
 רקע אקולוגי לתכניות כוללניות –יום עיון 
 ונוףטבע הפרק האקולוגי בסקרי 

 פרלברגר אמיר "ד

 1 (דמותה של ארץ) א"דשמכון 

 ?על מה חשוב לשמור והיכן



 :מטרות –סקר טבע ונוף 
ערכי  ל שנתונים בסיס יצירת  •

 הסקרבאזור הטבע והנוף 

כלי עבודה לצורך תכנון רגיש  •
בערכי  שמתחשב ערכיות 

 והנוף ושומר עליהםהטבע 

דינאמי  בניית בסיס נתונים •
ומתחדש שירכז ידע והערכות  

נוף  , מומחים לגבי ערכי טבע
 בכל הארץומורשת 
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 :שלבי העבודה –סקר טבע ונוף 

תיעוד  : עבודת שדה
 ומיפוי המצאי בשטח

 הערכה נושאית

 הערכה משולבת

מסקנות  , סיכום
 3 והמלצות

סקר ספרות ואיסוף  
 מידע קיים



 !בעיקר צומח

 ?לדגום מה: המצאי הקיים –' שלב א
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 בהתאם לדרישות הסקר: דיגום זואולוגי

 ?מה לדגום: המצאי הקיים –' שלב א
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 חזיר בר

 ידוובשמוליק : צילום

 יואב פרלמן: צילום



 ?איך לדגום: המצאי הקיים –' שלב א

מערך סקר שיספק בניית 
אקולוגית  נתונים להערכה 

 כמותית
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 התוצרים: המצאי הקיים –' שלב א

,  מפות טיפוסי צומח
 תכסית, תצורות צומח
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 אורי רמון: צלם



 התוצרים: המצאי הקיים –' שלב א

/  נדירים/מפות מיני צמחים בסכנת הכחדה
 פולשים/אנדמיים



 התוצרים: המצאי הקיים –' שלב א

 ח"מפות תצפיות בבע
 מודלים של דגמי תפוצה: לעתים
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 נתן רפאלי: צילום



 ? להעריךאיך : הערכה נושאית –' שלב ב

 :בוטניתמדדים להערכה 
 משקל :מתבסס על מדד

 20% יותרגבוהה ערכיות < --יותר מינים גדול מספר  עושר מינים

 מעלים ערכיות< --מינים בסכנת הכחדה  הרכב מינים
 מורידים ערכיות< --מינים פולשים 

20% 

 20% גבוהה יותר  ערכיות < --יותר למצב הטבעי רב שהדמיון ככל  ייצוג צומח טבעי  

 10% ערכיות גבוהה יותר< --ככל שטיפוס הצומח באזור הסקר נדיר יותר  אזוריתנדירות 

 10% ערכיות גבוהה יותר< --ככל שתצורת הצומח נדירה יותר בארץ  ארציתנדירות 

 15% גבוהה יותר  ערכיות < --צורות חיים יותר  מורכבות מבנית

 5% ערכיות גבוהה יותר<  --יותר החיים השלטת גבוהה צורת  כושר השתקמות
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 התוצרים: הערכה נושאית –' שלב ב

 אקולוגית/מפת ערכיות בוטנית
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 ?איך להעריך: הערכה נושאית –' שלב ב

 :רצף שטחים פתוחים

 הפרות פוליגונליות

 הפרות נקודתיות

 הפרות קוויות
עוצמת  
 ההפרה
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 התוצרים: הערכה נושאית –' שלב ב

 מפת רצף שטחים פתוחים
 מסדרונות אקולוגיים

 "צווארי בקבוק"
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 מחצבת רווייה



+ = 

ערכיות  
 אקולוגית

 מפות ערכיות משולבות –' שלב ג

רצף שטחים 
 פתוחים

ערכיות  
 משולבת
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