
 :צומחערכיות אקולוגית של תצורות 
 מסקר הגלבועתובנות 

      

    

מעיין  , מימי רון, איתן רומם, עמית מנדלסון, אוריה אורן, פרלברגאמיר 
 מרמלשטיין ואורי רמון



 רקע
 :הארצילגלבוע חשיבות רבה בקנה המידה 

 לספרתיכוני -בין האזור היםגבול •

 ומדבריערבתי , תיכוני-של חי וצומח יםשילוב •

 ואנדמייםגידול ייחודי למינים נדירים בית •

 יחסיתפתוח גדול ורציף שטח •

אקולוגי ארצי חשוב בין השומרון לגליל  מסדרון •
 .התחתון



 רקע
סקר בגלבוע נערך , חשיבותובשל 

תמונת מצב לגבש שמטרתו 
הנוף , כוללת אודות ערכי הטבע

ידי בין השאר על , והמורשת
מיפוי רציף של תצורות הצומח 

דגמי תפוצתם , וטיפוסי הצומח
 .וערכיותם האקולוגית



 רקע
כיצד ניתן  , בהינתן משאבים מוגבלים, היאהשאלה 

להגדיר בצורה המיטבית מהי הערכיות האקולוגית  
 ?נתוןשל שטח 

,  תועלת-קודמים נמצא שמשיקולי עלותבמחקרים 
נותן את הקירוב הטוב ביותר למצאי מיפוי הצומח 

 .האקולוגית וערכיותוהמגוון הביולוגי 



 תוצאות
 :בסקר מופו

 טיפוסי צומח מפורטים 190•
 צומח מוכלליםטיפוסי  103•

 :מהם, מיני צמחים 614תועדו 
 'אדומים'מינים  32•
 (NT)' על סף איום'מינים  5•
 (RR)מינים נדירים מאד  6•
 (RP)מינים נדירים  7•
 (R)מינים נדירים למדי  39•
 אנדמייםמינים  43•
 זרים/פולשיםמינים  61•



 תוצאות
 :מדד ערכיות בוטנית משוקלל

 (20%)המינים עושר •
 :הרכב המינים•

 (10%)נדירים ואנדמיים ', אדומים' 
 (10%)פולשים וזרים  
 :הטבעיהצומח ייצוג •

 (10%)צורות חיים  
 (10%)מינים שליטים  
 (10%)נדירות אזורית של טיפוס הצומח •
 (10%)נדירות ארצית של תצורת הצומח •
 (15%)מורכבות מבנית של חברת הצומח •
 (5%)כושר השתקמות מפגיעה אפשרית •



 תוצאות

, בשיחייההגבוהה ביותר הייתה הערכיות הבוטנית 
גם בתצורות הצומח : הכיווניםונטתה לרדת לשני 

 יותרוגם בתצורות הגבוהות יותר הנמוכות 



 תוצאות

 (הנמוך)וביער דומה נמצאה ביער הגבוה ערכיות •
 מגובהושצפיפות היער משפיעה יותר נראה •
 בצפיפותהירידה עם עלייה בערכיות מגמת •



 תוצאות



 'אדומים'ייעודי לאיתור מינים לא נערך סקר *

כבדות בעיבוד הם של קרקעות ' האדומים'רוב המינים 
חלקם (. ההפרדהגדר /'67/'48 -מ)מוברים שכיום , מסורתי

 (.ואיקליפטוסיםברושים )נטועים כיום 

 תוצאות



מבחינה אקולוגית  הארצי חשיבות רבה בקנה המידה בעל הגלבוע •
 .ונופית

 .השוניםפסיפס בתי הגידול בולט •
 אנדמיים/חלקם נדירים –חי וצומח גדול של מיני עושר •
 ואיכותיגדול רצף שטחים פתוחים •
 התחתוןחשוב בין השומרון לגליל אקולוגי מסדרון •
 !שנוי במחלוקת? כיצד צריך להיראות הגלבוע בעתיד•
 .כל תכנית פיתוח צריכה לקחת בחשבון את ייחודו של הגלבוע•

 מסקנות



 מסקנות
 מבוססו' שקוף, 'אובייקטיביכלי המיפוי מספק 

השטח  שיכול לשמש את הגופים מנהלי , מידע
לניהול השטחים  תכניות ממשק בהכנת 

,  בגלבועחידוש הנטיעות לתכניות , שבאחריותם
 .עתידיותתכניות פיתוח ובהכוונה מושכלת של 



 ?שאלות
 רמון אורי ,רומם איתן ,פרלברג אמיר 'דר :ועריכה ריכוז

 פרלברג אמיר 'דר :נתונים ניתוח

 :כתיבה
 פרלברג אמיר 'דר :והידרולוגיה גיאולוגיה

 מנדלסון עמית :האדם ומורשת נוף

 פרלברג אמיר 'דר ,מרמלשטיין מעיין ,רון מימי ,ערד אורי ,אורן אוריה :בוטניקה

 שחם בעז 'דר ,ערד אורי ,פרלברג אמיר 'דר :זואולוגיה

 סיני יפתח ,רמון אורי ,רון מימי ,פדרמן רועי ,רומם איתן ,מנדלסון עמית :תמונות

 גלזר דפנה ,זיידמן דקלה :ג"ממ

 כהן טלאור :הבוטניקה לפרק הנתונים הקלדת

 פרלברג אמיר 'דר :והגהה לשונית עריכה

 :תודות 
; על הצטרפותם לסקר הצומח לעומר שרוני והודיה תבור; על האירוח בבית השיטה רודד' למשפ

'  דר, סינייפתח , עמית דולב' דר, כליל אדר ,תבור-אחיה כהן, דרור סגל, אריהערן ' דר, נון-בןלרן 
על  יובל ספיר ' ודריהל פורת , סגלבשמת , אק'מרגרטה וולצ' דר, בונהעמרי ' דר, ניר הר

 .ח"לטיוטת הדוהערותיהם 

,  הקרן הקיימת לישראל והמועצה האזורית הגלבוע, י רשות הטבע והגנים"העבודה הוזמנה ע
,  מרכז המועצות האזוריות בישראל, א"אוניברסיטת ת, ובהשתתפות המשרד להגנת הסביבה

 .ורשות מקרקעי ישראל, רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, החברה להגנת הטבע


