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 1רקע
 1.1מטרות הסקר
יצירת מסד נתונים כרקע לתכנית אב ותכנית אב לממשק יערני.
עריכת סקר אקולוגי לזיהוי ערכי טבע ונוף ויעוץ אקולוגי למתכנני יער שחריה.

 1.2גבולות הסקר
גבולות הסקר כוללים  30קילומטרים מרובעים ומחולקים ע"פ מפת קק"ל ל 128-פוליגונים של יער
שחריה וגוברין (מפה  .)1תחום האזור בחלקו מתפתל בגבולות טבעיים (לדוגמה לאורך נחלים)
ולעיתים אינו מובהק גיאוגרפית (לאורך דרך עפר קיימת שחוצה יחידות נוף) .אזור הסקר כולל מספר
יחידות נוף שונות המוגדרות ע"י המשרד להגנת הסביבה (מפה .)2
ממערב :אזור התעשייה של קריית גת (מערבית לכביש  6ומחלף קרית גת)
ממזרח :יערות לכיש וקיבוץ בית גוברין
מדרום :לכיש ,וכתמי יערות לכיש ושחריה שאינם בתחום הסקר
מצפון :השוליים המערביים של יערות גוברין

5
גיא רותם – אקולוגיה | מרחב | סביבה
 | www.guyrotem.co.ilנייד  | 052-3354485טלפקס guy@guyrotem.co.il | 08-6532188

מפה  :1מפת התמצאות כללית –

שטח הסקר נמצא ממזרח לעיר קירית גת ,ונתחם במזרח באזור בית גוברין 3 .צירי תנועה עיקריים כוללים את כביש  ,6כביש  35וכביש .3415
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מפה  :2מפת יחידות נוף עפ"י המשרד להגנת הסביבה.
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 1.3אקלים
דרום השפלה הינו אזור מעבר אקלימי בין האזור הים-תיכוני בצפון לאזור מדברי למחצה בדרום
ומאופיין בהבדלים גדולים בממוצע המשקעים על ציר צפון-דרום (דן ושטרן  .)1988כמו כן ,ישנו
שינוי ברום הטופוגרפי ממערב למזרח המביא לגרדיינט במשקעים ובטמפרטורות .באזור הסקר
ממוצע המשקעים נע בין  300מ"מ בשנה בחלקו הדרומי ועד  500מ"מ בשנה בחלקו הצפוני .האזור
נשלט בקיץ על ידי רוח צפון-מערבית ובחורף נמצא תחת השפעת הרמה הסיבירית ושקע קפריסאי
המביאים איתם רוח מערבית ,גשמים וסערות .רוב הגשמים יורדים בין אוקטובר למאי ומתפרשים על
פני  30אירועי גשם בהתאם לפעילותם של שקעים ברומטריים.
אזור הסקר ,הרחוק כ 30 -ק"מ מהים התיכון ,זוכה להשפעה ממתנת על משרע הטמפרטורות היומי
אשר נע סביב  9מעלות צלזיוס .ממוצע הטמפרטורות בקיץ הינו  30-34מעלות צלזיוס ואילו בחורף
 15-18מעלות צלזיוס .תנודת הטמפרטורות חורף-קיץ מאופיינת במדרגה חדה בעונות המעבר
(בעונת האביב ,מ 20 -מעלות צלזיוס במרץ עד ל 30 -מעלות צלזיוס במאי) מלווה לעיתים בחמסינים
הדוחקים את ההשפעה הממתנת של הים.
בקיץ ,בעיקר בהשפעת רוח מערבית ,עולה הלחות ל 90-100% -מלווה בערפל או טל .במשך היום
יורדת הלחות ל ,30-50% -בהתאם למזג האוויר .המדידות מצביעות על כ 140 -ימי טל בשנה
המוערכים ב 20-60 -מ"מ וכ 15-20 -לילות ערפל.
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מפה  :3מפת ממוצע משקעים שנתי.

אזור הסקר נמצא על קו המפריד בין  300-400מ"מ שנתיים לעומת  400-500מ"מ שנתיים.
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 1.4גיאוגרפיה
אזור הסקר ממוקם במעבר בין השפלה הצפונית לשפלה הדרומית ותחום גיאוגרפית בין האזור
המוגבה של בית גוברין ממזרח (בגבהים של  450מטר מעל הים) ובין קרית-גת ממערב (בגובה 150
מטרים ,מפה  .)4האזור מנוקז ע"י שני יובלים של נחל לכיש ,נחל רוך ונחל שחריה ,ומאופיין בגבעות
מעוגלות המתרוממות כ 60 -מטרים מעל הנחלים המתחתרים בהם ( מפה  .)5באזור מספר תילים
– עדויות להתיישבות כמעט רציפה מאז תקופת הברזל כמו חירבת כרוע ,פתורה (אל ראעי) ,מסחר
ועוד עשרות אתרים קטנים יותר ברמות שימור ושחזור שונות (מפה  .)6באזור מספר מוקדי תיירות
כמו יער המלאכים ובו דרכי רכב  4X4ומסלולי הליכה .כמו כן קיים פארק מבקרים עם מספר
פונקציות תיירותיות.

 1.4.1מורפולוגיה
דרום השפלה הינו אזור מעבר בין המורדות המערביים של הרי-חברון לבין מישור החוף (דן ושטרן
 .)1988במגע עם מורדות הרי-חברון קיימים באופן ברור ,בהתאם לכפיפת ההרים ,עמקי אורך
המתפתחים במקומות אחדים לכדי מישורים נרחבים (בקעת יבל ובהמשכה עמק "התלם") .לעומת
זאת ,הגבול בין דרום השפלה למישור-החוף הינו רך ,מתון וקשה יותר לאבחנה בשל משקעי לס
המאפיינים גם את מישור החוף-הדרומי .בנוסף ,ניתן להבחין בשתי רצועות אורך :השפלה הגבוהה
במזרח והשפלה הנמוכה במערב .שתי רצועות אורך אלו הן תוצאה של טבלאות גידוד ימי קדומות.
אזור הסקר נמצא במעבר בין השפלה הנמוכה (אזור בית גוברין -יער המלאכים) המאופיינת בגבעות
מעוגלות לבין אזור העמקים המישוריים ,מזרחית לקרית-גת .התווית הגבול בין אזור השפלה
הנמוכה לאזור מישור החוף נקבעת בעיקר על פי הבדלים גיאולוגים כאשר בגבול השפלה קיימים
בעיקר משקעי לס וחרסית ואילו במישור החוף חול ,חמרה וכורכר.
באופן כללי ניתן לחלק את אזור הסקר לשלושה חלקים:
מזרח :בין כביש  35מצפון וכביש  3415מדרום בו מצויים יער לכיש ,חרבת כפר לכיש ,מספר
שלוחות מיוערות ואזור חקלאי ובו עובר שביל ישראל
דרום מערב :דרומית לכביש  35עד וכולל חלק מכביש  .6מכיל מספר חורבות (מעגלן ,פתורה ,תל
לכיש וכו) ,כתמי יער (שחריה ביניהן) ושדות
צפון :אזור שמכיל את יער המלאכים המוגבה ואת יובליו של נחל רוך שברובו שטחים פתוחים וודיות
רחבים.

 1.4.2גיאולוגיה
מבנה אזור הסקר (מפה  )7הינו תוצאה של טבלאות גידוד ימי ומאופיין בגבעות תלולות ומעוגלות
וביניהן עמקים בהם מתחתרים הנחלים (דן ושטרן  .)1988קירטון איאוקני (לפני כ 40-60 -מיליון
שנה) מצוי ברוב חלקי השפלה הדרומית (הכולל את אזור הסקר) והמזרחית (גובל באזור הסקר
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במזרח  -אזור גוברין) ובכלל זה אזור הסקר אך רוב האזור (השפלה הנמוכה) מכוסה בסלעים
ניאוגנים ( 20מיליון) צעירים יותר (מפה  .)7התצורות השליטות הן:
תצורת צרעה :קירטון או גיר איאוקנים ( 40מיליון שנה) .בגבולותיו הגבוהים בדרום ומזרח של אזור
הסקר ,סלעים מתצורות ציקלג וקונגלומרט בית ניר.
תצורת בית גוברין :תצורה אוליגוקנית ( 22-35מיליון שנה) מורכבת מקירטון ,חוואר וחרסית.
תצרות אחוזם :מורכבת מקונגלומרטים מתקופת הפליוקן ( 5מיליון שנה) היושבים מעל תצורת צרעה
ובה מתגלים תצורות תקיה וע'רב החוויריים ומנוחה הקירטונית .לרוב ,תצורה זו מכוסה בקרקעות
נארי קדומות יותר מתקופת הניאוגן אשר עוביים נע בין מטר אחד לשני מטרים.

 1.4.3ליתולוגיה
ליתולוגיה עוסקת במבנה המינרלי של סלעים שהוא המשפיע העיקרי על תכונות הקרקע המקומית
(מפה  . )8תכונות הקרקע הן פועל יוצא של גורמים כימיים פיזיים וביולוגים; חומרים מומסים
המתווספים או נגרעים בתהליך יצירתה ,גודל הגרגר ושכבתיות משתנה ,וכן הרכב ביוטי של חומרים
אורגניים או חומר חי כמו בקטריות וחיידקים .תכונות הקרקע משפיעות וקובעות את שימושי הקרקע
והפעילות בה.
כאמור ,המרכיב העיקרי של הקרקעות באזור הסקר היא גיר וקירטון ממוצא צעיר יחסית (ניאוגן ואילך
–  20מיליון שנה) .בחלקיה המערביים יותר השפלה המערבית נמצא תחלופה של סדימנטים
אלוביאליים מקומיים לחולות -חמרות ולס צעירים יותר אבל ברוב אזור הסקר העמקים מכוסים
בסדימנטים ניאוגניים ( 20-5מליון שנה) קדומים יותר.

 1.4.4קרקעות
באזור הסקר אנו מוצאים שלושה סוגי קרקעות עיקריים (מפה :)9
קרקעות חומות כהות גרומוסיליות ורנדזינות – מאפיינות את רוב שטח הסקר המישורי יחסית ועליהן
מצויים שדות חקלאיים ,מטעים ,יער טבעי ,יער נטוע ובתות.
קרקעות חומות כהות גרומוסיליות – מאפיינות את צפון מזרח שטח השקר ,עליהן מצויים בעיקר
שטחי חקלאות פתוחה ושדות.
רנדזינה חומה ובהירה – מצויה על מדרונות של יותר מ 20% -באזור יער המלאכים.
קרקעות הרנדזינה באזור הסקר הינן גירניות בעיקרן ,חרסיתיות למדי ומכוסות שכבות נארי וקירטון
בצורה רדודה כשפני השטח זרועים בסלעי המקור .חדירות המים בקרקעות אלו בדרך כלל ברמה
בינונית כך שכמות המשקעים המועטה יחסית מגבילה את מאגרי המים בקרקע .האזורים עם
קרקעות גרומוסוליות מאופיינות בתוספת של משקעים איאוליים (חרסית ולס שמגיעים בסופות אבק
מאזור הסהרה) .בעונת היובש קרקעות אלה נסדקות אנכית ובעקבות כך נוצר ערבוב קרקע התורם
לאגירת המים וספיחתם בצורה מיטבית ובכך מאפשר גידולי שדה .רוב השטחים הפתוחים באזור
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הסקר מעובדים בחקלאות בעל ושלחין אך קיימים בנוסף גם מטעים ,בעיקר בעמקים רחבים ובקרבת
הישובים .חלק מהאזורים הטבעיים למחצה כמו לדוגמה בתות ועשביות המשמשות למרעה.
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מפה  :4מפת גבהים.

משרע הגבהים נע בין  -100בצד המזרחי עד ל 100מרקים במערב .ניתן לראות כי אזור הסקר תוחם את איור הניקוז של נחל לכיש  350מטרים
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מפה  :5מפת נחלים והידרולוגיה.

באזור הסקר עוברים נחל לכיש ושחריה .ערוצו של נחל לכי ש מהווה פרוזדור רחבי שחשיבותו רבה .מופיע במפה המתארת את מיקום מסדרונות האקולוגיים.
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מפה  :6מפת שמורות טבע ,גנים לאומיים ואתרי עתיקות.
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מפה  :7מפה גיאולוגית.

שלושת התצורות השליטות צרעה ,גוברין ואחוזם מייצרות בסיס ליתולוגי שונה המשפיע על סוגי הקרקעות.
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מפה  :8מפה ליתולוגית של אזור הסקר.

סלעי הגיר בעיקר בראשי הגבעות מדרום וכתמי הקירטון בעיקר באזור יער המלאכים וגוברין .בין הגבעות ובנחלים ישנם משקעי אלוביום.
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מפה  :9מפת חבורות הקרקע.

רוב אזור הסקר מכוסה בקרקע מסוג רנדזינה (מסוגים שונים).
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 1.5מאפיינים נופיים ואקולוגיים
 1.5.1שירותי מערכת האקולוגית
שירותי מערכת האקולוגי הוא מושג רחב המכיל מגוון של שירותים שהמערכת האקולוגית מספקת
לאדם .ב"שירותים" אלה נכללים מצד אחד אתרי נוף לתיירות וחינוך דרך האבקה או הגנה מסחיפת
קרקע ועד אספקת מים לשתייה או מזון .כמובן שקשה לקשור שירותי מערכת למקום מסוים אך גם
באזור הסקר קיימות דוגמאות רבות לשירותי מערכת ניתנים ע"י הסביבה .שירות-המערכת הגדול
והבולט באזור הסקר הוא התיירות ובילוי בחיק הטבע .באזור הסקר לא מעט אתרי בילוי מסוגי
שונים ואתרים נוספים נמצאים בפיתוח .לנחלים ולצמחייה שבהם יש תפקיד (לעיתים סמוי) בייצוב
הקרקע ומניעת בליה וכן בטיהור מי חלחול המכילים שאריות אורגניות שמקורם בחקלאות
והתיישבות .בנוסף ,במיוחד באזור הסקר (אזור הטרוגני במיוחד ) בו שטחי מרעה ואזורים טבעיים
(וטבעיים למחצה) מספקים שירותי האבקה והדברה ביולוגית לשטחי חקלאות הצמודים אליהם.
בגלל האופי הבלתי מוגדר והמורכב של שירותי מערכת אקולוגית קשה להתייחס להגנה על שירותים
אלה בצורה מספקת ועל כן נסתפק באזכור כמה מהסוגיות הרלוונטיות בפרק זה.

 1.5.2יערות ושטחים טבעיים בנוף חקלאי
שטח הסקר מאופיין בנוף מעורב המורכב משטחים טבעיים נרחבים של בתות ושיחיות יחד עם
שטחים מיוערים טבעיים ונטועים ושטחי חקלאות של גידולי שדה ,מטעים וכרמים (מפה  – 10מפת
שימושי קרקע) .בנופים מורכבים אלו ,המגוון הביולוגי בבתי הגידול הטבעיים ,יכול לתמוך בחיזוק
המערכת האקולוגית בבתי הגידול החקלאיים (סקוטלסקי .)2010 ,בשנים האחרונות הולכת
ומתגבשת ההבנה כי נופים חקלאיים מהווים חלק אינטגראלי ורב חשיבות במערך השטחים הפתוחים
והמערכות האקולוגיות שהם מקיימים (דולב וחובריוRosenzweig 2003a; Rosenzweig 2011 ,
; .)2003bיחסי הגומלין בין שטחים חקלאיים לשטחים טבעיים ,מתקיימים מחד בתפקודם האפשרי
של שטחי החקלאות כמסדרונות אקולוגיים המקשרים בין השטחים הטבעיים ומאידך המערכות
החקלאיות נהנות משירותי המערכת האקולוגית הטבעית ,ובהם הדברה ביולוגית טבעית של מזיקים,
האבקה ,שיפור פוריות הקרקע ועוד (סקוטלסקי .)2010 ,עם זאת ,שטחי חקלאות ובעיקר המטעים
והכרמים באזור זה ,לרוב מגודרים באופן המצמצם ומקשה על מעבר בעלי חיים .גידור זה יכול
להוות קיטוע בין בתי הגידול והשטחים הטבעיים ומניעת מעבר של חלק מבעלי החיים ,בעיקר
היונקים הגדולים .בנוסף ,קיימות השפעות סביבתיות של עיבוד הקרקע כמו זליגת חומרי הדברה
ודישון ,סחף קרקע וכניסת מינים מלווי אדם ופולשים אשר עלולים לחדור אל המערכות הטבעיות
ולהשפיע על תפוצתם של מינים רבים מקומיים.
כחלק מהמורכבות הנופית של אזור הסקר גם היערות הנטועים הינם שטחים בעלי ערך לשימור
המגוון .למרות היותם שטחים לא טבעיים ,היערות יכולים להכיל בתוכם בצורה חלקית בתי גידול
ונישות אפשריות לקיום בעלי חיים וצמחים מקומיים.
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בכדי שהכתמים הטבעיים במרחב הסקר יוכלו להמשיך ולשמר מגוון ביולוגי מקומי גבוה הרי שרצוי
לשמר אותם במצב טבעי ככול הניתן .לפיכך ,פעולות ייעור בשטחים טבעיים ואופן ניהול היער
צריכים להתבצע תוך שקלול המורכבות האקולוגית והקשר של היער עם המערכות הטבעיות
הסובבות .כך ,יערות אשר שומרים ומקיימים בתוכם בתי גידול טבעיים יכולים לשמש יחד עם
השטחים הטבעיים כאזור משמר של המגוון הביולוגי בתוך המורכבות של המרקם החקלאי.
נטיעות הכוללות תהליך הכשרת קרקע אינטנסיבי ויערות צפופים עלולים למנוע התבססות צמחיה
מקומית ולהוביל בכך לפגיעה במגוון הביולוגי הטבעי .השפעה נוספת שצריכה להילקח בחשבון
הינה התפשטות היער אל וחדירה של עצים אל שטחי הבתה הטבעיים .על תהליך זה להיות מפוקח
ומנוטר בכדי להימנע מאובדן בתי גידול טבעיים.

 1.5.3מסדרונות אקולוגיים ורגישות סביבתית
גישה מרכזית בשמירת הטבע עוסקת בחשיבות שמירתם של שטחים פתוחים המהווים מסדרונות
אקולוגיים .מסדרונות אלו ,בהם נעים בעלי חיים ומידע גנטי ,חיוניים לקיומן של אוכלוסיות צמחים
ובעלי חיים .ריבוי השטחים הבנויים והכבישים אינו רק מצמצם את בתי הגידול הזמינים למינים
השונים ,אלא גם חוצץ ומנתק ביניהם .כך נוצרות אוכלוסיות קטנות ומבודדות וסיכויי הכחדתן בשל
תהליכים אקראיים גדלים .נוסף על כך ,נמנע מעבר של חומר גנטי בין אוכלוסיות ,דבר שעלול להקטין
את המגוון הגנטי ואת התאמתן לשינויים בתנאי הסביבה ( .)Meffe & Carroll, 1997לכן ,למען
שמירה על המגוון הביולוגי ,דרוש יחד עם קיומן של שמורות טבע ,גם רצף קרקעי המאפשר תנועה
ביניהן" ,מסדרון" .מסדרון אקולוגי מוגדר כתוואי שטח קווי שאופיו שונה מהסביבה בה הוא נמצא,
המחבר אזורים גדולים שמשמשים בית גידול למספר מינים .המסדרון מאפשר קישוריות ודרכו בעלי
חיים יכולים לעבור בין האזורים השמורים ,וכך לאפשר את קיומן של אוכלוסיות-על גדולות מספיק
(שקדי ושדות. )2000 ,
בישראל ,הגדירה רשות הטבע והגנים את צירי המסדרונות האקולוגיים המרכזיים אותם רצוי לשמר
כדי לשמור על המגוון הביולוגי .כיוונם העיקרי של צירים אלו הוא צפון-דרום .בנוסף ,הוגדרו
מסדרונות רוחב (מזרח-מערב) צרים בעיקר באפיקי הנחלים המרכזיים.
על-פי מפת המסדרונות כפי שהוגדרו על ידי רשות הטבע והגנים ,רוב שטח הסקר נמצא בלב מסדרון
אורך אקולוגי ארצי רחב העובר דרך צפון הנגב ,הרי יהודה וחלקים נרחבים משפלת יהודה ,גבעות
לכיש ועדולם וממשיך צפונה אל הרי בית אל ומערב הרי השומרון .רצף אקולוגי זה הינו ציר מרכזי
למעבר מינים ותפוצתם בציר צפון-דרום הקושר חבלי ארץ שונים ,בין אזורים ים תיכוניים ויובשניים,
ובכך מאפשר למעשה שמירת רציפות מערכות ומגוון מינים ברמה אזורית כוללת (שקדי  ,1997שקדי
ושדות .)2000
ייחודיות אזור השפלה מתבטאת ברצף שטחים פתוחים הנשמרים באופן יחסי בתוך הפיתוח
האינטנסיבי המאפיין את מרכז הארץ .עם זאת ,השפעת האדם על הצומח לאורך ההיסטוריה ניכרת
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היטב באזור שפלת יהודה שהייתה מיושבת משך תקופות ארוכות בהיסטוריה .תהליכים של רעיה,
עיבוד חקלאי נרחב וכריתות צמצמו מאוד את תצורות הצומח הטבעיות המפותחות והותירו שרידים
יחסית מועטים מהן .כמו כן ,תהליכי בינוי ,סלילת כבישים ושינויים בשימושי הקרקע מביאים גם הם
לשינוי פני הנוף.
רגישות סביבתית או רגישות שטחים פתוחים נובעת מההבנה כי קרקע היא המשאב המוגבל ביותר
במדינה ולכן קיים רצון להסב שטחים פתוחים לשטחי בניה ופיתוח ) סקוטלסקי ,א .( 2010 .יתר על
כן ,שטח שהוסב לבניה כנראה לא יתפקד כשטח פתוח וחלקו בסביבה הטבעית יוגבל או ייעלם.
מתוך ההכרה בלחצים וצרכים אלה פותחה שיטת הערכת השטחים הפתוחים ותוצרתה נחתמה
בתמ"א ( 35מפה  .)14ההערכה מבוססת על כמה עקרונות:
•

הערכת רגישות של כל שטח מתוך הבנה שחלקם אכן יוסב בעתיד לשימושי קרקע אחרים.

•

קביעת תוכן ומשמעות לאותם שטחים – בביטוי של הערך התרבותי והחברתי שלה.

•

מתן ערך לרציפות השטחים הפתוחים (בהקשר של מסדרונות אקולוגיים).

ע"פ מפת רגישות סביבתית של המשרד להגנת הסביבה ,אזור הסקר מוגדר ברמת רגישות בינונית-
גבוהה .השטחים החקלאיים בצפון מזרח ובמערב אזור הסקר מוגדרים כאזורים בעלי רגישות
בינונית בשל היותם נתונים תחת עיבוד אינטנסיבי .אפיק נחל לכיש הינו בעל רגישות מירבית .מפת
הרגישות מהווה בסיס לחלוקת האזור ליחידות נוף של המשרד לאיכות הסביבה (מפה )2

 1.5.4רעיה
כמעט כל השטחים בישראל שאינם מעובדים או מיושבים נמצאים תחת רעייה של בקר או צאן (ובכלל
זה שמורות טבע ,שטחי אש ויערות נטועים זליגמן וחובריו .)2016 ,בעוד שרעייה מאפיינת את
אזורנו מזה אלפי שנים ,עוצמת הרעייה ואופי הרעייה משתנים לאורך השנים ( Seligman and
 .)Perevolotsky, 1998לרעייה שתי השפעות עיקריות )1 :אכילה של הצומח והקטנת הביומסה
הצמחית;  )2השפעה על הנוטריינטים בקרקע .לרעייה השפעה רבה על הרכב הצמחייה ועושר
המינים  ,לדוגמא ,שכיחות העירית הגדולה עולה בשטחי רעייה מכיוון שהיא אינה נאכלת ,עם-זאת,
ישנם הבדלים גדולים בהשפעת הרעייה בהתאם לאקלים המקומי והרכב העדר.
רוב הרעייה בשטח הסקר מתבצעת על ידי עדרי בקר .מרבצי הבקר והמכלאות מעשירות את
הקרקע בתרכובות חנקן הפוגעות בקרקע ומשנות את הרכב הצומח הטבעי לטווח ארוך .תרכובות
החנקן יוצרת העדפה למינים ניטרופיליים כגון חלמית מצויה ,מעוג כרתי ,סרפד הכדורים וגדילן מצוי
(גל וחובריו  .)2011לבקר העדפות רעייה ברורות כלפי צומח עשבוני אשר יכולה לשנות לאורך זמן
את הרכב חברת הצומח (זליגמן וחובריו .)2016
השפעה נוספת של שטחי רעייה הינה גידור .לגדרות השפעה רבה על יונקים גדולים ובינוניים  -קיטוע
של אוכלוסיות ,מלכודות עבור בעלי חיים ניצודים ופגיעה בבעלי חיים המנסים לחצותם .בנוסף ,מיני
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יונקים קטנים ,עופות וזוחלים עלולים להיחשף לטריפה מוגברת על ידי דורסים העומדים על הגדר
ופגיעה מגדרות התיל .על-כן לגידור השפעה קריטית על תפקוד השטח כשטח פתוח המשמש
כמסדרון אקולוגי (רותם  )2014ויש למצא פתרונות המאפשרות מעבר סלקטיבי המאפשר מעבר של
חיות בר אבל חוסם את עדרי הבקר.
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מפה  :10מפת שימושי קרקע.

 3שימושי קרקע עיקרים מודגמים במפה זו – חקלאות ,וצומח  -חורש בתה ועשבייה .מפה זו היוותה את הבסיס הראשוני לתכנון הסקר הבוטני.
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מפה  :11מפת תמ"א  22ארצית.

מסומנים יערות טבעיים לטיפוח שאינם בנמצא.
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מפה  :12מפת תמ"א  22מפורטת.
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מפה  :13מסדרונו אקולוגיים וגידור

אזור הסקר נמצא רובו ככולו בתוך המסדרון האקולוגי העיקרי של ישראל מצפון לדרום .ובנוסף – אזור הסקר נמצא בבסיסו של מסדרון ארצי – רוחבי .ככזה – יש לו ערך
אקולוגי גבוהה במיוחד .חשוב במיוחד הגדרת המסדרון האקולוגי ע"פ תמ"א  35לו חשיבות סטטוטורית.
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מפה  :14מפת רגישות סביבתית.

רוב שטח הסקר מוגדר כבעל רגישות סביבתית גבוהה משום שהוא חלק משמעותי בפרוזדור הירוק של השפלה .אזור האגן של נחל לכיש מוגדר כבעל רגישות גבוהה במיוחד
ואילו השדות בצפון אזור הסקר מוגדרים כבעלי רגישות בינונית.
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 2סקרים אקולוגיים
 2.1רקע כללי
אזור הסקר היה מיושב באופן רציף לאורך תקופות ארוכות והשפעות פעילות האדם ניכרות על
הצומח הטבעי ומכאן – על כל עולם החי (אינדיקציה לכך ניתן לראות במפת האתרים הארכאולוגיים
– מפה  .)6הפעילות ההיסטורית כוללת כריתת יערות מאסיבית (לדוגמה במלחמת העולם
הראשונה) ,רעייה מוגברת וחקלאות בעל ושלחין .לאחר קום המדינה ,הוקמו באזור ישובים רבים עם
זהות חקלאית ברורה – שעיבדו את אדמותיהם בעזרת ציוד ממוכן ,בפאלחה ,במטעים ובשימוש
נרחב בבתי רשת מסוגים שונים .ניצול הקרקע מנצל כל שטח פנוי עד כדי שאין באמת אזורים
טבעיים לא מופרים ברמה כלשהי וגם אלה שמוגדרים “טבעיים” מורכבים לרוב משטחי חקלאות
שננטשו .בנוסף ,אזורי החקלאות מפוזרים בכל אזור הסקר וחודרים עמוק לתוך אזורים המוגדרים
טבעיים (לדוגמא בערוצים רחבים בהם ניתן לחרוש או לטעת מטעים) .צפיפות אזורי החקלאות
ופיזור השטחים הטבעיים באזור הסקר מצמצם מאד את אזורי המחייה הקיימים ומפריד אותם
לכתמים מקוטעים עיי כבישים ואזורים מופרעים אחרים .לפיכך גם האזורים ה'טבעיים' סובלים לרוב
מפרגמנטציה ולחץ הרעייה עליהם גבוה .היסטורית ,היה האזור עשיר בבעלי חיים גדולים וטורפים –
אינדיקציה למערכת אקולוגית יציבה ומפותחת .חלק מאלה נעלמו כבר בתקופות היסטוריות (כמו
לדוגמה אריות או דובים שהתקיימו באזור) .עדויות מתחילת המאה ה ( 19הרוזן דה שטובריאן ב
 )1806מדווחים על נפיצותם של צבאים חזירים ושאר מינים הרלוונטיים (דן ושטרן  .)1988קמפיינים
של הרעלות נרחבות (ע"י הבריטים ולאורך כל שנות החמישים) וצמצום אזורי המחיה כיווצו את רוב
אזורי המחיה של המינים המקומיים ודחקו אותם לאזורים מיושבים או מיושבים למחצה (חקלאות או
אזורי מרעה) .התפשטות שטחי החקלאות והתיישבות בני האדם בעשורים האחרונים גרמו הפחתה
נוספת בתפוצת בעלי החיים .
עבודות רקע קודמות על הצמחייה באזור נעשו משנות החמישים וסיקרי טבע ונוף מאוחרים יותר כללו
את אזור הסקר הנוכחי או גבלו בו (דן ושטרן  ..)1988לפיכך בסקר זה כללנו סקירה של מקורות
אלה וכן מאגרי מידע פתוחים לתצפיות ומפגעים באזור (אתר  BioGISוסייבר) .כמו כן הוצלבו
נתונים אלה עם נתוני ממ"ג קיימים .נתוני מאגר פתוח מאפשרים מידע רב שנתי וכוללים מינים שלא
נצפו בתקופת הסקר אך הם פחות אמינים מסקרים ייעודיים .למרות מגבלותיהם ,נתונים אלה
מהווים רקע חשוב ביותר לעבודת הסקר.

 2.2מאגרי מידע פתוחים
למרות שאלו נתונים קיימים ולא נאספו עיי הסוקרים המקצועיים ספציפית עבור הסקר ,מאגרי המידע
הפתוחים עברו איגוד ועיבוד ותוצאותיהם מאוחדים לפי קבוצות טקסונומיות בתוך נתוני הסקר.
בסה"כ נאספו  10,700תצפיות שונות ,המתחלקות באופן כללי ל 8,700 -תצפיות על בעלי חיים
( 5,900צפרים ,כ 20-חרקים 10 ,שבלולים 2,600 ,יונקים ,ו 167-זוחלים) ו 1,990-תצפיות בוטניות.
הללו חולקו לפי קבוצות טקסונומיות ,נספרו מספר התצפיות ומיקומם של פרטים המוגדרים בסיכון
הועלה ע"ג מפות (מפה .)15

28
גיא רותם – אקולוגיה | מרחב | סביבה
 | www.guyrotem.co.ilנייד  | 052-3354485טלפקס guy@guyrotem.co.il | 08-6532188

מפה  :15תצפיות מינים נדירים.

מפה זו מציגה את כל התצפיות ממקורות פתוחים של מינים המוגדרים נדירים ,מכל הקבוצות הטקסונומיות (טבלה  ,6טבלה  ,10טבלה  ,9וטבלה .)13
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 2.3סקר בוטני
 2.3.1שיטות
סקר הצומח נערך בשלושה שלבים (ע"פ תורת ניהול היער ,אסם וחובריו  2014והמדריך למיפוי צומח
בא"י ,סבר ושות' :)2014
שלב א' – חלוקת השטחים הפתוחים לתצורות צומח כלליות (עשבוניים ,בתה ,שיחייה ויער מפה )17
שלב ב' – קביעת טיפוסי צומח לפי אחוז הכיסוי של התצורה המעוצה הדומיננטית ומינים שליטים
שלב ג' – הערכה כללית ופרטנית של יחידות הצומח  -מפה 18
חלוקת השטח לתצורות צומח התבצעה באמצעות תצלומי אוויר מיושרים ועדכניים בשילוב עם סיורים
בשטח .אלה היוו בסיס לתכנון וחלוקת משאבים לביצוע הסקרים הבוטניים (מפה  )17בשלב השני בוצעו
סקרי שדה רבים בהם נאסף מידע בוטני רב מהשטח .בסקרים אלה ,רמת חלוקת חבורות הצומח
לקבוצות הייתה מפורטת וכללה בין היתר תצורת צומח ראשית ומשנית ,מינים דומיננטיים ,מינים משניים,
גובה כללי ,אחוזי כיסוי וצפיפות .בסך-הכל נערכו במהלך הסקר כ 130 -תרשימי צומח .בשלב האחרון,
קובצו חבורות הצומח לקבוצות בעלות מאפיינים דומים  -קבוצות אלה נקראות טיפוסי צומח .סה"כ הוגדרו
ומופו בסקר  26טיפוסי צומח ( מפה .)18

 2.3.2תוצאות
 2.3.2.1תוצאות מאגרי מידע פתוחים
רשימות המינים נמדדו בראי קטגוריות האיום של ספר האדום .מדדים אלה כוללים שלושה פרמטרים:
שכיחות ,אנדמיות ,ו"בסכנה".
שכיחות מינים (מספר הפעמים שמין מופיע באתרים
שונים בטבע בישראל) היא אינדיקציה טובה למידת
נדירותם של מינים ברקע מקומי במיוחד בהיבט המקומי.
השערת היסוד היא שאם מין מופיע בהרבה אתרים

טבלה  :1אינדקס מדד השכיחות
מדד השכיחות
על סף הכחדה בישראל (נמצא ב 1-3אתרים)

קוד
O

נדיר מאד בישראל (נמצא ב 4-30אתרים)

RR

ורחבה .קיימת הטיה במקרה זה כשמינים מופיעים

נדיר בישראל ( 30-100אתרים)

RP

נדירות בטבע אך נפוצים באזורים מופרים או מיושבים –

נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים)

R

כמו לדוגמה עץ הברוש המופיע טבעית רק באתר אחד

תדיר

F

בארץ ולכן מוגדר "על סף הכחדה"- .כ 30מינים נדירים

מצוי

C

נצפו באזור הסקר מתוכם  16בסכנת הכחדה (טבלה .)3

מצוי ביותר

טבעיים ,גם אם במספרים נמוכים – תפוצתו יציבה
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CC

מידת האנדמיות של מינים היא מדד נוסף משום שמינים אנדמיים
לישראל (מינים שאינם מופיעים באזורים אחרים) – חשיבותם

טבלה  :2אינדקס האנדמיות
מדד אנדמיות

קוד

אנדמי לישראל בלבד

EI

אנדמי לישראל וסיני

EE

אנדמי לישראל ולבנון

EL

אנדמי לישראל וירדן

EP

אנדמי לישראל וסיני ומיצג את כניסת המינים המייצגים בתי גידול

אנדמי לישראל סוריה ולבנון

ES

יובשניים לתוך מכלול המינים באזור הסקר.

אנדמי לישראל ודרום טורקיה

ET

האקולוגית גבוהה .רשימת המינים האנדמיות מזהה שלושה מנים
האנדמיים לישראל בלבד שנצפו באזור הסקר (טבלה  .)4רוב המינים
האנדמיים הם מינים ים-תיכונים עם תפוצה אזורית המתרחבת צפונה
(לבנון וסוריה) ומשקפים את המצאות אזור הסקר בתחום (גם אם על
הגבול הדרומי) של צמחייה מסוג זה (ים תיכונית) .מאידך נמצא מין

קטגוריה שלישית בספר האדום היא מספר המחושב אחת לכמה שנים
כדי לתת ציון משוכלל של פרמטרים לעייל ואחרים (פגיעות ,אטרקטיביות ,פריפריאליות וצמידות – אליהן
אין התייחסות במסמך זה) .המספרים האדומים (קטגורית האיום) משתלבת עם הגדרות הסכנה
המפורסמות ע"י  )International Union for Conservation of Nature( IUCNומקובלות בעולם
כסטנדרט .מתוך כלל המינים ( 510מיני צמחים) שתועדו במערכות המידע הפתוחות כ  )7%( 30מאלה
הוגדרו כמינים נדירים .עומת זאת רק  12מינים נמצאו ברשימות הספר האדום מקטגורית "סף איום",
"בסכנה"" ,באיום" ו "בסכנה חמורה" (טבלה .)6

שכיחות מיני צמחים באזור הסקר

3% 1% 2% 0%

אין נתון
מצוי ביותר

22%

מצוי

16%

תדיר
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים)
נדיר בישראל ( 30-100אתרים)
נדיר מאד בישראל (נמצא ב 4-30אתרים)

26%

30%

על סף הכחדה בישראל (נמצא ב 1-3אתרים)
איור  :1שכיחות מני צמחים באזור הסקר.

מספר הפעמים שמין זה מופיע בטבע בישראל .מינים נדירים מופעים במעט אתרים ומנינם שכיחים –
מופיעים בהרבה אתרים.
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טבלה  :3רשימת מינים בשכיחות נמוכה (טבלה )1

אלה מינים נדירים מופעים במעט אתרים טבעיים בארץ ולכן יש לשמרם
אינדקס שכיחות (ע"פ רשימת צמחי הבר שנת )99
O
על סף הכחדה בישראל (נמצא ב 1-3אתרים)
O
על סף הכחדה בישראל (נמצא ב 1-3אתרים)
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים) R
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים) R
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים) R
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים) R
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים) R
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים)
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים)
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים)
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים)
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים)
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים)
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים)
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים)
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים)
נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ 100אתרים)
על סף הכחדה בישראל (נמצא ב 1-3אתרים)
על סף הכחדה בישראל (נמצא ב 1-3אתרים)
על סף הכחדה בישראל (נמצא ב 1-3אתרים)
על סף הכחדה בישראל (נמצא ב 1-3אתרים)
על סף הכחדה בישראל (נמצא ב 1-3אתרים)
נדיר מאד בישראל (נמצא ב 4-30אתרים)
נדיר מאד בישראל (נמצא ב 4-30אתרים)
נדיר מאד בישראל (נמצא ב 4-30אתרים)
נדיר מאד בישראל (נמצא ב 4-30אתרים)
נדיר מאד בישראל (נמצא ב 4-30אתרים)
נדיר מאד בישראל (נמצא ב 4-30אתרים)
נדיר מאד בישראל (נמצא ב 4-30אתרים)
נדיר מאד בישראל (נמצא ב 4-30אתרים)
נדיר מאד בישראל (נמצא ב 4-30אתרים)
נדיר מאד בישראל (נמצא ב 4-30אתרים)

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
RP
RP
RP
RP
RP
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR

מין (מדעי)
Crypsis minuartioides
Cupressus sempervirens
Ajuga iva
Allium schubertii
Centaurium tenuiflorum
Coriandrum sativum
Euphorbia oxyodonta

מין (עברית)
עטיינית מגובבת
ברוש מצוי
חד-שפה תמים
שום הגלגל
ערבז דק-פרחים
גד השדה
חלבלוב מרשת

Geranium lucidum
Gladiolus atroviolaceus
Legousia speculum-veneris
Lotus edulis
Medicago blancheana
Minuartia mediterranea
Parentucellia viscosa
Salvia pinnata
Stellaria pallida
Veronica arvensis
Allium qasyunense
Bellevalia longipes
Faidherbia albida
Glaucium corniculatum
Medicago granadensis
Bacopa monnieri
Bellevalia macrobotrys
Onosma gigantea
Ornithogalum fuscescens
Pimpinella corymbosa
Rumex pulcher
Salvia eigii
Sedum palaestinum
Sedum rubens
Vitex agnus-castus

גרניון נוצץ
סיפן סגל
אספקלריה נאה
לוטוס נאכל
אספסת בלנש
צללית ים-תיכונית
עלקלוק דביק
מרוה מנצה
כוכבית חוורת
ברוניקת השדה
שום קטן-פרחים
זמזומית מפשקת
שיטה מלבינה
פרגה מקרינה
אספסת הגליל
פשטה שרועה
זמזומית ארכה
סומקן ענקי
נץ-חלב חום
כמנון ענף
חמעה יפה
מרוות איג
צורית ארץ-ישראלית
צורית בלוטית
שיח-אברהם מצוי
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.)2  מיני צומח אנדמיים לאזורנו (טבלה:4 טבלה

אינדקס
אנדמיות
EI
EI
EI
EE
EL
EL
EL
EP
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ET
ET

)מין (למדעי

)מין (עברית

Centaurea ascalonica
Crypsis minuartioides
Salvia eigii
Bellevalia eigii
Arum palaestinum
Centaurea crocodylium
Sedum palaestinum
Phlomis brachyodon
Allium qasyunense
Bellevalia flexuosa
Chaetosciadium trichospermum
Crocus hyemalis
Cynara syriaca
Echium judaeum
Galium judaicum
Galium pisiferum
Iris palaestina
Ornithogalum fuscescens
Picris galilaea
Rumex pulcher
Salvia hierosolymitana
Salvia judaica
Scrophularia rubricaulis
Stachys neurocalycina
Trifolium eriosphaerum
Alkanna strigosa
Salvia pinnata

דרדר אשקלון
עטיינית מגובבת
מרוות איג
זמזומית איג
ישראלי-לוף ארץ
פרחים-דרדר גדול
ישראלית-צורית ארץ
שיניים-שלהבית קצרת
פרחים-שום קטן
זמזומית מצויה
שערור שעיר
כרכום חורפי
קנרס סורי
עכנאי יהודה
דבקת יהודה
דבקת האפונים
ישראלי-אירוס ארץ
חלב חום-נץ
מררית הגליל
חמעה יפה
מרות ירושלים
מרות יהודה
לענית גדולה
אשבל מערק
תלתן צמיר
אלקנה סמורה
מרוה מנצה

 אנדמיEP ; אנדמי לישראל ולבנוןEL ; אנדמי לישראל וסיניEE ; אנדמי לישראל בלבדEI
 אנדמי לישראל ודרום טורקיהET ; אנדמי לישראל סוריה ולבנוןES ;לישראל וירדן
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טבלה  :5אינדקס "מין בסכנה" ע"פ הספר האדום
הגדרה (אנגלית)
Extinct
Regionally Extinct
Critically Endangered
Endangered
Vulnerable
Near Threatened
Least Conceren
Data Deficient
Not Evaluated

הגדרה (עברית)
נכחד
נכחד באזורינו
בסכנת הכחדה חמורה
בסכנת הכחדה
עתידו בסכנה
בסיכון נמוך
לא בסיכון
חסר מידע
לא הוגדר

אינדקס
EX
RE
CR
EN
VU
NT
LC
DD
NE

(בצמחים לפעמים מופיע אינדקס מספרי כמו בטבלה )6

טבלה  :6רשימת מינים בעלי מספר אדום (מוגדרים בסכנה ע"פ הספר האדום ,מפה )16
מין (עברית)
מרוות איג
פשטה שרועה
עטיינית מגובבת
זמזומית ורבורג
דרדר אשקלון
סומקן ענקי
נץ-חלב חום
צורית ארץ-ישראלית
שום הגלגל
ברוש מצוי
זמזומית מפשקת
אספסת הגליל

מין (למדעי)
Salvia eigii
Bacopa monnieri
Crypsis minuartioides
Bellevalia warburgii
Centaurea ascalonica
Onosma gigantea
Ornithogalum fuscescens
Sedum palaestinum
Allium schubertii
Cupressus sempervirens
Bellevalia longipes
Medicago granadensis

מספר אדום
5.3
5
4.7
4.7
4.2
3.7
3.7
3.7
3.2
3.2
2.5
2.5

אינדקס
CR
EN
EN
EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
NT
NT
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מפה  :16פיזור מינים בסכנה (ע"פ הספר האדום לצמחים).

תצפיות בקרבת אזור הסקר נכללו בספירה זו.
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 2.3.2.2תוצאות סקרי השטח
חלוקת השטחים הפתוחים לתצורות צומח כלליות (עשבוניים ,בתה ,שיחייה ויער  -מפה  )10מראה
כי באופן כללי ,אזור הסקר מאופיין בכך שהוא מחולק לגושים עיקריים (שיחיה במזרח ,יערות נטועים
במרכז ,בדרום ובמערב ,בתה בצפון) ,המרושתים אזורי חקלאות ,דרכי עפר וכבישים .אחוזי הכיסוי
הצמחי באזור הסקר כולל כ 40%שטחי חקלאות שונים ו 55%צמחייה נטועה או טבעית (איור .)2
שני תוצרי הסקר העיקריים כוללים מיפוי של טיפוסי צומח לפי אחוז הכיסוי של התצורה המעוצה
הדומיננטית (מפה  ,)17וחלוקת הצומח ברמת פירוט מפורטות יותר (לסקר זה) כוללת גם את זיהוי
הצומח המשני (מפה  .)18כמו כן כחלק מהמיפוי נאמדה צפיפות הצומח באזורים שונים ותוצאותיה
מוצגות במפה .19
9%

מחטני
יער אקליפטוס
יער פארק
בתה
עשבוני
שיחייה
גדות נחל
בנוי
כביש
חקלאות
בוסתן
מטעים

1%

14%

2%

12%

0%

0%
1%

16%

1%
3%
41%

איור  :2אחוז הכיסוי מכל תצורת הצומח באזור הסקר
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מפה  :17חלוקת השטחים באופן כללי לתצורות צומח עיקריות.

ניתן לראות במפה זו ששטח הסקר הטרוגני .במזרח שלוחות נמוכות יוצרות רצועות של בתה חקלאות ועשביה כשגם באזורים המיוערים קיימים שטחי חקלאות וסוגי יער
שונים.
37
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מפה  :18טיפוסי צומח לפי התצורה המעוצה הדומיננטית ומינים משניים

39
גיא רותם – אקולוגיה | מרחב | סביבה
 | www.guyrotem.co.ilנייד  | 052-3354485טלפקס guy@guyrotem.co.il | 08-6532188

טבלה  :7תצורות הצומח העיקריות בתחום הסקר.

תצורת צומח
ראשית
(מפה )17

גובה תצורה
ראשית (מ')

כיסוי צמרות
תצורה ראשית

(מפה )18

עד 6

פתוח

בתה

1

צפוף

יער מחטני פתוח אורן ו/או ברוש עם עשבוניים מלווים בסירה קוצנית

עד 6

צפוף

עשבוניים

1

פתוח

יער מחטני צפוף עד בינוני מלווים בזקנן שעיר

עד 6

בינוני-צפוף

בתה

1

בינוני

יער מחטני צפוף עד בינוני עם תת יער של בתת סירה קוצנית וזקנן

מעל 12

בינוני-צפוף

עשבוניים עם שיחים
פזורים

1

צפוף

יער מחטני בינוני עד צפוף בלווי עשבוניים רב וחד שנתיים לעיתים
מלווים בשיחים או בני שיח

מעל 12

בינוני-צפוף

בתה עם שיחים
פזורים

2

פתוח

יער מחטני בינוני עד צפוף עם בתת סירה קוצנית פתוחה עם
עשבוניים או שיחי אשחר

מעל 12

בינוני

עשבוניים עם זרעי
אורנים פזורים

1

צפוף

יער מחטני בצפיפות בינונית עם תת יער של זקנן שעיר או שיחים של
אלה ואשחר מלווים באורנים צעירים

עד ל 12

בינוני

עשבוניים עם זרעי
אורנים פזורים

1

צפוף

יער מחטני בצפיפות בינונית עם תת יער בשליטת זקנן שעיר עם
אורנים צעירים

מ  6עד 12

פתוח-בינוני

עשבוניים עם שיחים
פזורים

1

צפוף

יער מחטני פתוח עד בינוני עם נשרן צפוף וזקנן שעיר מלווים לעיתים
בשיחי אשחר ואלה

מ  6עד 12

פתוח -בינוני

בתה

2

פתוח-בינוני

יער מחטני פתוח עד בינוני עם תת יער של בתת סירה קוצנית
פתוחה עד בינונית

2-4

פתוח עד בינוני

בתה

2

בינוני-צפוף

שיחייה פתוחה עד בינונית בשליטת אשחר ו/או אלת המסטיק מלווה
בבתת סירה קוצנית בינונית עד צפופה בלווי זקנן שעיר

1

צפוף

שיחייה

4

פזור

בתה צפופה עם זרעי אורנים ושיחי אלה או אשחר פזורים

1

צפוף

עשבוניים עם שיחים
פזורים

4

צפוף

בתה צפופה עם עשבונים ו/או שיחי אלת המסטיק פזורים

יער מחטני

שיחייה

תצורה משנית

כיסוי תצורה
גובה (מ')
תצורה משנית משנית

תצורת צומח מפורטת

בתה
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1

בינוני-צפוף

שיחייה

4

פזור

בתת סירה קוצנית בינונית עד צפופה בליווי אשחר ואלה

1

פתוח

עשבוניים

1

צפוף

בתת סירה קוצנית פתוחה בלווי עשבוניים בשליטת זקנן ועירית

עד ל 1

צפוף

עשבוניים חד ורב שנתיים

עשבוני
עד ל 2

צפוף

שיחייה

2

פזור

עשבוניים חד ורב שנתיים עם שיחים ו/או בני שיח

עד ל 6

פזור

עשבוניים עם זרעי
אורנים פזורים

1

צפוף

יער פארק בשליטת זית אירופי או אלה א"י עם חד שנתיים מלווים
באורנים

עד ל 6

פזור

עשבוניים עם בני
שיח פזורים

1

צפוף

יער פארק עם ממגוון עצי חורש ולעיתים אורנים עשבוניים חד ורב
שנתיים מלווים באספרג החורש

עד ל 6

פזור

עשבוניים

1

צפוף

יער פארק של חרוב מצוי עם עשבוניים חד ורב שנתיים מלווים
בעירית גדולה ואספרג החורש

יער אקליפטוס

מעל 12

בינוני-צפוף

עשבוניים עם שיחים
פזורים

1

צפוף

יער אקליפטוס בצפיפות בינונית עד צפופה עם עשבוניים בלווי
אספרג או פרסיון

בוסתן

6

פזור

עשבוניים עם שיחים
פזורים

4

צפוף

בוסתן של עצי חורש ואשל עם עשבוניים מלווים בשיחי אשחר ו/או
צבר פזורים

יער רחב עלים

עד ל 6

פתוח

עשבוניים

1

צפוף

מטע חרוב מצוי עם עשבוניים חד ורב שנתיים מלווים בעירית גדולה
ואספרג החורש

6

פזור

יער פארק

6

פזור

יער פארק של עצי חורש או ברוש בליווי עשבוניים שיחים ובני שיח

מעל 12

בינוני

יער אקליפטוס

מעל 12

בינוני

יער בצפיפות בינונית של אקליפטוס או אורן בליווי שיחים ובני שיח

1

צפוף

עשבוניים

1

צפוף

עשבוניים בלווי שיחים ובני שיח

יער פארק

גדות נחל
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מפה  :19מפת צפיפות הצומח הדומיננטי באזור הסקר.

אזורי הבתה במרכז-צפון שטח הסקר בעלי צפיפות גבוהה במיוחד.
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 2.3.3סיכום סקרים בוטניים
המפות הבוטנית מסכמות את סקרי הצומח והמידע הבוטני שנאסף במהלך העבודה על הסקר.
ממפות אלו נראה כי ניתן לחלק את מרחב הסקר לשלוש רצועת אורכיות (צפון לדרום) .ניתן
לראות שהרצועה המזרחית מאופיינת בעיקר משיחיות ,בוסתנים ועשבוניות .עוד ניתן לראות
שהרצועה המרכזית מאופיינת בעיקר בבתות ויערות מחטניים בצפיפות בינונית ואילו במערב
נמצאה רצועה המכילה אזורים חקלאיים נרחבים ,את כביש  6וגוש של יער מחטני
אזורי החקלאות המרובים באזור הסקר מפוזרים בכל שלושת הרצועות וכביכול חוצצים בין גושי
צמחייה שונים (וכוללים אזורים עשבוניים) .חלוקה זו יוצרת פרגמנטציה ברורה בין גושים שונים
וכן למרות הסידור הכללי בגושים קיימת באזור הסקר הטרוגניות מרחבית-בוטנית רבה.
הטרוגניות מרחבית זו מאופיינת בשינויים תכופים (עשרות עד מאות מטרים) של מבנה וסוג
הצמחייה .הטרוגניות זו ,בעלת ערך רב משום שהיא מייצרת רשת של בתי גידול הגובלים זה
בזה ומאפשרים חצייה קלה במקרים בהם בית הגידול חושף או מגביל את בעל החיים ומאידך
מאפשר מעבר בין בתי גידול טבעי .כמו כן רוב אזורים אלה מוגדרים כפתוחים ורובם משמשים
כשטחי מרעה שנוכחות האדם בהם נמוכה .השערה זו מגובה בהסתכלות על פיזור בעלי החיים
(ע"פ מקורות המידע הפתוחים מפה  )15בכל השטחים שם ניתן לראות כי תצפיות של בעלי
חיים ,חלקם נדירים אינה מוגבלת לאזורי הצמחייה הטבעית אלא מפוזרות גם באזורי חקלאות
ויער שונים.
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תמונה  : 1יער אורנים ויער פארק

תמונה  2יער אורנים צפוף עם זרעי אורנים
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תמונה  :3יער אורנים פתוח עם תת יער עשבונית

תמונה  :4גדות נחל עם ברושים ושיחי אטד
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תמונה  :5יער פארק שח עצי חרוב

תמונה  6בוסתן של עצי זית
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תמונה  :7שיחייה צפופה בשליטת אשחר ארצישראלי ואלת המסטיק

תמונה  :8בתה צפופה עם פלישת אורנים
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 2.4סקר עופות מבוא
מטרת סקר העופות הינה לאפיין את אוכלוסיית הצפרים המשתמשות באזור הסקר כבית גידול (גם
אם תקופתית) .כמו הסקרים האחרים – מקורות המידע מתחלקים לשניים – נתוני שיתוף וסקרים.
תפקיד המאמץ המשולב הוא לתת תמונה כוללנית ורב שנתית על תפוצת העופות באזור.

 2.4.2שיטות
 2.4.2.1נתוני שיתוף
נתוני שיתוף מגיעים משני מקורות – ) BioGis (http://www.biogis.huji.ac.il/וכן מתצפיות נוספות
במסד הנתונים של רשות הטבע והגנים (סייבר) .מנתונים אלה יוצרו רשימות מינים (ומיקום
התצפית) מקיפות שהוצלבו עם רשימות מינים בסיכון ע"פ הספר האדום של החולייתנים
בישראל)שלמון ,ב .(2002 .מידע אחר (מספר פרטים ,חלוקה לזוויג או גיל ותאריך) הושמט כדי
לתת תמונת מצב המבטאת רק את המצאותם או היעדרותם של אותם מינים בשטח הסקר.
התוצרים של מאמצים אלה כוללים רשימת מינים בסכנה (טבלה) המסודרות לפי רמת הסיכון שלהם
(מינים שאינם בסכנה הושמטו) ומפה המציינת היכן נצפו מינים המוגדרים בסכנה .כדאי לזכור כי
מיני העופות לפי הספר האדום מתייחסת לעופות המקננים בארץ בלבד ומכאן ,נוצרת הטיה בעייתית
לאינטרפרטציה משום שמינים נדירים ובסכנה (כמו לדוגמה עיטים גדולים) אינם מסומנים ע"פ הספר
האדום ולכן ,גם אם נצפו באזור הסקר חסרים במפה זו .כמו כן ציפורים המקננות בארץ
ואוכלוסייתם יציבה אך הן בסכנה עולמית – יקבלו ייצוג לא פרופורציונלי.

 2.4.2.2סקרים
הסקרים נערכו על ידי מידד גורן (מרכז צפרות רמת נגב)
ספירות ציפורים נערכו במהלך חודש דצמבר  .2018הספירות נערכו בשיטת מדגם של תצפית נקודה
וכללו עמידה במרכז הפוליגון הנבחר במשך עשר דקות ורישום כל המינים שזוהו במהלך זמן זה .זיהו
מיני הציפורים נעשה באמצעות ראייה ושמיעת קולות הציפורים.
דיגום הציפורים בשטח כלל בדיקה של ארבעה בתי גידול שונים (יער ,בתה ,עשבוני ושיחייה) .שמונה
פוליגונים שונים נבחרו על ידי מנהלי הסקר .כל פוליגון נבדק פעם אחת כך שכל בית גידול נספר
פעמיים.

 2.4.3תוצאות
 2.4.3.1נתוני שיתוף
בסה"כ נערכו  5,900תצפיות עופות שונים ( 215מינים) מתוכם כ 160( 2,870 -מינים) היו של עופות
בסכנה (טבלה  16 .)9מינים הוגדרו בסכנה ממשית ( RE, CR, ENאו  )VUומיקום תצפיות אלה
מופיע במפה  20רובם של מינים אלה דורסים
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בין המינים שנמצאו קיימים מיני עיטים שעשויים להעיד כי שטחי הסקר משמשים כאזורי צייד לצפרים
אלה .מגוון המינים שנתוני השיתוף גבוה ונראה שאזור הסקר על הטרוגניות בתי הגידול הצמחיים
מספק תנאי מחיה רלוונטיים למספר גדול של מינים.

 2.4.3.2סקרים
סך כל מינים שנצפו במהלך ימי הסקר היה  ,26אך מספר המינים לכל בית גידול נע בין  14ל .16
שישה עשר מינים ( )61.5%היו מינים יציבים .מינים אלו נמצאים בארץ בכל חודשי השנה .תשעה
מינים ( )34.6%הינם מינים חורפים אשר מגיעים לאזורנו בסתיו ובראשית החורף מארצות אירופה
ואסיה ומבלים פה את חודשי החורף (טבלה  .)8מבין המינים שנצפו בספירות לא נמצאו מינים
בדרגות סיכון גבוהות (לא אזוריות ולא עולמיות) אולם נצפה מין אשר סובל מציד בלתי חוקי בישראל
(חוחית).
טבלה  :8סקר עופות

אלו מינים הופיעו בבתי הגידול השונים .שלא כמו תצפיות אחרות – משום שחלק מזיהוי המינים נעשה
ע"פ קול – אין כימות של מספר הפריטים לכל מין .מספר בתי הגידול שבהם מופיע המין (עמודה
משמאל) .ומספר המינים בכל בית גידול מופיע בשורה התחתונה.
מינים
אדום חזה
אנפית בקר
בולבול צהוב שת
בז מצוי
גבתון עפרוני
דרור הבית
דוחל שחור גרון
דררה מצויה
חוחית
חורפי
ירגזי מצוי
כחול חזה
סבכי שחור כיפה
נקר סורי
סבכי שחור ראש
עורב אפור
סיס הרים
פפיון עצים
עורבני שחור כיפה
עלווית החורף
פרוש הרים
פרוש מצוי
פשוש
קאק
צופית בוהקת
שחרור
תור צווארון

Species
Erithacus rubecula
Bubulcus ibis
Pycnonotus xanthopygos
Falco tinnunculus
Emberiza calandra
Passer domesticus
Saxicola torquata
Psittacula krameri
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Parus major
Luscinia svecica
Sylvia melanocephala
Dendrocopos syriacus
Sylvia melanocephala
Corvus corone
Tachymarptis melba
Anthus similis
Garrulus glandarius
Phylloscopus collybita
Fringilla montifringilla
Fringilla coelebs
Prinia gracilis
Corvus monedula
Cinnyris osea
Turdus merula
Streptopelia decaocto

בסכנה
LC
LC
LC
LC
LC

יער
*
*

בתה
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

NA
LC

עשבוני

שיחייה
*

*

*

*
*

*
*
*

*
*

LC
LC
LC
LC
DD
VU
LC
VU

LC
LC
LC
LC
LC

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
15

*
*
*
*
*
*
*
14

*
*
*
*
*
14

*
*
*
*
*
16
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מופיע
3
1
4
2
3
1
3
2
2
1
2
1
1
1
4
1
1
2
2
2
1
4
3
2
3
3
4

18

חלוקת מינים על פי הסטטוס באזור הסקר

16
14
מספר מינים

12
10
8
6
4
2
0
יציב

חורף

יציב וחורף

איור  :3חלוקת מינים לפי סטטוס באזור הסקר.

רוב המינים יציבים באזור הסקר חציים חורפים בלבד.

 2.4.4סיכום סקרי עופות
באופן כללי ניתן לומר שמרבית המינים אשר נצפו בספירות היו מינים אשר זקוקים לצמחייה צפופה
יחסית (תהא זו סביבה עשבונית או שיחייה או יער נטוע) ,ולכן ניתן להסביר את מגוון המינים הנמוך
יחסית אשר נמצא בספירות.
מהספירות שנערכו בדצמבר  2019ניתן לראות כי מרבית המינים הינם מינים אשר מקננים במרחב
ונשארים באזור כל השנה .שאר המינים הינם מינים חורפיים אשר מנצלים את שפע המזון והמסתור
ומוצאים בו תנאים נוחים לשרוד את התקופה הקרה .לא נצפו אך ורק מינים המאפיינים בדרך כלל
בתי גידול טבעיים או מינים אשר מזוהים עם בית גידול מסוים .זאת כנראה בגלל הטרוגניות
המרחבית הרבה באזור הסקר (הקרבה לאזורים חקלאיים וליישובים) .דבר זה מאפשר למינים מלווי
חקלאות כגון דררה ,אנפית בקר ועורב אפור להגיע אליהם בקלות ולנצל מקורות מזון זמינים.
הקרבה של בתי הגידול אחד לשני ,כמו גם גודלם הקטן יחסית מקשים על הבנת החשיבות של בית
הגידול למין מסוים ,בעיקר אלו שנצפו עפים מעל בית הגידול .לדוגמה ,סיס הרים שנצפה מעל בית
גידול של שיחייה חולף למעשה בהמשך מעל שאר בתי הגידול וצד שם את מזונו .סוגיה זו
מטשטשת את הקשרי מין-בית הגידול בעופות בעלי מוביליות גבוהה.
במיוחד בחורף התנהגות ציפורים מאופיינת בשיטוט על פני אזורים נרחבים בחיפוש אחר מזון.
מסיבה זו בתי הגידול העשבוניים ,הבתה והשיחייה די דומים .ליער יש תכונות אחרות ,ולכן
אוכלוסיית הציפורים בו שונה (בעיקר היעדר שיחים אשר לא מתאימים למינים מסוימים  -פשוש,
סבכי שחור ראש ועוד).
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נתוני השיתוף (טבלה  )9מכילים מספר מינים אשר חשוב להרחיב עליהם מעט את הדיבור .מינים
אלו נבחר בשל חשיבותם מבחינת סוגיות שמירת טבע בישראל.
שליו נודד
השליו הנודד מוגדר בישראל כמין בסכנת הכחדה חמורה .בעשור האחרון נצפו מספר משפחות עם
אפרוחים ברמת הגולן ובשפלת יהודה .כך שלמעשה כל אזור שפלת יהודה ובתוכו יער שחריה הינו
מאזורי הקינון האחרונים של שליו נודד בישראל .השליו מקנן בשטחי בתה עשבונית ובשולי שדות
חקלאיים הגובלים בשדות בור ואוכלוסייתו נפגעה מאוד בארץ ובעולם .הוא נפגע בארץ ובעולם
משינוי והרס מקומות חיותו ,בעיקר בעקבות פיתוח והפיכת שטחי בתה ,ערבות עשב ושדות בור
לשטחים מבונים וחקלאיים .המעבר לחקלאות מודרנית הביא לצמצום אוכלוסיותיו בשל השינוי
שהתחולל משדות חקלאיים קטנים ומגוונים לשטחים גדולים ואחידים (מונוקולטוריים) המעובדים על
ידי כלים כבדים .בשל נטייתו לקנן בתוך שדות מעובדים ,קניו נפגעים פעמים רבות על ידי הממשק
החקלאי .גורם סיכון משמעותי נוסף הוא הציד משום שהשליו ניצוד במספרים גדולים במדינות הים-
התיכון ,ביניהן מצרים וחופי צפון סיני ורצועת עזה ,וגם בישראל השליו הוא עוף מותר בציד (לבעלי
רישיון ובעונת הציד בלבד) .נכון להיום מתרכז עיקר המאמץ במאבק להצלת השליו בישראל בנושא
הציד .כמו כן איבוד שטחי הבתה מקבל תשומת לב אם כי לא במידה מספקת.
רץ מדבר
מוגדר כמין אשר עתידו בסכנה .עד שנות ה  80-קינן באזור שפלת יהודה .כיום הוא נדיר שם ואינו
מקנן מדי שנה .מין זה סובל מאיבוד בתי גידול מתאימים וכיום מקנן בחלקים שונים של הנגב .מרבית
הפרטים נצפים באזור זה בחורף ,מחוץ לעונת הקינון אך החשיבות שברצף נוכחות גם בעונת החורף
לאפשרות שמין זה יחזור לקנן בשפלת יהודה היא גבוהה .אי לכך חשיבות גבוהה בשימור בתי
הגידול הטבעיים במרחב.
תור מצוי
אחד המינים המדאיגים את ארגוני שמירת הטבע בעולם משום שהוא רואה ירידה מדאיגה
באוכלוסיותיו .גם בארץ ישנה ירידה חדה באוכלוסייה המקננת ,המגיעה כל קיץ מאפריקה והוא
מוגדר כמין בסיכון נמוך .התור המצוי מקנן במספר בתי גידול :בתה ים-תיכונית ,יער פארק וחורש
פתוח ,יער נטע אדם ,שיחייה מפותחת  -גריגה ,אזור חקלאי כפרי .גם בשטח הסקר מין זה מקנן ואף
מנצל את הקרבה לשדות החקלאיים לשיחור מזון ,אולם גורמים שונים בהם הרס בתי הגידול באזורי
הנדידה והחריפה ,הרס וקיטוע מקומות החיות ,תמותה מוגברת באזורי הנדידה והחריפה ,ציד
ולכידה עדיין מאיימים על יציבותו של מין זה באזור.
אוח עיטי
למרות שמין זה אינו נמצא בסכנת הכחדה בארץ זהו דורס על אשר חשיבותו למערכת האקולוגית
גבוהה .דורס לילה זה מקנן באזור אך נתון לגורמי סיכון רבים ביניהם שריפות בשטחי בתה,
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התחשמלות והתנגשות בכבלים ,התנחלות רועי צאן ועדריהם בוואדיות מצוקיים ,פעילות מטיילים
וגולשי מצוקים ,הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים ,הרס וקיטוע מקומות החיות ,ציד ולכידה
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דרגת סיכון מקומית
VU
VU
VU
VU
VU
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
EN
CR
CR
CR

)מין (מדעי
Cursorius cursor
Emberiza melanocephala
Himantopus himantopus
Merops apiaster
Neophron percnopterus
Aegypius monachus
Aquila clanga
Ardea cinerea
Circus aeruginosus
Falco peregrinus
Milvus migrans
Oxyura leucocephala
Alectoris chukar
Anas platyrhynchos
Athene noctua
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Ciconia ciconia
Cisticola juncidis
Coracias garrulous
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Emberiza caesia
Falco subbuteo
Fulica atra
Galerida cristata
Lanius collurio
Lanius nubicus
Lanius senator

)מין (עברי
רץ מדבר
ראש-גיבתון שחור
תמירון
שרקרק מצוי
רחם
עזנייה שחורה
עיט צפרדעים
אנפה אפורה
זרון סוף
בז נודד
דיה שחורה
צחראש לבן
חגלה
ברכייה
כוס החרבות
אוח
כרוון
עקב חורף
עקב עיטי
תפוחית מצויה
חוחית
חסידה לבנה
תפר
כחל
שליו נודד
קוקייה אירופית
מקור-גיבתון אדום
בז עצים
אגמייה
עפרוני מצויץ
גב-חנקן אדום
חנקן נובי
ראש-חנקן אדום

Monticola solitarius
Motacilla alba
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Streptopelia turtur
Tachybaptus ruficollis
Tyto alba
Upupa epops
Falco naumanni
Caprimulgus nubicus
Columba livia
Motacilla flava

צוקית בודדת
נחליאלי לבן
סלעית אירופית
זהבן
תור מצוי
טבלן גמד
תנשמת
דוכיפת
בז אדום
תחמס נובי
יונת סלעים
נחליאלי צהוב

.)20 ) מתצפיות מקורות פתוחים (מפה5  מני צפרים בסכנה (ע"פ טבלה:9 טבלה
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מפה  :20מציאת מיני עופות בסכנה באזור הסקר (טבלה .)9

בתצפיות עופות בולטת במיוחד הטיית המיקום – רוב התצפיות הן על דרכים ומיקום הפרטים אינו ידוע בוודאות.
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 2.5סקר יונקים
 2.5.1מבוא
בדומה לכל הסקרים האחרים – גם פרק זה מורכב מנתוני שיתוף וסקרים בשטח.

 2.5.2שיטות
 2.5.2.1נתוני שיתוף
נתוני שיתוף מגיעים משני מקורות – ) BioGis (http://www.biogis.huji.ac.il/וכן מתצפיות נוספות
במסד הנתונים של רשות הטבע והגנים (סייבר) .מנתונים אלה יוצרו רשימות מינים (ומיקום
התצפית) מקיפות שהוצלבו עם רשימות מינים בסיכון ע"פ הספר האדום של החוליתנים בישראל
(שלמון  .)2002מידע אחר (מספר פרטים ,חלוקה לזוויג או גיל ותאריך) הושמט כדי לתת תמונת
מצב המבטאת רק את קיום או אי קיום אותם מינים בשטח הסקר .התוצרים של מאמצים אלה
כוללים רשימת מינים בסכנה (טבלה) המסודרות לפי רמת הסיכון שלהם (מינים שאינם בסכנה
הושמטו) ומפה המציינת היכן נצפו מינים המוגדרים בסכנה .כמו שהוזכר בפרקים קודמים ,אופי
איסוף נתונים אלה גורם הטיה ברורה של תצפיות .ביונקים בולטת במיוחד מחסור בתצפיות צבאים
בתוך יער שחריה עצמו וצמידות התצפיות לדרכים.

 2.5.2.2סקרים
מטרת סקר זה הינה איתור יונקים בינוניים וגדולים בשטח הסקר .סקר היונקים נערך במהלך 2018
על-ידי ד"ר גיא רותם .הסקר נערך באמצעות חתכים רכובים יום ולילה .החתכים בוצעו במהלך
 2018ב  12אתרי דיגום המייצגים את קטגוריות בתי הגידול של הסקר .כל אתר דיגום נדגם 3
פעמים בעונות שונות .הסקר כלל חיפוש אקטיבי ,בחינת סימני שדה – עקבות ,גללים ,מחילות
וסימנים נוספים לנוכחות יונקים בשטח .בנוסף ,בוצעו תצפיות אקראיות בכלל שטח הסקר ותצפיות
ביונקים או סימנים לקיומם שנצפו על-ידי שאר הסוקרים והוספו לרשימה זו.

 2.5.3תוצאות
 2.5.3.1נתוני שיתוף
בסה"כ נצפו  25מינים של יונקים באזור הסקר ,מתוכם שמונה מינים מוגנים (טבלה  :6רשימת מינים
בעלי מספר אדום (מוגדרים בסכנה ע"פ הספר האדום ,מפה  ,)16שישה מבניהם טורפים או טורפי-
על (מפה  .)21כמו כן נצפו באזור הסקר מינים המזוהים עם חורש ואזורים טבעיים בלתי מופרים כמו
גירית ויונקים שתפוצתם רחבה (כמו ארנבות ,דורבנים וקיפודים) .באופן בולט במיוחד היונק הנפוץ
ביותר הוא הצבי הארצישראלי למרות שיתכן ומספר התצפיות הגבוה .ממידע בע"פ – צבאים
פוקדים את יער שחריה (יער מחטני נטוע) באופן קבוע – בעיקר בבקרים – בית גידול שבדרך כלל
אינו מזוהה עם מין זה .צבאים הם אוכלי עשב המהווים טרף ליונקים אחרים ,לפיכך נמנעים מבתי
גידול צפופים ולא פתוחים כמו יער ובאופן כללי הינם בעל חיים ביישן ומהיר לברוח ולכן מיוחד המצב
ביער שחריה בו נצפים צבאים למרות תנועת מבקרים ערה.
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טבלה  :10מיני יונקים בסכנה (ע"פ טבלה  ,5מפה )21

דרגת סיכון מקומית

דרגת סיכון עולמית

מין (עברי)

מין (מדעי)

NT

צבוע מפוספס

Hyaena hyaena

EN

קרקל

Caracal caracal

VU

NE

חתול ביצות

Felis chaus

VU

NE

חתול בר

Felis silvestris

VU

NE

סמור

Vormela peregusna

VU

NE

זאב

Canis lupus

VU

NT

צבי ישראלי

Gazella gazella

VU

NT

NT

NE

עטלפון לבן-שוליים Pipistrellus kuhlii

 2.5.3.2סקרים
במהלך הסקרים נצפו שמונה מיני יונקים ,ו 37-פרטים (טבלה  .)11הרוב המכריע של מני יונקים
שנצפו בזמן הסקר נמצאו אזורים פתוחים (בתה עשביה ושיחיה) .באזור המיוער נצפו רק תנים
הידועים כמלווי אדם וניתן להניח כי נמצאו באזור כדי לחפש שאריות מזון מאזורי המבקרים
המרוכזים בחורש .מתוך כלל המינים ,נמצאו שני מינים בסכנה (צבי וזאב) שנצפו באזורים פתוחים
(בתה ועשביה) .משום שבסקרים היזומים יש מאמץ דיגום שווה בכל נקודה ובכל בית גידול ניתן
להשוות ביניהן .באזור השיחיות נצפו מספר הפרטים הקטן ביותר ובאזור היער – מספר המינים
הקטן ביותר .באזורי בתה ושיחיה נצפו גם מספר המינים הגדול ביותר ( 7ו 6-בהתאמה) וגם מספר
הפרטים הגבוהה ביותר ( 17ו 12-בהתאמה).
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טבלה  :11תוצאות סקר היונקים

מין

Species

Red Book

עשבוני

בתה

צבי

Gazella gazella

VU

2

8

תן

Canis aureus

LC

4

4

שועל

Vulpes vulpes

LC

1

1

2

דורבן

Hystrix indica

LC

1

1

2

זאב

Canis lupus

VU

1

1

ארנת מצויה

Lepus capensis

LC

2

נברן השדות

Microtus socialis

LC

2

קיפוד מצוי

Erinaceus concolor

LC

1

שיחייה

יער

סה"כ ממין
זה
10

1

15

6

4

1

2
1

1

סהכ הפרטים בתכסית זו

12

17

2

6

37

סהכ המינים בתכסית זו

6

7

2

1

8

תוצאות הסקרים -יונקים

קיפוד מצוי

20

תן
15

שועל
זאב

10

דורבן

ארנת מצויה

5

נברן השדות
צבי

0
יער

שיחייה

בתה

עשבוני

איור  :4תוצאות סקר היונקים.

האזורים הפתוחים (בתה ועשבוני) בעלי מספר מינים ופרטים גבוהה .באזורי השיחייה והיער – מספר המינים נמוך ומספר הפרטים נמוך .באזור היער – כל ששת
הפרטים של המין היחיד שנצפה  -היו של תנים.
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מפה  :21מפת תפוצת יונקים בשטח הסקר (טבלה .)10

מרבית מתצפיות של מינים בסיכון נמוך ( VUטבלה  10נקודות כתומות –  887במספר) הן תצפיות על צבי ארצישראלי .מצוינות תצפיות שמחוץ לאזור הסקר משום שרוב
בעלי החיים ברשימה ניידים למדי והטריטוריה שלהם כנראה גולשת מעבר לתחומי הסקר.
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 2.5.4סיכום סקרי יונקים
טורפים הם אינדיקציה טובה לבריאות הפאונה באזור משום שהם בפסגת פירמידת המזון וקיומם
תלוי בתשתית בריאה וקיום מזונם (הכולל מבעלי חיים קטנים ובינוניים ועד נבלות) באזור התצפית
משמעותה שגם הם נוכחים באזור .מגוון המינים שנצפה בסה"כ גבוהה ומעיד שאזור הסקר מספק
מקום מגורים או מקור תזונה קבוע .ניתן לראות כי באזור יער הנטוע מספר המינים הנצפה קטן
במיוחד (נתון זה מאושר ע"י מפת תצפיות היונקים  -מפה  .)21ממסד הנתונים הפתוח לא נמצא
קשר בין תצפיות היונקים ובין סוגי הצומח אך מתצפיות הסקר נראה כי באזור הבתה או בקרבתה
קיימת אוכלוסייה רבה .באזורים עשבוניים נמצאו מספר גדול של מינם (תוצאות הסקר) ואילו
בשיחיה ,נצפו בזמן הסקר מספרים קטנים במיוחד של יונקים.

 2.6סקר זוחלים
 2.6.1מבוא
בדומה לכל הסקרים האחרים – גם פרק זה מורכב מנתוני שיתוף וסקרים בשטח.

 2.6.2שיטות
 2.6.2.1נתוני שיתוף
נתוני שיתוף מגיעים משני מקורות – ) BioGis (http://www.biogis.huji.ac.il/וכן מתצפיות נוספות
במסד הנתונים של רשות הטבע והגנים (סייבר) .מנתונים אלה יוצרו רשימות מינים (ומיקום
התצפית) מקיפות שהוצלבו עם רשימות מינים בסיכון ע"פ הספר האדום של החולייתנים בישראל.
מידע אחר (מספר פרטים ,חלוקה לזוויג או גיל ותאריך) הושמט כדי לתת תמונת מצב המבטאת רק
את קיום או אי קיום אותם מינים בשטח הסקר.

 2.6.2.2סקרים
סקר הזוחלים נערך בסתיו – חורף  2018על ידי ד"ר גיא רותם .החתכים בוצעו במהלך  2018ב12 -
אתרי דיגום המייצגים את קטגוריות בתי הגידול של הסקר .כל אתר דיגום נדגם  3פעמים בעונות
שונות .כל מקום דיגום נדגם  3פעמים כאשר אופן החיפוש היה פעיל תוך כדי סיור רגלי ,הפיכת
אבנים חיפוש שרידים וסימנים (נשלים וגללים) .בנוסף נרשמו תצפיות מקריות .הממצאים נרשמו
כולל נקודות ציון ,שעת תצפית ומין .לאחר מכן הוספנו מידע כגון משפחה ,שכיחות ,אנדמיות ,רמת
סיכון ועוד (מתוך בוסקילה  .)2002חישבנו חלוקת מינים לפי תפוצה פיטוגיאוגרפית ,שפע פרטים
ומגוון מינים.

 2.6.3תוצאות
 2.6.3.1נתוני שיתוף
בנתוני השיתוף נמצאו  23מיני זוחלים מתוכם חמישה מינים בסכנה (שלושה מאלה לא נצפו בזמן
הסקר) .בולטים ברשימה זו החומט הנקוד ושנונית השפלה הנמצאים בסכנת הכחדה חמורה טבלה
.)13
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 2.6.3.2סקרים
בסקר נצפו  59פרטים מ 26-מינים (טבלה  .)12באזורי שיחייה נצפו  20פרטים מ 10-מינים (מגוון
המינים ושפע הפרטים הגבוהים ביותר) .באזורים בעשבוניים ובבתה נמצאו מגוון ושפע מינים
בינוניים ואילו ביער נמצאו המגוון והשפע מינים הנמוכים ביותר.

 2.6.4סיכום סקרי זוחלים
מתצפיות הסקר נראה כי ישנה התאמה טובה בין סוגי הצומח ומדגמי הזוחלים .בהשוואה ליונקים
ולעופות ,לזוחלים טווח תנועה מצומצם יותר ולכן יש להניח כי התצפיות מייצגות יותר פרטים
השוכנים באזור לעומת יונקים ועופות העשויים להיות מבקרים לצורך תזונה .רוב המינים שנצפו
אינם בסכנה אך תצפיות נתוני השיתוף הוסיפו שני מינים בסכנת הכחדה באזור.
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. מיני זוחלים שנצפו בסקר:12 טבלה

. בבתה ובשיחייה נמצאו מספר פרטים גבוהה ובשיחיה נמצאו מספר המינים והפרטים הגבוהה ביותר,באזורים העשבוניים
סה"כ ממין זה

יער

שיחייה

בתה

עשבוני

אינדקס
""בסכנה

Species

מינים

LC

Coluber jugularis asianus

זעמן שחור

LC

Chamaeleo chamaeleon recticrista

זיקית

2

LC

Ablepharus rueppellii rueppellii

חומט גמד

6

LC

Mabuya vittata

חומט פסים

LC

Eryx jaculus turcicus

חנק

LC

Laudakia stellio

חרדון מצוי

LC

Ptyodactylus guttatus

מניפנית מצויה

4

VU

Chalcides guentheri

נחושית נחשונית

3

LC

Chalcides ocellatus

נחושית עינונית

LC

Typhlops vermicularis

נחשיל מצוי

LC

Ophisops elegans ehrenbergii

עינחש

NT

Ophisaurus apodus

קמטן

LC

Eirenis rothi

שלוון טלוא ראש

LC

Hemidactylus turcicus turcicus

שממית מצויה

LC

Malpolon moilensis

תלום קשקשים

VU

Testudo graeca terrestris

צב יבשה

)5 (טבלה
1
3

1
1

3
17

1
1

1
3

5

5

1
1

3
8

2

1

5

1

1

1

2

1

2

2

0
9

5

4

0
1
2

1
1

1

1

1

2

1

1

59

5

20

16

18

סה"כ הפרטים בתכסית זו

16

5

10

7

7

סה"כ המינים בתכסית זו
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חומט גמד
חומט פסים
זיקית
חרדון מצוי
מניפנית מצויה
שממית מצויה
זעמן שחור
חנק
נחושית נחשונית
נחושית עינונית
נחשיל מצוי
עינחש
קמטן
שלוון טלוא ראש
תלום קשקשים
צב יבשה

תוצאות הסקרים -זוחלים

20
15
10

5
0
יער

בתה

שיחייה

איור  :5תוצאות סקר הזוחלים.

מין (עברי)

מין (מדעי)

דרגת סיכון מקומית

דרגת סיכון עולמית

שנונית השפלה

Acanthodactylus schreiberi syriacus

CR

NE

חומט נקוד

Ophiomorus latastii

CR

NE

מחרוזן הטבעות

Micrelaps muelleri

VU

NE

צב-יבשה מצוי

Testudo graeca

VU

VU

קמטן

Ophisaurus apodus

NT

NE

טבלה  :13מיני זוחלים בסכנה ע"פ תצפיות נתוניי השיתוף
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עשבוני

 2.7דיון והמלצות
המאפיין הכי חשוב של אזור הסקר הוא הרבגוניות והמורכבות שלו מבחינת מורפולוגית צומח ,ומכאן
– גם פאונה .בתוך שטח קטן יחסית אנו מוצאים אזורי יער נטוע ,אזורים פתוחים עם כיסוי צמחי
מגוון אזורים חקלאיים ומעט אזורים בנויים .מורכבות שטח זו תומכת במספר צורות באוכלוסיית הבר
המקומית שגם היא מגוונת יחסית לגודל האזור .לדוגמה ,באזור מורכב ,בעל החיים עשוי לעבור
מאזורים צמחיים שונים והמספקים אפשרויות הזנה שונות .קירבה וערבוב של בתי גידול שונים
מאפשר לבעלי חיים לקיים אורח חיים בו אזורי המגורים/קינון שונים מאזור שיחור המזון שלהם .גיוון
זה מהווה גם אתגר לניהול ושימור האזור.
חלוקת הצומח הטבעי כללה תשע קבוצות על פי המינים הדומיננטיים באזור (טבלה  :7תצורות
הצומח העיקריות בתחום הסקר.טבלה  7עמודה ראשונה) .חלק מקבוצות אלה מתחלקות לקבוצות
משנה על פי תצורת הצומח המשנית באזור כמו בתה ( 5תת קבוצות) יער מחטני ( 9קבוצות משנה
שונות) .חלוקות משנה אלה חשובות להבנת אזור הסקר משום שהם מגדילות את הטרוגניות השטח
ומספקות נישות נוספות לאכלוס .כמו כן מידת פיזור וכתמיות תצורות הצומח במרחב (הטרוגניות
מרחבית) גבוהה באזור הסקר .נמצא כי הטרוגניות בתכסית הצומח באזור הדרום מזרחי גבוהה
במיוחד (מפה  )18וכך גם מספר התצפיות המדווחות במסדי המידע הפתוחים (מפה .)22
השערה זו מגובה בהסתכלות על פיזור בעלי החיים בכל השטחים (כל התצפיות) – ניתן לראות כי
תצפיות בעלי חיים ,חלקם נדירים ,אינה מוגבלת לאזורי הצמחייה הטבעית אלא מפוזרות גם באזורי
חקלאות שונים .מתוצאות הסקר נראה כי מגוון הזוחלים וכמות הפרטים הינם מותאמים לתצורת
הצומח לעומת תצפיות היונקים שהראו הקשרים חלשים יותר לתצורת הצומח .מפה  22מציגה את
ריכוז התצפיות ממקור פתוח (צמחים ובעלי חיים לשימור או בעלי ערך מיוחד) על גבי מפת סוגי
הצומח העיקריים .אפשר לראות שישנם ריכוזי תצפיות גבוהים במזרח אזור הסקר ,בהם אזורים
טבעיים המרושתים עשביות וחקלאות .באזורים מרכזיים ומערביים ישנם פוליגונים אחידים בסוגי
הכיסוי שלהם אך כמות התצפיות קטנה באופן משמעותי .יתכן ומגמה זו קשורה גם למורפולוגית
הצומח במזרח שהן פתוחות לעומת כיסוי הצומח הגבוה יותר במערב אזור הסקר (היערות הנטועים,
מפה  .)19הבדל נוסף עשוי להיות קשור למידת נוכחות פעילות אדם והפרעות האנטרופוגניות
(מבקרים ופעילות ספורטיבית) במערב לעומת שדות חקלאיים מעוטי תנועה במזרח.
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מפה  :22ריכוז תצפיות מינים נדירים וסוגי צמחיה עיקריים.
ניתן לראות כי באופן כללי יש ריכוז תצפיות גבוהה יותר באזורים הטרוגניים .כמו כן אזורים אלה הם באופן כללי עם צמחיה פתוחה ופחות צפופה.
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 3המלצות ודיון בסוגיות אקולוגיות:
 3.1קיטועי בתי גידול ע"י דרכים
השפעת כבישים על המערכת האקולוגית רבה גם אם הם צרים ודלי תנועה והשפעתם ניכרת גם
בנראות וגם בשינוי התכסית ויוצר קיטוע בהמשכיות בית הגידול בו הם עוברים (מפה  .)23במפה זו
ניתן לראות את מיקום הכבישים וסומנו בה גם מעברי הכביש הקיימים .השפעה זו מוגברת כשבית
הגידול הנחצה מהווה בפועל פרוזדור אקולוגי ארצי או מקומי (אזור הסקר כולו נמצא בפרוזדור
אקולוגי ארצי  -מפה  )13או אגן זרימה של נחל .כמובן שרמת ההשפעה תלויה גם בצפיפות
האוכלוסיות המקומיות ,סוג בעלי החיים החוצים ,צורת התנועה שלהם ,יחסם להשפעות
אנטרופוגניות ,שעות הפעילות שלהן מזונן ועוד .המלצות כלליות לשמירה על חיבוריות אקולוגית
וחציית כבישים רלוונטית לכל כביש .השפעות אלה בחלקן ניתנות לצמצום ע"י התקנת מעברים
לבעלי חיים או חסימת המעבר לכביש ומאמצי פיתוח בעתיד צריכים לתת את דעתם על השפעות
אלה (מפה  .)23השפעות נוספות לכבישים כוללות זיהום סביבתי (אור ,רעש ,זבל) ,הכנסת מינים
פולשים בתוואי הכבישים (לעיתים מוגברת עקב הגברת הנגר העילי בצמוד לכביש) והגדלת הנראות
של בעלי חיים חוצים .במקרים אלה יש לפעול לתיקון נקודות קריטיות (לדוגמה בהקשר של נראות)
או בזמן תיקון הרחבה או תכנון – בניית תעלות נגר האוספות ומרחיקות את המים מהכביש ושוליו.
באזור הסקר  3כבישים עיקריים המתחלקים ל 4מקטעים (מפה :)1
•

כביש  6החוצה את מערב אזור הסקר מצפון לדרום .כביש זה סואן בכל שעות היום והלילה והוא
יוצר בקטע זה מחסום אקולוגי רציף .הכביש עצמו מוגבה ומונע מעבר של רוב בעלי החיים
הקטנים וגדולים .ישנה חסימה (גדר) המונעת כניסה לכביש לכל אורכו וקיימים מעברי רכב
מתחתיו .הכביש מפריד בין יער שחריה במזרח וכתמי יערות במערב וגורם לבידודן.

•

כביש  35עד צומת לכיש – כביש סואן ובחלקו דו מסלולי .הכביש חוצה בין אזורי יער (שחריה
ומלאכים) וכן חוצה את אגן נחל לכיש מספר פעמים .מספר מעברי מים קיימים אך הם קטנים
ואינם רלוונטיים לרוב אוכלוסיות בעלי החיים הגדולים .כביש זה מהווה את האתגר הגדול ביותר
משום גדלו ומשום שהוא עובר דרך (חוצה או מקביל) מסדרון אקולוגי רוחבי ואזור בעל רגישות
סביבתית גבוהה ביותר (נחל לכיש ,מפה  .)14לאורך כביש זה יש לפעול לשיפור מצב החצייה
וחסימת העלייה לכביש באזורים בהם הראות מוגבלת.

•

כביש  35מצומת לכיש לכיוון בית גוברין כביש סואן אך צר ומפותל .מקטע זה מפריד בין אזורי
השיחייה של מרשה ונחל מרשה ובין אזורי הבתה ונחל רוך .אין חסימה על הכביש ופיזית
הכביש אינו מייצר חסימה ,מצב זה מחייב את בעלי החיים לחצות אותו ואת הנהגים למנע
מדריסה .יש לפעול לצמצום סיכוני הדריסה ולאפשר נקודות חציה משמעותיות באזורים
המתאימים( לדוגמה כשקיימת צמחיה משני צדי הכביש המהווה מסדרון אקולוגי).

•

כביש  3415מצומת לכיש דרום מזרחה .כביש קטן צר ודל תנועה וכרגע מהווה חסימה פחותה.
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 3.2ממשקי חקלאות וטבע
אזור הסקר כפי שניתן לראות יפה במפות הצומח מרושת בשטחי חקלאות פעילים (מפה  )23וכן
סומנו בה גדרות (לא כל הגדרות מתועדות בבסיס הנתונים הקיים) .אלה כוללים חממות ,מטעי פרי,
גידולי שדה שונים ואזורי מרעה .בגלל הטופוגרפיה המבותרת באזור הסקר רוב האזורים החקלאיים
מפוזרים עמוק בתוך אזורים טבעיים ותנועת בעלי חיים ערה .השפעות החקלאות על הסביבה
הטבעית כוללות מספר סוגיות והמלצות לתיקונן:
•

קיטוע ופרגמנטציה ע"י גידור ובניה .בניית גדרות עשויה להוות מכשול ולנתק מעברים טבעיים
בין תאי שטח סמוכים .במפה  23סומנו  2סוגי גדרות – גדרות אבן המגבילות בעיקר חיות
משק רועות (כמו פרות) וגדרות קלות העשויות מתכת והמונעות מעבר של כלל בעלי החיים .יש
חשיבות במניעת בניתם של גדרות לא נחוצות ,בניה של מעברים המותאמים למעבר חיות בר
ובמקרים מסוימים להגביר את נראות הגדר (מניעת הסתבכות או פגיעה בבעלי חיים) .גדרות
קלות כמו שנראות במפה בעייתיות במיוחד משום שהן ארוכות והמשכיות ויכולות ליצור חיץ
אמיתי בין אזורים גדולים למדי.

•

חיבור שטחים טבעיים ע "י מסדרונות צומח ואיי צומח המייצרים מעברים מוגנים למעבר בעלי
חיים  .לדוגמה אפשר לטעת מסדרונות כאלה מצומח מקומי באופן יזום או לחזק את הקיים.
רעיונות והנחיות נוספות בעניין זה ראו סקוטלסקי2010 ,

•

מניעה של התפשטות שטחי חקלאות לתוך אזורים טבעיים (חוקית או בלתי חוקית)

•

אכיפה וצמצום זיהום סביבתי הכולל חומרי הדברה ,שאריות מתקנים ומכונות

•

כדאי ליצור הפרדה בין אזורים חקלאיים לטבעיים שתמנע דליפה של צמחי תרבות לסביבה
הטבעית (במיוחד בסמיכות לערוצי נחלים)

•

כדאי לצמצם השפעות הנובעות מפעילות אדם – מעבר רכבים ,רעש ,אור ,עשן  ,צייד .במקרים
מסוימים יש למנוע שיכון פועלים בתוך אזורים חקלאיים כדי למנוע זיהום ,ביוב ופעילות בסמיכות
לאזורים טבעיים.

משום שסוגיות אלה משתנות תדיר ורובן בידיים פרטיות קשה לאכוף את מניעתן .עם זאת ,התווית
מספר הנחיות מצומצם יכול לצמצם משמעותית את השפעות אלה.

 3.3דרכי עפר ונגישות
ערכי טבע ואזורי שימור נמצאים בסמיכות לאזורי פעילות נופש אינטנסיבית (כמו הבתה והשיחיות
הגובלים ביער המלאכים ,אזור נחל מרשה ואזור ח .מעגלן).
•

באזורים אלה כדאי לצמצם פעילות ממונעת מחוץ לשבילים וכן לספק אלטרנטיבות למעבר
באזורים יותר מופרים.
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•

בהתאם ,כדאי לחזק תשתיות ומוקדי משיכה קיימים כמו יער המלאכים שרגישות הצומח שלו
נמוכה יותר ופעילות בעלי החיים בו נמוכה יחסית.

•

לחיזוק הפעילות באזורים מופרים או עמידים
o

אפשר לקרב את הציבור למוקדים כאלה ע"י בניית מערכת שילוט והכוונה

o

יצירה ואספקה שלך חומר הסברתי ולימודי על הטבע המקומי חשיבותו והאטרקציות
הקיימות בו

o

הגדרת כללי ההתנהגות המצופים באזורים מוגדרים (פסולת ,שאריות מזון מניעת אש)

 3.4מפגעים
בשטח הסקר זוהו מספר אתרי מפגע (מפה  )24ורשימה זו אינה סופית ונכללו בה דוגמאות למפגעי
סביבה שונים הכוללים
•

מינים פולשים כמו שיטה מכחילה אותן כדאי לכרות כדי למנוע התפשטות טבעית

•

פגיעות נוף כמו מחצבות נטושות אותן כדאי לגדר ולמנוע את הפיכתן למזבלות

•

שינויים גדולים בצמחיה כמו שריפות או מחלות בעצים עליהן כדאי לעקוב ולזהות החרפה או
שינויים לטובה.

•

נקודות השלכת אשפה (השלכה תעשייתית או פסולת בניין וכמובן אשפה המושלכת ע"י
מטיילים)

רשימה כזו הינה דינמית ובעוד חלק ממפגעים אלה תוקנו (או באופן עקרוני ברי תיקון) חלקם קבוע
לא ניתן לשינוי.

 3.5אתרים
אתרי עניין (בסקר זה) כוללים בעיקר נקודות בעלות עניין אקולוגי – אזורי פריחה ,בתי גידול נוספים
ומיוחדים ונקודות עניין בעלות אופי וחשיבות תיירותיים (מפה .)24
פיתוחי תיירות עתידיים מתוכננים (כמו לדוגמא תל לתל) יעלו את לחץ השימוש באזור הסקר
משמעותית .הכוונה היא לספק מוקדי שימוש ולהעלות את משספר המשתמשים והנהנים מהיער
והאזורים הנלווים .משמעויות של פיתוח כזה צריכות להיות מוערכות באופן פרטני משום שאופן
השימוש משפיע על הפתרונות הנחוצים .לדוגמה הנ"ל – הכוונה לבנות חניון לילה היכול להכיל
מספר גדול של מתארחים ( מאות עד אלפים) קריטית – הן בבחירת המקום (והשפעות הסביבתיות
כפועל יוצא מכך) והן בתכנון השירותים הניתנים.
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כמו כן מתוכנן רישות (ע"י שבילים) של הריכוז הגדול של אתרי ארכיאולוגיה-היסטוריה והתנגשתם.
גם כאן כדאי להשתמש בתוואי קיים ,לעקוף נקודות רגישות ולהתרחק מבתי גידול העלולים להינזק
מכך.
נקודות נוספות עשויות לכלול את פיתוח והשמשת מאגר המים כנקודת תצפית צפרים ,גתות ושקתות
כתחנות במסלול לטיולי פריחה והנגשת אתרים ארכאולוגיים הנמצאים כרגע בחפירה ופיתוח.

68
גיא רותם – אקולוגיה | מרחב | סביבה
 | www.guyrotem.co.ilנייד  | 052-3354485טלפקס guy@guyrotem.co.il | 08-6532188

מפה  :23מפת סוגיות באקולוגיה.
ניתן לראות כי הכבישים יוצרים חייץ בין אזורי יער (צפוני ודרומי) וכי קיימות גדרות סביב אזורים חקלאיים שמהוות גורם מקטע נוסף.
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מפה  :24מפת אתרי עניין.
נקודות עניין כוללות אתרים ארכאולוגים ריכוזי פריחה ומקבצי עצים בעלי ערך וכו.
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