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 תמונות שמוליק אמיר



 (אק'וולצמרגרטה , יוסף-רועי בן, יפתח סיני) ג"רט: יוזמה וארגון•
 יובל ספיר  –שיטת הסקר •
 מתנדבים 100 -כ -הסוקרים •

 : היו שתי מטרותלסקר 
למפות את גושי האירוסים  1.

האקולוגי  הישוב בתחום 
, המתוכנן בהר יצפור, מיכל

 לקראת ההעתקה הצפויה  
להמשיך בסקר אוכלוסיות  2.

 אירוסי ההיכל בארץ
 

 2009 – 2005סקר אירוס הגלבוע 



 מטרות סקר אירוסי ההיכל

לימוד תפוצתם וגודל אוכלוסיותיהם של אירוסי  •
 .ההיכל

כולל הצעת  , עדכון תוכניות שימור אירוסי ההיכל•
פעולות  , שמורות חדשות והרחבת שמורות קיימות

ובמידת הצורך גם מחוץ   (in situ)ממשק באתרם 
 .(ex situ)לאתרם 

יצירת כלי תכנוני להגנת האוכלוסיות ובתי הגידול  •
 .שלהם מפני פיתוח



 סקר אירוס הגלבוע במספרים

 מספר פרחים מספר גושים (דונם)שטח  שנת סקר

2005 3609 1858 10417 

2006 5303 2462 5018 

2007 4942 6199 28820 

2009 1215 1297 11689 

 55934 11816 15069 כל השנים





 שיטות הסקר

חלוקת השטח למקטעים  •
 (פוליגונים)

סריקת המקטע על ידי צוות  •
 סוקרים

רישום כל אחד מגושי •
 האירוסים

רישום מספר הפרחים בכל •
 (50, 0, 0, 3, 6: לדוגמה)גוש 

אופציה לחלוקה משנית של  •
 השטח

הערכה או ספירה מדגמית  •
 במקרים חריגים



מה ידענו על תפוצת אירוס הגלבוע בגלבוע  
 2005עד שנת 

 :מקורות מידע•

 מ"רותמאגר מידע –

 גרינשטייןתוכנית דפנה –

 אופי המידע•

תצפיות נקודתיות מצטברות  –
 לאורך שנים

 ללא הערכה כמותית–



 תוצאות הסקר

 פרחים לפוליגון
 גושים לפוליגון



 תוצאות הסקר

 פרחים לדונם גושים לדונם



 ?מה למדנו על אוכלוסיית אירוס הגלבוע

שלא  אירוס הגלבוע גדלה בגב הרכס וכמעט אוכלוסיית 
הר : הריכוזים העיקריים הם. במדרונותמצויה 

הר יצפור ואזור מעלה גלבוע המחוברים  , ברקן
,  ביניהם באזורים בעלי צפיפות אוכלוסייה נמוכה

המופרד   מלכישועיש ריכוז נוסף באזור . יחסית
הישוב  , משאר האזורים על ידי שטחים חקלאים

מירב ושטחים טבעיים בהם לא נמצאו האירוסים  
 .כלל



 מסקנות לגבי הדינאמיקה של האוכלוסייה
 (תחילת הניטור)

בוצע במקביל ניטור אוכלוסיית  2009 – 2004בשנים •
נרשמה ירידה . אירוס הגלבוע בשמורת הר ברקן

דראסטית בצפיפות האוכלוסייה ובעוצמת הפריחה 
הירידה בכמות המשקעים לבד  . 2009ובשנת  2008בשנת 

 . לא יכולה להסביר את הירידה החדה

שלחלקים שונים של , הסקר הראה באופן עקיף•
אוכלוסיית האירוסים בגלבוע יש דינאמיקה שונה של 

כאשר בהר ברקן צמחו , (2009)האחרונה בשנה . פריחה
האוכלוסייה   מלכישועבאזור , ופרחו מעט מאוד אירוסים

 .שגשגה

 



המלצות שימור וממשק אוכלוסיית אירוס 
 הגלבוע

יש לנסות ולהגדיל את שטחי השמורה המוכרזים בגלבוע  •
 .שבהם נמצאים ריכוזים של אירוס הגלבוע

אוכלוסיית  להתדלדלות יש לקדם מחקר לבירור הגורמים •
האירוסים בהר ברקן ולפתח שיטות להתמודדות עם גורמים  

 .אלה
יש לבחון  השפעת דילול יערות נטועים על מצב אוכלוסיות  •

ולבסס על תוצאותיו את תוכנית  , האירוסים הגדלות בהם
 .הממשק העתידית

יש לבנות מודל דמוגרפי של אוכלוסיית העל של אירוס הגלבוע  •
 .בגלבוע אשר יהווה בסיס לשימור וממשק עתידיים

יש להרחיב את הניטור בריכוזים העיקריים של האוכלוסייה  •
 .ולשפר את שיטות הניטור הקיימות

 



 איזה שימוש נעשה עד היום בתוצאות הסקר

, בסיס לדיונים סטטוטוריים על הכרזת שמורות חדשות•
 ל לשמורות טבע"וחלוקת השטחים בין יערות קק

 בסיס לדיונים ממשקיים לגבי ניהול יערות נטועים•

ניסיון לחקור קשר בין צפיפות יערות נטועים לצפיפות  •
 האוכלוסייה של אירוס הגלבוע

בריכוזים ( חתכים קבועים)בסיס להקמת מערכת ניטור •
מעלה גלבוע  , הר ברקן)עיקריים של האוכלוסייה 

 (ומלכישוע

,  (בשמת סגל)בסיס לניטור ברמת גושים בודדים •
 המקרב אותנו להבנת הדינאמיקה של האוכלוסייה 




