
הגלבוע  :מסדרונות אקולוגים

 והשטחים הפתוחים שסביבו

 דותן רותם

אקולוג שטחים פתוחים      
 בחטיבת המדע והממשק

 . הווה ועתיד, עבר -הגלבוע" 
 ".יום עיון לכבודו של עזריה אלון



 מיקום גיאוגרפי



 ים תיכוני  

 ערבתי - אירנוטורני  

 מדברי  

 סודאני -טרופי סוב   

 פיטוגיאוגרפייםאזורים 



 זאוגאוגרפייםאזורים 



בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום הרי יהודה

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

נחלים אלוביאלים איתנים

נחלים הרריים איתנים

נפתולי גאון הירדן לאורך בקעת הירדן

עמקים אלוביאליים באזור יובשני

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

מערכות אקולוגיות  

 טבעיות



 IPA  -אזורים חשובים לשימור צומח 



 IBA  -אזורים חשובים לשימור עופות 



 עופות מקננים

 
 Shirihai 1996מעובד מתוך 



 עופות יבשה מקננים

 
 Shirihai 1996מעובד מתוך 



 סדרת ציפורי השיר

 
 Shirihai 1996מעובד מתוך 



 קישוריות במרחב

 מסדרונות אקולוגיים

או סיפור מסגרת לבחירת 

 אזור לתכנון מסדרון





 



 סקר צומח



מידת הדמיון במיני צומח בין שני אתרים סמוכים לאורך ציר צפון  

 דרום במסדרון אקולוגי אפשרי על בסיס שטחים לא חקלאיים
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 עושר מיני צומח

 דמיון בין אתרים



 סיפור מסגרת לבחירת אזור לתכנון

 שטח בנוי

 קו התפר

 הררי

 עמקים

כבישים ראשיים ומסילות  

 23ו  3  אות"תמברזל 



מפת המסדרונות הארצית  

 2013 וחובריורותם 



 35א "תשריט מוצע לעדכון תמ



 תכנית מסדרון גלבוע רמת צבאים

 נירית ויטמן ומוטי קפלן•



 שטחים טבעיים        שטחים חקלאיים         שטחים בנויים

 תכנית מסדרון גלבוע רמת צבאים



 



 
אזור נבחר לתכנון  

מסדרון מפורט בין  

 רמת צבאים לגלבוע



 

אזור נבחר לתכנון מסדרון  

 מפורט בין רמת צבאים לגלבוע



 מעבר דרך

 גידור

 יישוב

 אפיק הנחל

 כביש

 במסדרון האקולוגי" צווארי בקבוק"חסמים או 

אזור נבחר לתכנון מסדרון  

 מפורט בין רמת צבאים לגלבוע



 71כביש  –פתרון למעברים הכרחיים 

 ניתוח דריסות

 צבאים -ניתוח תצפיות יונקים 



 71כביש  –פתרון למעברים הכרחיים 



 רכבת 

 .מיתון שיפועים בסוללות•

 .מפתחים רחבים במעבר נחל נחום•

 

 מעברים תחתיים

 .מדפי מעבר•

 פתרון למעברים הכרחיים



 המלצות לשטחים חקלאיים

 גידור•

 עיבוד משמר קרקע•

 

 



 המלצות לשטחים חקלאיים

 שמירה על יציבות בזמן ובמרחב•

 של שולי שדות ותעלות    

 



 תודה


