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 הערכת חשיבות לשימור
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 :  אקולוגיים להערכה דוגמאות למדדים
 עושר מינים

 



פולשיםאנדמייםאדומיםנדיריםכל המינים
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19גדרון מפורט 3
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אלו מינים חשובים 

 ?יותר
צפיפות  –מיני דגל : דוגמה

 תצפיות בצבאים



 :  דוגמאות למדדים אקולוגיים להערכה

 נדירים/ ייחודיים גידול בתי 



 :דוגמאות למדדים אקולוגיים להערכה

 (ecotone)בין יחידות מפגשים 



דוגמאות למדדים  

אקולוגיים  

 :מרחביים

 רצף • 

 קישוריות •

 מסדרונות אקולוגיים •



 :  תוצר

 מפת ערכיות אקולוגית



 :  תוצר

 בדיקת חלופות  

 על רקע ערכיות 



שילוב  

אלמנטים  

כמותיים  

בהערכה  

 אקולוגית

determining conservation hotspots across biogeographic 
regions using rainfall belts: israel as a case study (2007) 
Noam Levin and Avi Shmida 

 :אתגר

 :דוגמה



בניית מערך סקר שיספק נתונים להערכה  

 כמותית

אתגר  

 :נוסף



 !בעיקר צומח ?  מה לדגום

Cost-efficiency of biodiversity indicators for Mediterranean ecosystems and the effects 
of socio-economic factors, (2010) Yael Mandelik , Uri Roll and Aliza Fleischer 



 :הצעה למדדי ערכיות בוטנית כמותית
 משקל :מתבסס על מרכיב הערכה

מספר מינים גדול מוביל לערכיות  : מספר מינים מכל אחת מצורות החיים עושר מינים

 גבוהה 

25% 

משקל גבוה למינים אדומים  : מספר מינים משוקלל בחשיבותם לשימור הרכב מינים

 נוכחותם מורידה את ערכיות היחידה –במשקל שלילי פולשים ומינים 

25% 

מין שליט  + צומח מפורטת תצורת )מוכלל  ס צומחטיפואחוז השטח של  אזוריתנדירות 

 הסקר/ מכלל שטח האזור ( ראשון

10% 

ארצית  נדירות 

בשטח הים  )

 (תיכוני

/ בתה / שיחייה / חורש / יער / יער גבוה )אחוז השטח של תצורת צומח 

מכלל השטח הפתוח עם צומח ים  ( עשבוניים בני חלוף/ עשבוניים בני קיימא 

 תיכוני בישראל

10% 

ככל שיש יותר צורות חיים בכיסוי של  : מספר צורות חיים ביחידת שטח מורכבות מבנית

 הערכיות גבוהה יותר  10%לפחות 

20% 

כושר  

 השתקמות

זמן ההשתקמות חזרה לתצורה זו  , ככל שצורת החיים השלטת גבוהה יותר

 היאגדל ולכן חשיבות שמירתה גדלה אף 

10% 



 !תודה על ההקשבה
 :כתבו ל? מעוניינים להיות שותפים בהמשך התהליך

 uriramon@bezeqint.netאורי רמון 

 aperelbe@cc.huji.ac.il  פרלברגר אמיר "ד
    

mailto:uriramon@bezeqint.net
mailto:aperelbe@cc.huji.ac.il


 (25%: משקל כולל) עושר מינים–
 .  ערכיות גבוהה לטיפוס שתועד בו מספר מינים גדול•
בין  , ההצעה היא להתייחס לעושר מינים בכל אחת מצורות החיים•

השאר כדי למתן את ההשפעה של מספר המינים העשבוניים  
מוצע להתייחס לעושר . שתלוי מאד בעונת השנה וביכולות הסוקר
מתוך משקל  20%)המינים בכל צורת חיים ולתת משקל שווה 

 :לכל אחת מהן( הסעיף
 עצים–
 שיחים–
 בני שטח–
 בני קיימא עשבונים–
 עשבוניים בני חלוף–

 :נקודות לבירור ומחשבה•
עם  . מקובל לחשוב שיש קשר החיובי בין כמות המשקעים לעושר המינים–

יתכן  , זאת במידה ומדדים אלה מוחלים רק על אזור צומח ים תיכוני
 .  השפעה זו" לנרמל"שההשפעה מתונה ואין צורך 

בסקלה ? בסקלה ארצית: איך לכייל את סקאלת הערכיות במדד זה–
 ?אזורית

• Determining Conservation Hotspots Across Biogeographic Regions Using 
Rainfall Belts: Israel as a Case Study, 2007, Noam Levin and Avi Shmida 

 



 ( 25%משקל כולל ) הרכב מינים –

 :הוספת מקדמים למינים שונים •
 ערכיות גבוהה יותר –( מספר אדום –לפי רמות )מינים אדומים –

 ערכיות נמוכה יותר –( לפי רמות סיכון)מינים פלשניים –

 :נקודות לבירור ומחשבה•

למינים , נמוך מסף הכניסה לספר האדום" מספר אדום"לבדוק שימוש ב–
 .  שלא נכנסו לספר

 ?"זרים"האם להוסיף ערך שלילי גם לכל המינים שמוגדרים כ–

דרור האם יש רשימה רחבה יותר של  דופוראן מארק 'לבדוק עם ז–

הצמחים "מעבר למה שנמצא בספר , מינים פולשים עם דירוג סיכון
 ".הפולשים בישראל



 (:20%: משקל כולל) נדירות–
 10%משקל : אזורית•

מין שליט + תצורת צומח מפורטת )אחוז השטח בו שליט טיפוס מוכלל –
 .מכלל השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר( ראשון

 :נקודות לבירור ומחשבה–

צריך למצוא את האיזון בין התייחסות  ? האם זו הרזולוציה הנכונה«
לבין הצורך ליצור  , שנותנת דיוק בהערכה, לרמת סיווג מפורטת

מרבית הטיפוסים המפורטים  . תמונה ההשוואתית בעלת משמעות
ולכן אם נבדוק ברמה , בסקר מופיעים בדרך כלל ביחידות בודדות

החלופות שנראות  . זאת נקבל ערך נדירות גבוה לרוב שטח הסקר
סבירות הן קיבוץ של הטיפוסים על פי מין שליט ראשון או קיבוץ גדול 

יותר שלא יתייחס למינים השליטים אלא ייערך על פי תצורת צומח  
 .מפורטת

 10%משקל : ארצית•
צומח ים   -אחוז השטח של תצורת צומח כללית מכלל שטח ההתייחסות –

 תיכוני בישראל

 :נקודות לבירור ומחשבה–

בשלב  . לצורך חישוב זה נזקק למיפוי אמין ומעודכן ברמה ארצית«
:  תצורת צומח כללית –ראשון מוצע להשתמש בהכללה הגדולה ביותר 

/  עשבוניים בני קיימא / בתה / שיחייה / חורש / יער / יער גבוה 
אם ייווצר בסיס מידע ארצי אמין ברמה , בהמשך. עשבוניים בני חלוף

 .יישקל השימוש בו, של תצורות צומח מפורטות או מינים שליטים

 



 (20%: משקל כולל) מורכבות מבנית–

מעל אחוז  )ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים מיוצגות •
בתצורה כך היא מורכבת יותר וחשובה  ( 10% –כיסוי מסוים 

 .  יותר לשימור

,  עשבוניים בני חלוף)לרשימת חמש צורות החיים הבסיסית •

מוצע להוסיף ( עצים, שיחים, בני שיח, עשבוניים בני קיימא

שמוסיפים  ( 'מ 6מעל  שגבהם" )עצים גבוהים"קטגוריה של 
 .למורכבות המבנית

 :טבלה מוצעת •

מספר צורות חיים מעל  

 א"כיסוי כ 10%

 הערכה

5-6 
10 

4 
8 

3 
6 

2 
4 

1 
2 



 (10%: משקל כולל) כושר השתקמות למצב נוכחי–

או תזדקק לזמן רב יותר על  , ככל שצורת צומח תתקשה יותר•

חשובה יותר ההגנה עליה ולכן היא  , מנת להשתקם מפגיעה

ההנחה היא שככל שצורת החיים . ראויה להערכה גבוהה

הראשית היא גבוהה יותר כך הזמן הנדרש להשתקמות ארוך  

לעצים נדרש זמן ארוך ביותר להגיע מחדש למצבם  : יותר

. הנוכחי ולכן הם מקבלים את הערכיות גבוהה ביותר בהיבט זה

צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ערכיות נמוכה יותר  

שמקבלים את הערכיות , עד לעשבוניים בני חלוף, בהתאמה
 .נמוכה ביותר בהיבט זה

     :  מוצעתטבלת ערכיות •

 הערכה צורת חיים ראשית 

 10 עצים

 8 שיחים

 6 בני שיח

 4 עשבוניים בני קיימא

 2 עשבוניים בני חלוף



מכל אלה עולות מספר מסקנות בקשר לאיסוף  •

 :הנתונים בסקר

ישנה חשיבות גדולה להכנת רשימות מינים מלאות ככל –

שיבוצעו באופן  . האפשר בטיפוסי הצומח השונים
 .  סטנדרטי

 : שיטת עבודה מוצעת לסקר–

זאת על  . דיגום והגדרת עיקר טיפוסי הצומח בכל שטח הסקר•

תצורות צומח  , פי תוכנית שתכלול ניתוח מוקדם של תכסית
 .  ומשתנים סביבתיים

 .  מיפוי רציף של טיפוסים בכל שטח הסקר•

הצעה  . כולל רשימת מינים, השלמת תרשים מלא בטיפוס•
 :  ראשונית להגדרת שטח לרשימת מינים

 .רוחב' מ 2, אורך' מ 50 –" חתך מעובה: "ר"מ 100–

 .רוחב' מ 20, אורך' מ 50 -השלמה של מינים נוספים בשטח של דונם –



 :הנחות לבדיקה/  שאלות כלליות למחשבה •

האם   –הגדרת הטיפוס לפי תצורת צומח ומינים שליטים –

מבחינת מדדי  " הומוגני"הגדרה זו מגדירה טיפוס מספיק 
 ?ההערכה העיקריים

עד כמה ניתן להסתמך על תרשימים שיש בהם ייצוג  –
 ?חלקי למינים עשבוניים

 ?האם יש מאפיינים חשובים שאינם כלולים ברשימה זו–

כיצד תבוא לידי ביטוי החשיבות הגבוהה של בתי גידול  –

אבל חיוניים לקיומם של מינים מתמחים  , שאינם מגוונים
 , (בתה צפופה ללא עצים כלל וכיוצא בזה, חורש צפוף)

האם יש מקום לשילוב חוות דעת מומחה לאחר קבלת –
 ?ההערכה הכמותית על סמך הנתונים שהוזנו


