
 כנס שימור ופיתוח במישורי הלס בצפון הנגב
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 מקור השם

 Löess -גרמנית  

כך כינו בנאים ועובדי אדמה את  
 .סוג הקרקע לאורך נהר הריין



 אזורים מרכזיים בעולם

 ?למה שם



חלק ניכר מהאזורים  

התפתחו   הלסיים

 בשולי יריעות קרח



חלק ניכר מהאזורים  

התפתחו   הלסיים

 בשולי יריעות קרח



http://slideplayer.com/slide/3504915/ 

 מדבריות ושחיקת רוח

 מקור נוסף להתפתחות ויצירת לס הוא מדבריות תמונה מסנגל



 לא צריך להרחיק לסנגל

מדרום למכתש  הגדול  

הגעת חזית של סופת  

 לס= אבק 



 סרטון סופת האבק





http://techalive.mtu.edu/meec/module06/SoilClassification.htm 

 חצץ חול סילט חרסית

 גודל גרגר

 מרכיבי הלס



http://slideplayer.com/slide/4613789/ 

 וחרסית סילטחול 

 מרכיבי הלס

 גודל גרגר



 אופן התקדמות החלקיקים



 אופן התקדמות החלקיקים



הנישא   סילטשהוא תוצר הצטברות של ( שנישא ברוח) אאוליסדימנט 

ומטה הן חרסיות   20%. מיקרון 20-50ברוח בגודל גרגר טיפוסי של 

 (.  קרבונט-קלציום)וחול שמחוברים באופן רופף על ידי גיר 

בדרך כלל הוא אחיד במבנהו מאורר מאוד וחוצים אותו נימיים אנכיים  

 .בתרונות –המאפשרים את יצירתם של מצוקים אנכיים 

הופכים ( עם שטח פנים גדול)מבנהו האוורירי וגודל הגרגר הקטן 

 .אותו למצע גידול טוב מאוד לחקלאות

 הגדרה וכמה תכונות



http://worldbank.mrooms.net/course/view.php?id=347&pageid=933 

https://travelinggirlinchina.wordpress.com/tag/loess-plateau-watershed-
rehabilitation-project/ 

והשימוש בו   הלסיתמונות מסין להמחשת עובי הסדימנט 

 למגורים וחקלאות



חזית החוברת  

שפורסמה ב 

על ידי  2015

 –המכון הגיאולוגי 
 בנושא הלס



 פרישת קרקעות הלס בישראל

  2015מתוך החוברת שפורסמה ב 

 בנושא הלס –על ידי המכון הגיאולוגי 



ירדן -נגב –סיני  –מצרים  –חתך טופוגרפי לוב   

 מקור הלס מקור הלס

Station 10 – Loess in the Northern Negev (Ramat Beka) 

Onn Crouvi, Michal Ben-Israel, Rivka Amit, Naomi Porat, Yigal Erel, and Yehouda Enzel 



איור המציג כיצד ניתן להתחקות אחר מקור הלס ולפיכך להגדיר את  

 משטר הרוחות באותה התקופה ראה גם השקף הבא





?מהו לס  

 חלוקה ליחידות אקולוגיות בישראל  
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. ניתוח שימושי ויעודי הקרקע בשטחי היחידה האקולוגית של הלס בצפון הנגב

 השטחים המוגנים קטנים מאוד ביחס לכלל שטח היחידה
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 מלחות חוף
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 יער ספר הררי בחרמון

 נפתולי גאון הירדן לאורך בקעת הירדן

 בבקעת הירדן ובערבה –מלחות מדבר 

 הכנרת -אגם מים מתוקים 

 חולות מישור החוף

 עמקים אלוביאליים באזור יובשני

 קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

 חולות פנימיים בנגב ובערבה

 שיטים בנחלים הגדולים ובערבה

 ים המלח

 …יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום  

 בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום הרי יהודה

 לס בצפון הנגב

 עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

 מדבר צחיח בנגב הדרומי

 ערבה שיחית בהר הנגב ובמדבר יהודה

 …חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים  

 (ר"אלפי קמ)שטח כולל של היחידה האקולוגית 

 אחוז שטח הקטגוריה

שטחי שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים  
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יער טבעי לשימור ויער טבעי   22א "שטחי תמ
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 שטח כולל של מערכת אקולוגית



השטח הפתוח הנותר  

. של הלס בצפון הנגב

לכאורה שטח גדול 

בפועל השטחים , מאוד

מקוטעים  , מופרעים

 .וקטנים מאוד



 מישורי לס

את מישורי הלס ניתן להפריד לשתי יחידות עיקריות  

המישורים הם מילוי שקעים על . מישורים ובתרונות

הבתרונות הן התחתרות  . ידי הלס המגיע על ידי הרוח

 .מאוחרת יותר של נחלים בתוך הלס ששקע

הייצוג הגדול יותר הוא של בתרונות בתוך נחלים 

מהמישורים הייצוג בשטחים  . שהוגדרו שמורות טבע

 .שמורים ומוגנים קטן מאוד



http://www.eyarok.org.il/trip.aspx?id=1838 

 בתרונות לס



 (2/2/2013, עמית מנדלסון), בתרונות לס בגדת נחל הבשור

http://www.inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_
%D7%94%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8 

 בתרונות לס



 nightjarצילם  -( בוגרת)שנונית באר שבע 
http://www.tapuz.co.il/albums/forumalbums/forumpublicmedia.asp 

 מינים ייחודיים



https://he.wikipedia.org/wiki/ ירבוע גדול 

 מינים ייחודיים



http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=283 

 אתר טיולי, מנדלוביץנדב : צילום

מינים שפיתחו התאמה לחקלאות עם  

 פליחה רדודה

 צומח -מינים ייחודיים 

 שלומי אהרון: צילום
http://www.agenda.co.il/123/forum 

 סתוונית הנגב



 צומח -מינים ייחודיים 

http://plantillustrati
ons.org/taxa.php 

 השדות ערטנית



http://flora.org.il/plants/ACHSAN/  דניןאבינעם : צילום  

 ערבתית אכילאה

 צומח -מינים ייחודיים 



 איריס שחום

 צומח -מינים ייחודיים 



 דוגרי קרקע במישורים

 רץ מדבר

 חוברה מדברית

 א"עפרונן קצ

 תמונות יואב פרלמן

 חדת זנב קטה




