניתן לקבוע שהגורם העיקרי המכתיב  ,לפיכך

שהתנאים העיקריים שכנראה מכתיבים את מצב העץ אלו התנאים  ,הקרובים לעץ עצמו. כלומר

  המקומיים של כל אחד מהעצים. 

, רוחב (מעלה אגן הניקוז) וע כי גודל השטח התורם מיםניתן לקב ,לסיכום מחקר זה בנחל שלמה

של עצי השיטים בנחל  אינם הגורם המשמעותי המכתיב את מצבםשכנראה  ,הערוץ והליתולוגיה

 ,הזורמים בערוץ שטפונותשמצבם של עצי השיטים מוכתב בראש וראשונה ע"י הלהניח סביר שלמה. 

רם קיימת במרבית החלקות מלמדת שהגושבה עליו גדל העץ. השונות הרשוזמינות המים במצע 

בו ממוקמים שורשי עץ השיטה. גודל שאופי האלוביום  ,כלומר .החשוב ביותר הוא המצע של העץ

יכתיבו את כמות המים שתהיה  ,ונוכחות שכבות של חרסית אטימות למים ,החלוקים והגרגרים

  יו זמינים לשורשים.ואת משך הזמן שהמים יה ,שטפוןזמינה לכל אחד מהעצים בעקבות 



   

     - 215 -

  יערות יהל ויטבתהתכניות הידרולוגית לגיאוהתייחסות  9.2

  יהל יער 9.2.1
). הערוצים הגדולים המתנקזים לערבה באזור 24 מפה( 40לכביש  90מצוי בין כביש אזור יערות יהל 

לאורך  .זפוןישל נחל ש והמים מצויים יובלי וממערב לקו פרשת ,יעלון, יהל ושיטים :הנחלים הםזה 

המצויים לאורך האפיקים הפעילים. החלק המזרחי  שיטה, עצישל גבוה כוז ירישנו וצי הנחלים ער

בחלק המזרחי מצוק . משאששל תצורות מנוחה ו וצור ןרטויקשל האזור בנוי בעיקרו מסלעי גיר, 

ערוצי . חרסית, חוואר וצור מתצורות גרופית וציחורמ וכן ,הבנוי בעיקר מסלעי גיר קיםההעת

  ה.ברחוצים את מצוק ההעתקים בדרכם לעבאזור זה  הנחלים

עשיר ), 38איור ( סעידין-א- קעדרום באזור שמצפון למלחת יטבתה ועד -צפוןהגיאולוגי חתך ה

הן  ,קידוחי מים רביםנקדחו באזור זה  ,יחסית במי תהום בזכות המספר הגבוה של הזרימות. לפיכך

ה מקים גדולים יותר. כנראה שגם באזור זה, בדומאקוויפר המילוי והן מאקוויפרים נוספים בעומ

הקרקע מאקוויפרים -זרימה בתתוכן  ,הקרקע תרומת מים ממזרח-ישנה בתת ,לשולי מלחת יטבתה

  של חבורות כורנוב ויהודה אל אקוויפר המילוי.

. בתוך הערוצים הפעילים מצויים מים שטפונותבאזור זה ניזונים כולם ממי  העצי השיט

מאוד את אחוז תמותת  השנים האחרונות הגדיל 18-ב שטפונותמיעוט ה ,לוי. לפיכךבאקוויפר המי

שהיו בחורף ובאביב  שטפונותלאחר שלושה במצב העצים כרה התאוששות ינ ,השיטים. מאידך

הזורם מאזור יהל לכיוון  ,יש גם בשולי נחל שעלב שיטה ריבוי עצי .חזרו ללבלבועצים רבים  ,2010

 זהקמ"ר מהרי אדום ומהנגב הדרומי. בנחל  100ו מעל טחשעלב מנקז אזור שמלחת יטבתה. נחל ש

   .כמה עשרות מטריםלאלוביאלי המילוי מגיע עומק ה

 
  .סעידין-א-קעבאזור שמצפון למלחת יטבתה ועד דרום -חתך גיאולוגי צפון  :38 איור
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  .יהל יער שיטים –תכנית מוצעת   :24מפה 
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  יטבתה יער 9.2.2
עצי של  ריכוז גבוה וישנ ,עד סמוך לצומת קטורה ,בשוליים הצפוניים והמערביים של מלחת יטבתה

מלחת יטבתה מהווה את בסיס הסחיפה של . )25מפה ( 22, המוגדר כיער יטבתה בתמ"א השיט

גיע מרביתו מוקמ"ר,  250- כהוא האזור שסביבה בערבה הדרומית. גודל השטח התורם מים למלחה 

וריכוז הכלורידים במי התהום, שעומקם פחות ממטר  ,שטח ירדן. מרכז המלחה סטרילי מצומחמ

מי התהום פחות  ,ככל שמתרחקים מהמלחה .)ממי ים 4מ"ג לליטר (פי  150,000אחד, מגיע עד 

ביב המלחה. של חגורות צומח ס ן). זוהי הסיבה לקיומ2002רדודים ופחות מלוחים (מגל ויחיאלי, 

כאשר מתרחקים כמה  ,(חובבת מלח) תהלופילי ייהמחצ גדלהבשוליים הקרובים של המלחה שבעוד 

בזמינות  השל העצים קשור ההצפיפות הגבוה .ורתמים העצי שיט יםמופיע ,מאות מטרים מהמלחה

 ועומק ,באקוויפר המילוי נמצאיםיחסית גבוהה של מי תהום במילוי של הערבה. כל מי התהום 

). אקוויפר המילוי באזור שבשולי המלחה 2003, גרניטכמה עשרות מטרים (נאור ומגיע להאקוויפר 

ממזרח ובמי האקוויפרים של חבורות יהודה  שטפונותשמגיעים ממערב, במי  שטפונותמקורו במי 

דקי גרגר בהשוואה לערוצים הם הסדימנטים באזור זה . )39 איור) (Adar et al., 1992וכורנוב (

כמות האופקים החרסיתיים רבה יותר.  בנוסף,וכוללים בעיקר גרגרי חול, חרסית וסילט.  ,הפעילים

ומאפשרים רטיבות גבוהה  ,שטפונותאופקים אלו מאיטים ולעיתים בולמים את זרימת המים לאחר 

 וה במיוחד של העציםהריכוז הגב מצע הגידול של עצי השיטים טוב יותר. ,יותר בסדימנטים. לפיכך

  בשני אזורים: נמצא  ביערות יטבתה

  קמ"ר.  15מעל הוא הניקוז של כל אחד מהם  ןאגשטח א. במוצא הנחלים קטורה וגרופית ש

ב. בשוליים המערביים של נחל יטבתה, ומשני צידי כביש הערבה. באזור זה ישנה צפיפות יחסית 

 ,ים מים אינם גדוליםגבוהה של נחלים היורדים ממצוק ההעתקים. אומנם אגני הניקוז התורמ

אולם שיפועי הנחלים תלולים ולכן אפקטיביות הגשם יחסית גבוהה. אזור זה מצוי בשולי מלחת 

  שם מי התהום רדודים יחסית. ,יטבתה

מפלס המים באזור שממזרח  ,על פי נתוני קידוחים ועל פי מפלס המים בעין רדיאן ובבאר יטבתה

זרמו מים על  של המאה הקודמת, 60-. עד שנות ה'מ 10לכביש הערבה ומערבית למלחה הוא בעומק 

 ,Sherzerלעין רדיאן היה פני השטח ( קרובפני השטח ומפלס המים בבאר שבסמוך לכביש הערבה 

אקוויפר -תתנמצא  'מ 3-8בעומק  ,)1979לפי נאור (). 2006נאור וחובריו,  ;2002מגל ויחיאלי,  ;2010

של המאה  90- חרסית. ירידת המפלס זוהתה כבר בשנות הבו לכודים מים בין שכבות עשירות בש

תהום הן מאקוויפר המילוי והן מהאקוויפרים של חבורות כורנוב הוקשורה בשאיבת מי  ,הקודמת

). הפחיתה בכמות 2002 ,(מגל ויחיאליחים הנמצאים מצפון וממערב למלחה ויהודה בקידו

במפלס. שינויים אלו  ירידתירה את בנחלים הזורמים למלחה הגב שטפונותהמשקעים ובמספר ה

 ).12ותמונה  41 ,40 יםאיור( )Sherzer, 2010גרמו לאורך השנים גם לעלייה במליחות המים (

גורמים לכך  ,ואולי אף כיסים שהם מי תהום באקוויפר החלוקים ,ן בקרקעיהרטיבות הקיימת עדי

. מוך יותרנ –שבשולי הערבה  ואחוז התמותה בהשוואה לאגני הנחלים ,שיער השיטים עדיין קיים

מערוצי הזרימה הטבעיים באזור  לחלק םלאחרונה הועלתה גם השערה שכביש הערבה מהווה מחסו

אולם מצבם הטוב יחסית של העצים ממזרח לכביש מעיד על כך שההפרעה שיוצר הכביש אינה  ,זה

  . לפחות באזור מלחת יטבתה – משמעותית
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- הקרקע מעידים על תנועת מים בתת- מי תהום באזור מלחת יטבתה. החיצים בתת  :39 איור

  )1979המילוי (נאור, אקוויפר הקרקע מאקוויפרים של חבורות כורנוב ויהודה אל 
  

יטבתה  10 :  שינוי ערכי כלורידים וניטרטים בשנים   2007 - 1980
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  )2008עליה במליחות המים בשולי מלחת יטבתה (נאור וחובריו,   :40 איור
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בשולי מלחת יטבתה (אקוויפר המילוי) שינויים במפלס מי התהום באקוויפר החלוקים   :41 איור

)Sherzer, 2010(  
  

'ב  א'

  
 –ב'  ;. המעיין זורם על פני השטח ויוצר בריכהשנה 100-אזור עין רדיאן לפני כ –א'   :12תמונה 

, והבריכה המעיין אינו מגיע לפני השטח . מפלס המים של20-של המאה ה 80-בשנות ה
  )1990(משל ,  יבשה



    

  - 220 -

  .יטבתה יער –תכנית מוצעת   :25מפה 
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  פירוט ממצאי הסקר הבוטאני המפורט 9.3

  תיאור הפוליגונים של הסקר המפורט 9.3.1
מס'  שם הנחל

 פוליגון
תאריך 
 דיגום

 תיאור הפוליגון

 ב. מדרגות סחף וערוצים. תשתית קירטון, חול ולס חצץ דק גירני וצור. ערוץ פזרות רח 28.4.12 1 גדרון
 ערוץ עם מדרגות סחף וערוצי זרימה. תשתית חול, קירטון ולס. חצץ דק גירני, צור ומעט אבנים. 28.4.12 2
 .6-8דר יובש גדול של בני שיח בעיקר חמצת השיח. תשתית הנחל: חלוקים בעיקר גירניים ולס. ערוץ ס 3.1.12 3
 מ' 5-8. תשתית חולית עם מעט לס וחצץ מועט, חלקו קטן וחלקו חלוקים. חלקו גירניים וחלקו צורניים. רוחב הערוץ 3ערוץ סדר גודל  3.1.12 4
 גירניים ומעט צורניים. -מ'. כולל מדרגות סחף בין ערוצים קטנים. תשתית חולית עם מעט לס. חצץ דק בערוצים, חלוקים במדרגות  50-ערוץ רחב, כ 3.1.12 5
 . תשתית חולית עם מעט לס וחצץ דק, ומעט חלוקים גירניים וצור2-3מ'. ערוץ סדר גודל  5-8ערוץ קטן, ברוחב  3.1.12 6
 . תשתית חול ולס8מ'. ערוץ גדול, סדר גודל  300-הערוץ הראשי מע' לגשר בכביש הערבה. רוחבו כ 3.11.12 7
 , ערוצי זרימה ומדרגות סחף ביניהן. השיטים והריבוע על ערוץ ומדרגה. הרבה מאוד אשל יאור מתים. הרבה בני שיח ושיחים מתים.8דר גודל ערוץ גדול, ס 4.1.12 8
 שטח חול ורג עם ערוצונים קטנים ושקעים, אינו ערוץ נחל ממשי, מין מישור חול גבנוני. תלוליות חול סביב שיחים. 4.1.12 9

 רחב, ערוצים ומדרגות סחף גבוהות עם הרבה עצי אשל היאור. תשתית: חול, מעט לס ומעט חלוקים.נחל  4.1.12 10
 מ'. התשתית בחלקה משטחי סלע וחלקה קירטון מפורר עם מעט חצץ. 40-הערוץ הראשי בין מדרונות תלולים ואף מצוקיים. הרוחב בין הגדות כ 15.2.12 1 צופר

 מ' כל אחד. תשתית קירטון וחול. הנחל עובר בין מצוקים גבוהים. 5-6חב עם מדרגה רחבה ושני ערוצי זרימה ברוחב הערוץ הראשי. ערוץ ר 15.2.12 2
 מ', עם ערוצי זרימה ומדרגות סחף ביניהם. תשתית קירטונית, חרסית לבנה ואבני גיר לא מרובות. 20-נחל ברוחב כ 15.2.12 3
 מ'. הערוץ הראשי. 2ירטונית וחול. הגדה הדרומית עם מצוקון בגובה ערוץ רחב עם מדרגות. תשתית ק 15.2.12 4
 ערוץ ומדרגות, תשתית קירטון ואבני גיר וקירטון. 15.2.12 5
 מ' עם ערוצים ומדרגות. תשתית קירטון וחול, אבניות גירנית. 100-150הפוליגון בתוך ערוץ רחב מאוד ושטוח ברוחב  15.2.12 6
 י. רוב השיטים מושקות וכך גם חלק מהצמחים האחרים שליד השיטים המושקות. קרוב לצימרים הדרומיים של צוקים.ערוץ חול 18.4.12 7
ופר של תשתיות בניית הישוב. ס גירני. צמוד לקטע ממערבית ומתחת לישוב צוקים. ערוץ נחל צופר, ערוץ רחב עם מדרגות סחף. תשתית לס וחצץ דק. מעט חלוקים. התשתית נראית כמו חול אך היא גר 4.1.12 8

 חלק גדול מהחלקה בתוך התשתיות ומופר מאוד. יש קטע מושקה.
 מדרגת סחף מעל ערוץ נחל עשוש. תשתית לס, חלוקים וחצץ, בעיקר גירניים. 4.1.12 9

מ'. תשתית לס וחלוקים בעיקר גירניים. בשולי הערוץ הפרות של דרכי טשטוש וכן דרך  20-יש, כערוץ ממזרח לכביש הערבה. יתכן שאחד מערוצי הדלתה של נחל עשוש לנחל הערבה. קרוב מאוד לכב 4.1.12 10
 טשטוש החוצה את הערוץ.

ם קודמות, קשה לספור. תשתית הנחל: מ'. ערוץ המושפע מברכת חימצון הנמצאת בראש הנחל. מעט שיטים והרבה צמחייה, בעיקר סילון קוצני ושלח הערבות משני 400מזרחית לנאות סמדר. רום  30.5.11 1 קטורה
 לס.

 מ' ומדרגות סחיפה. ערוץ בין גבעות משני צידיו. תשתית: חצץ, גיר, חול ולס. 1-, ערוץ זרימה צר של כ3ערוץ מדרום לנחל קטורה עליון, במדרגה של נאות סמדר. ערוץ סדר גודל  25.1.12 2
 מ'. 30-40סמדר. נחל שטוח, רחב, ערוצי זרימה ומדרגות סחף, מעט חצץ ואבנים קטנות, ובעיקר לס וחול. רוחב הפס עם הצמחים החלק העליון של נחל קטורה, מז' לנאות  25.1.12 3
 ס"מ ולס. ערוץ ומדרגות, גיר. 20-70תשתית אבנים גדולות  24.1.12 4
 לס, ערוץ הזרימה עם חצץ גירי.-וליים בהם עיקר הצמחייה: אבני גיר וחולמ'. הש 10מ'. רוחב פס הצמחייה  3-4ערוץ בין גבעות, רוחב ערוץ הזרימה  25.1.12 5
מ' ומדרגות  1. ערוץ זרימה רדוד ברוחב 4-5גודל ערוץ צדדי היורד מדרום לנחל קטורה. הריבוע בחלק העליון של הערוץ במדרגה האמצעית של מצוק ההעתקים. מתחת, במזרח, הר עיט. ערוץ בסדר  25.1.12 6

 לס. -ליו עם ערוצים קטנים נוספים ביניהם. תשתית: אבני גיר וחולסחף בשו
 תשתית אבנית גיר. 24.1.12 7
 ס"מ. גיר. 2מ', והרוב קטנות עד  0.5-1, אבנים: מעט גדולות 3-4ערוץ צדדי סדר  24.1.12 8
 ס"מ ובעיקר חצץ ולס. 20-30מ' ומדרגות נמוכות ביניהם קרוב לשולי הגבעה. תשתית: אבני גיר  0.5-1רוצי זרימה ברוחב . כמה ע3ערוץ צדדי היורד מדרום לנחל קטורה. ערוץ שטוח, רדוד, סדר גודל  25.1.12 9

 ערוץ המקבל מים מעודפי בריכת מאגר בראש הגבעה. 24.1.12 10
 מ'. 6-7מ' וערוצי זרימה. תשתית אבנית, בעיקר גיר ומעט מגמטיים ולס חולי. רוחב הערוץ כולו  0.5ובה מזרחית לכביש הערבה הישן. ליד אנטנות וחורשה נטועה. ערוץ שטוח עם מדרגות בג 14.2.12 1 עברונה

 שוליים חיצוניים של מלחת עברונה. ערוץ ושיפוע מתוך זרימה לכיוון מלחת עברונה. רג דק, גיר ומגמטיים, לס, חול וחרסית אדמה. 14.2.12 2
 גירני ומגמטי. לס וחול.-ת עברונה. ערוצים שטוחים ברג דקחגורה חיצונית של מלח 14.2.12 3
 שטח מישורי עם גבנונים סביב שיחים וערוצים שטוחים. תשתית חולית. 14.2.12 4
 ם.השוליים הקרובים אל המלחה. שטח מישורי עם  שיפוע מתון מזרחה וגבנונים סביב שיחים. תשתית חולית וערוצי זרימה שטוחים ביניה 14.2.12 5
 חגורה חיצונית של מלחת עברונה. מישור משופע במתינות מזרחה עם שקעים וערוצים קטנים. מישור רג של אבני גיר וסלעי יסוד, חול ולס. 14.2.12 6
 שולי מלחת עברונה. חגורת השיטים הקרובה ביותר למלחה. תשתית חול ולס מליח בלי אבנים. 14.2.12 7
 . דרך חוצה את הריבוע.ורג במישור המשופע לכיוון בריכות המלח במלחת עברונה. חצץ ואבנים קטנות, בעיקר גיר ומעט מגמטי. בערוץ: חול עם מעט לס. קטעים מופריםערוצים שטוחים  25.1.12 8
 ס"מ, בעיקר הערוצים חול עם מעט לס. 5-15בגודל  ערוצים קטנים רדודים ומישור רג משופע, עד לברכות המלח בעברונה. רג עשוי אבנים, בעיקר גיר ומעט מגמטי, 25.1.12 9

 חול. חלק מהשטח עבר דיסקוס, כנראה עוברות מתחת תשתיות שונות.- ערוצים שטוחים וקטנים במישור שולי מלחת עברונה. תשתית אבני גיר ומעט מגמטיים עם לס 25.1.12 10
ס"מ. מצב השיטים טוב  20-30מ'. מדרגה בגובה  2-3. תשתית חלוקי גיר וקרקע חרסיתית חווארית. רוחב הערוץ 4-5ל צין. ערוץ מערבי סדר גודל מ' דרומית לכביש לנאות הככר, קרוב לשפך נח 600 8.3.11 1 צין

 מאוד. אין כלל שיטים מתות ומתייבשות.
 לוקי גיר מעטים. מעט ח"ש, בעיקר יפרוק זיפני.שולי ערוץ זרימה משני ומדרגות בשוליו. תשתית: תצורת הלשון, בעיקר חרסית, מעט חול וח 22.3.11 2
מ'. תשתית: תצורת הלשון עם מעט  1-2ותר, רוחבו במרכז נחל צין הענק, כמה מאות מ' לפני שפכו למלחת סדום. ערוץ אחד עם שיטים, והמזרחי יותר בעיקר עם אשל היאור. ערוץ השיטים רדוד בי 22.3.11 3

 יגון הוא שולי ערוץ הזרימה הגדול של נחל צין, ערוץ השיטים וערוצי פזרות נוספים.חלוקי גיר. החלק המזרחי של הפול
 אין כלל שיטים. נחל בינוני בגודלו חתור בתצורת הלשון. 22.3.11 1,2,3 אביה

 ות, הכנסת צינור וכיסוי קרוב לשוליים.מ' מהנחל עבר חפיר 40-מ' צפונית למאגר נאות תמרים. שולי הנחל למרגלות מצוק תצורת הלשון. כ 800 11.4.11 2 הערבה
 נחל קטן, שטוח ורדוד. מישור רג של צור וגיר. בשטח הדיגום של שמרית. 23.3.11 1מז'  סייף

 נחל קטן במישורי רג צורני וגירי. בשטח הדיגום של שמרית. 23.3.11 2מז' 
 הדיגום של שמרית.נחל קטן, שטוח ורדוד במישור רג של צור וגיר. בשטח  23.3.11 3מז' 
 נחל שטוח ורדוד. בשטח הדיגום של שמרית. 23.3.11 3מע' 

ל לה עמוקה ורחבה לעצור זרימת מים לשטח "קוערוץ רדוד רחב. הערוץ הראשי של נחל בתרון, מדרום לגבעות. החלקה תופסת ערוץ זרימה דרומי שמגיע מחסימה ממערב (מזרחית לכביש נחפרה תע 11.4.11 1מז'  בתרון
חת לכביש. גבעות תצורת חצבה מכוסות ברג צורני אמריקה" המתוכנן). רוב השיטים בערוץ זה מתות. בנוסף, הריבוע תופס גם ערוץ צפוני יותר שאינו חסום ע"י התעלה, אך אין לו מעבר מים מת

 בעיקר. דרך עוברת בערוץ.
 מ' בין גבעות תצורת חצבה נמוכות ועליהן רג צורני בעיקר. 40-50ערוץ ברוחב  ערוץ שיש לו מעביר מים חלקי מתחת לסוללה בנויה. 11.4.11 2מז' 
 ניות בעיקר.מזרחית לסוללה גבוהה של כביש הערבה. יש מעביר מים מתחת לסוללה, ולמרות זאת חלק גדול מהשיטים מתות. ערוצים רדודים בין גבעות רג צור 11.4.11 3מז' 

 מ'. תשתית: חול עם חרסיות. 2מע'. רוחב הערוץ -מ' דר' 200-דרומי מתוך השטח המוצע לחקלאות חצבה. מהשפך שלו לנחל משק דרומי וערוץ אל נחל משק  8.3.11 1 משק 
 . תשתית: חצץ דק, גיר וצור עם קרקע בהירה, גרגר דק. ערוצי פזרות ומדרגה ביניהם.6-7ערוץ ראשי סדר גודל  7.3.11 1מע'  שחק

 .6ס"מ. ערוץ סדר גודל  30-50הערוץ הראשי בו עוברת דרך עפר. תשתית: חצץ דק, גיר וצור, וקרקע בהירה גרגר דק. כולל מדרגה של לאורך  7.3.11 2מע' 
 -גון בערוץ הנחל, חלקו במדרגה נמוכה וחלקו הדרומי , שטוח ורחב. דרך עפר עוברת בערוץ הראשי לכיוון עין שחק. בחלק המזרחי של הפוליגון ישנה מחפורת ישנה. רוב הפולי6-7ערוץ סדר גודל  7.3.11 3מע' 

מעורב בקרקע בהירה חצי  ס"מ מעל הערוץ ובה בעיקר צמחי יפרוק המדבר. תשתית הערוץ: חצץ דק מחומר מעורב של גיר וצור. המדרגה הדרומית גם היא קונגלומרט חצץ דק 50-60מדרגה בגובה 
 חולית/גרגר דק.

 אוד עם ערוצים ומדרגות, בין גבעות רג נמוכות ושטוחות. תשתית הנחל: לס וחול עם חצץ, גיר וצור ומעט חלוקים.ערוץ רחב מ 23.3.11 2מז' 
 מצפון לדרך חוצה של שמורת שיזף. ערוצי פזרות עם מדרגות. תשתית: חצץ, גיר וצור, קרקע בהירה עם ריכוז חול גבוה. 7.3.11 3מז' 
 ס"מ. הרוב על רג צור. דרך עפר חוצה את הערוץ. עצי השיטה בחלקם במצב טוב. 10-20מ'. תשתית: חצץ קטן, גיר וצור. קרקע חרסית וחול. מדרגה  1-2ג שטוח מאוד. רוחב הערוץ בר 2ערוץ סדר גודל  8.3.11 4מז' 

 ערוץ צדדי של נחל שיזף. תשתית חולית. הרבה גללי גמלים. הרבה אטדים מתים. 24.5.11 1 שיזף
ס"מ. מעברי הנחל: גבעות מכוסות רג, גיר וצור. דרך בערוץ,  5רוץ ראשי של נחל שיזף, תשתית חולית, מעט חצץ קטן של גיר וצור. נחל רחב ושטוח עם ערוצי זרימה ומדרגות סחף נמוכות של עד ע 24.5.11 2

 מ'. 80-הרבה אטדים מתים. רוחב כ
 מ', עם מדרגות וערוצי פזרות. גבעות קונגלומרט מצידי הנחל. סחף וחלוקי גיר בתשתית הנחל. 80-100חב מאוד שפך נחל אשבורן לנחל נקרות. ערוץ ר 11.4.11 1מע'  נקרות

 חול חרסיתי אדום ומעליו קונגלומרט ורג. -נחל ענק, הריבוע תופס ערוצים ומדרגות. התשתית חולי וחלוקים. הגבעות שמשני צידי הנקרות: תצורת חצבה  11.4.11 4מע' 
 נחל רחב, הריבוע בשולי ערוץ זרימה גדול. תשתית חול וחלוקים מגוונים. 11.4.11 1מז' 

 מ' רוחב. תשתית קירטון, לס וחול. בין מישור רג צורני. בשולי הנחל מחפורות מלאכותיות. השיטים בשולי הערוץ, על מדרגה. 20-30ערוץ גדול ורחב  12.4.11 1מע'  שלהב
 שט זרימה רחב מאוד, תשתית לס, קירטון וחלוקי צור וגיר. הגבעות במרחק, בשולי פשט גיר איאוקני.הפוליגון בפ 12.4.11 2מע' 
 מ' רוחבו, במישור רג צורני כהה. 3-8ערוץ רדוד, קטן וצר,  12.4.11 3מע' 

ס"מ, בעיקר צור  15-30ותר. השיטים בשולי הערוץ הרחב. המדרגות בין הערוצים עם רג של אבנים גדולות מ', שטח רג וערוצים קטנים י 5-8פשט של ערוצי פזרות. הפוליגון כולל ערוץ רדוד ברוחב  12.4.11 1 עמר
 ומעט גיר וחצץ צורני קטן בין גבעות גיר איאוקניות.

 חצץ, גיר וצור.מ'. תשתית  30-50נחל שטוח ורחב, ערוצי פזרות. ערוצי זרימה ומדרגות של חצי מטר מעל ערוץ הזרימה. רוחב הנחל  23.5.11 2
 ס"מ ולס חולי. 20-60מ'. הפוליגון תופס אפיקים רדודים עם מדרגות נמוכות עד חצי מ'. חצץ בעיקר צור ומעט גיר, ואבנים בעיקר גיר ומעט צור, בגודל  60-80אפיק פזרות רחב  24.5.11 3

- שפן
 טבייקה

 .2010שנות הבצורת. חלקם התאוששו מעט בעקבות גשמי  15-ת הנחל: לס וחלוקי גיר וחצץ גירני. הרבה מאוד שיחי רתם המדבר מתים מנחל בגודל בינוני+. עובר בין גבעות איאוקניות. תשתי 22.3.11 1
 בנחל שפן. מעט מאוד חד שנתיים. 1ערוץ רחב בין קירות איאוקן. תשתית כמו מס'  22.3.11 2
3 22.3.11   

 מ' מע' לגשר על נחל פארן בכביש הערבה. 700- סחף. הפוליגון חוצה ערוצים. תשתית: חלוקי גיר ומעט צור וקרקע חול ולס. הפוליגון נמצא כערוצי פזרות ומדרגות  29.5.11 1מע'  פארן
דרגה: חלוקים גירניים וצורניים וקרקע חול ולס. במדרגה נחל ענק, מעט מאוד עצי שיטה. ערוצי פזרות רבים. הפוליגון נמצא במדרגת סחף מעל ערוץ זרימה ראשי, כמעט חשוף מצמחים. על המ 29.5.11 2מע' 

 מ' מערבית לסוללה ושטחי חקלאות. 300ערוצים קטנים. הפוליגון במרחק 
 קע לס וחולמע' לשטחי פארן. רובו נמצא בשטח ערוץ זרימה גדול, עם מדרגות סחף. התשתית: חלוקי גיר ומעט צור וקר-צפ'-מ' צפ' 400-הפוליגון נמצא כ 29.5.11 3מע' 

 מ'. רג צור על קירטון. 0.5-1ערוץ רדוד עם תשתית קירטון ומעט חצץ. כתפי הנחל נמוכות,  30.5.11 2 מנוחה
נחל, עד למרגלות ההרים מצפון ומדרום. אלו הרים מ'. המדרגות נמשכות עם ערוצים קטנים היורדים ל 0.5מ' ובדרומו עד  1-2מ'. בצפונו: מדרגה בגובה  15-20מערב לקיבוץ יהל. רוחב הנחל -מצפון 23.5.11 1 יעלון

 גירניים. תשתית הנחל: חצץ גיר וצור עם לס. מעט משטחי סלע.
 ולס. מ'. מעל הגדה מישור רג (צרור, חצץ). תשתית הנחל: חצץ צור, גיר 0.3-0.5מ', גדה דרומית גובהה  1מ', גדה צפונית גובהה  20צפונית לקיבוץ יהל. רוחב הנחל  23.5.11 2
מ'  1.5-2וללה. בצד הצפוני מדרגת סחף בגובה מז' לקיבוץ יהל. הנחל לפני מעברו מתחת לכביש הערבה במעביר מים, עבר תיעול עם סוללה בחלקו הדרומי. הנחל התחתר במדרגה נוספת מתחת לס- צפ' 23.5.11 3

 מ'. 5-10ר, צור ולס. השיטים נמצאות מעל הסוללה והמדרגה הצפונית, לא בערוץ השטפוני שרוחבו ומדרגת סחף עם ערוץ נוסף בתוכה עד למרגלות הגבעות. תשתית הנחל: חצץ גי
גבעות 
 שחורת

 אה רע.ס"מ (מעט), ובעיקר חצץ מגמטי וגירני. מצב השיטים נר 20-50מ'. גבעות קונגלומרט משני צידיו. תשתית הנחל: אבני גיר מעוגלות בגודל  10-15ערוץ צר ברוחב  30.5.11 1צפ' 
 ס"מ בעיקר גיר. בנחל: חלוקים מעורבים של גיר ומגמטיים. שטח מופר חלקית. 20-50מזרח לאזור התעשיה הצפוני של אילת. ערוץ עם מדרגות סחף. תשתית על מדרגת הסחף: חלוקים בגודל -מצפון 30.5.11 2צפ' 
 תשתית הנחל: חצץ מגמטי בעיקר, ומעט גיר. מ'. 30-40ערוץ נחל בין גבעות מגמטיות, רוחב הערוץ  30.5.11 1דר' 

-מ', הגדות סלעי יסוד. תלול מאוד. תשתית הנחל: אבנים של סלעי יסוד, חצץ סלעי יסוד (ארקוזה). בשנות השישים של המאה ה 10מערב לכיוון נחל רודד. ערוץ ברוחב -ערוץ היורד מהר שחמון מצפון 29.5.11 1 יעל 
הסכר ואחריו. יש במסגרת מחקרים של המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, ולפני הסכר הצטברה שכבת לס. הפרות ולכלוך רב, השפעה גדולה על שיטים לפני  חסמו את מוצא הנחל בסכר, 20

 מ' דרומית לפוליגון יש קבוצת סהרון משולשל. 150דרכים בתוך הפוליגון. הרבה אטדים מתים. 
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  המפורטפירוט ממצאי הדיגום הבוטאני  9.3.2

  מאפייני הצומח  .א

המספר  אנדמיות נדירות שם מדעי  שם הצמח
 האדום

 רמת מופרות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול צורת חיים פולש/גר מוגן

 טבעי בלבד סודני קרקעות מלוחות שנתי-חד      Opophytum forsskalii אהל מגושם

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו קעות מלוחות, רודרלייםקר שנתי-חד      Mesembryanthemum nodiflorum אהל מצוי
 ערבי-סהרו

 בעיקר טבעי

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Aaronsohnia factorovskyi אהרונסוניית פקטורי
 טבעי בלבד סודני מדבר, קרקעות מלוחות, תרמופיליים שיח   Suaeda monoica RP  3.2 ביתי-אוכם חד

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, קרקעות מלוחות שיח-בן    Suaeda asphaltica  EP אוכם מדברי

 בעיקר מופר ערבי-סהרו מדבר, קרקעות מלוחות חיים-שנתי קצר-רב      Suaeda aegyptiaca אוכם מצרי

 בלבד טבעי סודני מדבר, קרקעות מלוחות, תרמופיליים שיח      Suaeda fruticosa אוכם שיחני

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, קרקעות מלוחות שיח-בן   Suaeda vermiculata RR  3.7 אוכם תולעני

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Lavandula coronopifolia אזוביון מדברי
 טבעי בלבד ניסוד -ערבי -סהרו מדבר, תרמופיליים שיח      Lycium shawii אטד ערבי

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים, מדבר-ערבות שיח-בן      Achillea fragrantissima אכילאה ריחנית

 טבעי בלבד ערבי-סהרו חולות שנתי-חד      Paronychia arabica אלמוות ערבי

 בעיקר טבעי וניתיכ-ים שיחים, מדבר, חולות-ערבות שנתי-חד      Emex spinosa אמיך קוצני

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Medicago laciniata אספסת מפוצלת

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים שיחים, מדבר, קרקעות מלוחות, רודרליים-ערבות שנתי-חד      Spergularia diandra אבקנית-אפזרית דו
 ערבי-סהרו

 חצי- חצי

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן     Iphiona scabra RP אפיונה מחוספסת

       עץ  Tamarix sp.    1 אשל ב.מ
 בעיקר טבעי ערבי-סהרו מדבר, קרקעות מלוחות עץ  Tamarix nilotica    1 אשל היאור

 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים עץ  Tamarix aphylla    1 אשל הפרקים

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים, מדבר, קרקעות מלוחות-ערבות שיח-בן      Reaumuria hirtella יראשליל שע

 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Cleome droserifolia עלים- באשן עגול

 בעיבעיקר ט סודני -ערבי -סהרו חולות שיח-בן      Cleome amblyocarpa באשן תלתני

 טבעי בלבד טורני-אירנו שיחים, בתות- מדבר, ערבות שיח-בן      Verbascum fruticulosum בוצין שיחני

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Gastrocotyle hispida בטנונית שעירה
 טבעי בלבד סודני ופילייםמדבר, תרמ שיח-בן      Commicarpus helenae בלוטנית הדורים

 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים שיח     Commicarpus sinuatus R בלוטנית מפורצת

 בעיקר טבעי סודני -ערבי -סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-עשבוני רב      Tricholaena teneriffae דוחן מדברי- בן

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות ישנת-חד      Lasiopogon muscoides ציצית טחבני- בן

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-חד      Bassia eriophora בסיה צמירה

 חצי- חצי ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים, מדבר, חולות, רודרליים-ערבות שנתי-חד      Bassia muricata בסיה שיכנית
 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים שנתי-חד      Oligomeris linifolia רכפה מרצענית-בת

 טבעי בלבד טורני-אירנו שיחים, מדבר-בתות, ערבות שיח-בן      Gypsophila capillaris גבסנית ערבית

 טבעי בלבד ערבי-סהרו קרקעות מלוחות שנתי-חד      Nasturtiopsis coronopifolia גרגריון ערבי

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Trigonella stellata כוכבניתגרגרנית 

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-חד      Notoceras bicorne קרן מדברית- דו

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו חולות שנתי-עשבוני רב      Panicum turgidum דוחן אשון
 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Pergularia tomentosa דמיה לבידה

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Centaurea pallescens דרדר המדבר

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן     Centaurea scoparia RR דרדר המכבד

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-חד     Centaurea sinaica RR דרדר סיני

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר, קרקעות מלוחות-ערבות שנתי-עשבוני רב      Herniaria hemistemon דרכנית מקופחת

 בעיקר מופר טורני-אירנו -תיכוני -ים קרקעות מלוחות, רודרליים שנתי-עשבוני רב      Alhagi graecorum הגה מצויה
 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים שנתי-טפיל, רב      Plicosepalus acaciae הרנוג השיטים

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן     Zygophyllum coccineum R זוגן אדום

 טבעי בלבד ביער-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שיח-בן      Zygophyllum dumosum זוגן השיח

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, קרקעות מלוחות שיח-בן   Zygophyllum album RP  3.7 זוגן לבן

 בעיקר טבעי סודני מדבר, קרקעות מלוחות שנתי-חד      Zygophyllum simplex זוגן פשוט
 י בלבדטבע ערבי-סהרו מדבר, קרקעות מלוחות שיח-בן      Traganum nudatum זיזיים חשופים

 טבעי בלבד ערבי-סהרו חולות שנתי-עשבוני רב     Pennisetum divisum RP נוצה מדוקרן- זיף

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו מחשופים של סלעים קשים, תרמופיליים שנתי-עשבוני רב     Dichanthium foveolatum RR זקנונית הגממות

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים בתות, מחשופים של סלעים קשים שנתי-בעשבוני ר      Hyparrhenia hirta זקנן שעיר
 ערבי-סהרו

 חצי- חצי

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Rumex cyprius חומעה ורודה

 טבעי בלבד ערבי-סהרו חולות שיח-בן      Atractylis carduus חורשף צהוב

 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים שנתי-חד      Aizoon canariense חייעד קנרי

 בעיקר מופר טורני-אירנו -תיכוני -ים רודרליים שנתי-חד      Malva parviflora פרחים-חלמית קטנת

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר, חולות-ערבות שיח-בן    Haloxylon negevensis RP EE חמד הנגב

 טבעי בלבד סודני חולות שיח-בן      Haloxylon salicornicum חמד השיח
 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות חיים-שנתי קצר-רב      Diplotaxis harra טוריים זיפניים

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר שנתי-חד      Diplotaxis acris טוריים מדבריים

 חצי- חצי אזורי טרופי-רב שיחים, מדבר-בתות, ערבות שנתי-בוני רבעש      Cynodon dactylon יבלית מצויה

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו מדבר שנתי-טפיל, רב      Cistanche tubulosa יחנוק המדבר

 טבעי בלבד ערבי-סהרו קרקעות מלוחות שיח      Nitraria retusa ימלוח פגום

בסקר זה טבעי, בצפון  טורני-אירנו בתות, קרקעות מלוחות שיח-בן      Prosopis farcta ינבוט השדה
 בעיקר מופר -הארץ 

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שיח-בן      Anabasis articulata יפרוק המדבר

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו מדבר חיים-שנתי קצר-רב      Anabasis setifera יפרוק זיפני

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו מדבר שנתי-חד      Asteriscus hierochunticus כוכב ננסי

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים חיים-שנתי קצר-רב      Asteriscus graveolens כוכב ריחני
 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר, קרקעות מלוחות-ערבות שנתי-חד      Pteranthus dichotomus כנפן קוצני

 מופר בלבד אזורי טרופי-רב רודרליים שנתי-חד      Chenopodium murale וז האשפותאו- כף

 טבעי בלבד ערבי-סהרו חולות שנתי-חד      Neurada procumbens כפתור החולות

       טפיל      .Cuscuta sp כשות ב.מ
 דטבעי בלב טרופי מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Aerva javanica לובד המדבר

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-חד      Lotononis platycarpa לוטונית מדוקרנת

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-עשבוני רב      Lotus lanuginosus לוטוס מדברי

 חצי- חצי יערב-סהרו חולות, רודרליים שנתי-חד      Launaea mucronata לוניאה מחודדת

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-חד      Launaea angustifolia עלים-לוניאה צרת

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-עשבוני רב      Launaea nudicaulis לוניאה שרועה

 יבעיקר טבע תיכוני-ים בתות שנתי-חד      Misopates orontium לועית קטנה
 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Scrophularia deserti לוענית המדבר

 טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שיח-בן      Scrophularia xanthoglossa לוענית מצויה

 טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד      Plantago afra לחך בלוטי

 טבעי בלבד ערבי-סהרו חולות שנתי-חד      Plantago cylindrica חך גלילניל

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-חד      Plantago amplexicaulis לחך לופת

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Plantago ovata לחך סגלגל
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Plantago coronopus לחך שסוע

 טורני-אירנו
 טבעי בלבד

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-חד      Leysera leyseroides ישומון נימי

 בלבד טבעי טורני-אירנו שיחים-ערבות שיח-בן      Artemisia sieberi לענת המדבר

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן     Artemisia judaica RP לענת יהודה
 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים שיח-בן     Morettia parviflora RR פרחים-מורטיה קטנת

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שיח-בן      Moricandia nitens מוריקה מבריקה

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים חיים-שנתי קצר-רב     Moricandia sinaica RR מוריקת סיני

 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים שנתי-מטפס, רב   Pentatropis nivalis RR  3.2 מחומש לוליני

 טבעי בלבד ערבי-סהרו חולות שנתי-חד      Ifloga spicata מחטנית משובלת

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו מדבר, תרמופיליים, רודרליים שנתי-חד     Atriplex dimorphostegia RR פירות-וח שנוימל
 חצי- חצי ערבי-סהרו -טורני -אירנו מדבר, קרקעות מלוחות, רודרליים שיח-בן      Atriplex leucoclada מלוח מלבין

 מופר בלבד אוסטרלי מדבר, רודרליים שנתי-חד Atriplex holocarpa     1 מלוח ספוגי

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו -תיכוני -ים קרקעות מלוחות שיח      Atriplex halimus מלוח קיפח
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המספר  אנדמיות נדירות שם מדעי  שם הצמח
 האדום

 רמת מופרות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול צורת חיים פולש/גר מוגן

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים, מדבר, קרקעות מלוחות-ערבות שיח-בן      Salsola vermiculata מלחית אשונה

 בעיקר טבעי סודני -ערבי -סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Salsola gaetula מלחית הערבה

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו שיחים, מדבר, קרקעות מלוחות-ערבות שנתי-חד      Salsola inermis מלחית חומה

 בעיקר מופר סודני מדבר, תרמופיליים, רודרליים שיח      Salsola imbricata מלחית מבאישה

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו מדבר, קרקעות מלוחות, תרמופיליים שיח-בן      Salsola cyclophylla מסורגתמלחית 

 טבעי בלבד ערבי-סהרו קרקעות מלוחות שיח-בן      Salsola tetrandra מלחית קשקשית
 בלבדטבעי  ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שיח-בן      Agathophora alopecuroides מתלולן הערבות

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Stipa capensis מלעניאל מצוי

 טבעי בלבד ערבי-סהרו חולות שנתי-עשבוני רב      Stipagrostis raddiana שער-מלענן יפה

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו חולות שנתי-עשבוני רב      Stipagrostis obtusa מלענן קהה

 טבעי בלבד ערבי-סהרו חולות שנתי-עשבוני רב      Stipagrostis ciliata מלענן ריסני

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-עשבוני רב      Stipagrostis hirtigluma גלומה- מלענן שעיר
 טבעי בלבד ערבי-סהרו ברשיחים, מד-ערבות שנתי-חד      Matthiola livida מנתור המדבר

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו חולות, מדבר, תרמופיליים שנתי-עשבוני רב     Lasiurus scindicus RP מצמרת שעירה

 טבעי בלבד ערבי-סהרו קרקעות מלוחות שנתי-עשבוני רב      Erodium glaucophyllum חסידה קירח-מקור

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Erodium touchyanum חסידה מדברי-מקור

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו קרקעות מלוחות שנתי-חד      Erodium oxyrhynchum חסידה מלבין-מקור
 טבעי בלבד תיכוני-ים חולות שנתי-חד      Erodium laciniatum חסידה מפוצל-מקור

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Salvia aegyptiaca מרווה מצרית

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -תיכוני -ים שיחים-ערבות שיח-בן      Salvia lanigera מרווה צמירה

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Anvillea garcinii מרית (אנוויליאה) מדברית

 טבעי בלבד טורני-אירנו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Picris longirostris מררית דמשקאית

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו -תיכוני -ים שיחים, מדבר-בתות, ערבות שנתי-חד      Crepis sancta קרנית-ניסנית דו
 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-חד      Senecio flavus סביון צהוב

 טבעי בלבד סודני מדבר, מחשופים של סלעים קשים, תרמופיליים שנתי-מטפס, רב     Cocculus pendulus RP סהרון משתלשל

 טבעי בלבד ערבי-סהרו חולות, תרמופיליים שנתי-חד      Savignya parviflora סוויניה עדינה

 בדטבעי בל ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים חיים-שנתי קצר-רב      Zilla spinosa סילון קוצני

 טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים קרקעות מלוחות שנתי-עשבוני רב      Juncus maritimus סמר ימי

 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים שיח-בן     Senna italica R סנא מדברי
 בעי בלבדט ערבי-סהרו שיחים, מדבר, קרקעות מלוחות-ערבות שיח-בן  Limonium pruinosum    1 עדעד מאובק

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Heliotropium bacciferum עקרב גלוני- עוקץ

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Heliotropium arbainense עקרב מדברי- עוקץ

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Asphodelus tenuifolius עלים- עירית צרת

 טבעי בלבד ערבי-סהרו תרמופיליים שנתי-חד      Echium rauwolfii עכנאי זיפני

       טפיל      .Orobanche sp עלקת ב.מ
 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Kickxia acerbiana עפעפית אשונה

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Kickxia spartioides פרחים- עפעפית גדולת

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שיח-בן      Kickxia floribunda פרחים-עפעפית רבת

 טבעי בלבד ביער-סהרו שיחים, מדבר, מחשופים של סלעים קשים-ערבות שיח-בן      Gymnocarpos decander ערטל מדברי

       שיח-בן      .Fagonia sp פגוניה ב.מ
 טבעי בלבד ערבי-סהרו חולות חיים-שנתי קצר-רב      Fagonia glutinosa פגוניה דביקה

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, חולות שיח-בן      Fagonia arabica פגוניה ערבית

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים חיים-נתי קצרש-רב      Fagonia bruguierei פרחים- פגוניה קטנת

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שיח-בן      Fagonia mollis פגוניה רכה

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Forsskaolea tenacissima פורסקלאה שבירה

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר שיח-בן      Haplophyllum tuberculatum פיגמית מגובששת
 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Filago desertorum פילגון מדברי

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו חולות, מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Polycarpaea robbairea פריינית קירחת

 טבעי בלבד סודני חולות, תרמופיליים שיח-בן      Polycarpaea repens ועהפריינית שר

 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Farsetia aegyptia פרסטיה מצרית

 בעיקר טבעי סודני -ערבי -סהרו מדבר, תרמופיליים חיים-שנתי קצר-רב      Pulicaria incisa פרעושית גלונית

 חצי- חצי סודני -ערבי -סהרו שיחים, מדבר, רודרליים-ערבות שיח-בן      Pulicaria undulata מסולסלתפרעושית 
 טבעי בלבד טורני-אירנו חולות שיח  Haloxylon persicum    1 עציון פרסי (פרקרק)

 בעיקר טבעי טורני-אירנו - תיכוני-ים שיחים, מדבר-בתות, ערבות שנתי-חד      Calendula arvensis חתול מצויות- ציפורני

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר שנתי-חד     Calendula tripterocarpa R חתול מכונפות- ציפורני

 בעיקר טבעי סודני שיחים, מדבר-ערבות שנתי-עשבוני רב      Silene linearis ציפורנית דקיקה

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו מחשופים של סלעים קשים שיח      Capparis aegyptia צלף מצרי

 טבעי בלבד סודני מחשופים של סלעים קשים שיח      Capparis sinaica צלף סחוסי
 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים חיים-שנתי קצר-רב      Trichodesma africana צמרורה אפריקנית

 טבעי בלבד ערבי-סהרו בר, תרמופילייםמד שיח-בן      Astragalus dactylocarpus קדד הסיף

 טבעי בלבד טורני-אירנו שיחים, מדבר-ערבות שיח-בן      Astragalus spinosus קדד משולחף

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן   Astragalus sieberi RR  3.2 קדד סיבר

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו יחים, מדברש-ערבות שנתי-חד      Astragalus tribuloides קדד קוטבי

 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים חיים-שנתי קצר-רב      Tribulus bimucronatus זיזי- קוטב דו
 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים-ערבות שיח-בן      Deverra tortuosa קזוח עקום

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר-בותער שיח-בן      Deverra triradiata קרני-קזוח תלת

 טבעי בלבד ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Anthemis melampodina קחוון הנגב

 בעיקר טבעי אזורי טרופי-רב קרקעות מלוחות שנתי-עשבוני רב      Phragmites australis קנה מצוי

שיחים, מדבר, מחשופים של סלעים -בתות, ערבות שנתי-רבעשבוני       Echinops polyceras קיפודן בלאנש
 קשים

 בעיקר טבעי טורני-אירנו

 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Crotalaria aegyptiaca קרוטלריה מצרית

 בדטבעי בל ערבי-סהרו שיחים, מדבר, חולות-ערבות שנתי-חד     Sclerocephalus arabicus RP גולה ערבי- רב

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו בתות, מדבר חיים-שנתי קצר-רב      Blepharis attenuata ריסן דק

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שנתי-חד      Reseda stenostachya שיבולת-רכפה דקת
 טבעי בלבד ערבי-סהרו קרקעות מלוחות שיחים, מדבר,-ערבות חיים-שנתי קצר-רב      Reseda muricata רכפה מגובששת

 בעיקר טבעי אפריקני-סודני מדבר, תרמופיליים שיח      Ochradenus baccatus רכפתן מדברי

 טבעי בלבד ערבי-סהרו חולות, מדבר שיח  Retama raetam    1 רותם המדבר

 טבעי בלבד ערבי-הרוס -טורני -אירנו מדבר, חולות שיח  Calligonum comosum    1 שבטוט מצויץ

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים-ערבות שנתי-עשבוני רב      Peganum harmala שבר לבן

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר שנתי-חד      Anastatica hierochuntica יריחו אמיתית- שושנת
בתי גידול לחים, צומח עשבוני שיחים, מדבר, -ערבות עץ  Ziziphus spina-christi    1 שיזף מצוי

 תיכוני, תרמופיליים-ים
 בעיקר טבעי סודני

 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים עץ  Acacia tortilis    1 שיטה סוככנית

 טבעי בלבד סודני מדבר, תרמופיליים עץ  Acacia raddiana    1 שיטה סלילנית

 טבעי בלבד אפריקני-סודני רמופילייםמדבר, ת עץ  Acacia pachyceras    1 שיטת הנגב
 בעיקר מופר אוסטרלי רודרליים עץ Acacia salicina     1 הערבה-שיטת עלי

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים חיים-שנתי קצר-רב      Hyoscyamus desertorum שיכרון מדברי

 בעיקר טבעי טורני-אירנו ילייםמדבר, תרמופ שנתי-חד      Hyoscyamus pusillus שיכרון פעוט

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Erucaria rostrata שלח הערבות

 טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר, תרמופיליים שיח-בן      Helianthemum sancti-antonii שמשון המדבר

 טבעי בלבד סודני -ערבי -סהרו ילייםמדבר, תרמופ שיח-בן      Helianthemum lippii שמשון ליפי
 טבעי בלבד ערבי-סהרו קרקעות מלוחות שיח-בן     Seidlitzia rosmarinus R שנהבית הרוזמרין

 טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Schismus arabicus שסיע ערבי

 טבעי בלבד סודני ר, תרמופילייםמדב שיח      Ephedra ciliata שרביטן הערבה

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו חולות, מחשופים של סלעים קשים שיח      Ephedra aphylla שרביטן ריסני

 בעיקר טבעי סודני שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Caylusea hexagyna ששן מאפיר
 מופר ערבי-סהרו -תיכוני -ים , מדבר, רודרלייםשיחים-ערבות שנתי-חד      Sisymbrium erysimoides תודרה מעובה

 טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים שיחים, מדבר-ערבות שנתי-חד      Reichardia tingitana תמריר מרוקני
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מז' 
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מע'  1
1 
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1 2 

          X      X     X                                         אהל מגושם
          X         X                                           הל מצויא

  X  X      X            X X X   X X X X X X X X   X X  X X                     אהרונסוניית פקטורי
                   1 מחוץ                                          ביתי-אוכם חד

                                                              מדבריאוכם 
                   X                                X X          אוכם מצרי

                   בשולי הערוץ) 2( 24 1 12                                         אוכם שיחני
                         7                                     אוכם תולעני

     3 2 1 1                         1   מחוץ                     3  1 1  אזוביון מדברי
 34 37 1 34 69 83 44 21 60 15 51 19 154 46 56 57   8  18 35 24 11  14 12 3 6 6 5 3 45 1 24 148 42 4 237 50 32 3  80 74    6   4 4 28 49 37 67 65 6 6 16 אטד ערבי

                                                              אכילאה ריחנית
                                                              אלמוות ערבי

         X  X                              X                     אמיך קוצני
                                                              אספסת מפוצלת

                                         X                     אבקנית-אפזרית דו
                       2 4     1  6                               אפיונה מחוספסת

                      1      1                                  של ב.מא
    X +             6 שולי הערוץב  39 27                         1 8  10   7 כיסוי 70%  2 19  16 1  8  אשל היאור

                                                              אשל הפרקים
                                         5 1  55 11 44 29 48 34 80 560 1     1 12    אשליל שעיר

                                   1  2                         עלים-באשן עגול
                                                              באשן תלתני

                                               1  1             יחניבוצין ש
         X  X                              X                     בטנונית שעירה

     34 1  1 1                                           1          בלוטנית הדורים
  2                                  3        1   3  7             בלוטנית מפורצת

                                145                              דוחן מדברי- בן
                                                              ציצית טחבני- בן

  X                 X                                           בסיה צמירה
      X X                       X X X        X     X                 בסיה שיכנית

                                                              רכפה מרצענית-בת
 2     4                          5   3 4   2 2      1 1  3 1 3      1     גבסנית ערבית

                    X                                          גרגריון ערבי
  X                          X X     X   X X  X X                     גרגרנית כוכבנית

   X         X  X                                                קרן מדברית- דו
 6 23  1                   1 1    3 2 3 3              15          6  1     דוחן אשון

              1                      2              1            דמיה לבידה
 X          X   X  X                  X    X X X X X X X X X  X  X X X X X        דרדר המדבר
                                                              דרדר המכבד

                                                              דרדר סיני
                    1                                          דרכנית מקופחת

                                                    10          הגה מצויה
 2 1  1 2 1  1           בשולי הערוץ 1 1  6 5 6 5 4   1  1                     3 1       1 5 הרנוג השיטים

                      2                                        זוגן אדום
 X            83   X  72 124  5 4  30 70 24 21 15 2   1 4    1     10  88 141 3 26 3 107 8  3 1 1 9 27 14 75   2 זוגן השיח

                         7  295 74                                  זוגן לבן
 X X X X X  X X   X  X X X X X   X             X   X   X   X X    X  X X X           זוגן פשוט

  2            1        34 9 1 82 2 53 27 19 75 15  1      2  2   3         17         זיזיים חשופים
 1     3 2 1               1                                16 2 1     נוצה מדוקרן-זיף

                                                              זקנונית הגממות
                                77                              זקנן שעיר

     X X     X X X X             X   X  X X X  X  X X X X                     חומעה ורודה
 1 36 1      4                                                 1    חורשף צהוב
           X                      X  X  X X          X        X   X   חייעד קנרי

    X  X                     X  X   X  X  X X X X  X X X X                  פרחים-חלמית קטנת
                                          1  3  2  1  14            חמד הנגב

 126 145 4 8 84 72 112 56   3 5 11 15  1   1  13 20 9 3 1 10 55 52 60 162 143 21 1 2 5  3 14    15 1 99 42 3 39 38 19 41 22  39 6 13 44 17 5 18 16 7 חמד השיח
 X    X   X   X   X X  X X  X                          X  X X X X X  X X X X X X X X טוריים זיפניים

                     X X   X  X X X X X X            X                  טוריים מדבריים
                                גוש ענק                              יבלית מצויה

                                            X        X          יחנוק המדבר
         32 11               114  21 97 3                       23 23 1 7   5    ימלוח פגום

                                                    32          ינבוט השדה
 92 169 8 17 41 67 22 1 100 84 121 58 42 66 190 132      1 1    6 2  2 8 42 60 4 5 105 31 9 214 117 202 18 5 72 81 5 82 13 75 2  4 17 127 64 85 18 152  14 17 יפרוק המדבר

 X         1 X   X      X X   X X X X   X X   X       X X X         X         X יפרוק זיפני
                                                              כוכב ננסי

   X X X X X X  X   X X X X X X X X X X X  X  X X X  X X                 X         X X  2 כוכב ריחני
          X  X  X                                                כנפן קוצני

     X  X   X       X    X                                         אווז האשפות-כף
  X                                                            כפתור החולות

                                        X                      כשות ב.מ
              1                                                לובד המדבר

           X                                                   לוטונית מדוקרנת
                                              6 1 4 5 12 25           לוטוס מדברי

 X                                   X X       X X                 לוניאה מחודדת
      X     X X    X  X  X                                          עלים-לוניאה צרת

     2    3 1 4                                                   לוניאה שרועה
                                                              לועית קטנה

                                                              לוענית המדבר
                                                              הלוענית מצוי

                                                              לחך בלוטי
 X X                                                            לחך גלילני
         X  X                              X                     לחך לופת

   X  X X             X  X X      X            X X X   X X X X X X X X X X X X  X    לחך סגלגל
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                                       X  X                     לחך שסוע
                                                              ישומון נימי

                                                              לענת המדבר
                                                              לענת יהודה

                                                              פרחים-מורטיה קטנת
                                       1  2 4  38 51 7 2 14  183 278           מוריקה מבריקה

                                                              מוריקת סיני
                                                    -+12   1       מחומש לוליני

         X    X X X                              X                 מחטנית משובלת
                     X                                         פירות- מלוח שנוי

 1   1  1 1 1  2 4      +   1 2           68  1 20 6 3 6 25  82 1          16  7 2 6 3  3  5 מלוח מלבין
  X                                X        X                    מלוח ספוגי
        X +  2    1   1 בשולי הערוץ) 5( 10 15 1           1          7  13  24 1 22  134 110 5   1     6 1 מלוח קיפח

                                                              מלחית אשונה
             X     1 בשולי הערוץ) 27( 72 16 193 31 130 100 17 12  1  1 41                               הערבה מלחית

                                         X                     מלחית חומה
         18 8 1      +               22 1  18  1 6 2  12 1  3        12 1 26        מלחית מבאישה
 1 1  1 2 17 4      7 18 39 6   10  36 2 97 70 68 193 17 28 239 64 11 12 2 1   1 5  1  18 14 2  4  2  6    8 1 1 9 2  2 6 מלחית מסורגת

                           6 14    6         32                     מלחית קשקשית
                       1                                       מתלולן הערבות

 X  X  X     X X X X                       X X X  X X X X    X  X  X           מלעניאל מצוי
                                                              שער-מלענן יפה

  10                                           12                 מלענן קהה
                                            8 11                 מלענן ריסני
                                                              גלומה- מלענן שעיר

       X                                                       מנתור המדבר
         2                              1     3 31          1   22    מצמרת שעירה

                                  X                            חסידה קירח- מקור
   X  X X  X    X X X  X                                              חסידה מדברי- מקור
   X X     X                                                     חסידה מלבין- מקור
      X X  X                                                     חסידה מפוצל- מקור

     4      1 1    1                                              מרווה מצרית
                                             1                 מרווה צמירה

       X    1 1 5 1                      2 5  2  6    10 1 1   2 3   1    1 1 7 2 מרית (אנוויליאה) מדברית
                                                              מררית דמשקאית

                                                              קרנית-ניסנית דו
                                                              סביון צהוב

 1                                 1 מחוץ) 4(+ 5 מחוץ 5 1                        סהרון משתלשל
                                                              ה עדינהסוויני

 X X X  X X X X  X X X X  X X  X  X X X X X X X X X X X            X   X   X X X X X 6 349 178 60-70 X 323 9 X X סילון קוצני
                                                    12          סמר ימי

                                                              סנא מדברי
                                                              עדעד מאובק

        1                                     2                 עקרב גלוני-עוקץ
        1                        2 2  4  1             3 1           עקרב מדברי-עוקץ

 X             X X X                                              עלים- עירית צרת
   X   X              X                          X  X X X  X    X  X    עכנאי זיפני

             X                                                 עלקת ב.מ
     X                      1   2 1  2              3 1  1          1  עפעפית אשונה
     17 4 4 4     5 2                                 2  1      1    3 6 4 פרחים-עפעפית גדולת

                                             1  1  5             פרחים-עפעפית רבת
   1  5 13 11 13 2  1  7 2 2 1     4     1 1  20 2  3 6   1 1     2  4 56  3 4 4 54 3 6  15 6 12 34 1 5 2 2 ערטל מדברי

                           1                                   פגוניה ב.מ
 X X  15 X X   הרבה X  X X                                                 פגוניה דביקה
 49   12 7            +   4 2   2    21    34 2 6 44 7 45 38 1  1   40 2 3 44 2 39   32  74 4  34   1 2 פגוניה ערבית
   X                    X X   1  X       *            12 2 11       7     פרחים-פגוניה קטנת

      3 3 5 1 1 1  4  16 128    1 3   2       2  85 2 30 17 41 6 4 50 130 3  14 19 35 132 26 208 114 922 4  1   17 10 2 3 6 פגוניה רכה
       1                                                       פורסקלאה שבירה
 1 1                              1 1        1   2 15 2   1 1            פיגמית מגובששת

                                       X  X                     פילגון מדברי
     15 1       65 2 1 2 +                                             פריינית קירחת
  1                                                            פריינית שרועה
 1                    3                 1      2 2  2 1 5 44 15 13  1 1       פרסטיה מצרית
 X X X X X X X X  X  X X X X X X X  X X X X  X  X X X             X    X  X X X X X 8 146 150 260 X 80 41  X פרעושית גלונית

                                             X                 פרעושית מסולסלת
                 +                              1               עציון פרסי (פרקרק)

     X  X    X   X   X    X                                         חתול מצויות-ציפורני
          X                                                    חתול מכונפות-ציפורני

                                1 1 2  2   4  1                     ציפורנית דקיקה
                                8 1 2    8         1 2  1            צלף מצרי

                                                              ף סחוסיצל
 2   3 22 6 1 1   4   3                  1                              צמרורה אפריקנית

     2                                                  1       קדד הסיף
                                             3                 קדד משולחף

                                                              קדד סיבר
   X           X                                                קדד קוטבי

   2                                                           זיזי-קוטב דו
                                3                              קזוח עקום
                                4               1  2 22 7           קרני- קזוח תלת

  X X X X  X  X  X  X X                                                קחוון הנגב
                                             2                 צויקנה מ

 3 1  1  10 3 1 3                       1       1  1 1  1 22  2  4 1 1 1  8 3 2      קיפודן בלאנש
 5    3        2                        9                 1  1   1 4  קרוטלריה מצרית

         X                                                     ה ערביגול-רב
 X X X X   X 3 X X X X X           *            מחוץ    X X X  X X X X         X    X X ריסן דק

                                X X X X X         X X X X X X X           שיבולת-רכפה דקת
                                              10  24  12 20           רכפה מגובששת



   

     - 226 -

 שיזף שחק משק בתרון סייף נחל הערבה אביה צין עברונה קטורה צופר גדרון 

מז'  2 1,2,3 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שם הצמח
1 

מז' 
2 

מז' 
3 

מע' 
3 

מז' 
1 

מז' 
2 

מז' 
3 

מע'  1
1 

מע' 
2 

מז'  3מע' 
2 

מז' 
3 

מז' 
4 

1 2 

 1   1  9 4 2 3 1 8  1  1 1 +   3 3  11 1 1 4 3 3 1 21 8 30 14 1 7 9 17 8  2 6 4 1 2 4 8 20 8 7 10 17 10  6 13  3  12 9 4 רכפתן מדברי
                                1    3  מת 1 16 5 6   4 27  33  5 6 4 1     1  1  1 רותם המדבר

 3 6  1     1                54 1 26 8 13 18 3                       4 7       שבטוט מצויץ
                                                              שבר לבן

   X   X                   X               X  X         X X      X    יריחו אמיתית-שושנת
    1                                                          שיזף מצוי

 X X   X X X     X           X     X X X X X X X X X X X  X   X X X X X X X X  X 1 X  X X X מחוץ   שיטה סוככנית
 X X X X X X X X X X X X X  X  X X X  X X X X 1   X  X X X X X  X X X 1 X X X X X נטועותX X X X X X X X X X X X X X X X 2 שיטה סלילנית

                                       X  X                     שיטת הנגב
                        1                                      הערבה-שיטת עלי

                                   X            X  X X  X   X  X    X שיכרון מדברי
         X                                                     שיכרון פעוט
 X X X X X  X       X X   X X X X X  X   X           X X X   X X X X X X X X X  X X X X X X    שלח הערבות

                                                 2 4 3           שמשון המדבר
  7                                           16              1  1 שמשון ליפי

                   בשולי הערוץ) 92( 104  1 1  1                                      שנהבית הרוזמרין
   X X                  X  X        X  X   X   X                      שסיע ערבי

                                                              שרביטן הערבה
     3 1     1  +        3               6   2 13 6   5 3  1  2 1 4 1   1      1 שרביטן ריסני

                                         X                     ששן מאפיר
                   X  X                                         תודרה מעובה

   X     X X   X X    X  X                                           תמריר מרוקני

  

 יעל גבעות שחורת יעלון מנוחה פארן טבייקה-שפן עמר שלהב נקרות  
 1 1דר'  2צפ'  1צפ'  3 2 1 2 3מע'  2מע'  1מע'  3 2 1 3 2 1 3מע'  2מע'  1מע'  1מז'  4מע'  1מע'  שם הצמח

                                               אהל מגושם

                                               אהל מצוי

                     X     X     X X X       X אהרונסוניית פקטורי

                                               ביתי-אוכם חד

               2                               אוכם מדברי

               X     X                         אוכם מצרי

                                               יחניאוכם ש

                                               אוכם תולעני

 1       2 2       1         1 2               אזוביון מדברי

 1   18 19 5   1 14 2 1 1     2 18 30 29 64 15 29       אטד ערבי

         2 4     1                             אכילאה ריחנית

                     1                         אלמוות ערבי

                 X                         X   אמיך קוצני

                                   X           אספסת מפוצלת

                                               אבקנית-אפזרית דו

 1 5 4                                         אפיונה מחוספסת

                                               אשל ב.מ

           1 5 19 14 3 37 2 3 7 1       1 1 3   8 אשל היאור

                     1                   3     אשל הפרקים

         2 2 1 35 2   2   3 11         14 14     10 אשליל שעיר

                 1                             עלים-באשן עגול

                 3                             באשן תלתני

                       3 4 3                   בוצין שיחני

                                   X           שעירהבטנונית 

                                               בלוטנית הדורים

                       2 3                     בלוטנית מפורצת

                                               דוחן מדברי- בן

                                       X       ציצית טחבני- בן

                                       X       בסיה צמירה

               X X   X         X           X   בסיה שיכנית

                                           X   רכפה מרצענית-בת

         4 8 10 1       1 3 9 1       3       1 גבסנית ערבית

                                               גרגריון ערבי

           X   X   X                 X X   X   גרגרנית כוכבנית

                               X               קרן מדברית- דו

 2   6 8                                       דוחן אשון

       1 2   2                                 דמיה לבידה

             X X   X X   X X X       2   X   X דרדר המדבר

                 1                             דרדר המכבד

 X   X X                                       דרדר סיני

                                               חתדרכנית מקופ

                                               הגה מצויה

 2                     7     3 3 1     1 1     הרנוג השיטים

                                               זוגן אדום

               7       2 2 8     8   10 2     2 זוגן השיח

                                               זוגן לבן

   X X X X X           X X X X X X X X         זוגן פשוט

               27     2                         זיזיים חשופים

                     1                         נוצה מדוקרן-זיף

       1                                       זקנונית הגממות

                                               זקנן שעיר

 X     X   X X X X           X               X חומעה ורודה

                                   7           חורשף צהוב

 X X X                         X   X X         חייעד קנרי

                 X   X X X X X X       X   X   פרחים-חלמית קטנת

                                               חמד הנגב

 5 12 47 23       25 4 110 22 37 29 15     1   97 3 15 8 48 חמד השיח

     X X   X X X X X X X X X X X X X         X טוריים זיפניים

 X                     X   X X   X   X   X X   טוריים מדבריים
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 1 1דר'  2צפ'  1צפ'  3 2 1 2 3מע'  2מע'  1מע'  3 2 1 3 2 1 3מע'  2מע'  1מע'  1מז'  4מע'  1מע'  שם הצמח

                                               יבלית מצויה

                                               יחנוק המדבר

                                               ימלוח פגום

                                               ינבוט השדה

 16   8 87 8     59 1     58 35 5 12 15 77 110 39 8     1 יפרוק המדבר

         X   X X X X                           יפרוק זיפני

                                         X     כוכב ננסי

 X     X X X X X X 8 X X X X X   X X X X X   X כוכב ריחני

                             X X   X X X       כנפן קוצני

                                               אווז האשפות-כף

                                               כפתור החולות

                                               מכשות ב.

                                               לובד המדבר

   X                                           לוטונית מדוקרנת

         18 13 14 1         5 5           2   1 1 לוטוס מדברי

       X   X   X X X         X X X X       X   לוניאה מחודדת

                               X   X   X X X   עלים-לוניאה צרת

               1         2         8           לוניאה שרועה

                               X               לועית קטנה

         9 18 37   1           4 4     7 13       לוענית המדבר

                           +                   לוענית מצויה

                                   X           לחך בלוטי

                     X                         לחך גלילני

       X   X   X                       X       לחך לופת

     X       X X X   X           X X X       X לחך סגלגל

                                   X           לחך שסוע

                             X     X           ישומון נימי

                   1 1                         לענת המדבר

                 11 14 27                         לענת יהודה

   3                                           פרחים-מורטיה קטנת

         3 9 22 121 6 2 5     1         1   2   1 מוריקה מבריקה

                                     4 2       מוריקת סיני

                                               מחומש לוליני

                                               מחטנית משובלת

                                               פירות- מלוח שנוי

         14 19 45 44 30 11 39     2 1   3   13 10 3 1 7 מלוח מלבין

                                               מלוח ספוגי

         1   1 63 19 4 14           1   1 4   1 16 מלוח קיפח

               1     2                         מלחית אשונה

     16         4   1 4     1                   מלחית הערבה

                 X                             מלחית חומה

         95 3   4   1                   8       מלחית מבאישה

         7   3 15 8 35 58   2 1       2 12       10 מלחית מסורגת

               61                               מלחית קשקשית

               2                               מתלולן הערבות

                         X   X X X X X X       ל מצוימלעניא

   X                                           שער-מלענן יפה

                                               מלענן קהה

                                               מלענן ריסני

   X                                           גלומה- מלענן שעיר

                               X   X   X       מנתור המדבר

       14                                       מצמרת שעירה

                                               חסידה קירח- מקור

                             X   X X           חסידה מדברי- מקור

       X X X X   X                     X       חסידה מלבין- מקור

                 X   X     X               X   חסידה מפוצל- מקור

                                   25           מרווה מצרית

                     1                         מרווה צמירה

         40 116 151 6 2 1 3   1   17 31   18 10 46     11 מרית (אנוויליאה) מדברית

                                   X           מררית דמשקאית

                                   X           קרנית-ניסנית דו

                               X   X X X       סביון צהוב

                                               סהרון משתלשל

                                 X         X   סוויניה עדינה

 X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X סילון קוצני

                                               סמר ימי

   4                                           סנא מדברי

               1                               עדעד מאובק

                   1                       1   עקרב גלוני-עוקץ

         27 7 17         1   10         1 4     3 עקרב מדברי-עוקץ

 X         X X X           X         X X X X   עלים- צרת עירית

   X                 X         X X X           עכנאי זיפני
                                               עלקת ב.מ

                       4 19 20 11 4     21 39     14 עפעפית אשונה

   1     20 15 23   1       1 4 10 8 1   6 10   1 5 פרחים-עפעפית גדולת

         4 8 11       1     1           1 1     פרחים-עפעפית רבת

 1     1 2 2 7 28 3   2 4 2 3 6 3   17 10   1 1 5 ערטל מדברי
                                               פגוניה ב.מ

                                   X   X       פגוניה דביקה

 18       27 19 14 60 18 28 31 4 5 29 2 13 2     7 5 1 9 פגוניה ערבית

 X X 2           1                 37   1   2   פרחים-פגוניה קטנת

 1 316 366 220 156 529 684 38 9 3 27 95 450 1080 18 19 5   339 345 3 4 80 פגוניה רכה

 X   X 15                 1 2 3 1     3 4       פורסקלאה שבירה

         2   1 1         1 1       4           פיגמית מגובששת

                                   X           פילגון מדברי

   1                     2 3       1   4     6 פריינית קירחת

                                               נית שרועהפריי

 2     1 1   4 1           1               1   פרסטיה מצרית
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 יעל גבעות שחורת יעלון מנוחה פארן טבייקה-שפן עמר שלהב נקרות  
 1 1דר'  2צפ'  1צפ'  3 2 1 2 3מע'  2מע'  1מע'  3 2 1 3 2 1 3מע'  2מע'  1מע'  1מז'  4מע'  1מע'  שם הצמח

 X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X פרעושית גלונית

 1                 4 2                         פרעושית מסולסלת

                         1                     קרק)עציון פרסי (פר

                                               חתול מצויות-ציפורני

                             X X   X           חתול מכונפות-ציפורני

                                     2 12     2 ציפורנית דקיקה

         2   2                                 ריצלף מצ

     1                                         צלף סחוסי

 5 2 2   24 44 24         5 4 1 2 1     1 1       צמרורה אפריקנית

                                               קדד הסיף

                                               קדד משולחף

   1                                           קדד סיבר

                                   X           קדד קוטבי

                                               זיזי-קוטב דו

                                               קזוח עקום

         19 10 18 5 3 1 3   2                     קרני- קזוח תלת

                             X     X X X X X X קחוון הנגב

                                               קנה מצוי

         3 1 4 5       1 7 3           1     1 קיפודן בלאנש

   1     109 49 77         2 2 4   1   1   1       תקרוטלריה מצרי

                                               גולה ערבי-רב

 X     X X X X X X X X X             X X X X X ריסן דק

 X X X X X         X X X     X X X           X שיבולת-רכפה דקת

                                               רכפה מגובששת

 2 1     122 139 268 21 9 4 18 6 21 37 18 61 13   3 22 6 8 17 רכפתן מדברי
               15 1 1   2 15 20   1     2 3       רותם המדבר

                                         3     שבטוט מצויץ

                 1   2                         שבר לבן

   X X                                         יריחו אמיתית-שושנת

                                               שיזף מצוי

 X X                           X X X X         שיטה סוככנית

 X X X X X X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X שיטה סלילנית

               X     X                         שיטת הנגב

         1                                     הערבה-שיטת עלי

         X     X X         X X X         X X X שיכרון מדברי

                                               שיכרון פעוט

     X       X X X X X X X   X X X   X       X הערבות שלח

                                               שמשון המדבר

             1   2           1   1 80         1 שמשון ליפי

                                               שנהבית הרוזמרין

                                               שסיע ערבי

 3     2                                       שרביטן הערבה

                     1     1     1 3   2 1     שרביטן ריסני

                   X                           ששן מאפיר

                                               תודרה מעובה

                               X   X   X X X   תמריר מרוקני

  

  


