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4.1. רקע
נוצר בגלבוע שילוב בין מינים ים-תיכוניים, מינים של ספר  בשל הגיוון במסלע, בטופוגרפיה, בקרקע ובכמויות המשקעים, 
ומינים מדבריים – שמקיימים יחדיו מגוון ושפע רב של מיני צמחים )איור 6(. בגלבוע מיני גיאופיטים רבים, דוגמת: בן-חצב 
סתווני, חלמונית גדולה, רקפת מצויה, סתוונית היורה, נרקיס מצוי, דבורנית דינסמור ואירוס הגלבוע. לרבים מהמינים הללו 
ריכוזים  גם  בגלבוע  ביותר.  חריפים  פנולוגיים תוך-עונתיים  שינויים  ומהירה, עם  עונת הפריחה קצרה  אך  פריחה מרשימה, 
של חיטת הבר )‘אם החיטה׳, ממנה פותחה החיטה התרבותית( בשטחי בור ובין סלעים בראש ההר )הדר ועמיתיה, 2004(. 
בכל הגלבוע מופיעים מינים האופייניים לסלעים ולתשתית אבנית, דוגמת: אזוב מצוי, גלונית מצויה, טבורית נטויה, טרשנית 

שרועה, כתלה חריפה, מציץ סורי, פיגם מצוי, צורית אדומה וצמרנית הסלעים )סיני, 2001(.

איור 6: שלושה ביטויים למגוון מיני הצמחים בגלבוע: א׳ – התפלגות מספר מיני הצמחים בחלוקה לדגמי התפוצה העיקריים )מינים בעלי דגם תפוצה רחב 
סווגו ליותר מקטגוריה אחת(; ב׳ – התפלגות מספר מיני הצמחים בחלוקה לצורות חיים; ג׳ – התפלגות מספר מיני הצמחים בחלוקה לבתי הגידול האופייניים 

.)Danin, 2006+ :העיקריים )הגדרת דגם תפוצה, צורת חיים ובית גידול עפ״י

הצומח בגלבוע עובר בהדרגה מצומח ים-תיכוני לצומח של אזור המעבר הצחיח למחצה )ספר ים-תיכוני(, שנמצא מזרחית 
והגבול המקומי  בין היחידות הפיטוגיאוגרפיות על פי קווי הגשם,  לקו פרשת המים הארצי. באופן כללי, מותווים הגבולות 
נקבע על פי תנאי המסלע. כך, מיוצגים ברכס הגלבוע הן מיני הצומח הים-תיכוני של השומרון מחד, והן מיני הצומח היובשני 
של הספר הים-תיכוני מאידך. ריבוי השטחים הטבעיים בגלבוע מאפשר לנו גם כיום לחזות במעבר ההדרגתי מבתות ושיחיות 
ים-תיכוניות בחלק הגשום יותר, לצומח ספר של עשבוניים, בתות ושיחיות דלילות, שבהם גם מינים מדבריים – הגדלים בחלק 
ואלת המסטיק, ששרידים  מצוי  חרוב  יער פתוח של   – הגלבוע  הגבוה של מרכז  האזור  אפיין את  בעבר,  היובשני של ההר. 
מדוכאים בודדים ממנו שרדו גם כיום. המעבר ההדרגתי בין האזורים יוצר בית-גידול מגוון, הכולל גם מיני צמחים נדירים דוגמת 

אירוס הגלבוע )זהרי, 1980; ויזל ועמיתיו, 1982; ויזל, 1984(.

החלק הצפוני-מערבי של הגלבוע, בין בקעת ג׳נין לעמק חרוד, מצוי כולו בחבל הים-תיכוני – עם כמות משקעים ממוצעת של 
400-500 מ״מ בשנה, המאפשרים התפתחות חורש פתוח ים-תיכוני שאינו קיים כיום בגלבוע. רק בעמקים ובמצוקים במפנה 
ואלה ארץ-ישראלית,  ומגוונת, הכוללת אלון מצוי  ים-תיכוניים עשירה  הצפוני, על קרקע עמוקה, מתפתחת חברת צמחים 
שייתכן שמייצגים את חברת השיא בגלבוע של ימים עברו. במרכז הגלבוע, ב׳תפר׳ שבין האזור הים-תיכוני לספר הים-תיכוני 
)על קו הר ברקן-מלכישוע(, גדל אירוס הגלבוע שהפך לסמל של ההר. כאמור לעיל, באזור זה נותרו כיום שרידים של שיחייה 
פתוחה של אלת המסטיק שפזורים בה עצי חרוב מצוי בודדים. במפנה המזרחי, עם כמות משקעים שנתית של 300 מ״מ ומטה, 
לא מתקיימים תנאים מתאימים להתפתחות חורש או יער. באזור זה מתפתחת חברה מעורבת של צומח ים-תיכוני וצומח ספר, 
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עם חדירות של מינים ערבתיים ומינים מדבריים. המתלול הגירני הקשה חשוף מעצים ומשיחים, ועשיר מאוד בעשבוניים חד-
שנתיים ורב-שנתיים. ניתן גם להבחין בו בחילוף חד של מינים, דוגמת החלפת אלת המסטיק בשיזף השיח בחלק הגבוה יותר, 
שמתחלף שוב בעצי שיזף מצוי בחלקיו הנמוכים של הגלבוע. במדרונות הדרומיים היורדים אל נחל בזק מצוי ריבוי של צמחים 

ערבתיים ומדבריים, כמו רותם המדבר, ריסן דק, מלחית אשונה ומרווה מלבינה )אלון ובוכמן, 1981; הדר ועמיתיה, 2004(.

ריכוזי  עם  המסטיק,  ואלת  מצוי  חרוב  של  פתוח  יער  ודולומיט(  מגיר  בעיקר  )המורכבת  יהודה  חבורת  על  נמצא  לפידים  בהר 
סחלבים, צבעוני ההרים, אירוס הגלבוע, מרבדי כלניות ורקפות. בהר ברקן גדלה בתה עשבונית, כאשר במצוקים נמצאת חברת 
ניתן למצוא גם אשחר ארץ-ישראלי ושקד קטן- ואלת המסטיק שמתלווה אליהם אלה ארץ-ישראלית. במדרונות  חרוב מצוי 

המזרחי  הגלבוע  שמורת  2005ב׳(.  )סיני,  קוצנית  סירה  ובתת  עשבונית  בתה  מתקיימות  גיבורים  הר  המוצעת  בשמורה  עלים. 
מאופיינת בחברה מעורבת של צומח ים-תיכוני, צומח ספר וחדירות של צמחים אירנו-טורניים וסהרו-ערביים. בשמורה זו גם 
אוכלוסיות צפופות של אירוס הגלבוע, אירוס ארם-נהריים )כנראה פליט תרבות(, צבעוני ההרים וגביעונית הלבנון, וכן גלעינית 
זעירת-פרחים, דבורנית כחלחלה, וינקה עשבונית, יסמין שיחני, נטופית שעירה, ספלול השדה ופשתנית זעירה )סיני, 2005ג׳(. 
באזור שמורת נחל בזק תועדו במאגרי המידע של רט״ג כ-130 מיני צמחים שונים, ובהם: אשחר ארץ-ישראלי, דבורנית דינסמור, 
דמומית ארץ-ישראלית, דמומית קטנת-פרי, חומעה ורודה, חרוב מצוי, כלנית מצויה, מלחית אשונה, מרווה דגולה, מרווה ריחנית, 
מרוות יהודה, נורית אסיה, עוזרר קוצני, צהרון מצוי, צמרנית הסלעים, קדד גדול-פרי, רותם המדבר, רקפת מצויה )היסטרנטית – 

מקדימת פריחה ללא עלים(, שפתן מצוי, שקד קטן-עלים, וכן ריכוזים של אצבוע אירופי וחלמונית גדולה )סיני, 2005א׳(.

בסקר בוטני שנערך בשנת 1987 באזור מלכישוע, נמצאה במורדות המזרחיים והדרומיים של הגלבוע חברת חרוב מצוי, אשחר 
ארץ-ישראלי ואלת המסטיק, על שכבת הנארי של תצורת בר-כוכבא. מלווים את החברה: בר-זית בינוני, המטפס האופייני 
בני-שיח אופייניים  ושרביטן מצוי;  זלזלת הקנוקנות, פואה מצויה  נוספים הם: אספרג החורש,  ומטפסים  גדול,  הוא פרסיון 
כוללים את הגלונית המצויה, זוטה לבנה, כתלה חריפה, מציץ סורי ופיגם מצוי; מערבית למלכישוע נמצא אתר חריג לתצורת 
ואלון מצוי, המלווים בגעדה כרתית, געדה מפושקת, דבורנית דינסמור, דבורנית צהובה,  ובו חלקת קטלב מצוי  בר-כוכבא, 
המעוצים,  מרבית  נעלמים  זו  בתצורה  החריפים  במתלולים  פרפרני;  וסחלב  הגליל  סחלב  שעיר,  לוטם  האדום,  דם-המכבים 
והחברה מתחלפת לחברת סירה קוצנית; על גלי אבנים ובטרסות עתיקות נמצאו גיאופיטים רבים, כגון: אירוס ארם-נהריים 
)כנראה פליט תרבות(, גביעונית הלבנון, זהבית השלוחות, חצב מצוי, כלנית מצויה, נורית אסיה ועוד, המלווים בכיסוי גבוה 
גדול-פרי,  גם קדד  ובה  גדלה חברת צמחים עשבוניים,   – צור(  )גיר/קירטון עם עדשות  זלזלת הקנוקנות. בתצורת מרוז  של 
זו גם קבוצות רבות של חלמונית גדולה, אצבוע  המשמש כפונדקאי יחיד לפרפר הנדיר כחליל הקדד. בנוסף, נצפו בתצורה 
אירופי, הסחלבים: שפתן מצוי ודבורנית דינסמור, וצמחים מדבריים כמו כפיות שעירות ומלעניאל ארוך. גם בתצורת יזרעאל 
)גיר( – גדלה חברת צמחים עשבוניים. על קירטון חבורת הר הצופים גדלה בתה דלה בצומח, ובה אלקנה סמורה, בצלצייה ארץ-

ישראלית, חומעה ורודה, מלחית אשונה, עדעד המדבר, פרגה אדומה, רותם המדבר ושלהבית קצרת-שיניים. בגבים עונתיים 
שנוצרו מגלישות סלעי חבורת עבדת על קירטון חבורת הר הצופים, מופיע דמסון כוכבני בכמויות ניכרות )שי, 1988(.

תצורת  כי  נמצא  הכרזתם(,  טרם  הגלבוע  שמורות  להרחבת  שיועדו  )בשטחים   2000 בשנת   8 תמ״א  בשטחי  שבוצע  בסקר 
 47.5±7.47( נטוע  ביער  קרחות   – אחריה  מינים(,   69.5±14.9( עשבונית  בתה  הייתה  צמחים  במיני  ביותר  העשירה  הצומח 
מינים(, יער נטוע דליל )44.5±9.41 מינים( ושיחייה )38±4.24 מינים(, ותצורות הצומח העניות ביותר במינים היו יער נטוע צפוף 
)32.5±10.05 מינים( וצמחים באלוביום חקלאי מעובד )24±11.7 מינים(. הגיאופיטים, דוגמת אירוס הגלבוע, גביעונית הלבנון 
ודבורנית צהובה, נמצאו יותר בשטח הפתוח. כרבולתן השדות, מין האופייני לקרקעות לס וקרקעות חומות בספר הים-תיכוני, 
שיחייה  תועדה  חתך,  באותו  דרומי  במפנה  ברקן.  להר  לפידים  הר  שבין  בחתך  הופיע  הים-תיכוני,  באזור  כבדות  ולאדמות 
בשלטון אלת המסטיק, המלווה במינים של בתי גידול יובשניים, כמו: אליסון מצוי, חבלבל השיח, כפיות שעירות, לחך בלוטי, 
לחך מצוי, מרווה דגולה ושמשון מצוי; בנוסף, תועדו בחתך זה שיחייה וחורש של אלת המסטיק ובר-זית בינוני. בשטח המיוער 
שבין הר לפידים להר שאול במפנה צפוני-מזרחי, נמצאו ביער איקליפטוס הנטוע על שטח אלוביאלי בערוץ – בעיקר מינים 
רודרליים המושפעים ממרעה וממרבצי הבקר, דוגמת: גדילן מצוי, מרור הגינות, סרפד ומיני מטפסים האופיינים לחורש, כמו: 
זלזלת הקנוקנות, פרסיון גדול וקיסוסית קוצנית. גם ביער איקליפטוס דליל על כתף שאול, בלטה נוכחות המינים הרודרליים 
בשל השפעת הבקר: חרדל לבן, חוח עקוד ומרור הגינות. באותו חתך, ביער אורנים על מפנה דרומי, נמצא עושר מינים נמוך 
בשלטון דבקנית הפרקים וברומית עקרה. ביערות הדלילים שסביב הר יצפור במפנים דרומי וצפוני-מזרחי, נצפו: חרוב מצוי, 
אשחר ארץ-ישראלי, שיזף השיח, אלת המסטיק, אירוס הגלבוע, ועשבוניים חד-שנתיים כמו שיבולת-שועל נפוצה ושעורת 
התבור. בשטחי הבתה שבהר גיבורים, המאופיינים בשרידי טרסות חקלאיות נטושות, מופיעים מינים רבים האופייניים לסלעים 
ולתשתית אבנית, כמו: אזוב מצוי, גלונית מצויה, זוטה לבנה, טבורית נטויה, טרשנית שרועה, כתלה חריפה וצמרנית הסלעים, 
כמו גם גיאופיטים רבים, וביניהם: דבורנית צהובה, דם-המכבים האדום, דמומית ב.מ., כלנית מצויה, כרכום חורפי, נורית אסיה, 
סחלב פרפרני, צבעוני ההרים, רקפת מצויה וכמה מיני שום. על סלעי קירטון נמצאו מינים אופייניים כמו: אלקנה סמורה, 

דבורנית הקטיפה וסירה קוצנית )סיני, 2001(.
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בחורבות שונות, עתיקות וחדשות, הפזורות ברחבי ההר, נותרו צמחי תרבות שונים. כמה מן החורבות האלה ניכרות בצמחי 
מעזבות, בעיקר חרצית עטורה וסרפד הכדורים. פליטי התרבות לעומת זאת, הם בעיקר עצים: שקדים, זיתים, תות ומשוכות 
צבר. צמח תרבות שאיננו עץ הוא אירוס ארם-נהריים, שהערבים נהגו לשתול בבתי קברות והוא ממשיך את קיומו בהר גם 
לאחר שמאותם בתי קברות לא נשאר שריד )אלון ובוכמן, 1981(. חלק מאוכלוסיות מין זה נפגעו או נעלמו לחלוטין, כתוצאה 

מריסוס שרידי בתי הקברות בקוטלי עשבים )התופעה בולטת בבית הקברות של נוריס ובתל יזרעאל. עמית מנדלסון, בע״פ(.

מינים ‘אדומים׳ המתועדים במאגר המידע של רט״ג: אירוס הגלבוע )RP(, אלקנת הגליל )RR(, אשבל ארך-שיבולת )RR(, אשבל 
זהרי )O(, געדה זעירת-פרחים )RR(, דק-זנב נימי )RR(, מקור-חסידה תמים )RP(, נץ-חלב חום )RR(, סומקן ענקי )RR(, פשתנית 
משולשת )O( וצורית חופית )RR(. אירוס הגלבוע מופיע בהר ברקן, בהר יצפור, באזור מעלה גלבוע ובמלכישוע. מקור-חסידה 
וייתכן שבשני מינים אלו מדובר  )שי, 1988(,  זהרי תועדו ע״י אביבה רבינוביץ בסקר אקולוגי מרוכז ב- 1987  תמים ואשבל 
בטעות בזיהוי/רישום. מקור-חסידה תמים מתועד בארץ רק לאורך מישור החוף והשפלה )שמידע ועמיתיו, 2011(. אשבל זהרי 
הוא מין נדיר מאד של אדמות כבדות שנכחד ממרבית הגלילות בארץ )שמידע ופולק, 2007(. אשבל ארך-שיבולת, געדה זעירת-

פרחים, נץ-חלב חום, סומקן ענקי וצורית חופית – מוכרים מתצפיות עבר במורדות הגלבוע, אך לא תועדו בסקרים שנערכו 
בשני העשורים האחרונים )סיני, 2001(.

 ,)R( גרניון נוצץ ,)R( גד השדה ,)RP( צמחים נדירים שאינם ‘אדומים׳ המתועדים במאגרי המידע של רט״ג: ארבע-כנפות צהובות
 ,)R( חלבלוב בירותי ,)R( )(, חוגית תמימה )=קנאוטיית שתי-שינייםR( חבלבל גלוני ,)RP( זמזומית מפושקת ,)R( דבורנית נאה
חלבלוב מרושת )R(, יסמין שיחני )R(, נטופית שעירה )R(, סלסילת הכרמל )R( – ככל הנראה מדובר בטעות בזיהוי, ציפורנית 

מעורקת )R( ושלמון סורי )RP( )סיני, 2001, 2005ג׳; הדר ועמיתיה, 2004(.

4.1.1. אירוס הגלבוע
אירוס הגלבוע )Iris haynei( שייך לקבוצת אירוסי ההיכל )oncocyclus(. קבוצה זו צעירה מבחינה אבולוציונית, ועדיין נמצאת 
בתהליכי התמיינות דינאמיים. אירוס הגלבוע הוא מין אנדמי לישראל, ובעל תפוצה גיאוגרפית מצומצמת ביותר – הוא גדל 
זה הוא  גם דגם הפיזור של מין  נחל תרצה בלבד. כמו בשאר מיני אירוסי ההיכל,  ובמזרח השומרון עד  בראש רכס הגלבוע 
כתמי. המין קרוב מבחינה סיסטמתית ואבולוציונית לאירוס שחום, והאוכלוסיות הגדלות בדרום השומרון מראות על תכונות 
מעורבות בין שני המינים. האירוסים הגדלים בדרום הגולן, אשר הוגדרו פעם כאירוס הגלבוע, דומים יותר, על פי המחקר של 
השנים האחרונות, לאירוס שחום. האוכלוסייה של אירוס הגלבוע ברכס הגלבוע היא הגדולה ביותר בתחום תפוצתו, ולכן מהווה 
ומקוטעות.  במזרח השומרון קטנות  כולו. האוכלוסיות  המין  לשימור  יעד מרכזי  והגלבוע מהווה  בגלבוע,  דגל׳  ‘מין  האירוס 
אוכלוסיית המין נפגעה בשל בניית גדר ההפרדה בגלבוע, העוברת בשטחים שבהם גדלו ריכוזים גדולים של האירוסים. קני 
שורש רבים הועתקו מתוואי הגדר לאזורים שמורים אחרים בגלבוע, אך קיים ספק רב לגבי הצלחת פעולות ההעתקה לאורך 

זמן. אירוס הגלבוע הוא מין מוגן על פי חוק )וולצ׳אק ועמיתיה, 2009(.

האירוס גדל בגלבוע לאורך קו המגע בין האזור הים-תיכוני לאזור הספר, בעיקר בגב הרכס, וכמעט שלא במדרונות הפונים 
לכיוון עמק חרוד ובקעת הירדן. הריכוזים העיקריים הם: הר ברקן, הר יצפור ואזור מעלה גלבוע, המחוברים ביניהם באזורים 
בעלי צפיפות אוכלוסייה נמוכה יחסית. ריכוז נוסף באזור הר מלכישוע מופרד משאר האזורים על ידי שטחים חקלאיים, קיבוץ 

מירב ושטחים טבעיים שבהם לא נמצאו האירוסים כלל.

בסקר שנערך ע״י רט״ג בשנים 2005-2009, הוערך גודל האוכלוסייה בגלבוע כולו בכ-12,000 גושי פריחה, ו-56,000 פרחים. 
בהשוואה  ברקן,  הר  באוכלוסיית   2008-2009 בשנים  הפריחה  ובעוצמת  האוכלוסייה  בצפיפות  חדה  ירידה  נרשמה  כן,  כמו 
לאותם מדדים בשנים 2004-2005 )וולצ׳אק ועמיתיה, 2009(. בדיקה נוספת העלתה שהירידה החדה במספר הפרטים בשנים 
על  האוכלוסייה  שמרה  שם   – מלכישוע  הר  באוכלוסיית  מלבד  ברכס,  הגלבוע  אירוס  אוכלוסיות  בכל  התרחשה  האחרונות 

יציבות )סגל, 2013(.

סקר רט״ג אמנם לא עסק באופן ספציפי בניתוח העדפות בתי הגידול של האירוסים, אך ניתוח ראשוני של ממצאיו העלה שלא 
נמצאו גושי פריחה בתוך יער צפוף, אלא רק בשולי היער או בקרחות בלב היער. מרבית גושי הפריחה נמצאו בשטחים פתוחים 
עשבוניים שמחוץ לתחום היער )רוזנפלד, 2011(. ניתוח מרחבי מעמיק יותר לא מצא מתאם סטטיסטי מובהק בין צפיפות עצי 
היער לצפיפות גושי הפריחה או לצפיפות הפרחים. עם זאת, הצפיפות הגבוהה ביותר – הן של גושי פריחה והן של פרחים – 
נמצאה בשטחים שבהם הייתה צפיפות עצי היער דלילה מאד. צפיפות גושי פריחה דומה נמצאה הן בשטחים פתוחים ללא 
עצים, והן בשטחים עם צפיפות עצים גבוהה. לעומת זאת, במספר הפרחים לגוש פריחה ניכרת מגמה ברורה: מעבר לצפיפות 
עצים נמוכה, חלה ירידה חדה במספר הפרחים לגוש. רוזנפלד )2011( שיער כי ההצללה הנגרמת ע״י עצי היער גורמת לירידה 

במספר הפרחים הפורחים בכל גוש.



110

ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

בשתי  דינאמיקה  של  שונים  מאפיינים  על  מצביע   2010-2013 בשנים  ובמלכישוע  ברקן  בהר  האוכלוסיות  ריכוזי  ניטור 
האוכלוסיות: בהר ברקן, הגודל הממוצע של גושי האירוסים – קטן מזה שבמלכישוע. בהר ברקן אמנם התרחשה כאמור קריסה 
בגודל האוכלוסייה בין השנים 2005-2008, אך גם לפני כן היה גודל הגושים הממוצע בהר ברקן – קטן יותר מזה שבמלכישוע. 
בנוסף, בהר ברקן זוהתה גם תמותה גבוהה יותר מזו שבמלכישוע, אך גם גיוס פרטים חדשים גבוה יותר )צפוי שבמקום שבו 
הייתה תמותה רבה, תהיה גם התחדשות רבה יותר, מכיוון שגומחות בסביבת בית הגידול התפנו(. ייתכן כי בממצא זה קיימת 
הטייה הנובעת מהצפיפות הגדולה יותר של גושי אירוסים במלכישוע – שממסכת את הופעתם והיעלמותם של גושי פרחים 
בודדים. גושי האירוסים החדשים שנוספו בהר ברקן מראים גם סימני שרידות גבוהים יותר מאלו שבמלכישוע, אך לעומת זאת, 
במלכישוע אחוזי הפריחה גבוהים יותר, וכך גם אחוזי החניטה והפרייה. צפוי שעם התבגרות גושי הפרחים בהר ברקן – יצטמצם 
הפער הזה, היות והוא קשור לגיל הגוש ולמספר הפרחים שבו )סגל, 2011, 2012, 2013(. בדיקות פיטופתולוגיות שנערכו למספר 
פרטים באוכלוסיית הר ברקן מצאו כמויות גדולות של כנימות ופטריות באזור צוואר השורש של הצמחים, אך אין עדויות חד-

משמעיות לכך שהן אלו שגורמות לתמותה )רוזנפלד, 2011(. בראייה רב-שנתית, נראה שישנה דינמיקה שונה בשתי האוכלוסיות: 
במלכישוע אוכלוסייה יציבה יותר, שבה התמותה מועטה, הגומחות האקולוגיות תפוסות, וקיים בה שיווי-משקל יציב בין גיוס 
התנודתיות  דומה(,  בצורה  שמתנהגים  נראה  אך  מנוטרים  שאינם  בגלבוע  אחרים  אירוסים  בריכוזי  )וכן  ברקן  בהר  לתמותה; 
חריפה יותר – בתקופות קשות מתרחשת תמותה רבה, שלאחריהן מתרחשת התחדשות והתאוששות הדרגתית )הר, 2014(.

4.1.2. ייעור בגלבוע
משנות  החל  המדינה,  קום  אחרי  יפה.  עלו  לא  אך  העשרים,  המאה  של  העשרים  בשנות  כבר  החלו  בגלבוע  הייעור  נסיונות 
החמישים, החלה קק״ל בנטיעות מחודשות בעיקר על המדרגה העליונה של ההר. הנטיעות בוצעו תחילה בצפיפות גבוהה 
מאד )300-400 עצים לדונם(. הרכב העצים היה ברובו אורנים – בעיקר אורן ירושלים, ומעט עצי איקליפטוס וברושים ממינים 
שונים. בשנים שחלפו מאז חודשו הנטיעות, בוצעו ע״י יערני קק״ל טיפולי סניטציה ודילולים בחלק מהיערות. יחד עם רעייה 
חזקה בשנים הראשונות שלאחר הנטיעה, שריפות יער ומזיקים )כמו כנימת המצוקוקוס וחיפושיות קליפה( – נוצר במשך הזמן 
יער כתמי המאופיין בצפיפויות שונות ובהרכב משתנה של עצים. בשטחים שהוכרזו כשמורות, חלה עם השנים מאז הכרזתן – 
התחדשות טבעית של עצי חרוב מצוי ושיחי אלת המסטיק )הדר ועמיתיה, 2004(. כיום נטועים בגלבוע כ-21,000 דונמים של 

יערות, המהווים כ-30% משטח הגלבוע.

בתת-היער.  הצומח  חברות  הרכב  על  אורנים  יער  של  שונות  צפיפויות  השפעת  נבחנה   ,1999-2001 בשנים  שנערך  במחקר 
במחקר זה לא נמצאו הבדלים גדולים בין צפיפויות היער השונות: יער צפוף, יער דליל ושטח פתוח – במדדי עושר המינים 
)ריבוע דגימה(. מדדים אלו הושפעו ככל הנראה מהשונות הרבה בכמות  ובמגוון המינים, למעט בקנה המידה הקטן ביותר 
המשקעים בין שלוש שנות הדיגום. ההבדלים התבטאו בעיקר בהרכב השונה של חברות הצומח: מינים נדירים של צמחים 
נמצאו בעיקר ביער הדליל ובשטח הפתוח, מינים חשובים )דוגמת אבות המוצא של צמחי תרבות ומאכל( נמצאו בעיקר בשטח 
הפתוח, אך מספר מיני גיאופיטים נמצאו רק ביער הדליל או ביער הצפוף. אירוס הגלבוע ונץ-חלב צרפתי נמצאו בעיקר בשטח 
הפתוח, וכלנית מצויה ונורית אסיה נמצאו בעיקר ביער הדליל )בדומה למידע מיערות איקליפטוס דלילים במקומות אחרים 
בארץ שבהם מרבדי כלניות, דוגמת היער שסביב מנחת מגידו, והיערות במערב הנגב(. בנוסף, נמצא שעושר מיני הקטניות 
זה  נבחנה במחקר  לא  ביער הדליל.  ביותר היה  מיני הדגניים החד-שנתיים הגבוה  ועושר  ביותר היה בשטח הפתוח,  הגבוה 

השפעת צפיפות היער על צפיפות הצומח/ביומסה צמחית בתת-היער )הדר ועמיתיה, 2004(.

4.1.3. רעייה בגלבוע
הגלבוע כולו מנוצל לרעיית בקר )מפה 10(, המשפיעה באופן משמעותי על הרכב הצומח. שתי דוגמאות בולטות לכך הן:

• אוכלוסיות צפופות של כלך מצוי אופייניות לכל רחבי הגלבוע, ובייחוד במורדות הדרומיים והמזרחיים, שתצורת הצומח 	
ים-תיכוני  בן-חלוף,  רב-שנתי  עשבוני  הוא  מצוי  כלך  עשבוני.  וצומח  ספר  בתות  של  היא  רעייה  ללא  שלהם  האופיינית 

בתפוצתו. בהיותו רעיל ליונקים, הוא אינו נאכל על-ידי הבקר, והשכיחות הרבה שלו בגלבוע מיוחסת למשטר הרעייה.
• במרבצי בקר ותחת לחץ רעייה חזק, מתפתחת צמחייה של עשבוניים בני-חלוף יחד עם צמחים חובבי-חנקן )ניטרופיליים(, 	

דוגמת עומדים צפופים של חרדל לבן, חלמית קטנת-פרחים ועוד. בטיפוס צומח זה מגוון מינים נמוך, ובדרך כלל נעדרים 
ממנו מינים נדירים.

4.1.4. פטריות בגלבוע )עפ״י ברוריה גל, 2010(
)‘פקועה׳  ג׳בל פקועה   – – שמו הערבי של ההר  ולראיה  חובבי הפטריות,  כבוד בקרב  לו הגלבוע מקום של  במרוצת הדורות, קנה 
בערבית = פטריה(, כמו גם שם הכפר הפלסטיני ‘פקועה׳ שבמורדותיו המערביים, מעידים על חשיבותו של הרכס לתושבים המקומיים 

מזה מאות בשנים. כיצד זה שדווקא הגלבוע, שאינו מההרים המשופעים בגשם בארצנו, זכה למוניטין שהקנה לו את שמו הערבי?
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תפטיר הפטריה, הגדל מתחת לפני הקרקע, רדום ברוב חודשי השנה, ועם רדת הגשמים מתעורר, מתפתח ומוציא גופי פרי 
למשך שבועות אחדים. בשנים מסוימות, שפע הפטריות בגלבוע מרשים ביותר, ומי שזוכה להיתקל בו – מבין תושבי המקום או 
המבקרים – זוכר זאת היטב. בעבר היה כל חלק ההר שנמצא בחבל הים-תיכוני – חשוף כמעט לחלוטין מעצים, ומכוסה בעיקר 
בבתה עשבונית. נטיעות יערות קק״ל שהחלו במאה ה-20׳, בעיקר של עצי אורן, השפיעו במידה רבה על מגוון הפטריות, כמו 
גם על הרכב הצומח בכללותו. מיני פטריות שאופייניות לשטח הפתוח צמצמו את תפוצתן, בעוד שפטריות שאופייניות לתת-

היער החלו להופיע תחתיהן. גם מרעה הבקר והצאן השפיע על הרכב חברת הפטריות. כאמור לעיל, כלך מצוי – מין רב-שנתי 
בן-חלוף – רעיל ליונקים, ולכן מתרבה באזורי מרעה בשל הפחתת התחרות עם מינים שנאכלים ע״י המקנה. מלווה את הכלך 
המצוי – פטריה מרשימה הנחשבת כמעדן לאכילה – אזנית הכלך, שניזונה מחלקי הצמח בני-החלוף שהתייבשו ונותרו בקרקע. 
לכן, ייוותר תפטיר הפטריה בקרקע בצמוד לכלך, וישוב לצוץ באותו מקום בכל שנה. עם זאת, כמות גופי הפרי שיתפתחו בכל 
שנה – תלויה בכמות ובתפזורת המשקעים. מכיוון שהאזנית נחשבת כמין ‘אוהב חום׳ )טמפ׳ מינימלית של 7-10°C(, מתאים  
הגלבוע  לגידולה. בהרי יהודה ובצפון הנגב, שם נמצאת הפטריה גם כן בצמוד לכלך, תצוצנה פחות פטריות – בגלל ימי הקרה 
המתרחשים באזורים אלו. עפ״י דוד שחק )מידע בע״פ(, דפוס הופעת אזנית הכלך בגלבוע – שונה מזה שבמקומות אחרים 
גדולים, בעוד  לא  ובריכוזים  גדולה  בגלבוע מופיעות פטריות אלו בכל שנה במשך כמעט שלושה חודשים, בתפזורת  בארץ. 
שבשאר המקומות מופיעה אזנית הכלך רק בשנים מתאימות מבחינת תנאי הסביבה, ואז הן צצות רק לתקופת זמן קצרה, 

בד״כ בריכוזים ברורים ובכמויות גדולות.

ביערות האורן ניתן למצוא מגוון של מיני פטריות הדומה לזה שבשאר יערות המחטניים בארץ: כמה מיני פקועה, אחלמית 
ערומה, אורניה, ישעורית אפורה, פטרת האיצטרובל, נטופה ערבה, מספר מיני סיבית, ועוד. בקרחות ובשולי היער, בקרקע 

עשירה בחומר אורגני, מצויות נרתיקנית דביקה, כמה מיני פקועה, מיני מטריינית ועוד.

בעמוד הבא:
מפה 10: גידור חלקות גידולים חקלאיים ומרעה בקר בשטחי סקר הגלבוע.

מיפוי השקתות והגידור הוא מקורב בלבד, ומבוסס על הערכה של פקח רט"ג בגלבוע. הערכת עבירות סוגי הגדרות השונים מבוססת על רותם )2010(.
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4.2. שיטת העבודה
מיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההירארכית ל-4 דרגות פירוט של תכסית צומח לא-חקלאי שהוגדרה ב-׳מדריך למיפוי צומח 
בישראל – חלק הצומח הים-תיכוני׳ )סבר ועמיתיה, 2014( )טבלה 6(. כל השטחים הפתוחים הלא-חקלאיים חולקו ליחידות 
צומח. ‘יחידת צומח׳ היא תחום שבו ניתן להגדיר חברת צומח בעלת מאפיינים עיקריים דומים )תצורת צומח אחידה ומינים 
שליטים זהים(, ושונים מסביבתם. גודלה המינימאלי של יחידת צומח בסקר זה הוא 10 דונם, וצומח טבעי בעל מאפיין בולט 
ששטחו קטן מכך, מסומן כ-׳אתר׳. ‘טיפוס צומח׳ כולל את כל יחידות הצומח שלהן תצורת צומח ומינים שליטים זהים. במקרים 
אחדים, טיפוס הצומח אינו כולל תכונות זהות, אלא אופי דומה. לדוגמה, ‘גינון כללי׳ הוא טיפוס שכולל בתוכו חלקות שנעשו 
בהן פעולות גינון דוגמת השקייה, כיסוח עונתי של הצומח וריסוס. בנוסף, הרכב המינים המלאכותי בחלקות אלו לא מאפשר 
הגדרה של המינים השליטים. ‘אפיון מפורט׳ נעשה על-ידי דיגום של יחידת צומח אופיינית בכל טיפוס צומח, ורישום כל מיני 
הצמחים המופיעים בשטח הדיגום. בשונה מהנחיות מדריך המיפוי, המתמקד בצומח הים-תיכוני ולכן מגדיר סף התייחסות 
תחתון של 2% כיסוי צומח למעוצים, ביחידות שבהן הוגדר טיפוס צומח שבו שיחים בודדים של שיזף השיח, בוצע שימוש בסף 

תחתון של 0.5%, בהתאמה לתנאים היובשניים במזרח הגלבוע, ועל מנת שלא להחמיץ אפיון חשוב זה.

טבלה 6: חלוקה הירארכית ל-4 דרגות פירוט לתכסית צומח לא-חקלאי )סבר ועמיתיה, 2014(.
קטגוריותדרגת פירוט

יער גבוה: עצים גבוהים )מעל 6 מ׳( תצורת צומח כללית 
יער וחורש: עצים ושיחים )2-6 מ׳( 

שיחייה: שיחים ועצים נמוכים )1-2 מ׳(
בתה: מעוצים נמוכים )עד 1 מ׳(

עשבוניים

תצורת צומח 
מפורטת 

חלוקת 5 קטגוריות תצורות הצומח הכלליות ל-24 תצורות מפורטות על סמך אחוזי הכיסוי של צורות 
החיים השליטות )לדוגמה: חורש פתוח = 33%-10% כיסוי של עצי חורש(, או מאפייני חברת העשבוניים 

)רב-שנתיים/חד-שנתיים, בני-קיימא/חלוף, חישת קנים וכו׳(. 

שילוב של תצורת הצומח המפורטת עם פירוט המינים השליטים )לדוגמה: חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, טיפוס צומח 
אלת המסטיק וסירה קוצנית(.

רשימה מפורטת של כל מיני הצמחים.אפיון מפורט 

4.2.1. מיפוי הצומח בשטח – השטחים הפתוחים שאינם יערות
המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים: הכנת עזרים לפני היציאה לשטח, איפיון ראשוני של יחידות צומח בשטח ומיפוי 
מדגמי, איחוד טיפוסי צומח דומים, מיפוי רציף של השטח כולו, וביצוע תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד 

מטיפוסי הצומח שהוגדרו. להלן פירוט השלבים:

הכנת העזרים: בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח תצלומי אוויר. שלב זה כלל . 1
חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח באזורים הטבעיים ע״פ ניתוח תצ״א. שכבת התכסית של המרכז למיפוי ישראל 
היוותה מקור לתיחומי השטחים החקלאיים והבנויים, ופעמים רבות גם לסיווג בתוך השטח החקלאי )גד״ש, מטע וכו׳(. יש 
לציין שלמרות הסתמכות זו, תיחום וסיווג השטחים החקלאיים אומת )ולעיתים גם שונה( בעזרת תצ״א עדכני, תצפיות )למשל 
מרכס הגלבוע מערבה לחבל תענך( וביקורים בשטח )שהתמקדו בשטחים הפתוחים הלא-חקלאיים(. מרבית העבודה באיפיון 
)למשל  צומח שונים  אזורים בעלי מאפייני  נראו  והמיוערים. על סמך התבוננות בתצ״א  נעשתה בשטחים הטבעיים  הצומח 
צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן בפועל לראותם בתצ״א ו/או גוון ומרקם היכולים להצביע על שונות גם באזורים עם 
בני-שיח או צומח עשבוני(, ובוצעה דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח לגבולות יחידות צומח. השטח המינימאלי ליחידת 
צומח הוגדר ל-10 דונם, על מנת להימנע מפירוט יתר שיפגע במאמץ הדיגום, אך יאפשר ניתוח מפורט מספיק של השטח. 
תופעות חשובות ששטחן קטן מהסף שנקבע, הוכנסו לממצאי הסקר כאתרים נקודתיים. באזורים המיוערים החלוקה בוצעה 

בשיטה שונה מזו ששימשה למיפוי האזורים עם צומח טבעי )ראה סעיף 4.2.2  להלן(.

אפיון ראשוני ומיפוי מדגמי: בחירת מספר נקודות שנראות שונות זו מזו בתצ״א מבחינת אופי הצומח בהן, הגעה לנקודות אלה . 2
בשטח ואיפיון תצורת הצומח וטיפוס הצומח שבהן, בהתאם להנחיות ‘מדריך למיפוי צומח בישראל – חלק הצומח הים-תיכוני׳ 
שגובש לאחרונה )סבר ועמיתיה, 2014(, כפי שפורט לעיל. טיפוסי הצומח הוגדרו לפי תצורת הצומח ולפי 1-3 מינים שליטים. 
והמינים  הכיסוי  אחוזי  של  רישום  ע״פ  הצומח  טיפוס  הגדרת  ובוצעה  מזה,  זה  השונים  באזורים  שונות  לנקודות  סיורים  בוצעו 
העיקריים בצורות החיים השונות. בכל נקודה כזו נרשמו גם המאפיינים הא-ביוטיים של השטח )מפנה, מסלע ועוד(, ומאפיינים 

של פעילות אדם: סימני עיבוד חקלאי מהעבר, נטיעות/זריעים, רעייה, הפרות שונות )ראה נספח א׳ – דף תצפית לסקר צומח(. 
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– גם על פי . 3 ולרוב  מכיוון שבשלב הקודם הוגדרו טיפוסי הצומח על פי תצורת הצומח,  איחוד של טיפוסי צומח דומים: 
שלושה מינים שליטים, התקבל מספר רב של טיפוסי צומח מפורטים. חלק מהטיפוסים נבדלים זה מזה במין השליט השני/
השלישי או בסדר המינים השליטים. בכדי לאפשר הכללה והבנה טובה יותר של הצומח בשטח, בוצעו איחודים של טיפוסי 
צומח קרובים. כך למשל: “בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית וחלבלוב מגובשש״ ו-״בתה בצפיפות בינונית בשלטון 

סירה קוצנית ומרווה ריחנית״ אוחדו לטיפוס צומח מוכלל: “בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ובני-שיח נוספים״.

מיפוי רציף: סיורים בכל שטח הסקר, לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומח שהוגדרו בשלב הראשון, ושלא . 4
נדגמו בשלב המיפוי המדגמי. שלב זה כלל סיורים רבים בשטח והגעה בפועל אל רוב יחידות הצומח, או לכל הפחות תצפית 
וכן הגדרת טיפוס  ותיקונים בגבולות חלק מהיחידות,  זה כלל גם שינויים  יחידת הצומח מנקודת תצפית. שלב  מבחוץ לעבר 

הצומח בכל אחת מהן. לכל יחידת צומח שוייך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן, או שהוגדר טיפוס צומח חדש במקרה הצורך.

תרשימי צומח מפורטים: בתום המיפוי הרציף, חולקו כל השטחים הפתוחים הלא-חקלאיים שאינם יערות – לטיפוסי צומח. . 5
זו  יחידה  גודל, מיקום, הרישומים לגבי  זה, נבחרה אחת מיחידות הדיגום כמייצגת את טיפוס הצומח )על סמך שיקולי  בשלב 
מהשלבים הקודמים, וכן שיקול של נגישות(, ובה בוצע רישום מפורט של כל מיני הצמחים העילאיים ביחידה מוגדרת של דונם. 
הרישום בוצע ע״י סריקה מדוקדקת ברוחב של 1 מ׳ מכל צד של סרט מדידה שנפרש לאורך של 50 מ׳ )סה״כ 50×2 = 100 מ״ר(, 
וחזרה לאורך סרט המדידה תוך יצירת רשימה נפרדת של המינים שנוספו – כאשר הסריקה מתבצעת ברוחב של 10 מ׳ מכל צד של 
הסרט )סה״כ 50×20 מ׳ = “השלמה לדונם״(. לצורך חישוב הערכיות האקולוגית, בוצע שימוש ברשימת כל המינים שתועדו בשטח 
של הדונם שנסקר. רישומים אלו בוצעו ברובם באביב, בעת שמגוון המינים העשבוניים נמצא בשיאו. רשימת המינים המלאה 

שימשה בהמשך לצורך חישוב הערכיות האקולוגית של כל אחד מטיפוסי הצומח )ראה סעיף 4.2.4  להלן(.

4.2.2. מיפוי הצומח בשטח – יערות
אלה  נתונים  המאפיין  קק״ל,  של  האינוונטר  סקר  רישומי  פי  על  ידוע  הנטועים  המינים  וצפיפות  הרכב  המיוערים,  באזורים 
)ובפרט  נוכחות העצים  בכל אחד מעומדי היער. עם זאת, באזורים המיוערים קיים קושי כפול באיפיון הצומח בתת-היער: 
כשהם צפופים( ממסכת את מופע תת-היער מהסתכלות בתצ״א, ולכן מונעת חלוקה ראשונית ליחידות צומח מניתוח של 
תצפית  מאפשרת  ואינה  הסוקרים,  של  הראיה  טווח  את  הנטוע  היער  שכבת  מגבילה  בשטח,  בסיור  בנוסף,  האורתופוטו. 
ניתן היה  בין טיפוסי צומח באזורים המיוערים. לפיכך, ביערות לא  גבולות  אל השטח שמסביב, כך שקיימת בעייה להגדיר 
להשתמש באותה טכניקת דיגום שבה משתמשים בדרך כלל סוקרי מכון דש״א בשטחים הפתוחים הטבעיים, והיה צורך לבחון 
שיטת דיגום אחרת. תחילה, בוצעה חלוקה של השטח על פי מאפייניו: ביוטיים )אופי היער הנטוע: מין שליט וצפיפות העצים; 

נוכחות וצפיפות גושי אירוס הגלבוע(, וא-ביוטיים )כמות גשם שנתית, מסלע, מפנה ושיפוע( )פירוט הקטגוריות בטבלה 7(.

טבלה 7: חלוקה לקטגוריות במיפוי הצומח ביערות, בכל אחד ממאפייני השטח.

כיסוי קטגוריית יער כללית
כמות צפיפות אירוסיםצומח

שיפועמפנהגיאולוגיהמשקעים

עד 400 מ״מ לא נסקרעד 33%אורנים
גשם/שנה

0-15°ללא מפנהאלוביום

מעל 400 מ״מ ללא אירוסים33-66%איקליפטוסים
גשם/שנה

מעל 15°צפוני/מערביתלכיד ואדי מליח

דרומי/מזרחיבזלת הכיסוי0-5 גושים/דונםמעל 66%ברושים

תצורות הורדוס ואום-סבונהמעל 5 גושים/דונםזית/חרוב/פרי

בזלת תחתונהרחבי-עלים

חבורת עבדת )לא ממויינת(

תצורת בר-כוכבא

תצורת יזרעאל

תצורת מרוז

גלישת קרקע

חבורת הר הצופים )לא ממויינת(

תצורת בענה

תצורת סחנין

תצורת דיר חנה
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חלוקה זו יצרה פסיפס של 677 יחידות צומח )שגדולות מ-10 דונם(, שהתקבלה מחיתוך צירופי המאפיינים שהוגדרו לעיל. 
התקבלו 247 צירופי מאפיינים שונים )בכל אחד מהם 1-32 יחידות צומח(, כאשר מכל צירוף מאפיינים נבחרה יחידה אחת 
שבה אופיין טיפוס הצומח, באותו אופן שבו נדגמו האזורים הטבעיים. לאחר שאופיינו טיפוסי הצומח בכל אחד מ-247 צירופי 
המאפיינים, בוצע תרשים צומח מפורט מייצג בכל אחד מטיפוסי הצומח החדשים שנוספו ביערות. כאשר נמצאו טיפוסי צומח 

בשטחי היער שכבר הוגדרו ומופו קודם לכן גם בשטחים שמחוץ ליערות, לא בוצע תרשים צומח מפורט חדש.

ההנחה שעמדה מאחורי השימוש בשיטת דיגום זו, הייתה שיחידות בעלות מאפיינים ביוטיים וא-ביוטיים דומים, יהיו דומות 
גם מבחינת הרכב חברת הצמחים, ובכך תתאפשר אקסטרפולציה ליחידות הצומח שלא נדגמו. הנחה זו נבדקה ע״י דיגום שתי 

יחידות צומח בעלות אותו צירוף מאפיינים, והשוואת רשימת המינים שהתקבלה בכל אחת מהן )ראה נספח ד׳(.

4.2.3. התפלגות שיטות המיפוי בסקר
כאמור לעיל, בוצע בסקר זה שימוש במספר שיטות למיפוי הצומח, בדרגות שונות של רזולוציה:

• תרשים מפורט ביחידה: רישום כל מיני הצמחים ביחידת הצומח )כמפורט ב סעיף  4.2.1  לעיל(. 	

• רישום דף תצפית מלא ביחידה: תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח, ללא ביצוע תרשים מפורט של כל המינים )ראה 	
נספח א׳ – דף תצפית לסקר צומח(

• ייחודיות 	 סיווג יחידת הצומח לטיפוס צומח קיים שכבר הוגדר קודם לכן, תוך ציון הערות  הגדרת טיפוס צומח ביחידה: 
לאותה יחידת צומח לצורך אפיון היחידה והערכת ערכיותה האקולוגית )ראה נספח ב׳ – דף תצפית לאפיון יחידת צומח 

שטיפוס הצומח שבה כבר הוגדר(

• בייחוד בתצורות צומח פתוחות, 	 ליחידה: במקרים שבהם תנאי השטח איפשרו תצפית טובה אל היחידה,  תצפית מחוץ 
הוגדרה היחידה בתצפית מבחוץ )דף תצפית מלא או הגדרת טיפוס צומח ביחידה(.

• אקסטרפולציה: יחידות צומח ביערות שסווגו על סמך מאפייניהן הביוטיים והא-ביוטיים, ואופיינו בהתאם לטיפוס הצומח 	
שהוגדר לאותם מאפיינים )כמפורט בסעיף 4.2.2  לעיל(. בכל מקרה, סיווג זה עבר אימות, וכאשר נמצאה אי-התאמה בולטת 
בין המצב בשטח לסיווג האוטומטי, בוצע סיווג מחדש על סמך ניתוח האורתופוטו והיכרות הסוקר עם השטח )ראה להלן(.

• ניתוח ממקור חיצוני )סיווג על סמך אורתופוטו והיכרות עם השטח(: ביחידות בודדות, שלא נסקרו בשל היותן מופרות, 	
בשל סיווג לא מתאים באקסטרפולציה, או מסיבות אחרות, בוצע סיווג יחידת הצומח על סמך ניתוח האורתופוטו, ועל סמך 

היכרות הסוקר עם השטח. יחידות הצומח סווגו לטיפוס הצומח הדומה ביותר מבין אלו שהוגדרו בסקר. 

בבחינת התפלגות שיטות המיפוי עולה שכ-75% משטח הסקר מופו בפועל בשטח )שיטות המיפוי: תרשים מפורט ביחידה, 
רישום דף תצפית מלא ביחידה, והגדרת טיפוס צומח ביחידה(, ועל עוד 9% מהשטח בוצע סיווג על סמך תצפית מבחוץ )סה״כ 
84% משטח הסקר(. על 12% מהשטח בוצעה אקסטרפולציה על סמך נתוני הרקע הביוטיים והא-ביוטיים, וב-4% הנותרים 

בלבד בוצע סיווג על סמך ניתוח האורתופוטו והיכרות עם השטח )איור 7 ומפה 11(.

איור 7: התפלגות השטחים של שיטות מיפוי הצומח בסקר הגלבוע. 

בעמוד הבא:
מפה 11: התפלגות שיטות מיפוי הצומח בסקר הגלבוע.
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4.2.4. חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר
עושר והרכב מיני הצומח מייצג במידה רבה את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי חיים שונות, ומהווה את הקירוב הטוב 
ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות-תועלת )Mandelik et al., 2010(. לפיכך, ערכיות הבסיס האקולוגית בסקרי 
הטבע והנוף שעורך מכון דש״א מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטניים. בסקר זה בוצעה הערכת החשיבות הבוטנית של 
נתונים כמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע בשטח, בהתאם למדד ערכיות משוקלל,  טיפוסי הצומח, על סמך 

המורכב ממדדי המשנה הבאים:

• יותר. ישנה התייחסות לעושר 	 ערכיות גבוהה לטיפוס צומח שתועד בו מספר מינים גדול  עושר המינים )20% מהמדד(: 
המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד )בחלוקה ל: עצים, שיחים, בני-שיח, עשבוניים בני-קיימא ועשבוניים בני-חלוף(, בין 
השאר כדי למתן את ההשפעה של מספר המינים העשבוניים, שתלויה מאד בעונת השנה וביכולות הסוקר. עושר המינים 
בכל צורת חיים קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה. בכל צורת חיים, מס׳ המינים המקסימאלי לטיפוס צומח 
הוגדר כרף העליון )ציון מירבי(, מס׳ המינים המינימאלי הוגדר כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם – בוצע הנירמול 

עבור שאר הטווח לציון בסקאלה 0-100.
• הרכב המינים )20% מהמדד(: סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצמחים, תוך מתן משקל למינים ‘אדומים׳ 	

)שנמצאים בסכנת הכחדה(, נדירים ואנדמיים מחד, ולמינים פולשים/זרים מאידך.
• מינים ‘אדומים׳, נדירים ואנדמיים )10% מהמדד(: מין שיש לו ‘מספר אדום׳ )עפ״י: שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 	

2011(, קיבל ציון בהתאם למספר האדום שלו + 4. מין נדיר שאין לו מספר אדום קיבל ציון בהתאם לנדירותו )דרגת נדירות 
עפ״י: פרגמן ועמיתיו, 1999(, בהתאם לפירוט הבא: RR = 4 ; RP = 3 ;R = 2. מין אנדמי שאינו נדיר קיבל ציון 1. בכל טיפוס 
והציון המינימאלי  כרף העליון  הוגדר  הציון המקסימאלי  והאנדמיים.  הנדירים  ‘האדומים׳,  כל המינים  ציוני  סוכמו  צומח 

הוגדר כרף התחתון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה 0-100.
• 	 ;2010 )דופור-דרור,  כפולש  מין שמוגדר   ,-1 ציון  כפולש קיבל  זר שאינו מוגדר  מין  )10% מהמדד(:  פולשים/זרים  מינים 

האיום  רמת  הוא  שחור׳  ‘מספר   .)2 )=פחות   2  – שלו  השחור׳  ל-׳מספר  בהתאם  ציון  קיבל   )2013 ועמיתיו,  דופור-דרור 
האקולוגי שמהווה המין הפולש על פי יכולתו לחדור לשטחים טבעיים, יכולתו האללופתית, ויכולתו ליצור יחידות צפופות 
)דופור-דרור, 2010(. מינים נטועים שאינם עונים להגדרות הללו, לא קיבלו ציון )למשל, אורן ירושלים אינו מוגדר כמין זר/

פולש, למרות שהגנוטיפ הנטוע שונה מהגנוטיפ המקומי. ראה: נתן ועמיתיו, 2009(. בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני כל המינים 
הזרים והפולשים. הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון והציון המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם – בוצע נירמול 

לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה 0-100.
• מתייחס למידת ההתאמה של צורת החיים הראשית ושל המינים השליטים למצב 	 ייצוג הצומח הטבעי )20% מהמדד(: 

הטבעי, בהיעדר הפרות משמעותיות כמו: נטיעה, שריפה, רעיית יתר, השתלטות מין פולש המשנה את אופי בית הגידול, 
חישוף השטח וכד׳. ככל שהדמיון רב יותר, הערכיות גבוהה יותר. ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה )במשקל 
שווה(: הראשון מתייחס לצורת החיים, והשני – למינים השליטים. הראשון, מייצג את מרחק צורת החיים הגבוהה ביותר של 
המינים המקומיים הנוכחים בשטח )בכיסוי של 2% מהשטח ומעלה(, מצורת החיים הראשית הכוללת את המינים הזרים – 

אם ישנם, בהתאם למטריצת הדמיון הבאה )טבלה 8(:

טבלה 8: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – צורות חיים.

צורת החיים הגבוהה ביותר – מינים מקומיים נוכחים

עשבונייםבני-שיחשיחיםעציםצורת חיים

צורת חיים ראשית 
כולל מינים זרים

10066330עצים

661006633שיחים

336610066בני-שיח

03366100עשבוניים
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מדד המשנה השני מתייחס להתאמת המינים השליטים )המרכיבים את שם טיפוס הצומח( לאזור: נוכחות מינים שליטים שהם 
מיני באשה )סגטליים/רודרליים(, זרים לאזור ו/או פולשים מורידה את הערכיות, בהתאם לטבלת הניקוד הבאה )טבלה 9(:

טבלה 9: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – מינים שליטים.

ניקודהתאמת המינים השליטים לאזור הסקר

100כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר

83מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה

67כל המינים השליטים הם מיני באשה

50מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר

33כל המינים השליטים זרים לאזור הסקר

17מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

0כל המינים השליטים מוגדרים כפולשים

הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר. לדוגמא, טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד, מין זר אחד ומין באשה אחד, יקבל 
ניקוד 17 בסעיף זה. הגדרת מין פולש עפ״י דופור-דרור )2010(. מינים זרים לישראל שאינם מופיעים בספר המינים הפולשים 
)דוגמת: קליטריס מיובל, איקליפטוס גומפוצפלה(, מינים נטועים שתחום תפוצתם במדינות קרובות )דוגמת: אורן הצנובר, 
אורן קפריסאי(, ומינים ארץ-ישראליים שנטועים בגלבוע מחוץ לתחום תפוצתם הטבעי )כגון: אורן ירושלים, ברוש מצוי, זית 
אירופי, כליל החורש ושיטה סלילנית( – הוגדרו כמין ‘זר לאזור הסקר׳. מינים נטועים בגלבוע בתחום תפוצתם הטבעי )אלה 

ארץ-ישראלית, חרוב מצוי, שקד מצוי וכד׳( הוגדרו כמינים אופייניים לאזור הסקר.

• נדירות אזורית )10% מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח שבו נמצא טיפוס צומח מוכלל )תצורת צומח מפורטת + מין שליט 	
ראשון(, מכלל השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר. ערכיות גבוהה יותר ניתנה לטיפוס צומח מוכלל נדיר יותר בסקר. 
בכל טיפוס צומח, הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה 0-100.

• 	 / מתייחסת לאחוז השטח של תצורת הצומח הכללית )יער גבוה / יער / חורש / שיחייה  נדירות ארצית )10% מהמדד(: 
בתה / עשבוניים בני-קיימא / עשבוניים בני-חלוף(, מכלל שטח ההתייחסות של הצומח הים-תיכוני בישראל. היות וכיום 
אין עדיין בסיס נתונים אמין ומקיף מספיק על מנת לבצע כימות של מדד זה, לא בוצע בו חישוב, וכל טיפוסי הצומח קיבלו 

בשלב זה את הערך המירבי. במקרה הצורך, שיקולי ערכיות הקשורים לנדירות הארצית הוכנסו ל-׳הערכת מומחה׳.
• מורכבות מבנית )15% מהמדד(: ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים המיוצגות בתצורת הצומח )מעל רמת סף של 	

10% כיסוי(, כך המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח – גבוהה יותר, ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה 
יותר לשימור. כל צורת חיים הוסיפה 20 נק׳ לציון )צורת חיים אחת = 20 נק׳, שתי צורות חיים = 40 נק׳ וכיוב׳. 5 צורות חיים 

ומעלה קיבלו את הציון המירבי(.
• כושר השתקמות למצב נוכחי )5% מהמדד(: ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית גבוהה יותר, כך משק המים בקרקע 	

משופר יותר מחד )פוטנציאל(, ולאחר פגיעה – הזמן הנדרש להשתקמות יהיה ארוך יותר מאידך )סיכון(. לכן חשובה יותר 
ההגנה על צורות החיים הגבוהות יותר, המקבלות דירוג ערכיות גבוה יותר. כך, עצים מעידים על פוטנציאל משק המים 
בקרקע הטוב ביותר, ולאחר פגיעה – נדרש להם פרק הזמן הארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחי, ולכן הם מקבלים את 
הציון הגבוה ביותר. צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר בהתאמה, עד לעשבוניים בני-חלוף, שמעידים על 
פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע, ויכולת ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר )עצים = 100, שיחים = 80, בני-שיח 

= 60, עשבוניים בני-קיימא = 40, ועשבוניים בני-חלוף = 20(. 
• שיכול 	 מומחה,  בוטנאי  של  ביקורת  עוברת  מהחישוב  המתקבלת  המשוקלל  המדד  תוצאת  מקרה,  בכל  מומחה:  הערכת 

לבחון את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח. במידה שנמצאת לדעת המומחה אי-התאמה, הוא 
יכול לערוך תיקון בערך המדד המתקבל, ולנמק את החלטתו.

4.2.5. חישוב הערכיות האקולוגית לאורך ערוצי הנחלים בחבל תענך
חבל תענך מעובד רובו ככולו, וכמעט כל השטחים הטבעיים שאינם מעובדים או בנויים, מתרכזים לאורך ערוצי הנחלים ותעלות 
אקולוגית  ערכיות  במדד  שימוש  בוצע  הללו,  הערוצים  של  האקולוגית  הערכיות  הערכת  לצורך  העמק.  את  החוצים  הניקוז 
משוקלל לערוצי נחלים, שהוגדר בסקר אקולוגי לצורך גיבוש אמנה לתחזוקת נחלים בין רשות הטבע והגנים לרשות הניקוז 
)פרלברג ועמיתיו, 2012(. המדד המשוקלל הורכב משמונה מדדי משנה: כמות המים בערוץ )10%(, מקור המים )10%(, מאפייני 
רצועת החייץ )רוחבה, מורכבותה הגיאומורפולוגית ותפקודה כמסדרון אקולוגי( )32%(, נוכחות צמחייה הידרופילית )30%(, 
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נוכחות מיני צמחים ‘אדומים׳ ונדירים )5%(, נוכחות מיקרופאונה הידרופילית – חח״ג )5%(, נוכחות מקרופאונה הידרופילית – 
חולייתנים )4%(, ונוכחות מיני דגל – לוטרה וצב רך )4%(.

4.2.6. ניתוח סטטיסטי של הנתונים
להמשך   Excel לגיליונות  והועברו   ,)ArcGIS 10.2.1 for Desktop, Esri®(גArcGIS ממ״ג  בתכנת  עובדו  המרחביים  הנתונים 
 .)IBM SPSS Statistics, Version 19(תSPSS עיבוד )Microsoft® Excel® 2010 SP1(. ניתוחים סטטיסטיים בוצעו בעזרת תכנת 
היות   ,]Ln (x+1([ לוגריתמית  טרנספורמציה  עברו  לדונם,  האירוסים  פרחי  ומס׳  האירוסים  גושי  צפיפות  של  הספירה  נתוני 
הנמדדים  המשתנים  לשני  הסביבה  משתני  בין  המתאם  מידת  את  לבחון  מנת  על  פואסון.  להתפלגות  נטו  והתפלגויותיהם 
 .(PCA – Principal Component Analysis( הללו, ובין משתני הסביבה לבין עצמם, בוצע שימוש בניתוח הגורמים הראשיים
משתנים שהתפלגותם הייתה נורמלית אחרי הטרנספורמציה הלוגריתמית, ושנמצא שוויון שונויות בין הקבוצות הנבדקות, 
נבחנו בעזרת מבחן ANOVA פרמטרי )או מבחני t-test במקרה שהיו רק 2 קבוצות(, ובהמשך – במידה ונמצא הבדל מובהק – 
ע״י מבחנים א-פוסטריוריים פרמטריים LSD. אם לא נמצאה התאמה להתפלגות נורמלית גם אחרי הטרנספורמציה, או שלא 
ומבחנים   ,Kruskal-Wallis הצורך:  ובמקרה   ,Welch test א-פרמטריים   ANOVA במבחני  שימוש  בוצע   – שונויות  שוויון  נמצא 
 t-test בוצע מבחן ,t כאשר נמצאו הבדלים מובהקים )במקרה של אי-שיוויון שונויות במבחני Games-Howell א-פוסטריוריים

.(for non-equal variances

4.3. תוצאות

4.3.1. תצורות צומח
+ צפיפות(, הוגדרו 13 תצורות. התצורות העיקריות  )תצורת צומח כללית  בחלוקת תחום הסקר לתצורות צומח מפורטות 
בשטח הסקר היו: יער גבוה צפוף )כ-19% משטח הסקר(, עשבוניים בני-חלוף )כ-17% משטח הסקר(, בתה פתוחה )כ-15% 

מהשטח(, שיחייה פתוחה )כ-15% מהשטח(, ועשבוניים בני-קיימא )כ-12% מהשטח( )איור 8 ומפה 12(.

איור 8: התפלגות השטחים של תצורות הצומח המפורטות בסקר הגלבוע.

בעמודים הבאים:
מפה 12: חלוקת שטח סקר הגלבוע לתצורות צומח מפורטות )2 גיליונות(.
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4.3.2. טיפוסי צומח
סה״כ הוגדרו בתחומי הסקר 190 טיפוסי צומח מפורטים )תצורת צומח + צפיפות + עד שלושה מינים שליטים(, שאוחדו לצרכי 
ג׳(. בבחינת  מיפוי והערכה ל-103 טיפוסי צומח מוכללים )לפירוט מלא של טיפוסי הצומח והאיחודים שבוצעו, ראה נספח 
התפלגות טיפוסי הצומח המוכללים לתצורות צומח, נמצא שתצורות הצומח המגוונות ביותר מבחינת מספר טיפוסי הצומח 
המוכללים היו: ‘יער פתוח׳ )18 טיפוסים, מהם 3 טיפוסי צומח של כרמי זיתים(, ‘יער גבוה צפוף׳ )16 טיפוסים(, ‘בתה פתוחה׳ 

)13 טיפוסים(, ו-׳יער גבוה בצפיפות בינונית׳ )11 טיפוסים( )איור 9, טבלה 10, מפה 13(.

איור 9: התפלגות מספר טיפוסי הצומח המוכללים בסקר הגלבוע, בחלוקה לתצורות צומח מפורטות.
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 טבלה 10: רשימת טיפוסי הצומח המוכללים בסקר הגלבוע, עם פירוט אחוזי הכיסוי של צורות החיים השונות.
#טיפוסי הצומח שלאורך הנחלים והתעלות בחבל תענך נדגמו בשיטה שונה )פרלברג ועמיתיו, 2012(, ולא הוגדר בהם אחוז כיסוי.

קוד 
שם טיפוס צומח מוכללטיפוס

אחוז צפיפות צורת חיים

עצים נטע 
אדם

עצים 
טבעי

שיחים 
עשבוניים בני-שיחומטפסים

בני-קיימא
עשבוניים 
בני-חלוף

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 41
<0%0-2%0-2%0-2%66%<66%וברוש מצוי

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 42
<0-2%2-5%0-2%0-2%66%<66%ואיקליפטוס

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 43
2-5%10-20%5-10%0-2%33-66%<66%וזית אירופי

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 46
0%20-33%5-10%2-5%33-66%<66%ואשחר ארץ-ישראלי

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, 45
0-2%20-33%5-10%2-5%33-66%<66%אלת המסטיק וחרוב מצוי

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, 44
0-2%20-33%10-20%0-2%33-66%<66%אלת המסטיק וסירה קוצנית

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 47
<0-2%0-2%10-20%0-2%66%<66%וגלונית מצויה

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 48
<0%0-2%10-20%2-5%66%<66%וחלבלוב מגובשש

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 49
0-2%2-5%20-33%0-2%33-66%<66%וסירה קוצנית

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 50
<0%0-2%2-5%2-5%66%<66%ועשבוניים בני-חלוף

0-2%20-33%0-2%0-2%33-66%<66%יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש ושיחים ים-תיכוניים51

יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי ועשבוניים 52
<0%0-2%0-2%0-2%66%<66%בני-חלוף

יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, אורן ירושלים/53
<0%2-5%10-20%0-2%66%<66%קפריסאי וסירה קוצנית

<0%0-2%0-2%0-2%66%<66%יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס וחרוב מצוי54

יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, שיטה 55
<0%0-2%2-5%2-5%66%<66%כחלחלה וצמחים חובבי-חנקן#

יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, דגניים בני-56
<0%0-2%0-2%0%66%<66%חלוף וכלך מצוי

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר 67
<33-66%0%0-2%0-2%0-2%66%וברוש מצוי

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/64
33-66%0-2%20-33%2-5%2-5%33-66%קפריסאי ואלת המסטיק

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/97
33-66%0%2-5%20-33%5-10%33-66%קפריסאי וסירה קוצנית

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/66
33-66%0%0-2%0-2%2-5%33-66%קפריסאי ועשבוניים בני-חלוף

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/65
<33-66%0%0%0-2%0%66%קפריסאי וצמחים חובבי-חנקן

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי 69
<33-66%0%0-2%10-20%0-2%66%וסירה קוצנית

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי 70
<33-66%0%0-2%0-2%0-2%66%ועשבוניים בני-חלוף
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קוד 
שם טיפוס צומח מוכללטיפוס

אחוז צפיפות צורת חיים

עצים נטע 
אדם

עצים 
טבעי

שיחים 
עשבוניים בני-שיחומטפסים

בני-קיימא
עשבוניים 
בני-חלוף

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס 71
<33-66%0%10-20%0-2%0-2%66%ואשחר ארץ-ישראלי

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס 72
<33-66%0%0-2%10-20%0-2%66%וסירה קוצנית

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס 103
בבית גידול לח#

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס 73
<33-66%0%0%0-2%0-2%66%ועשבוניים בני-חלוף

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 57
20-33%0-2%33-66%5-10%0-2%33-66%ואלת המסטיק

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וסירה 60
10-20%0-2%5-10%33-66%0-2%33-66%קוצנית עם שיחים בודדים של אשחר ארץ-ישראלי

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 59
<10-20%0-2%5-10%10-20%2-5%66%ומרווה ריחנית עם שיחים בודדים של שיזף השיח

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 58
<20-33%0%0-2%2-5%2-5%66%ועשבוניים בני-חלוף

יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי, אלת המסטיק 61
20-33%0-2%10-20%10-20%2-5%33-66%וסירה קוצנית

20-33%0%33-66%0-2%0-2%33-66%יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי ואלת המסטיק68

20-33%0-2%0-2%20-33%0-2%33-66%יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי וסירה קוצנית62

יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס עם שיחים 63
<10-20%0-2%5-10%2-5%5-10%66%בודדים של שיזף השיח

יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוניים 96
<10-20%0-2%0-2%0-2%0%66%בני-חלוף

יער צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי עם עצים 74
<0%0%0-2%0-2%66%<66%בודדים של חרוב מצוי

<0%0-2%2-5%2-5%66%<66%יער צפוף בשלטון אורן הצנובר ועשבוניים בני-חלוף75

יער צפוף בשלטון קליטריס מיובל ואורן ירושלים/76
<0%0-2%2-5%0-2%66%<66%קפריסאי

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר וחרוב 92
33-66%0%2-5%0-2%0-2%33-66%מצוי

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/91
<33-66%0%0-2%10-20%0-2%66%קפריסאי, חרוב מצוי ובני-שיח

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/90
33-66%0-2%33-66%2-5%0-2%33-66%קפריסאי, קליטריס מיובל ואשחר ארץ-ישראלי

יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי וכליל 93
<33-66%0%0-2%0-2%0-2%66%החורש

יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי ושיטה 94
<33-66%0%2-5%2-5%0-2%66%מחטנית

יער בצפיפות בינונית בשלטון שיטה מחטנית 95
<33-66%0%2-5%0-2%0-2%66%ועשבוניים

יער פתוח בשלטון אורן הצנובר, חרוב מצוי וסירה 81
20-33%0%0-2%33-66%5-10%33-66%קוצנית

יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, חרוב 77
<20-33%0-2%2-5%0-2%2-5%66%מצוי ועשבוניים בני-חלוף
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קוד 
שם טיפוס צומח מוכללטיפוס

אחוז צפיפות צורת חיים

עצים נטע 
אדם

עצים 
טבעי

שיחים 
עשבוניים בני-שיחומטפסים

בני-קיימא
עשבוניים 
בני-חלוף

 יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי,78
10-20%2-5%33-66%2-5%2-5%33-66%אלת המסטיק וחרוב מצוי

 יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי80
20-33%0%0-2%33-66%2-5%20-33%וסירה קוצנית

 יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי,79
<10-20%0%0%0-2%0-2%66%דגן בן-חלוף וכלך מצוי

 יער פתוח בשלטון קליטריס מיובל, 82
10-20%0%33-66%2-5%0-2%33-66%אשחר ארץ-ישראלי ואלת המסטיק

יער פתוח בשלטון קליטריס מיובל עם שיחים 98
<20-33%0%10-20%0-2%10-20%66%בודדים של שיזף השיח

 יער פתוח בשלטון שיזף מצוי עם שיחים בודדים39
<0%10-20%5-10%0-2%0-2%66%של שיזף השיח

יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, רחבי עלים נטועים 84
<20-33%0%2-5%5-10%2-5%66%ושיזף השיח

 יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, סירה קוצנית83
10-20%0%0-2%20-33%10-20%33-66%ואורן ירושלים/קפריסאי

10-20%0-2%20-33%5-10%5-10%33-66%יער פתוח בשלטון חרוב מצוי37

<20-33%0%10-20%2-5%2-5%66%יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי ואלת המסטיק85

יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי, סירה קוצנית 86
20-33%0%10-20%20-33%2-5%33-66%ושיחים ים-תיכוניים בודדים

<10-20%0%0-2%0-2%0-2%66%יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי ועשבוניים32

<10-20%0%2-5%2-5%2-5%66%יער פתוח בשלטון שקד מצוי ועשבוניים34

יער פתוח בשלטון שיטה סלילנית עם שיחים 87
<10-20%0%2-5%0%2-5%66%בודדים של שיזף השיח

20-33%0%2-5%10-20%20-33%33-66%יער פתוח בשלטון שיטה כחלחלה וסירה קוצנית88

 יער פתוח בשלטון שיטה מחטנית, כלך מצוי89
10-20%0%2-5%2-5%0-2%20-33%ודגניים בני-חלוף

שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק 25
0%0-2%20-33%2-5%2-5%20-33%ושיחים נוספים

שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק ועצי חורש 26
0-2%0-2%10-20%20-33%2-5%20-33%בודדים

שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי 28
<0%0%10-20%2-5%0-2%66%ושיחים נוספים

0%0-2%20-33%2-5%0-2%10-20%שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק27

 שיחייה פתוחה בשלטון פטל קדוש וקנה מצוי40
0-2%5-10%20-33%5-10%33-66%10-20%בבית גידול לח

<0%0%10-20%0-2%0-2%66%שיחייה פתוחה בשלטון רותם המדבר29

<0%0-2%10-20%10-20%2-5%66%שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח ובני-שיח30

<0%0-2%10-20%0-2%2-5%66%שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח ועשבוניים31
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קוד 
שם טיפוס צומח מוכללטיפוס

אחוז צפיפות צורת חיים

עצים נטע 
אדם

עצים 
טבעי

שיחים 
עשבוניים בני-שיחומטפסים

בני-קיימא
עשבוניים 
בני-חלוף

 בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית10
0-2%2-5%2-5%33-66%2-5%20-33%ועצי חורש בודדים

בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית 12
0%0%2-5%33-66%2-5%20-33%ושיחים בודדים

 בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית11
0-2%0%0-2%33-66%5-10%10-20%ובני-שיח נוספים

 בתה פתוחה בשלטון גלונית מצויה13
0-2%0-2%2-5%10-20%0-2%33-66%ושיחים ים-תיכוניים בודדים

<0%0%0%10-20%2-5%66%בתה פתוחה בשלטון גלונית מצויה ועשבוניים14

 בתה פתוחה בשלטון חלבלוב מגובשש,16
0%0%5-10%10-20%5-10%33-66%עשבוניים ושיחים בודדים

<0%0%0%10-20%2-5%66%בתה פתוחה בשלטון חלבלוב מגובשש ועשבוניים15

<0%0%0-2%10-20%0-2%66%בתה פתוחה בשלטון מלחית אשונה ועשבוניים17

 בתה פתוחה בשלטון מציץ סורי, עשבוניים18
0%0%2-5%10-20%10-20%33-66%ושיחים בודדים

0%0%0%10-20%10-20%20-33%בתה פתוחה בשלטון מציץ סורי ועשבוניים19

 בתה פתוחה בשלטון מרווה ריחנית עם20
2-5%0-2%2-5%20-33%5-10%33-66%שיחים בודדים

0%0%0-2%10-20%5-10%33-66%בתה פתוחה בשלטון מרווה ריחנית ועשבוניים21

0%0-2%5-10%20-33%2-5%33-66%בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ושיחים בודדים23

0-2%0%0-2%20-33%5-10%33-66%בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ועשבוניים22

0%0%0-2%10-20%5-10%33-66%בתה פתוחה בשלטון צמרנית הסלעים ועשבוניים24

צומח שולי שדות בשלטון ינבוט השדה107#

0-2%2-5%0-2%2-5%10-20%33-66%עשבוניים בני-קיימא עם עצים בודדים של חרוב מצוי36

<0%0%2-5%2-5%10-20%66%עשבוניים בני-קיימא ושיחים בודדים של שיזף השיח5

<0%0-2%5-10%5-10%10-20%66%עשבוניים בני-קיימא עם שיחים ים-תיכוניים בודדים1

<0%0%0-2%2-5%20-33%66%עשבוניים בני-קיימא עם בני-שיח בודדים35

0%0%0-2%2-5%10-20%33-66%עשבוניים בני-קיימא4

עשבוניים בני-קיימא בבית גידול לח106#

חישת קנים בשלטון עבקנה שכיח102#

חישת קנים בשלטון קנה מצוי101#
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קוד 
שם טיפוס צומח מוכללטיפוס

אחוז צפיפות צורת חיים

עצים נטע 
אדם

עצים 
טבעי

שיחים 
עשבוניים בני-שיחומטפסים

בני-קיימא
עשבוניים 
בני-חלוף

<0%0%5-10%5-10%2-5%66%עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים של שיזף השיח8

<0%0%2-5%2-5%2-5%66%עשבוניים בני-חלוף עם שיחים ים-תיכוניים בודדים7

<0%0%0%2-5%2-5%66%עשבוניים בני-חלוף עם בני-שיח בודדים6

<0%0%0-2%0-2%0-2%66%עשבוניים בני-חלוף3

עשבוניים בני-חלוף בבית גידול לח108#

עשבוניים בני-חלוף בשולי שדות105#

<0%0%0-2%0-2%0%66%עשבוניים בני-חלוף עם כתמי צמחים חובבי-חנקן2

גינון כללי99

בעמודים הבאים:
מפה 13: טיפוסי צומח מוכללים בשטחים פתוחים שאינם חקלאיים בסקר הגלבוע )4 גיליונות(.
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4.3.3. בתי גידול ייחודיים
מצוקים . 1

בגלבוע בתי גידול מצוקיים רבים. המצוקים מורכבים לרוב מאבני גיר, וסווגו לטיפוסי צומח שונים, לרוב בשליטת מציץ סורי. 
תכסית המצוקים מורכבת מאחוז סלע גבוה, המשפיע על הרכב הצומח: מיעוט עשבוניים ונוכחות של צורות חיים מעוצות 
וכן בלוטה  וזיף-נוצה מחוספס,  ‘צמחי המצוקים׳ של הגלבוע נמנה את הדגניים בן-דוחן מדברי  באחוזי כיסוי נמוכים. מבין 
גלונית, חלבלוב מגובשש, מציץ סורי ושושנתית מסורטטת. בבית גידול זה ריכוזים גדולים של רקפות היסטרנטיות )=מקדימות 

פריחה, ללא עלים(.

בתי גידול לחים. 2
ברמה הארצית, בבתי גידול לחים נמצא עושר המינים ה-׳אדומים׳ הגבוה ביותר )פולק, 2011(. בתי גידול לחים מופיעים בסקר 
זה בחבל תענך – בעיקר בערוצי נחלים ותעלות, וכן בעין רוויה ומעיין חרוד, שהם המעיינות היחידים מבין המעיינות הנובעים 
לרגלי הגלבוע, שנמצאים בגבול הסקר. בית גידול זה מאופיין במינים כגון פטל קדוש, קנה מצוי, גומא ארוך, מליסה רפואית, 
בוצין הגליל, אגמון ימי, בקיית הביצות ושנית מתפתלת. טיפוס נוסף של בית גידול לח הוא גבי מים זעירים שנמצאים בסלעים 
בחבל ההררי של הסקר – חלקם טבעיים, וחלקם בבריכות אגירה וגתות חצובות בידי אדם )דוגמת אתר 284, ראה טבלה 4(. 
בתי גידול אלו מתאפיינים בשונות בין-שנתית גבוהה, בהתאם לכמויות המשקעים השנתיות ופיזורן, ולא מתמלאים במים בכל 
שנה. נוכחות צמחים בבתי גידול אלו, תלוייה בהפצתם הספוראדית, המתרחשת בעיקר ע״י ציפורים. בעבר תועד בבית גידול 

 .)R( ובסקר הנוכחי נמצא המין הנדיר דמסון כוכבני ,)כזה המין ‘האדום׳ טובענית העקצים )שמידע ופולק, 2007

אדמות כבדות ושדות בעיבוד מסורתי. 3
ברמה הארצית, בבית גידול זה – אדמות כבדות הנמצאות בעיבוד מסורתי ושוליהן – נמצא עושר המינים ה-׳אדומים׳ השלישי 
בחשיבותו אחרי בתי גידול לחים וחוליים )פולק, 2011(. בגבולות הסקר, אותרו מינים המאפיינים בית גידול זה בשולי חלקות 
חקלאיות בחבל תענך, שם אותרו מינים נדירים רבים, דוגמת שלהבית הגלגל ודוגון ירושלמי, וכן בשדות שעובדו באופן מסורתי 

על רכס הגלבוע, דוגמת סומקן ענקי ומרוות איג. 

בתי גידול יובשניים. 4
טיפוסי הצומח המאפיינים ביותר את החלקים היובשניים של הגלבוע הם שיחייה בשלטון שיזף השיח, או צומח עשבוני עם 
שיזף השיח. במורדות נחל בזק, במפנה הדרומי, אותרו גם יחידות בודדות בשלטון צמחים ערבתיים ומדבריים מובהקים, דוגמת 
רותם המדבר ומלחית אשונה. צמח יובשני נוסף שראוי לאזכור הוא הרנוג השיטים – צמח טפיל למחצה שגדל במדבריות הארץ 
)יחד עם אוכלוסיית ההרנוג בתל סהרון(. בתחום הסקר הוא טפיל  – ומגיע באזור עין רוויה לגבול תפוצתו הצפוני העולמי 

בעיקר על שיטה סלילנית שנטועה באזור.

4.3.4. מיני צמחים ‘אדומים׳, נדירים ואנדמיים
יש להדגיש כי מטרת הסקר הנוכחי הייתה מיפוי מרחבי, ולא התמקדות באיתור מינים נדירים. לא הוקדשו בסקר ימים יעודיים 
לצורך כך, והעבודה בשטח בוצעה במשך כל השנה, כך שייתכן שמינים נדירים רבים לא נצפו – בגלל הגעה לשטח הימצאם 
בעונה לא מתאימה. עם זאת, מתועדים בתחומי הסקר 127 מינים מיוחדים )מהם 96 מינים תועדו בסקר הנוכחי, ועוד 31 מינים 
מוכרים מנתוני העבר(, מתוכם 32 מינים ‘אדומים׳ המוגדרים כנמצאים בסכנת הכחדה; 5 מינים מוגדרים כנמצאים ‘על סף 
איום׳ )Near Threatened(; ועוד 3 מינים לא מוגדרים כמאוימים, אך הם נדירים מאד בישראל )RR(י; 6 מינים שאינם מאויימים 
ועוד 27 מינים שאינם מוגדרים כנדירים הם אנדמיים   ;)R( נוספים מוגדרים כנדירים למדי  )RP(י; 39 מינים  מוגדרים כנדירים 
לישראל ולאזור )הגדרת קטגוריות מינים ‘אדומים׳ ו-׳על סף איום׳ עפ״י: שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011; הגדרת 
קטגוריות שכיחות ואנדמיות עפ״י: פרגמן ועמיתיו, 1999( )מפה 14, טבלה 11(. 15 מינים נוספים אינם נדירים בישראל ואינם 
אנדמיים, אך חשוב לציינם. חלקם נדירים בתחום הסקר, וחלקם בקצה גבול התפוצה העולמי או האזורי שלהם: הצפוני העולמי 
– דוגמת הרנוג השיטים, הדרומי העולמי – דוגמת תלתן דל-פרחים, או המזרחי המקומי – דוגמת אלון מצוי ואלה אטלנטית 

)שני המינים נמצאים גם בעבר הירדן ובגולן, אך זהו גבול תפוצתם המקומי מערבית לבקע הירדן( )מפה 14, טבלה 12(.

מבין 127 המינים, 43 הם אנדמיים לאזורנו: ארבעה מהמינים אנדמיים לישראל בלבד )EI(: אירוס הגלבוע, אלקנת הגליל, מרוות 
אייג וריסן דק; מין אחד אנדמי לישראל וסיני )EE(: בצלצייה ארץ-ישראלית; שמונה מינים אנדמיים לישראל ולבנון )EL(; שלושה 
מינים אנדמיים לישראל וירדן )EP(: חטמית הגליל, רכפה גדולה ושלהבית קצרת-שיניים; 19 מינים אנדמיים לישראל, סוריה 

ולבנון )ES(; ושמונה מינים אנדמיים לישראל ודרום טורקיה )ET( )טבלה 11(.
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מיני צמחים ‘אדומים׳ שתועדו בעבר ולא נצפו בסקר הנוכחי:. 1
למרות שמטרת הסקר הנוכחי הייתה כאמור מיפוי מרחבי, ולא התמקדות באיתור מינים נדירים, אותרו במהלך הסקר כ-34% 
מהמינים ה-׳אדומים׳ שתועדו בתחומי הסקר בעבר )מתוך 32 מינים מתועדים, 11 מינים נצפו בסקר, ו-21 לא נצפו(. המידע 
מן העבר מתבסס על גיליונות עשבייה, נתונים מהספרות, ומשנות השמונים ואילך – בעיקר על תצפיות רת״ם )מרכז מידע 

לצמחי ישראל(.

נתוני העבר נאספו ברזולוצייה של 1 קמ״ר, ולכן לא תמיד מיקומם מדוייק. כך למשל, ישרוע מאוגד – מין של בתי גידול לחים 
שלא נצפה בסקר הנוכחי, מתועד בתצפית מלפני 1965 בסמוך לדרך התלולה העולה מחפציבה לגלבוע, בבית גידול שהיום 
מאופיין בעשבוניים בני-חלוף, ולפיכך מדובר ככל הנראה במיקום לא מדוייק של תצפית העבר. עם זאת, ייתכן כי הרס בתי 
מין של בתי  הוא  גם   – לדוגמא, אשבל ארך-שיבולת  הנוכחי.  נצפו בסקר  להיעלמות חלק מהמינים שלא  אכן הביא  הגידול 
גידול לחים שלא נצפה בסקר הנוכחי, מתועד בתצפית מלפני 1965 מאזור עין ריחן )במרחק של כ-200 מ׳ מהנביעה(, אך כיום 
זה נעלם ככל הנראה עם איחוז  ואין שום סימן להימצאותו על פני השטח. סביר להניח שמין  המעיין מאוחז בתת-הקרקע 
המעיין. באותו אופן, מתועד מן העבר המין טובענית העקצים – שגם הוא מין של בתי גידול לחים שלא נצפה בסקר הנוכחי, 
באותה משבצת גריד של עין הסמל, וייתכן שהתייבשות המעיין הביאה להיעלמות המין. כך גם שישה מינים ‘אדומים׳ נוספים: 
דבקה זנובה, טופח דביק, טורגניה רחבת-עלים, כלך דו-דורי, לשון-פר מזרחית וצלע-שור אשונה, שלא תועדו בסקר הנוכחי, 
ייתכן שגם  וחממות(.  )גידולי שדה, מטעים  אינטנסיבית מודרנית  ומתועדים בעבר רק בחלקות שכיום מעובדות בחקלאות 
מינים אלו נעלמו עם התמרת השטח הטבעי לחקלאי, אך היות והסקר הנוכחי לא בוצע בשטחים חקלאיים, לא ניתן לומר זאת 
בוודאות, ויש צורך באישוש נוסף של הנחה זו. כמו כן, יש לתת את הדעת לכך שביערות בוצע סקר מדגמי ולא סקר רציף כפי 
שבוצע בשטחים שאינם יערות, ולכן סביר להניח שמאמץ הדיגום הקטן יותר בשטחי היער גרם לתת-תיעוד של מינים ‘אדומים׳ 

בהשוואה לשטחים אחרים.

הנוכחי אך  לכך שחלק מהמינים שזוהו בעבר, אותרו בסקר  ייתכן שגרם  דומים מאד,  מינים  בין  בזיהוי בשדה  בנוסף, קושי 
זוהו כמין דומה. כך למשל, צורית ארץ-ישראלית שלא זוהתה בסקר הנוכחי, ייתכן שתועדה כצורית חופית שנצפתה במספר 

אתרים, ולכן לא ניתן לפסול את הימצאותן של אוכלוסיות צורית ארץ-ישראלית בגלבוע.

ייתכן גם מצב שבו זיהוי/רישום המין בעבר עלול להיות שגוי. לדוגמא, ייתכן שהזיהוי/התיעוד של המין טופח עדין, שהוא מין 
של קרחות עשבוניות בחורש/יער פתוח ושטיפוס התפוצה שלו הוא ים-תיכוני – הוא זיהוי/תיעוד שגוי, היות והוא מתועד 
בגלבוע המזרחי )סיני, 2005ג׳( – שם הסבירות להימצאותו היא נמוכה. כך גם לגבי אשבל זהרי – מין על סף הכחדה של אדמות 
כבדות, שתועד באזור נחל מלכישוע בחלקה התחתון של שמורת גלבוע מזרחי ע״י ד"ר אביבה רבינוביץ בסקר אקולוגי מרוכז 

ב-1987 )שי, 1988(. גם במקרה זה, ייתכן שמדובר בטעות בזיהוי/בתיעוד.

מין נוסף שלא נצפה בסקר הנוכחי, פעמונית צידונית – גדל במדרונות סלעיים בחבל הים-תיכוני. המין תועד כ-׳אפיזודי׳ במדרון 
הצפוני שבין הר לפידים להר שאול בשנות ה-20׳ של המאה הקודמת, וככל הנראה נכחד זה מכבר מהאזור. תשעת המינים 
הנותרים שתועדו בעבר ולא אותרו בסקר הנוכחי, הם כולם מינים של אדמות כבדות ושדות בעיבוד מסורתי. ייתכן שחלקם 

שרדו בשדות שעדיין מעובדים בשיטות מסורתיות סביב הכפרים פקועה וג׳ילבון, שכיום נמצאים מעבר לגדר ההפרדה:

• 	 – ושלושה  ומטע(,  כיום, אתר אחד מבונה, שניים חקלאיים )שדה   .1965 אלקנת הגליל מתועדת משישה אתרים מאחרי 
מיוערים. בסקר ייעודי לאיתור מינים ‘אדומים׳ שנערך בשנה האחרונה, נמצא מספר קטן מאד של פרטים – באחד מהאתרים 

המיוערים בלבד )רון ועמיתיה, 2014(.
• געדה זעירת-פרחים מתועדת משלושה אתרים. שניים מלפני 1965: אחד בשולי מעלה גלבוע באזור שיחייה דלילה, והשני 	

– באזור שכיום גדלה בו צמחייה ניטרופילית. תיעוד נוסף מאחרי 1965, באזור בתה דלילה. ייתכן שמין זה עדיין קיים בשטח 
ולא אותר בסקר הנוכחי.

• געדה קוצנית מתועדת משלושה אתרים: שניים מהם מיוערים כיום, ואחד – חקלאי. ייתכן שהמין אכן נעלם מהאזור.	
• זמזומית ורבורג מתועדת בגלבוע בארבעה אתרים: אתר אחד מלפני 1965 הוא כיום יער אורנים, ושלושה אתרים מאחרי 	

1965 – שניים מהם הם שדות חקלאיים, ואחד – יער איקליפטוסים. המין מוכר מעמק יזרעאל )פרלברג ועמיתיו, 2012(, 
וייתכן שעדיין קיים גם בחבל תענך.

• מלוכיה משולשת מתועדת משני אתרים מלפני 1965 – בשוליים הצפוניים של אזור הסקר: באחד נטועים כיום עצי פרי, 	
ובשני – גדלה כיום צמחייה ניטרופילית. ייתכן שהמין עדיין קיים בשטח ולא אותר.

• 	 – מסרק ארץ-ישראלי מתועד משלושה אתרים מאחרי 1965: אחד הוא כיום שדה מעובד, השני – כרם זיתים, והשלישי 
בשטח מופר בשלטון שיטה כחלחלה. ייתכן שהמין אכן נעלם מהאזור.

• נץ-חלב חום מתועד מ-6 אתרים מאחרי 1965: 3 מהם נמצאים כיום בשטחים חקלאיים, אחד מיוער, אחד – על גדת נחל 	
קישון שמכוסחת מדי שנה, ואחד – בשטח עשבוני במורדות הצפוניים של הר גיבורים. ייתכן שהמין עדיין קיים בשטח בחלק 

מהאתרים, ולא אותר. המין נצפה ע״י הגר לשנר בסקר בחבל תענך מהשנים האחרונות )יפתח סיני, בע״פ(.
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• הר 	 צפונית של  1965, במדרונות שלוחה  לפני  על סף הכחדה, שתועד בשני אתרים סמוכים  מין  היא  פשתנית משולשת 
אחינעם, בשטח שהוא כיום בתה עשבונית. ייתכן שהמין קיים עדיין בשטח ולא אותר.

• שלמון סורי מתועד מ-3 אתרים מאחרי 1965: אחד מהם הוא כיום מטע עצי פרי, ושניים הם שטחי בתה במדרונות הצפוניים/	
מזרחיים של הגלבוע. ייתכן שהמין קיים עדיין בשטח ולא אותר.

לסיכום, ניתן לומר שהגורם העיקרי להיעלמותם של מינים ‘אדומים׳ מאתרים רבים הוא שינוי אופי בית הגידול, ע״י התמרתו 
לחקלאות )12 מתוך 34 אתרים(, לייעור )8 אתרים( או לבנייה )אתר אחד(; או הפרה קבועה ומתמשכת – כמו העשרה בחומרי 

הזנה )מרבץ בקר?(, השתלטות מין פולש או כיסוח )4 אתרים(.

מיני צמחים ‘אדומים׳ שתועדו בעבר ונצפו בסקר הנוכחי:. 2
שבעה/שמונה מינים ‘אדומים׳ תועדו הן בסקר הנוכחי, והן במאגרי המידע מהעבר:

• אירוס הגלבוע יידון בהמשך בנפרד.	
• חלוק זהרי הוא מין של מדרונות גירניים בחגורת הספר, ותועד בעבר בשני אתרים סמוכים בין הר יצפור למעלה גלבוע: אחד 	

מלפני 1965, שהוא כיום שדה חקלאי, והשני – מאחרי 1965, שהוא כיום שיחייה טבעית דלילה. בסקר הנוכחי תועד המין 
ב-8 אתרים נוספים – מהר לפידים והר ברקן בצפון, ועד הר מלכישוע בדרום: 7 מהתצפיות בוצעו בשיחיית אלת המסטיק 

וביער חרוב טבעי, ורק תצפית אחת ביער אורנים )מפה 15(.
• צורית חופית/ארץ-ישראלית – הם שני מינים דומים של כיסי סלע לחים, ומוכרים שניהם מאותו אזור בגלבוע – המדרונות 	

הצפוניים מאזור גדעונה ונורית ועד הר אחינעם. צורית חופית מתועדת משלושה אתרים: אחד מלפני 1965 באזור שכיום 
צורית ארץ- גדעונה.  הישוב  והשני בתחום  כיום,  מיוער  – אחד מהם   1965 ושניים מאחרי  ניטרופילית,  בו צמחייה  גדלה 
ישראלית מתועדת מארבעה אתרים: שניים מלפני 1965 – אחד מיוער כיום ובשני בתה עשבונית, ושניים מאחרי 1965 – אחד 
מיוער כיום ובשני צמחייה ניטרופילית. בסקר הנוכחי אותרו שלושה אתרים נוספים של צורית חופית/ארץ-ישראלית – כולם 
בשטחים מיוערים. האתר הצפוני נמצא מזרחית למחצבת נורית – בלב האזור שבו היו מוכרים המינים בעבר, ושני האתרים 

הדרומיים – מצפון למעלה גלבוע, 2.5-3 ק״מ מדרום לאזור הדרומי ביותר שבו אותר אחד מהמינים בעבר.
• חמשת המינים הנוספים הם מינים של בתי גידול לחים או של אדמות כבדות ושדות בעיבוד מסורתי: 	
• בוצין הגליל נצפה באתר אחד סמוך לעין רוויה באזור שיחייה דלילה. במרחק של כ-190 מ׳ ממיקום התצפית הנוכחית, 	

תועדה תצפית נוספת )אחרי 1965(. תצפית זו נמצאת אמנם מחוץ לגבולות הסקר, אך ככל הנראה מדובר על אותו אתר.
• לוענית יריחו תועדה בעבר בשני אתרים בחבל תענך מאחרי 1965, בשטחים שהם כיום מעובדים. שתי התצפיות בסקר 	

הנוכחי היו לאורך גדות ערוצים בחבל תענך, בשולי שטחים חקלאיים.
• סומקן ענקי, בנוסף לנוכחותו בקרקעות כבדות, נמצא גם בקרקעות בהירות, מסולעות ופתוחות. המין תועד בעבר ב-4 	

אתרים: אחד מלפני 1965 במורדות הדרום-מזרחיים של הר גפת בבית גידול שכיום הוא בתה דלילה, ושלושה מאחרי 1965 
באזור שבין מירב למלכישוע – אחד מהם בשולי שדה חקלאי, אחד באזור שכיום הוא מיוער, ואחד על תוואי גדר ההפרדה. 
בסקר הנוכחי, המין אותר ב-3 אתרים נוספים, מהמורדות הדרום-מזרחיים של הר לפידים בצפון, ועד למורדות המזרחיים 

של הר אבינדב בדרום – כולם בשטחי בתה עשבונית.
• שום הגלגל תועד בעבר ב-9 אתרים ממרומי רכס הגלבוע ועד למירב, וב-3 אתרים בחבל תענך )אין נ.צ. מדוייקים(. בסקר 	

הנוכחי, נצפה בחמישה אתרים במערב הגלבוע, מסמוך למתחם ‘שער הגלבוע׳ במערב ועד הר לפידים במזרח – כל האתרים 
בשטחים מיוערים: אתר אחד בשלטון אורנים, אחד בשלטון ברוש מצוי, ושלושה אתרים – בשלטון איקליפטוס.

• שלהבית הגלגל מתועדת בשלושה אתרים מאחרי 1965 לאורך גדות הקישון, בשטחים שהם כיום מטעי עצי פרי או יערות 	
איקליפטוס. בסקר הנוכחי נצפה באתר אחד בחבל תענך, סמוך לנחל הקישון באזור רם-און.

עולה  בהמשך(,  בנפרד  שיידון  הגלבוע  אירוס  )למעט  הנוכחי  בסקר  גם  שאותרו  מהעבר  המוכרים  המינים  תצפיות  מסיכום 
בינוי, בשני  יוערו, בשני אתרים בוצע   – נצפו המינים ה-׳אדומים׳ בעבר הותמרו לחקלאות, שישה  שחמישה אתרים שבהם 
ה-׳אדומים׳  המינים  אותרו  הנוכחי,  בסקר  הטבעי.  במצבם  נותרו  בלבד  אתרים  וארבעה  ניטרופילי,  צומח   – נוספים  אתרים 
בשטחים  אתרים  וב-11  מיוערים,  בשטחים  אתרים  בתשעה  חקלאיים,  שטחים  בשולי  נחלים  גדות  לאורך  אתרים  בשלושה 
טבעיים. מרבית התצפיות בשטחים המיוערים בסקר הנוכחי )8 מתוך 9( היו בשום הגלגל )5 אתרים( ובצורית חופית/ארץ-

ישראלית )3 אתרים(, שכל התצפיות בהם בסקר היו בשטחים מיוערים. מינים אלו כנראה מתאימים לקיום ביער יותר מהמינים 
האחרים. ארבעה מהמינים האחרים: בוצין הגליל, לוענית יריחו, סומקן ענקי ושלהבית הגלגל – גדלים בבתי גידול לחים או 
כך, היעלמות  ונשנות על-ידי האדם. בשל  גידול המושפע מהפרות חוזרות  – בית  ובשדות בעיבוד מסורתי  באדמות כבדות 
אוכלוסיות והופעה של אוכלוסיות חדשות – היא תופעה אופיינית לבתי גידול אלו. עם זאת, בשל המעבר לחקלאות מודרנית 
אינטנסיבית וניצול מקורות המים, שטחם של בתי גידול אלו הולך ומצטמצם באופן דראסטי בדורות האחרונים, ומינים רבים 
הקיימות,  האוכלוסיות  על  בשמירה  גדולה  חשיבות  ישנה  לכן,  מהארץ.  ממשית  הכחדה  לסף  מתקרבים   – להם  שאופיניים 

בייחוד במקומות שבהם מתבצעות פעולות ממשק דוגמת ייעור, רעייה ותחזוקת נחלים.
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מיני צמחים ‘אדומים׳ שלא תועדו בעבר ונצפו בסקר הנוכחי:. 3
ארבעה מינים ‘אדומים׳ נוספים תועדו בסקר הנוכחי, אך אינם מתועדים באזור הסקר במאגרי המידע מהעבר. אחד אופייני 

לבתי גידול לחים, ושלושת האחרים – לאדמות כבדות ושדות בעיבוד מסורתי.

• עטיינית ארוכה היא מין של בתי גידול לחים, ונצפתה בסקר הנוכחי באתר אחד על גדת נחל תענך, בשולי שטח חקלאי. המין 	
נצפה בעבר בעמק יזרעאל – מחוץ לגבולות הסקר.

• המינים של אדמות כבדות הם:	
• דוגון ירושלמי שנצפה באתר אחד על גדת יובל של נחל זבדון, בשולי שטח חקלאי. המין נצפה בעבר בעמק יזרעאל – מחוץ 	

לגבולות הסקר.
• מרוות איג שנצפתה באתר אחד במורדות המערביים של הר ברקן, בבתה עשבונית בקרחת יער. המין נצפה בעבר בעמק 	

יזרעאל, בעמק חרוד ובעמק בית-שאן – מחוץ לגבולות הסקר.
• קחוון קטן-עלים שנצפה בשלושה אתרים לאורך גדות נחל גלבוע ותעלות ניקוז המתנקזות אליו, בשולי שטחים חקלאיים 	

בחבל תענך. המין נצפה בעבר בעמק יזרעאל – מחוץ לגבולות הסקר.

גם המינים ה-׳אדומים׳ שאותרו לראשונה באזור הסקר, מאפיינים את האזור האלוביאלי של בתי גידול לחים, אדמות כבדות 
ושדות בעיבוד מסורתי. שלושה מהם נצפו בחבל תענך, ואחד – באזור ההר. כל המינים הללו נצפו בעבר בבתי גידול דומים 
באזורים סמוכים, שלא נכללו בתחומי הסקר הנוכחי. הימצאות מינים אלו מעידה על חשיבותם הרבה של בתי הגידול הטבעיים 
ויובליו, והאדמות הכבדות בגלבוע. תצפיות אלו מלמדות כי למרות ההפרות הרבות –  באזור, בייחוד של גדות נחל הקישון 
תחזוקת נחלים, חקלאות אינטנסיבית וייעור, ניתן למצוא בבתי הגידול הללו מינים ייחודים הנמצאים בסכנת הכחדה, גם אם 

לא אותרו עד כה. 

במקרים אחדים, מספר הפרטים של מינים אלו בכל אתר הוא זעום )לדוגמה, אוכלוסיית דוגון ירושלמי ביובל של נחל זבדון 
מונה פרטים בודדים בלבד(, וללא תכנית לאישוש, שיקום והצלה, עתידות גם אוכלוסיות אלו להיעלם מהאזור בעתיד הקרוב.

התפלגות התצפיות במיני הצמחים ה-׳אדומים׳, הנדירים והאנדמיים ביחס לתצורות צומח מפורטות:. 4
בבחינת התפלגות התצפיות במספר האתרים שבהם נמצאו הצמחים ה-׳אדומים׳, הנדירים והאנדמיים, ביחס לפרופורציית 
χ2(. ביער גבוה צפוף, בבתה בצפ׳ 

]11[=89139.66, p>0.001( השטח של כל אחת מתצורות הצומח המפורטות, נמצא הבדל מובהק
בינונית ובעשבוניים בני-קיימא ובני-חלוף – נמצאו פחות אתרים מהצפוי מהתפלגות השטחים. לעומת זאת, ביער גבוה בצפ׳ 

בינונית ודלילה, בשיחייה בצפ׳ בינונית ובחישת קנים – נמצאו יותר אתרים מהצפוי מהתפלגות השטחים )איור 10(.

בבחינת התפלגות התצפיות במספר מיני הצמחים ה-׳אדומים׳, הנדירים והאנדמיים, ביחס לפרופורציית השטח של כל אחת 
χ2(. באופן דומה, גם כאן נמצאו ביער גבוה 

]11[=90027.48, p>0.001( מתצורות הצומח המפורטות, נמצא גם כאן הבדל מובהק
צפוף, בבתה בצפ׳ בינונית ובעשבוניים בני-חלוף – פחות מינים מהצפוי מהתפלגות השטחים. וגם כאן, ביער גבוה בצפ׳ בינונית 

ודלילה, בשיחייה בצפ׳ בינונית ובחישת קנים – נמצאו יותר מינים מהצפוי מהתפלגות השטחים )איור 11(.
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איור 10: התפלגות מס׳ אתרים של מינים ‘אדומים׳, נדירים ואנדמיים, ביחס להתפלגות השטח של תצורות הצומח המפורטות. כרמי הזיתים כלולים בתצורת 
הצומח ‘יער דליל׳.

איור 11: התפלגות מס׳ המינים ה-׳אדומים׳, הנדירים והאנדמיים, ביחס להתפלגות השטח של תצורות הצומח המפורטות. כרמי הזיתים כלולים בתצורת 
הצומח ‘יער דליל׳.
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טבלה 11: מיני צמחים ‘אדומים׳, נדירים ואנדמיים בתחומי סקר הגלבוע. )*(מינים שתועדו לאורך גדות נחלים בחבל תענך 
ובעמק יזרעאל )פרלברג ועמיתיו, 2012(. הגדרות שכיחות ואנדמיות מתוך פרגמן ועמיתיו )1999(; הגדרת מספר ‘אדום׳ 

מתוך שמידע ופולק )2007(, שמידע ועמיתיו )2011(. מס׳ מזהה במפה מתייחס לאתרי המינים הנדירים בלבד )ללא המינים 
האנדמיים שאינם נדירים( שמופיעים במפה 14. מקורות המידע: סקר נוכחי – נתונים שנאספו בסקר הגלבוע; הספר האדום 
– נתוני ממ״ג מתוך הספר האדום של הצמחים בסכנת הכחדה בישראל )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(; רט״ג 

– נתונים ספרותיים ממסמכי וממאגרי המידע הממוחשבים של רט״ג )שי, 1988; סיני, 2001, 2005ג׳; הדר ועמיתיה, 2004(. 
מקרא לעמודות שכיחות ואנדמיות – ראה בנספח י׳. 

מס׳ 
מזהה 
במפה

אנדמיותשכיחותשם הצמח

מקור המידעמס׳ אדום

סה״כ 
הערות אתרים

על סף אדומים
איום

נדירים 
מאד

סקר 
נוכחי

הספר האדום
מאגרי 
מידע 
רט"ג

כנראה 
נכחד 

מהגלבוע
מ

1965
עד

1965

R    √    4אחילוף הגליל1

אנדמי לא נדיר    √   FETאחילוף צר-עלים

במפה נפרדת√√√ √  RPEI3.7אירוס הגלבוע

אנדמי לא נדיר    √   CETאלקנה סמורה

RREI4.2    √  6אלקנת הגליל4

R    √    4אספסת החבית5

RP  2.5 √   √1ארבע-כנפות צהובות6

RR 3.2   √ √√1אשבל ארך-שיבולת7

כנראה טעות√      O 6.3אשבל זהרי

אנדמי לא נדיר    √   CESאשבל מעורק

RPET3.7  √    1בוצין הגליל8

אנדמי לא נדיר    √   FEEבצלצייה ארץ-ישראלית

תצפיות    √    Rברומית קצרת-שיבולית
לא במפהרבות

R    √    4גבשונית השדה)*(9

ללא נ.צ.√       Rגד השדה

RR 3.2    √√√3געדה זעירת-פרחים10

RR 3.2    √  3געדה קוצנית11

אנדמי לא נדיר    √   FETגרגרנית בירותית

ללא נ.צ.√        Rגרניון נוצץ

R    √    3דבורנית הקטיפה12

R    √   √1דבורנית נאה13

RR 3.2    √  1דבקה זנובה14

R    √    3דבקה משולשת)*(15

RP    √    1דבקת הפטמות16

אנדמי לא נדיר    √   CCESדבקת יהודה

RR 3.2  √    1דוגון ירושלמי)*(17

RET   √    8דורבנית התבור18

אנדמי לא נדיר    √   FESדל-קרניים כרמלי

R    √    1דמסון כוכבני19

R    √    1היביסקוס משולש)*(72

R    √    1וינקה עשבונית21
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מס׳ 
מזהה 
במפה

אנדמיותשכיחותשם הצמח

מקור המידעמס׳ אדום

סה״כ 
הערות אתרים

על סף אדומים
איום

נדירים 
מאד

סקר 
נוכחי

הספר האדום
מאגרי 
מידע 
רט"ג

כנראה 
נכחד 

מהגלבוע
מ

1965
עד

1965

R    √    1ורבנה שרועה)*(22

RR 4.7   √√ 4זמזומית ורבורג)*(23

ללא נ.צ.√        RPזמזומית מפושקת

אנדמי לא נדיר    √   CCESזמזומית מצויה

ללא נ.צ.√        Rחבלבל גלוני

אנדמי לא נדיר    √   FELחבלבל סורי

R    √   √1חוגית תמימה24

אנדמי לא נדיר    √   FESחוחן הקנרס

R    √    2חומעה מגובבת25

תצפיות     √    Rחומעה מסולסלת)*(
לא במפהרבות

אנדמי לא נדיר    √   CELחורשף מצויץ

REP   √    2חטמית הגליל26

R    √    2חיננית חד-שנתית27

ללא נ.צ.√        Rחלבלוב בירותי

תצפיות √   √    Rחלבלוב מרושת
לא במפהרבות

במפה נפרדת √√ √  RP 3.2חלוק זהרי

RR 3.7    √  1טובענית העקצים29

RR 4.7   √ √ 1טופח דביק30

כנראה טעות√      RR 3.2טופח עדין

RR 3.2    √  1טורגניה רחבת-עלים31

אנדמי לא נדיר    √   CESטמוס מזרחי

R    √   √15יסמין שיחני32

O 3.7   √ √ 1ישרוע מאוגד33

ללא נ.צ.    √    Rכוכבית חיוורת

RR 4.2   √ √ 1כלך דו-דורי34

אנדמי לא נדיר    √   CCESכרכום חורפי

אנדמי לא נדיר    √   FESלוענית גדולה

RPES4.2  √ √  4לוענית יריחו)*(35

אנדמי לא נדיר    √   FELלוף ארץ-ישראלי

RR 3.2   √ √ 1לשון-פר מזרחית36

RR 3.7   √ √ 2מלוכיה משולשת37

RR 3.7    √  3מסרק ארץ-ישראלי39

כנראה טעות√RPמקור-חסידה יפה

כנראה טעות√        RPמקור-חסידה תמים

RET   √    2מרווה מנוצה40
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מס׳ 
מזהה 
במפה

אנדמיותשכיחותשם הצמח

מקור המידעמס׳ אדום

סה״כ 
הערות אתרים

על סף אדומים
איום

נדירים 
מאד

סקר 
נוכחי

הספר האדום
מאגרי 
מידע 
רט"ג

כנראה 
נכחד 

מהגלבוע
מ

1965
עד

1965

RP  2.5 √    2מרווה סורית41

RREI5.3  √    1מרוות אייג42

אנדמי לא נדיר    √   CESמרוות יהודה

R    √    1מרור עדין43

אנדמי לא נדיר    √   CESמררית הגליל

תצפיות √   √    Rנטופית שעירה
לא במפהרבות

RET   √    2ניסנית סורית44

RRES3.7    √ √6נץ-חלב חום45

RR 3.7  √ √√√7סומקן ענקי46

ללא נ.צ.√Rסחלב קדוש

ללא נ.צ.    √    RRסיסנית הביצות)*(

כנראה טעות√      RELסלסילת הכרמל

RR   1.5√    13סקליגריה חרמונית48

RP    √    1עבקנה נדיר)*(49

RP    √    1עוקץ-עקרב ארם-צובא50

R    √    2עטייה זעירה51

RR 4.2  √    1עטיינית ארוכה)*(52

אנדמי לא נדיר    √   CCESעכנאי יהודה

R    √    3עפעפית שרועה53

ללא נ.צ.    √    Rערבז דק-פרחים

אנדמי לא נדיר    √   CELפעמונית ירושלים

תצפיות     √    Rפעמונית משוננת)*(
לא במפהרבות

RREL3.7   √   1פעמונית צידונית54

O 4.7   √ √√2פשתנית משולשת55

RREL3.7    √√ 4צורית ארץ-ישראלית56

RR  2.52.5√ √√√6צורית חופית57

 ציפורני-חתול
אנדמי לא נדיר    √   FELארץ-ישראליות

ללא נ.צ.√        Rציפורנית מעורקת

RR 3.7    √  1צלע-שור אשונה58

אנדמי לא נדיר    √   CCETקחוון ארץ-ישראלי

אנדמי לא נדיר    √   CCESקחוון הגליל

RPES4.7  √    3קחוון קטן-עלים)*(60

R    √    2קיצנית צמרנית61

FES   √    12קנרס סורי62

אנדמי לא נדיר√EIריסן דק63
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מס׳ 
מזהה 
במפה

אנדמיותשכיחותשם הצמח

מקור המידעמס׳ אדום

סה״כ 
הערות אתרים

על סף אדומים
איום

נדירים 
מאד

סקר 
נוכחי

הספר האדום
מאגרי 
מידע 
רט"ג

כנראה 
נכחד 

מהגלבוע
מ

1965
עד

1965

REP   √    5רכפה גדולה64

R 3.2  √    5שום הגלגל66

RES   √    6שום הכרמל67

RP  2.5 √    3שוש קירח)*(68

R    √    1שושנתית מסורטטת69

RP 3.2  √ √  4שלהבית הגלגל)*(70

אנדמי לא נדיר    √   CCEPשלהבית קצרת-שיניים

RP  2.5   √ √3שלמון סורי71

אנדמי לא נדיר    √   CCESשערור שעיר

ללא נ.צ.    √RR   1.5תלת-מלען מצוי )=פעוט(

אנדמי לא נדיר    √   CESתלתן צמיר

טבלה 12: מיני צמחים שנצפו בסקר הנוכחי שאינם נדירים בישראל או אנדמיים, אך שחשוב לציינם.

נימוקשם הצמחמס׳ מזהה במפה

עץ, נדיר בתחום הסקראלה אטלנטית2

עץ, נדיר בתחום הסקראלון מצוי3

בן-שיח, נדיר בתחום הסקרגעדה כרתית

שיח טפיל, בגבול התפוצה הצפוני העולמיהרנוג השיטים20

גיאופיט, נדיר בתחום הסקרחלמונית גדולה28

בן-שיח, נדיר בתחום בסקרלוטם מרווני

בן-שיח, נדיר בתחום בסקרלוטם שעיר

בן-שיח, נדיר בתחום בסקרלוטמית דביקה

עשבוני רב-שנתי, בגבול התפוצה הצפוני העולמי. יש תצפיות מהגלעדמלעניאל קטן-פרחים38

בן-שיח, נדיר בתחום הסקרמרווה משולשת

עשבוני רב-שנתי, נדיר בתחום הסקרספלול השדה47

עשבוני רב-שנתי, מעמד טקסונומי לא ברור )אנדמי עפ״י IPNI, 2005(קדד פיינברון

עץ, נדיר בתחום הסקרקטלב מצוי73

עשבוני רב-שנתי, נדיר בתחום הסקרשבר לבן65

עשבוני חד-שנתי, בגבול התפוצה הדרומי העולמי. יש תצפיות מהגלעדתלתן דל-פרחים

בעמודים הבאים:
מפה 14: תצפיות במיני צמחים  'אדומים', נדירים ואנדמיים בתחומי סקר הגלבוע )3 גיליונות(. מקור התצפית: סקר נוכחי – נתונים שנאספו בסקר הגלבוע; 
סקר ערכיות ערוצים בקישון – נתונים שנאספו בסקר ערכיות ערוצי נחלים באגן הקישון )פרלברג ועמיתיו, 2012(; רט"ג – נתוני ממ"ג מהספר האדום )שמידע 

ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(, וממאגרי המידע הממוחשבים של רט"ג. רשימת המינים המלאה מפורטת בטבלאות 11, 12.
מפה 15: תצפיות בחלוק זהרי )סקר נוכחי ונתוני הספר האדום( על רקע תצורות צומח מפורטות.
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4.3.5. מיני צמחים זרים ופולשים
סה״כ אותרו בתחומי הסקר 61 מיני צמחים שאינם מקומיים )מפה 16, טבלה 13(. מתוכם, מין אחד מוצאו מאירופה, 9 מינים 
מוצאם מאפריקה, 31 מינים מוצאם מאמריקה, 4 מינים מוצאם ים-תיכוני, 3 מינים מוצאם מאסיה, 6 מינים מוצאם מאוסטרליה, 
ו-7 מינים הם פליטי תרבות. כמחצית מהמינים הזרים/פולשים נמצאו לאורך גדות הנחלים והתעלות שבחבל תענך )29 מינים(, 

וכמחצית נמצאו בגלבוע עצמו.

6 מיני צמחים פולשים מוגדרים בדרגת האיום האקולוגי הגבוהה ביותר )‘מספר שחור׳ 4(: טבק השיח, טיונית החולות, לנטנה 
ססגונית, סולנום זיתני, שיטה כחלחלה ושיטת עלי-הערבה. מלבד הסולנום הזיתני שנמצא בחבל תענך, כל 5 המינים האחרים 
נמצאו בגלבוע עצמו. מינים אלו חודרים לבתי הגידול הטבעיים, יוצרים בהם עומדים צפופים, ובהיותם בנוסף גם בעלי תכונות 

אללופטיות, הם גורמים לשינוי קיצוני במאפייני בתי הגידול הטבעיים )דופור-דרור, 2010(.

12 מינים פולשים מוגדרים בדרגת איום אקולוגי גבוהה )‘מספר שחור׳ 3(: אורן קפריסאי )=ברוטיה(, איקליפטוס המקור, זיף-
נוצה חבוי, חמציץ נטוי, לכיד הנחלים, פספלון דו-טורי, פרקינסוניה שיכנית, 3 מיני הקייצת, קיקיון מצוי ושיטה חד-קרנית 
– מהם 7 מינים לפחות שמופיעים בגלבוע עצמו. מינים אלו חודרים לבתי הגידול הטבעיים ויוצרים בהם עומדים צפופים, ובכך 

גורמים לשינוי משמעותי במאפייני בתי הגידול הטבעיים )דופור-דרור, 2010(.

2 מינים פולשים מוגדרים בדרגת איום אקולוגי נמוכה )‘מספר שחור׳ 1(: אזדרכת מצויה וושינגטוניה חוטית – שניהם נמצאו 
בגלבוע. מינים אלו חודרים לבתי הגידול הטבעיים, אך אינם יוצרים עומדים צפופים וחסרי תכונות אללופטיות, ולכן מהווים 

איום אקולוגי נמוך )דופור-דרור, 2010(.

עוד 24 מינים שנמצאו בסקר מוזכרים בספר הצמחים הפולשים כמינים זרים שנצפו בארץ בבתי גידול טבעיים ומופרים )מתוכם 
רק 4 מינים בגלבוע: חלבלוב פושט, צבר מצוי, שיטה מחטנית ושיטת המשוכות(, אך טרם סווגו כפולשים )דופור-דרור, 2010(. 
17 מינים נוספים שנמצאו בסקר הם מינים זרים לארץ, אך אינם מופיעים ברשימות ספר הצמחים הפולשים )מתוכם 14 מינים 

בגלבוע – מהם 5 מינים נטועים ו-8 מינים פליטי תרבות(.

מתוך רשימת המינים הזרים והפולשים, גדול חלקם של המינים הנטועים: שיטה כחלחלה ושיטת עלי-הערבה )‘מספר שחור׳ 
4(; אורן קפריסאי, איקליפטוס המקור, פרקינסוניה שיכנית ושיטה חד-קרנית )‘מספר שחור׳ 3(; אזדרכת מצויה וושינגטוניה 
חוטית )‘מספר שחור׳ 1(, צבר מצוי, שיטה מחטנית ושיטת המשוכות )מופיעים בספר ללא ‘מספר שחור׳( )דופור-דרור, 2010(; 
אורן הצנובר, ברוש אריזוני, קזוארינה דקיקה וקליטריס מיובל – לא מופיעים בספר, ואינם מוגדרים כיום כאיום אקולוגי. יש 

להדגיש כי הספר מתייחס לאיום הפלישה בראייה כלל ארצית ולא בראייה אזורית או מקומית )דופור-דרור, 2010(. 

בהתאם לכך, העביר אגף הייעור של קק״ל הסתייגות להגדרת אורן קפריסאי ואיקליפטוס המקור כמינים פולשים בגלבוע, 
בטענה שאינם מזריעים עצמם בבית גידול זה, וכי הנושא ייבדק לעומק ע״י תחום אקולוגיה באגף הייעור )פורת, 2014(. לפיכך 

יוגדרו בסקר הנוכחי שני מינים אלו, לבקשת קק״ל, לא כמינים פולשים אלא כמינים זרים לאזור הסקר.

 ,(www.teva.org.il/polshim( בעקבות ממצאי הסקר, בוצעו ע״י צוות התגובה המהירה לטיפול במינים פולשים של החברה להגנת הטבע
שיכנית  פרקינסוניה  עומדים של  כנגד  יותר  מוגבל  בהיקף  פעולה  וכן  בגלבוע,  החולות  טיונית  אוכלוסיית  להדברת  פעולות 

ושיטה חד-קרנית.
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טבלה 13: מיני צמחים פולשים וזרים לישראל בסקר הגלבוע. )*( מינים שתועדו לאורך גדות נחלים בחבל תענך. הגדרות מוצא, 
צורת חיים והסרת הנוף בעונה הקשה ממקורות שונים: פרגמן ועמיתיו )Danin )2006+(,)1999, ואתרי אינטרנט שונים; הגדרות 
המינים  בספר  מוזכרים   0 שחור׳  ‘מספר  שלהם  מינים   .)2013( ועמיתיו  ודופור-דרור   )2010( דופור-דרור  מתוך  שחור׳  ‘מספר 
הפולשים כמינים שנצפו בארץ בבתי גידול טבעיים ומופרים, אך טרם סווגו כפולשים. מינים ללא ‘מספר שחור׳ הם מינים זרים 

לארץ שנצפו במהלך הסקר, אך אינם מופיעים ברשימת המינים שבספר.

הסתייגות קק״למס׳ שחורהסרת הנוף בעונה הקשהצורת חייםמוצאשם הצמח

0בן-חלוףחד-שנתיאסיהאבוטילון תיאופרסטוס)*(

 בן-חלוףחד-שנתיפליט תרבותאבטיח תרבותי 

 בן-קיימאעץים-תיכוניאורן הצנובר

לא פולש בגלבוע3בן-קיימאעץים-תיכוניאורן קפריסאי )=ברוטיה(

1בן-קיימאעץאסיהאזדרכת מצויה

לא פולש בגלבוע3בן-קיימאעץאוסטרליהאיקליפטוס המקור

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהאל-ציצית לבנה)*(
0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהאסתר מרצעני)*(

 בן-חלוףחד-שנתיאפריקהבאשן )ללא שם עברי()*(
0בן-חלוףחד-שנתיאפריקהבוען מצולע)*(

 בן-קיימאעץאמריקהברוש אריזוני

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהדו-שן שעיר)*(

0בן-חלוףעשבוני רב-שנתיאפריקהדורה רותמית)*(

0בן-חלוףחד-שנתיאסיהדטורה אכזרית)*(

1בן-קיימאעץאמריקהוושינגטוניה חוטית

3בן-קיימאעשבוני רב-שנתיאפריקהזיף-נוצה חבוי)*(

 בן-חלוףחד-שנתיים-תיכוניזיפן הדורים)*(

 בן-חלוףחד-שנתיאירופהזיפן ירוק)*(

 בן-חלוףחד-שנתיפליט תרבותחיטה רכה

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהחלבלוב פושט

 בן-חלוףחד-שנתיאמריקהחמנית מצויה

 בן-חלוףחד-שנתיפליט תרבותחמצה תרבותית

3בן-חלוףגיאופיטאפריקהחמציץ נטוי

4בן-קיימאעץאמריקהטבק השיח

4בן-קיימאעשבוני רב-שנתיאמריקהטיונית החולות

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהירבוז הגדות )=האשלים()*(

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהירבוז יווני)*(

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהירבוז ירוק-שיבולת)*(

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהירבוז לבן)*(

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהירבוז מופשל)*(

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהירבוז עדין )=מצוי()*(

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהירבוז פלמר)*(

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהירבוז קוצני)*(

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהירבוז שרוע)*(

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהכף-אווז ריחנית)*(



163

ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

הסתייגות קק״למס׳ שחורהסרת הנוף בעונה הקשהצורת חייםמוצאשם הצמח

0בן-חלוףטפיל חד-שנתיאמריקהכשות השדות)*(

3בן-חלוףחד-שנתיאמריקהלכיד הנחלים)*(

0בן-חלוףחד-שנתיאמריקהלכיד קוצני)*(

4בן-קיימאשיחאמריקהלנטנה ססגונית

 בן-קיימאשיחפליט תרבותסולנום העגבנייה

4בן-קיימאעשבוני רב-שנתיאמריקהסולנום זיתני)*(

3בן-קיימאעשבוני רב-שנתיאמריקהפספלון דו-טורי

3בן-קיימאעץאמריקהפרקינסוניה שיכנית

0בן-קיימאסוקולנטאמריקהצבר מצוי

 בן-חלוףחד-שנתיפליט תרבותצנון הגינה

 בן-קיימאעץאוסטרליהקזוארינה דקיקה

3בן-חלוףחד-שנתיאמריקהקייצת מלבינה)*(

3בן-חלוףחד-שנתיאמריקהקייצת מסולסלת)*(

3בן-חלוףחד-שנתיאמריקהקייצת קנדית)*(

3בן-קיימאעץאפריקהקיקיון מצוי

 בן-קיימאעץאוסטרליהקליטריס מיובל

 בן-קיימאבן-שיחים-תיכונירוזמרין רפואי

 בן-חלוףחד-שנתיפליט תרבותשיבולת-שועל תרבותית

3בן-קיימאעץאפריקהשיטה חד-קרנית

4בן-קיימאעץאוסטרליהשיטה כחלחלה

 0בן-קיימאשיחאוסטרליהשיטה מחטנית

 0בן-קיימאעץאמריקהשיטת המשוכות

4בן-קיימאעץאוסטרליהשיטת עלי-הערבה

0בן-חלוףחד-שנתיאפריקהשלשי רגלני)*(

 בן-חלוףחד-שנתיפליט תרבותשעורה תרבותית

 בן-חלוףחד-שנתיפליט תרבותתלתן אלכסנדרוני

בעמוד הבא:
מפה 16: אתרים שאותרו בהם מיני צמחים פולשים וזרים )ללא המינים הנטועים ביערות( בסקר הגלבוע. רשימת המינים המלאה בכל אתר מפורטת בנספח ה'.
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4.3.6. אירוס הגלבוע
בשל החשיבות הרבה שמיוחסת לאירוס הגלבוע כמין דגל באזור הגלבוע, בוצע בעבודה זו ניתוח מרחבי של דגם תפוצת האירוס, 
רקע  )ראה   )2009 ועמיתיה,  )וולצ׳אק   2005-2009 בשנים  והגנים  הטבע  רשות  כך  לצורך  שערכה  ייעודי  סקר  על  בהתבסס 
למפה 17(. מגבלות הסקר שנערך ע״י רט״ג הן רבות )מרגרטה וולצ׳אק, בע״פ(: הפוליגונים שלפיהם בוצעה חלוקת השטח 
התבססו על קלות הזיהוי של גבולותיהם בשטח, ועל אפשרות סקירתם בזמן סביר )בהתחשב בצפיפות האירוסים ובמגבלות 
העבירות בשטח(, ולפיכך גודלם לא היה אחיד; גבולות חלק מהפוליגונים שונו בשטח על מנת שיכילו תצורות צומח אחידות, 
אך פוליגונים אחרים נותרו הטרוגניים מאד מבחינת תצורות הצומח שבהם; גם פיזור גושי האירוסים בתוך הפוליגונים עצמם 
– לא תמיד היה אחיד; בנוסף, שיטת הסקר עצמה לא הייתה אחידה בכל שטח הסקר: ברוב השטח בוצעה ספירה כללית 
של גושי האירוסים ומספר הפרחים, אך בשלושה פוליגונים בשמורת הר ברקן – שבהם צפיפות האוכלוסייה הייתה גדולה 
– בוצעה ספירה מדגמית בחתכי דיגום, ובשני פוליגונים )באזור הר יצפור ובאזור מלכישוע(, בוצעה הערכה בלבד, על בסיס 
התרשמות במספר נקודות בשטח; ולבסוף, יש לציין כי הסקר נפרש על פני שנים אחדות, מ-2005 ועד 2009 )בשנת 2008 לא 
נערך סקר(, כאשר בכל שנה נסקרו שטחים אחרים. במהלך אותן שנים גם אירעה קריסה )ותחילת התאוששות( בגודלן של רוב 
האוכלוסיות שעל רכס הגלבוע, למעט האוכלוסייה במלכישוע, שם נרשמה יציבות )ואולי התפתחות( של האוכלוסייה )סגל, 
2011, 2012, 2013(. לכן, היות ולא בוצעו תצפיות חוזרות בסקר רט״ג באותם אתרים בשנים שונות, לא ניתן ללמוד מנתונים 
אלו על הדינמיקה של האוכלוסיות על ציר הזמן )מידע זה מתקבל מהניטור המתבצע החל משנת 2010 בהר ברקן ובמלכישוע; 
ראה: סגל, 2011, 2012, 2013(. בנוסף, ניתוח הנתונים שנערך להלן מתייחס לתצורות הצומח שנסקרו בסקר הנוכחי )בשנים 

2011-2012(, בהשוואה לתצפיות באירוסים שנערכו בשנים קודמות )2005-2009 כאמור(.

לפיכך, יש להדגיש כי עלינו לנהוג משנה זהירות מהסקת מסקנות מרחיקות לכת אודות השפעת הגורמים השונים על צפיפות 
האירוסים בגלבוע, ומביסוס ממשק עתידי לשיפור מצב האוכלוסייה ביער או בשטח הפתוח – על סמך ממצאים אלו בלבד, 
ונתוני הסקר שערכה רט״ג הם  – אינן מתאימות לכך. למרות זאת, היות  היות ושיטת העבודה ומגבלותיה – שנסקרו לעיל 
היחידים שזמינים ומקיפים מספיק, ניתן להסיק מניתוח הנתונים שלהלן – לפחות לגבי כיוונים אפשריים להמשך ניטור ומחקר 

שיטתיים ויסודיים יותר.

הניתוח התבצע על נתוני צפיפות לדונם, כדי להתגבר על חוסר האחידות בגודל הפוליגונים. נתוני צפיפות גושי האירוסים 
 Spearman's ρ=0.880, לוגריתמית,  )טרנספורמציה  גבוה  ביניהם  שהמתאם  למרות  בנפרד  נותחו  הפרחים  מספר  וצפיפות 

p>0.001(, היות והתנאים לקיום גוש אירוסים יכולים להיות שונים מאלו שנחוצים לפריחה )סגל, 2011, 2012, 2013(.

אירוס הגלבוע ותצורות צומח. 1
בבחינת צפיפות גושי האירוסים לדונם )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( מסקרי רט״ג בחלוקה לתצורות הצומח המפורטות 
 F]10,113.76[=6.37,( שהוגדרו בסקר הנוכחי, נמצא הבדל מובהק – הן כאשר נבחנו כל הפוליגונים שנסקרו בסקר האירוסים של רט״ג
p>0.001(, והן כאשר נבחנו רק הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בסקר רט״ג )F]10,49.21[=8.99, p>0.001(. צפיפות גושי האירוסים 
הייתה גבוהה יותר באופן מובהק ביער גבוה )בכל צפיפויות היער(, ביער דליל, בשיחייה דלילה ובעשבוניים בני-חלוף, בהשוואה 
לצפיפות גושי האירוסים ביער בצפיפות בינונית )p>0.05(; בנוסף, הייתה צפיפות גושי האירוסים גבוהה יותר ביער גבוה דליל, 
בשיחייה דלילה ובעשבוניים בני-חלוף, בהשוואה לצפיפותם בעשבוניים בני-קיימא; וכן ביער גבוה דליל, בהשוואה ליער גבוה 
צפוף, ליער דליל ולבתה דלילה. למרות שצפיפות הגושים הממוצעת בתצורת הצומח ‘שיחייה בצפיפות בינונית׳ הייתה כמעט 
הגבוהה ביותר, היה גודל המדגם בתצורת צומח זו – קטן מדי והשונות גבוהה – ולכן לא נמצאה צפיפות הגושים בתצורת צומח 

זו, שונה באופן מובהק מזו שבתצורות הצומח האחרות )איור 12(.
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צומח  לתצורות  בחלוקה   ,)2009 ועמיתיה,  )וולצ׳אק   2005-2009 רט״ג  מסקרי  לוגריתמית(  טרנספורמציה  )אחרי  אירוסים/דונם  גושי  צפיפות   :12 איור 
מפורטות מהסקר הנוכחי. כרמי הזיתים כלולים בתצורת הצומח ‘יער דליל׳. קווי השגיאה מציינים שגיאת תקן )SE(. המספרים בתוך העמודות מייצגים את 
מס׳ הפוליגונים בכל תצורת צומח מפורטת, שבהם נמצאו אירוסים בסקר רט״ג4. האותיות מעל העמודות מייצגות את תוצאות המבחנים הא-פוסטריוריים 

כאשר נבחנו כל הקטגוריות יחד )אותיות שונות = הבדל מובהק בין הקטגוריות(.

בבחינת כל תצורת צומח בנפרד, נמצא שביער הגבוה הייתה צפיפות גושי האירוסים גבוהה באופן מובהק ביער הדליל בהשוואה 
ליער הצפוף וליער בצפיפות בינונית )F]2,47.01[=7.96, p=0.001(; ביער הייתה צפיפות גושי האירוסים גבוהה באופן מובהק ביער 
הדליל בהשוואה ליער בצפיפות בינונית )t]37.55[=3.80, p=0.001(; בשיחייה לא נמצא הבדל מובהק בצפיפויות גושי האירוסים 
נמצאה  ובעשבוניים   ;)t]42[=0.16, p=0.871( האירוסים  גושי  בצפיפויות  מובהק  הבדל  נמצא  לא  בבתה   ;)t]69[=1.46, p=0.148(

.)t]15.32[=3.93, p=0.001( צפיפות גושי האירוסים גבוהה באופן מובהק בעשבוניים בני-חלוף בהשוואה לעשבוניים בני-קיימא

גושי  צפיפות   :)F]3,69.54[=8.35, p>0.001( הדלילה  בצפיפות  מובהק  הבדל  נמצא  בנפרד,  הצומח  תצורות  צפיפויות  בהשוואת 
האירוסים בתצורת היער הגבוה הייתה גבוהה יותר באופן מובהק מזו שנמצאה ביער, בשיחייה ובבתה; וצפיפות גושי האירוסים 
בשיחייה הייתה גבוהה מזו שבבתה )p>0.05(; גם בצפיפות הבינונית של תצורות הצומח נמצא הבדל מובהק בצפיפות גושי 
 .)p>0.05( ביער הגבוה הייתה צפיפות גושי האירוסים גבוהה יותר באופן מובהק מזו שביער :)F]3,13.35[=7.93, p=0.003( האירוסים
יש לזכור כי השוואה בין צפיפויות של תצורות צומח שונות יכולה להיות בעייתית, כי הגדרת הצפיפות מתייחסת לצורת החיים 
הגבוהה ביותר – שממנה נגזר שם תצורת הצומח, אבל מתחתיה יכולה להיות צפיפות גבוהה יותר )לדוגמא, ביער דליל יכולה 
להיות שכבת בני-שיח בצפיפות גבוהה(. עם זאת, נראה שקיימת כאן מגמה ברורה של צפיפות גושי אירוסים גבוהה יותר 

בתצורות הצומח הגבוהות יותר, גם בצפיפות הצומח הדלילה וגם בצפיפות הבינונית.

גם בבחינת צפיפות פרחי האירוסים לדונם )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( מסקרי רט״ג בחלוקה לתצורות הצומח המפורטות 
והן   ,)F]10,111.55[=6.24, p>0.001( שהוגדרו בסקר הנוכחי, נמצא הבדל מובהק – הן כאשר נבחנו כל הפוליגונים של סקר רט״ג
כאשר נבחנו רק הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בסקר רט״ג )F]10,48.21[=10.39, p>0.001(. צפיפות פרחי האירוסים הייתה 
גבוהה יותר באופן מובהק ביער גבוה )בכל צפיפויות היער(, בשיחייה דלילה ובעשבוניים בני-חלוף, בהשוואה לצפיפותם ביער 
בצפיפות בינונית ובבתה דלילה )p>0.05(; גם כאן, למרות שצפיפות הפרחים הממוצעת בתצורת הצומח ‘שיחייה בצפיפות 
בינונית׳ הייתה הגבוהה ביותר, בשל גודל המדגם הקטן והשונות הגבוהה – לא נמצאה צפיפות הפרחים בתצורת צומח זו, שונה 

באופן מובהק מזו שבתצורות הצומח האחרות )איור 13(.

4. הפוליגונים הם חיתוך בין הפוליגונים של סקרי האירוסים של רט״ג )2005-2009(, לפוליגונים של טיפוסי הצומח מהעבודה הנוכחית. כך, ייתכן שפוליגון 
רט״ג פוצל לשני פוליגונים או יותר, כי התפרש על פני יותר מטיפוס צומח אחד.
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צומח  לתצורות  בחלוקה   ,)2009 ועמיתיה,  )וולצ׳אק   2005-2009 רט״ג  מסקרי  לוגריתמית(  טרנספורמציה  )אחרי  אירוסים/דונם  פרחי  צפיפות   :13 איור 
מפורטות מהסקר הנוכחי. כרמי הזיתים כלולים בתצורת הצומח ‘יער דליל׳. קווי השגיאה מציינים שגיאת תקן )SE(. המספרים בתוך העמודות מייצגים את 
מס׳ הפוליגונים בכל תצורת צומח מפורטת, שבהם נמצאו אירוסים בסקר רט״ג4. האותיות מעל העמודות מייצגות את תוצאות המבחנים הא-פוסטריוריים 

כאשר נבחנו כל הקטגוריות יחד )אותיות שונות = הבדל מובהק בין הקטגוריות(.

בבחינת כל תצורת צומח בנפרד, נמצא שביער הגבוה הייתה צפיפות מספר פרחי האירוסים גבוהה יותר באופן מובהק ביער 
הדליל וביער בצפיפות בינונית בהשוואה לזו שביער הצפוף )F[2,46.63]=10.41, p<0.001(; ביער, הייתה צפיפות הפרחים גבוהה 
באופן מובהק ביער הדליל בהשוואה ליער בצפיפות בינונית )t[35.77]=3.13, p=0.003(; בשיחייה, צפיפות מספר הפרחים בשיחייה 
בצפיפות בינונית הייתה גבוהה יותר באופן מובהק מאשר בשיחייה דלילה )t[69]=2.41, p=0.018(; בבתה לא נמצא הבדל מובהק 
בצפיפויות מספר הפרחים )t[42]=0.15, p=0.884(; ובעשבוניים נמצאה צפיפות מספר האירוסים גבוהה באופן מובהק בעשבוניים 

.)t[9.14]=2.83, p=0.019( בני-חלוף בהשוואה לעשבוניים בני-קיימא

בהשוואת צפיפויות תצורות הצומח בנפרד, נמצא הבדל מובהק בצפיפות הדלילה )F[3,70.44]=12.23, p<0.001(: בתצורת היער 
הגבוה הייתה צפיפות פרחי האירוסים גבוהה יותר באופן מובהק מזו שנמצאה ביער, בשיחייה ובבתה; והצפיפות בשיחייה 
הייתה גבוהה מזו שבבתה )p<0.05(; גם בצפיפות הבינונית של תצורות הצומח נמצא הבדל מובהק בצפיפות מספר האירוסים 
 .)p<0.05( ביער הגבוה הייתה צפיפות פרחי האירוסים גבוהה יותר באופן מובהק מזו שביער ובבתה :)F[3,13.86]=14.71, p<0.001(
יכולה להיות בעייתית, כי הגדרת הצפיפות מתייחסת  גם כאן, יש לזכור כי השוואה בין צפיפויות של תצורות צומח שונות 
לצורת החיים הגבוהה ביותר – שממנה נגזר שם תצורת הצומח, אבל מתחתיה יכולה להיות צפיפות גבוהה יותר )לדוגמא, 
ביער דליל יכולה להיות שכבת בני-שיח בצפיפות גבוהה(. עם זאת, כמו בצפיפות גושי האירוסים, גם בהתייחס לצפיפות מספר 
הפרחים – נראה שקיימת מגמה ברורה של צפיפות פרחים גבוהה יותר בתצורות הצומח הגבוהות יותר, גם בצפיפות הצומח 

הדלילה וגם בצפיפות הבינונית.

אירוס הגלבוע ומשתני סביבה א-ביוטיים. 2
על מנת לבחון אילו משתני סביבה עשויים להשפיע על דגם התפוצה של אוכלוסיות האירוסים, בדקנו ראשית את המתאם בין 
צפיפות גושי האירוסים ופרחי האירוסים )שעברו טרנספורמציה לוגריתמית( בכל פוליגון, למשתני הסביבה הבאים: גיאולוגיה 
ובין  מספריים(,  )משתנים  ממוצעת  שנתית  משקעים  וכמות  הים  מפני  רום  הקרקע,  שיפוע  מפנה,  קטגוריאלי(,  )משתנה 
המשתנים לבין עצמם. המידע הגיאולוגי משכבת ממ״ג של המכון הגיאולוגי, בקנה מידה 1:50,000 )חצור, 2000(. בכל פוליגון 
 DEM נבחרה בשלב זה שכבת המסלע ששטחה היה הגדול ביותר בתוך הפוליגון. המפנה, שיפוע הקרקע והרום חושבו משכבת
)באורך פיקסל 28.69 מ׳(, כאשר בכל פוליגון חושבו המפנה, השיפוע והרום הממוצעים לפוליגון. כמות המשקעים השנתית 
הממוצעת לפוליגון חושבה משכבת משקעים של השירות המטאורולוגי, ברזולוציית קווים שווי-גשם )isohyet( של 50 מ״מ 
ביחס למפנה  )למשל  ליניארי  אינו  בין מדדי צפיפות האירוסים למשתני הסביבה  ייתכן שהמתאם  כי  לזכור  יש  גשם לשנה. 
ולשיפוע( – ולפיכך מבחן מתאם ליניארי )אפילו א-פרמטרי(, לא ייתן ממצא מובהק. בנוסף, משתני סביבה מסויימים אינם 
מבחני  עבורם  לבצע  ניתן  ולא  ושיפוע(,  רום  מפנה,  של  לקטגוריות  חלוקה  או  גיאולוגיה,  )כמו  קטגוריאליים  אלא  מספריים 

מתאם. לפיכך, נבחנו בהמשך משתני הסביבה גם במבחנים נפרדים.

בבחינת כל הפוליגונים מסקר רט״ג )כולל אלו שלא נמצאו בהם אירוסים(, נמצא שהן צפיפות גושי האירוסים והן צפיפות מספר הפרחים, 
 ;)Spearman's ρ, p<0.05( היו במתאם חיובי מובהק עם כמות הגשם ורום מפני הים, ובמתאם שלילי מובהק עם שיפוע הקרקע
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לא נמצא מתאם מובהק בין צפיפות גושי האירוסים או מספר הפרחים – למפנה )45°- עד 45°+ = מפנה צפוני; 45-135° = 
מפנה מזרחי; 135-225° = מפנה דרומי; 225-315° = מפנה מערבי(. בין משתני הסביבה המספריים )רום, כמות גשם, שיפוע 
ומפנה( לבין עצמם, נמצא מתאם שלילי מובהק בין הרום והמפנה – לכמות הגשם ולשיפוע הקרקע; ומתאם חיובי מובהק בין 

הרום למפנה; לא נמצא מתאם מובהק בין שיפוע הקרקע לכמות הגשם )טבלה 14(.

בבחינת הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בסקר רט״ג בלבד, נמצא שהן צפיפות גושי האירוסים והן צפיפות מספר הפרחים, 
היו במתאם חיובי מובהק עם הרום מפני הים, ובמתאם שלילי מובהק עם כמות הגשם )Spearman's ρ, p<0.05(; לא נמצא 
מתאם מובהק בין צפיפות גושי האירוסים או מספר הפרחים – לשיפוע ולמפנה. בין משתני הסביבה המספריים לבין עצמם, 
נמצא מתאם שלילי מובהק בין הרום והמפנה לשיפוע; ומתאם חיובי מובהק בין הרום למפנה; לא נמצא מתאם מובהק בין 

כמות הגשם לשאר משתני הסביבה )טבלה 14(.
טבלה 14: מתאם )Spearman's rho( בין צפיפות גושי האירוסים ופרחי האירוסים למשתני הסביבה, ובין משתני הסביבה 
לבין עצמם – בבחינת כל הפוליגונים מסקר רט״ג, ובבחינת הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בלבד. מתאם מובהק מסומן 
באדום )p<0.05(; )*(צפיפות גושי האירוסים ומס׳ הפרחים לאחר טרנספורמציה לוגריתמית; )**(מפנה צפוני הוגדר:45°- עד 

45°+ , על מנת שניתן יהיה לבצע בחינת מתאם ליניארי.

שיפוערוםגשםפרחים לדונם*גושים לדונם* 

 0.954פרחים לדונם*כל הפוליגונים

0.2560.178גשם

 0.1930.217-0.235רום

 0.213-0.206-0.064-0.394-שיפוע

0.0470.076-0.1670.319-0.440מפנה**

רק פוליגונים שבהם
נמצאו אירוסים

0.880פרחים לדונם*

0.335-0.516-גשם

0.4490.465-0.082רום

0.140-0.109-0.167-0.414-שיפוע

0.0610.119-0.1410.333-0.453מפנה**

לבחינת האפשרות לצמצום מספר הגורמים המשפיעים, בוצע שימוש בטכניקת ניתוח גורמים ראשיים )PCA(. בחינת תוצאות 
המעבר לשני מימדים הראתה שהן עבור צפיפות הגושים והן עבור צפיפות מספר הפרחים )רק בפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים 

בסקר רט״ג(, ישנה קירבה בין הרום למפנה )איור 14, מסגרות אדומות(, ובין השיפוע לגיאולוגיה )איור 14, מסגרות צהובות(.
איור 14: ניתוח גורמים ראשיים )PCA( של צפיפות גושי האירוסים )איור ימני( וצפיפות מס׳ הפרחים )איור שמאלי( – ביחס לגורמי הסביבה: רום מפני הים, 

מפנה, שיפוע הקרקע, גיאולוגיה וכמות משקעים שנתית ממוצעת.
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אירוס הגלבוע וגיאולוגיה. 3
בתצורת הורדוס ואום-סבונה )תלכיד(, כלולים בתחומי סקר האירוסים של רט״ג רק כ-690 דונם, בשני פוליגונים בלבד בשולי 
הסקר )במדרון הצפוני-מזרחי של הר גפת(, וכחלק מפוליגונים גדולים יותר שנדגמו. כך גם השטח שנדגם על בזלת תיכונה 
)מערבית למעלה גלבוע, כ-75 דונם בלבד, 2 פוליגונים(, והשטח שנדגם על תצורת בענה )קירטון על גיר חרסיתי ודולומיט, 
מזרחית לעין הסמל במעלה מתלול הגלבוע, כ-320 דונם, פוליגון אחד בלבד( – היו קטנים ביותר, ויחד עם הפיזור הבלתי אחיד 
של האירוסים בכל פוליגון, הנתונים המתועדים עבור פוליגונים אלו – אינם מייצגים ככל הנראה את המצב האמיתי בשטח. 
לפיכך, הושמטו תצורות אלו מהמשך ניתוח הנתונים, על מנת שלא לייצר ארטיפקטים שימסכו את הממצאים הבולטים. על 
חבורת הר הצופים )חרסית, חוואר וקירטון( וגלישות הקרקע – לא נמצאו אירוסים בסקרי רט״ג, ולכן הושמטו גם כן )איור 15(.

הנותרות  הגיאולוגיות  לשכבות  בהתאמה  רט״ג  מסקרי  לוגריתמית(  טרנספורמציה  )אחרי  האירוסים  גושי  צפיפות  בבחינת 
 F]3,150.17[=6.82,( נמצא הבדל מובהק – הן כאשר נבחנו כל הפוליגונים מסקר האירוסים של רט״ג ,)שמהן נסקרו 2,500 דונם ומעלה(
p>0.001(, והן כאשר נבחנו רק הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בסקר רט״ג )F]3,88.33[=7.93, p>0.001(. צפיפות גושי האירוסים 
על תצורת בר-כוכבא )קירטון על גיר( הייתה גבוהה יותר באופן מובהק מזו שעל תצורת מרוז )גיר עם קצת קירטון ועורקי 
קוורצוליט( ובאלוביום; גם צפיפות גושי האירוסים על תצורת יזרעאל )גיר עם אופקי חרסית וצור( הייתה גבוהה יותר באופן 

.)p>0.05( מובהק מזו שבאלוביום

איור 15: צפיפות גושי אירוסים/דונם )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( מסקרי רט״ג 2005-2009 )וולצ׳אק ועמיתיה, 2009(, בחלוקה לשכבות גיאולוגיות. 
השכבות הגיאולוגיות מסודרות על פי גיל – הצעירות יותר משמאל. קווי השגיאה מציינים שגיאת תקן )SE(. המספרים בתוך העמודות מייצגים את השטח 
בדונמים בכל שכבה גיאולוגית, שבו בוצע סקר האירוסים ע״י רט״ג. האותיות מעל העמודות מייצגות את תוצאות המבחנים הא-פוסטריוריים )אותיות שונות 

= הבדל מובהק בין הקטגוריות(. העמודות הבהירות יותר הושמטו מהחישוב הסטטיסטי )ראה פירוט בטקסט(.

גם בבחינת צפיפות פרחי האירוסים )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( בהתאמה לשכבות הגיאולוגיות )שמהן נסקרו 2,500 
דונם ומעלה(, נמצא הבדל מובהק – הן כאשר נבחנו כל הפוליגונים מסקר האירוסים של רט״ג )F]3,147.74[=6.40, p>0.001(, והן 
כאשר נבחנו רק הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בסקר רט״ג )F]3,86.90[=6.76, p>0.001(. על תצורת בר-כוכבא )קירטון על גיר(, 
הייתה צפיפות הפרחים גבוהה יותר באופן מובהק מזו שבתצורות האחרות: יזרעאל )גיר עם אופקי חרסית וצור(, מרוז )גיר 
עם קצת קירטון ועורקי קוורצוליט( ואלוביום )p>0.05(. גם כאן הושמטו מהחישוב תצורות הורדוס ואום-סבונה, בזלת תיכונה 
ובענה – בגלל הפיזור הלא אחיד של האירוסים בתוך הפוליגונים, יחד עם השטח הקטן והלא מייצג שבו נדגמו, וכן הושמטו 

חבורת הר הצופים וגלישות הקרקע – שבהן לא נמצאו אירוסים בסקרי רט״ג )איור 16(.
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איור 16: צפיפות פרחי אירוסים/דונם )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( מסקרי רט״ג 2005-2009 )וולצ׳אק ועמיתיה, 2009(, בחלוקה לשכבות גיאולוגיות. 
השכבות הגיאולוגיות מסודרות על פי גיל – הצעירות יותר משמאל. קווי השגיאה מציינים שגיאת תקן )SE(. המספרים בתוך העמודות מייצגים את השטח 
בדונמים בכל שכבה גיאולוגית, שבו בוצע סקר האירוסים ע״י רט״ג. האותיות מעל העמודות מייצגות את תוצאות המבחנים הא-פוסטריוריים )אותיות שונות 

= הבדל מובהק בין הקטגוריות(. העמודות הבהירות יותר הושמטו מהחישוב הסטטיסטי )ראה פירוט בטקסט(.

גדלים  שעליה  הקרקע  בין  מתאם  שקיים  נראה  הגיאולוגיות,  לתצורות  האירוסים  צפיפות  בין  ההתאמה  ממצאי  בסיכום 
)תצורות  חבורת עבדת  על התצורות האיאוקניות של  נמצאה  ביותר  הגבוהה  צפיפות האירוסים  צפיפותם:  לבין  האירוסים 
בר-כוכבא, יזרעאל ומרוז(, בדומה לאירוס הנצרתי בהר יונה ובגבעת המורה ולאירוס השחום בנגב, שגדלים גם הם על חבורת 
עבדת )ניר הר, בע״פ(. בתוך חבורת עבדת, גבוהה יותר צפיפות האירוסים בתצורת בר-כוכבא )קירטון על גיר(, במידה פחותה 
קוורצוליט(.  ועורקי  קירטון  קצת  עם  )גיר  מרוז  בתצורת  יותר  ונמוכה  וצור(,  חרסית  אופקי  עם  )גיר  יזרעאל  בתצורת  יותר 
ייתכן שממצא זה קשור לשיעור המרכיב הקירטוני והחרסיתי, ולכושר נשיאת המים בתצורות אלו. לעומת זאת, על חבורת 
)ניר הר, בע״פ(. עם זאת, יש  הר הצופים )חרסית, חוואר וקירטון( לא נמצאו אירוסים, בדומה למצב באזורים אחרים בארץ 
 ,)Spearman's ρ=0.453, p<0.001( לזכור כי השכבות הגיאולוגיות משוכבות – ולפיכך ישנו מתאם בינן לבין הרום מפני הים
לשיפוע הקרקע )ρ=0.504, p<0.001(, למפנה )ρ=0.532, p<0.001(, ובמידה פחותה – גם לכמות המשקעים השנתית הממוצעת 
)ρ=0.191, p=0.029(. בניתוח הגורמים הראשיים )PCA( לעיל, הייתה הגיאולוגיה קרובה במאפייניה לשיפוע הקרקע. לכן, ייתכן 
כי הממצא הגיאולוגי לבדו אינו מספיק לתיאור ממצאי צפיפות האירוסים, שאולי מושפעים גם מגורמי סביבה אחרים – יחד 

עם התצורות הגיאולוגיות או בנפרד מהן.

אירוס הגלבוע ומפנים. 4
בבחינת צפיפות גושי האירוסים )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( ביחס למפנה, לא נמצא הבדל מובהק בין המפנים – גם 
נמצאו  שבהם  הפוליגונים  רק  נבחנו  כאשר  וגם   ,)F[3,51.56]=0.26, p=0.852( רט״ג  בסקר  שנסקרו  הפוליגונים  כל  נבחנו  כאשר 
שבשאר  מזו  יותר  גבוהה  הצפוני  במפנה  הגושים  שצפיפות  שנראה  למרות   ,)F[3,21.88]=1.16, p=0.346( רט״ג  בסקר  אירוסים 
המפנים )איור 17(. ייתכן שגודל המדגם הקטן )6 פוליגונים בלבד במפנה הצפוני(, מנע אפשרות להגיע לתוצאה מובהקת יותר. 
יחד עם זאת, ייתכן שהעובדה שרק במעט פוליגונים נמצאו אירוסים במפנה הצפוני, מעידה על נחיתותו של מפנה זה ביחס 

למפנים האחרים, ועל העדיפות של המפנים היובשניים יותר.

גם בבחינת צפיפות פרחי האירוסים )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( ביחס למפנה, לא נמצא הבדל מובהק בין המפנים – גם 
 F[3,22.36]=2.75,( נבחנו רק הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים  וגם כאשר   ,)F[3,52.22]=1.36, p=0.265( נבחנו כל הפוליגונים  כאשר 
גודל המדגם  גבוהה מזו שבשאר המפנים, אלא שייתכן שבשל  נראה שצפיפות הפרחים במפנה הצפוני  כאן,  גם   ;)p=0.067
הקטן, לא ניתן היה להגיע לתוצאה מובהקת יותר. וגם כאן, ייתכן שהעובדה שרק במעט פוליגונים נמצאו אירוסים במפנה 

הצפוני, מעידה על נחיתותו של מפנה זה ביחס למפנים האחרים, ועל העדיפות של המפנים היובשניים יותר )איור 18(.
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איור 17: צפיפות גושי אירוסים/דונם )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( מסקרי רט״ג 2005-2009 )וולצ׳אק ועמיתיה, 2009(, בחלוקה למפנים. קווי השגיאה 
מציינים שגיאת תקן )SE(. מפנה צפוני = 315-45°; מזרחי = 45-135°; דרומי = 135-225°; מערבי = 225-315°. המספרים בתוך העמודות מייצגים את 

מספר הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בכל מפנה בסקר רט״ג.

איור 18: צפיפות פרחי אירוסים/דונם )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( מסקרי רט״ג 2005-2009 )וולצ׳אק ועמיתיה, 2009(, בחלוקה למפנים. קווי השגיאה 
מציינים שגיאת תקן )SE(. מפנה צפוני = 315-45°; מזרחי = 45-135°; דרומי = 135-225°; מערבי = 225-315°. המספרים בתוך העמודות מייצגים את מספר 

הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בכל מפנה בסקר רט״ג.

בסיכום ממצאי המפנים, נראה במבט ראשון כי משתנה סביבה זה אינו מהווה מרכיב משמעותי בקביעת צפיפות אירוס הגלבוע, 
אם כי ייתכן שדגם התפוצה מושפע מהמפנה, כך שבמפנה הצפוני – פחות תצפיות מאשר במפנים האחרים. במפנה זה תועדו 
4 פוליגונים בסקר 2005 במורדות הר יצפור, מהם 3 עם צפיפות אירוסים גבוהה; ו-2 פוליגונים במורדות הר ברקן תועדו בסקר 
2006 – השנה שבה החלה ככל הנראה קריסת האוכלוסייה. בנוסף, נראה שיש קשר בין המפנה למיקום הגיאוגרפי של אוכלוסיית 
האירוסים: באוכלוסיות הצפוניות יותר בהר ברקן ובהר יצפור – מתרכזים האירוסים בעיקר בצידו המזרחי היובשני יותר של 
הרכס; באוכלוסייה הדרומית יותר במעלה גלבוע – מפוזרים האירוסים משני צידי הרכס – הן בצד המזרחי היובשני יותר, והן 

בצד המערבי הלח יותר; ובאוכלוסייה הדרומית ביותר – מתרכזים האירוסים בעיקר בצידו המערבי הלח יותר של הרכס.



174

ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

אירוס הגלבוע ושיפועים. 5
בבחינת צפיפות גושי האירוסים )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( ביחס לשיפוע, לא נמצא הבדל מובהק בין השיפועים כאשר 
נבחנו כל הפוליגונים שנסקרו בסקר האירוסים של רט״ג )F]4,58.54[=1.15, p=0.343(, אך נמצא הבדל על סף המובהקות כאשר 
נבחנו רק הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים )F]4,38.20[=2.49, p=0.059(. בשיפועים הבינוניים: 5-10° ו-10-15° נמצאו יותר גושי 

אירוסים מאשר בשיפוע המתון p=0.056( >5°( )איור 19(.

קווי  לשיפועים.  בחלוקה   ,)2009 ועמיתיה,  )וולצ׳אק   2005-2009 רט״ג  מסקרי  לוגריתמית(  טרנספורמציה  )אחרי  אירוסים/דונם  גושי  צפיפות   :19 איור 
השגיאה מציינים שגיאת תקן )SE(. המספרים בתוך העמודות מייצגים את מספר הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בכל קטגוריית שיפוע בסקר רט״ג.

בבחינת צפיפות פרחי האירוסים )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( ביחס לשיפוע, לא נמצא הבדל מובהק בין השיפועים כאשר 
נבחנו כל הפוליגונים שנסקרו בסקר האירוסים של רט״ג )F]4,60.32[=1.99, p=0.108(, אך כאשר נבחנו רק הפוליגונים שבהם נמצאו 
אירוסים בסקר רט״ג, נמצא הבדל מובהק )F]4,38.95[=4.36, p=0.005(: בשיפועים הבינוניים: 5-10°  ו-10-15° נמצאו באופן מובהק 

יותר גושי אירוסים מאשר בשיפוע המתון p>0.05( >5°( )איור 20(.

קווי  לשיפועים.  בחלוקה   ,)2009 ועמיתיה,  )וולצ׳אק   2005-2009 רט״ג  לוגריתמית( מסקרי  טרנספורמציה  )אחרי  אירוסים/דונם  פרחי  צפיפות   :20 איור 
)SE(. המספרים בתוך העמודות מייצגים את מספר הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בכל קטגוריית שיפוע בסקר רט״ג.  השגיאה מציינים שגיאת תקן 

האותיות מעל העמודות מייצגות את תוצאות המבחנים הא-פוסטריוריים )אותיות שונות = הבדל מובהק בין הקטגוריות(.

כי  וייתכן  בסיכום ממצאי השיפועים, נראה ששיפוע הקרקע אינו מהווה גורם מאד משמעותי בקביעת צפיפות האירוסים, 
כלל  בדרך  נמצאת   – לפסגות ההרים  ובשיפועים המתונים שנמצאים קרוב  היות  גורמים אחרים,  עם  באינטראקציה  מדובר 
קרקע אלוביאלית שמשמשת לחקלאות או שהוקם שם ישוב – ולכן יימצאו שם פחות אירוסים. השיפועים התלולים נמצאים 
בדרך כלל ברום נמוך במדרונות התלולים הצפוניים והמזרחיים של הגלבוע – שם צפיפות האירוסים נמוכה יותר )ראה להלן(.
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אירוס הגלבוע ורום מפני הים. 6
בבחינת צפיפות גושי האירוסים )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( ביחס לרום מפני הים, נמצא הבדל מובהק בין קטגוריות 
הגבהים – הן כאשר נבחנו כל הפוליגונים שנסקרו בסקר האירוסים של רט״ג )F]5,43.30[=4.52, p=0.002(, והן כאשר נבחנו רק 
הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בסקר רט״ג )F]5,27.35[=5.48, p=0.001(. צפיפות גושי האירוסים בקטגוריית הרום 350-400 מ׳ 
מעפה״י הייתה נמוכה יותר באופן מובהק מהצפיפות בקטגוריות הרום הגבוהות יותר: 400-450 מ׳ מעפה״י ו-450 מ׳ ומעלה 

)p>0.05( )איור 21(.

איור 21: צפיפות גושי אירוסים/דונם )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( מסקרי רט״ג 2005-2009 )וולצ׳אק ועמיתיה, 2009(, ביחס לרום מפני הים. קווי 
השגיאה מציינים שגיאת תקן )SE(. המספרים בתוך העמודות מייצגים את מספר הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בכל קטגוריית רום בסקר רט״ג. האותיות 

מעל העמודות מייצגות את תוצאות המבחנים הא-פוסטריוריים )אותיות שונות = הבדל מובהק בין הקטגוריות(.

גם בבחינת צפיפות פרחי האירוסים )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( ביחס לרום מפני הים, נמצא הבדל מובהק בין קטגוריות 
הגבהים – הן כאשר נבחנו כל הפוליגונים שנסקרו בסקר האירוסים של רט״ג )F]5,48.81[=5.32, p=0.001(, והן כאשר נבחנו רק 
הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בסקר רט״ג )F]5,30.39[=8.81, p>0.001(. צפיפות פרחי האירוסים בקטגוריית הגובה שמעל 450 
מ׳ מעפה״י היתה גבוהה יותר באופן מובהק מהצפיפות בכל קטגוריות הגובה שמתחת ל-400 מ׳, וצפיפות הפרחים בקטגוריית 
הגובה 400-450 מ׳ מעפה״י הייתה גבוהה יותר באופן מובהק מהצפיפות בקטגוריית הרום 350-400 מ׳ מעפה״י, וכן מהצפיפות 

בשתי קטגוריות הרום הנמוכות – 300 מ׳ מעפה״י ומטה )p>0.05( )איור 22(.

איור 22: צפיפות פרחי אירוסים/דונם )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( מסקרי רט״ג 2005-2009 )וולצ׳אק ועמיתיה, 2009(, ביחס לרום מפני הים. קווי 
השגיאה מציינים שגיאת תקן )SE(. המספרים בתוך העמודות מייצגים את מספר הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בכל קטגוריית רום בסקר רט״ג. האותיות 

מעל העמודות מייצגות את תוצאות המבחנים הא-פוסטריוריים )אותיות שונות = הבדל מובהק בין הקטגוריות(.
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הים  מפני  ברום  העליה  עם  האירוסים  בצפיפות  עלייה  של  מגמה  שקיימת  ניכר  הים,  מפני  לרום  ביחס  הממצאים  בסיכום 
)המתאם בין הרום לצפיפות הוא כאמור ρ=0.449 לגושים ו- ρ=0.465 לפרחים(. את הירידה בצפיפות ברום 350-400 מ׳ – ייתכן 

שניתן לייחס להימצאותם של שטחים חקלאיים בקרקעות האלוביאליות – המתרכזות ברובן בתחום רום זה. 

אירוס הגלבוע וכמויות גשם. 7
ניתוח מהימן ביותר. הקווים שווי-הגשם הם  וברזולוציה ורמת דיוק שאינם מאפשרים  מפת המשקעים היא סכמטית מאד 
ברזולוציה של 50 מ״מ/גשם לשנה, כאשר בדומה לקווי גובה – כמות המשקעים עולה באופן הדרגתי בין קו אחד לזה שאחריו 
)לדוגמא, בתחום שבין קו 350 מ״מ גשם לקו 400 מ״מ גשם – עולה כמות המשקעים בהדרגה מ-350 ל-400 מ״מ(. פוליגונים 
שנמצאו בתווך בין שני קווים שווי-גשם, הוגדרו בקטגוריית הטווח )350-400 מ״מ, 400-450 מ״מ(. פוליגונים שנחצו על ידי קו 
שווה-גשם, הוגדרו בקטגוריית הקו )350 מ״מ, 400 מ״מ(. בבחינת צפיפות גושי האירוסים )אחרי טרנספורמציה לוגריתמית( 
ביחס לכמויות הגשם השנתיות הממוצעות, נמצא הבדל מובהק בין קטגוריות כמויות הגשם – הן כאשר נבחנו כל הפוליגונים 
שנסקרו בסקר האירוסים של רט״ג )F]3,16.97[=4.98, p=0.012(, והן כאשר נבחנו רק הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בסקר רט״ג 
)H]3[=15.98, p=0.001(. בקטגוריית 350-400 מ״מ גשם נמצאו באופן מובהק יותר גושי אירוסים מאשר בקטגוריית 400-450 
מ״מ, ובקטגוריית 350 מ״מ גשם נמצאו באופן מובהק פחות גושי אירוסים מאשר בקטגוריות האחרות )p>0.05(. קטגוריית 
קו הגשם 400 מ״מ, שנמצאת בין שתי קטגוריות הטווח )350-400, 400-450 מ״מ( – אכן נתנה ערכי ביניים כצפוי. קטגוריית 
קו הגשם 350 מ״מ התקבלה בפוליגון אחד בלבד שחצה את קו 350 מ״מ, ולכן לא ניתן לייחס משמעות רבה לתוצאות עבור 

קטגורייה זו )איור 23(.

איור 23: צפיפות גושי אירוסים/דונם מסקרי רט״ג 2005-2009 )וולצ׳אק ועמיתיה, 2009(, בחלוקה לכמויות משקעים שנתיות. קווי השגיאה מציינים שגיאת 
תקן )SE(. המספרים בתוך העמודות מייצגים את מספר הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בכל קטגוריית גשם בסקר רט״ג. האותיות מעל העמודות מייצגות 

את תוצאות המבחנים הא-פוסטריוריים )אותיות שונות = הבדל מובהק בין הקטגוריות(.

נמצא  לא  הממוצעות,  השנתיות  הגשם  לכמויות  ביחס  לוגריתמית(  טרנספורמציה  )אחרי  האירוסים  פרחי  צפיפות  בבחינת 
 F]3,12.71[=1.08,( רט״ג  של  האירוסים  בסקר  שנסקרו  הפוליגונים  כל  נבחנו  כאשר  הגשם  כמויות  קטגוריות  בין  מובהק  הבדל 
 .)H]3[=35.32, p>0.001( נמצאו אירוסים בסקר רט״ג  נבחנו רק הפוליגונים שבהם  נמצא הבדל מובהק כאשר  p=0.391(, אבל 
בקטגוריית 400-450 מ״מ גשם נמצאו באופן מובהק פחות פרחים מאשר בקטגוריות האחרות, ובקטגוריית 350 מ״מ גשם 
נמצאו באופן מובהק פחות פרחים מאשר בקטגוריית 350-400 מ״מ גשם )p>0.05(. קטגוריית קו הגשם 400 מ״מ, שנמצאת בין 
התקבלה  מ״מ   350 הגשם  קו  קטגוריית  כצפוי.  ביניים  ערכי  נתנה  אכן   – מ״מ(   400-450  ,350-400( הטווח  קטגוריות  שתי 

בפוליגון אחד בלבד שחצה את קו 350 מ״מ, ולכן לא ניתן לייחס משמעות רבה לתוצאות עבור קטגורייה זו )איור 24(.
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מציינים  קווי השגיאה  לכמויות משקעים שנתיות.  בחלוקה   ,)2009 ועמיתיה,  )וולצ׳אק   2005-2009 רט״ג  אירוסים/דונם מסקרי  פרחי  צפיפות   :24 איור 
שגיאת תקן )SE(. המספרים בתוך העמודות מייצגים את מספר הפוליגונים שבהם נמצאו אירוסים בכל קטגוריית גשם בסקר רט״ג. האותיות מעל העמודות 

מייצגות את תוצאות המבחנים הא-פוסטריוריים )אותיות שונות = הבדל מובהק בין הקטגוריות(.

בסיכום הממצאים ביחס לקטגוריות כמות המשקעים, נראה שצפיפות האירוסים הגבוהה יותר קיימת בטווח כמות הגשם 
הנמוכה יותר )350-400 מ״מ גשם/שנה(. אזור זה כולל את האוכלוסייה הדרומית באזור מלכישוע. טווח כמות הגשם הגבוהה 
יותר )400-450 מ״מ גשם/שנה( כולל את האוכלוסיות הצפוניות יותר – בהר ברקן ובהר יצפור. אוכלוסיית מעלה גלבוע פרושה 
משני צידי קו הגשם של 400 מ״מ/שנה – שם צפיפויות האירוסים הראו על ערכי ביניים. ממצא זה, יחד עם היעדרו של אירוס 
הגלבוע ממקומות גשומים יותר בארץ, עולה בקנה אחד עם ההערכה שמין אירוס זה )כמו מיני אירוס רבים אחרים( מותאם 

לבית גידול יובשני יחסית.

אירוס הגלבוע – סיכום גורמים משפיעים. 8
בהינתן בסיס הנתונים הקיים, לא ניתן לבצע ניתוח רב-משתנים מלא )MANOVA – Multivariate Analysis of Variance( לבחינה 
יסודית של הגורמים המשפיעים על דגם התפוצה של האירוסים, מכיוון שבכל אחת מהקומבינציות )תצורות צומח × גיאולוגיה 
× מפנה × שיפוע × רום × משקעים( אין מספיק חזרות. לפיכך, יש להסתפק בניתוח המתאמים, ממצאי ה-PCA והמבחנים 
הנפרדים שנעשו לעיל. מוצע שאם יקודם מחקר מסודר בנושא זה, ייבחרו חלקות דיגום בהתאם למשתנים הללו, ויוגדר מספר 
חזרות מספיק בכל אחת מהקומבינציות האפשריות – על מנת לבצע ניתוח נתונים מסודר. בעבודה זו נותחו בדיעבד נתוני סקר 

שכבר נערך בפועל, ולכן תקפות הממצאים מוגבלת, כפי שפורט לעיל )בתחילת סעיף 4.3.5(.

צפיפותם  על  להשפיע  ועשויים  האירוסים  של  הגידול  בית  את  המרכיבים  וה-אביוטיים  הביוטיים  הגורמים  בחינת  בסיכום 
)גושים ופרחים(, נראה שהגורמים המשפיעים ביותר הם תצורת הצומח, המסלע, כמות הגשם והרום. השיפוע משפיע גם כן, 
אך במידה פחותה – ואולי בהשפעת גורמים אחרים. למפנה לא נמצאה השפעה בולטת על צפיפות האירוסים, אם כי ייתכן 
שהדבר נובע מאינטראקציה עם גורמים נוספים, הממסכת את השפעת המפנה )מפנים יובשניים יותר באוכלוסיות הצפוניות, 
ומפנים לחים יותר באוכלוסיות הדרומיות(. נראה שצפיפות האירוסים הגבוהה ביותר נמצאה ביער גבוה דליל, על התצורות 
הגיאולוגיות יזרעאל ובר-כוכבא, ברצועת הגשם 350-400 מ״מ/שנה, בשיפוע מתון של 5-15°, וברום של 400 מ׳ ומעלה מעפה״י 
)טבלאות 15,16(. המאפיינים הללו מתאימים במידה רבה לתיאור סביבת אוכלוסיית האירוסים שעל מורדות הר מלכישוע, 
ביותר מבין אתרי האירוסים המוכרים. מאפייני האוכלוסייה בהר ברקן: בתצורות הצומח של  הוא אכן הטוב  כיום  שמצבה 
שיחייה דלילה ועשבוניים בני-חלוף, בעיקר על התצורה הגיאולוגית יזרעאל )עם תצורת בר-כוכבא בשוליים ורצועת תצורת 
– מראה  ומעלה מעפה״י  מ׳   400 וברום של   ,0-15° 400-450 מ״מ/שנה, בשיפוע משתנה של  ברצועת הגשם  מרוז במרכז(, 
מאפיינים פחות אופטימליים לקיום האירוסים, כפי שעולה מניתוח הנתונים שבוצע בעבודה זו. גם אוכלוסיות האירוסים בשני 
גלבוע, מראות מאפיינים פחות אופטימליים לקיום האירוסים. אוכלוסיית הר  ובמעלה  יצפור  יותר: בהר  המוקדים הקטנים 
יצפור מתרכזת בשני מוקדים ברצועת הגשם 400-450 מ״מ/שנה, וברום של מעל 400 מ׳ מעפה״י: אחד ביער גבוה צפוף על 
תצורת יזרעאל, ובשיפוע משתנה בין 5-25°; והשני בקרחת יער שבה עשבוניים בני-חלוף עם בני-שיח על תצורת בר-כוכבא, 
על  צפוף  גבוה  ביער  נמצאת  המזרחית  מוקדים:  בשני  היא  גם  מתרכזת  גלבוע  מעלה  אוכלוסיית   ;5-15° של  מתון  בשיפוע 
תצורות בר-כוכבא ויזרעאל, ברצועת הגשם 350-400 מ״מ/שנה, בשיפוע משתנה בין 5-25°, וברום של 250-400 מ׳ מעפה״י; 
והמערבית נמצאת בשיחייה דלילה על תצורת בר-כוכבא, ברצועת הגשם 400-450 מ״מ/שנה, בשיפוע מתון של 5-15°, וברום 

של מעל 400 מ׳.
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טבלה 15: סיכום הגורמים המשפיעים על צפיפות גושי האירוסים בגלבוע, עפ״י סקר האירוסים של רט״ג 2005-2009 )וולצ׳אק 
ועמיתיה, 2009(. רמת המובהקות מתייחסת למבחני השונות. מתאם Spearman's rho מופיע עבור משתנים מספריים בלבד. 

סימון באדום מתאר מתאם מובהק.

גושים/דונם 

תוצאותמתאםמובהקותגורם

תצ׳ צומח 
מפורטת

יער גבוה דליל > יער גבוה צפוף/בצפ׳ בינונית = יער דליל = שיחייה בצפ׳ בינונית/דלילה = בתה 0.001>
בצפ׳ בינונית/דלילה = עשבוניים בני-חלוף > יער בצפ׳ בינונית = עשבוניים בני-קיימא

תצ׳ בר-כוכבא = תצ׳ יזרעאל > תצ׳ מרוז = אלוביום > חב׳ הר הצופים = גלישות קרקע0.001>גיאולוגיה

350-400 > 400-450 מ״מ גשם/שנה0.001-0.335=גשם

400-500 > 350-400 = 200-350 מ׳ מעפה״י0.0010.449=רום

15°+ = 5-15° > 0-5°?0.059-0.140=שיפוע

צפוני > דרומי = מזרחי = מערבי ?0.3460.061=מפנה

טבלה 16: סיכום הגורמים המשפיעים על צפיפות פרחי האירוסים בגלבוע, עפ״י סקר האירוסים של רט״ג 2005-2009 )וולצ׳אק 
ועמיתיה, 2009(. רמת המובהקות מתייחסת למבחני השונות. מתאם Spearman's rho מופיע עבור משתנים מספריים בלבד. 

סימון באדום מתאר מתאם מובהק.

פרחים/דונם 

תוצאותמתאםמובהקותגורם

תצ׳ צומח 
מפורטת

יער גבוה דליל > יער גבוה בצפ׳ בינונית = שיחייה בצפ׳ בינונית > יער גבוה צפוף = יער דליל = שיחייה 0.001>
דלילה = עשבוניים בני-חלוף > יער בצפ׳ בינונית = בתה בצפ׳ בינונית/דלילה = עשבוניים בני-קיימא

בר-כוכבא > יזרעאל = מרוז = אלוביום > הר הצופים = גלישות קרקע0.001>גיאולוגיה

350-400 > 400-450 מ״מ גשם/שנה0.001-0.516>גשם

450-500 > 400-450 > 350-400 = 200-350 מ׳ מעפה״י0.0010.465>רום

+°15 = °5-15 > 0.005-0.109°0-5=שיפוע

צפוני > מערבי = דרומי = מזרחי ?0.0670.119=מפנה

מרבית משתני הסביבה שנבחנו בעבודה זו: מסלע, רום, שיפוע הקרקע ומפנה – נשארים קבועים במידה רבה לאורך השנים, 
הנוספים:  הגלבוע. שני משתני הסביבה  אירוס  דגם התפוצה של  מגדירים את המאפיינים הקבועים התוחמים את  ולפיכך 
תצורת הצומח )וטיפוס הצומח( וכמות המשקעים – משתנים על פני השנים. באופן טבעי, תצורת הצומח )וטיפוס הצומח( 
משתנים מעט בדרך כלל בין שנים עוקבות )אלא אם כן מתרחשת קטסטרופה כמו שריפה, או מתבצעת התערבות מלאכותית 
דוגמת נטיעה או כריתה(, בעוד שכמות המשקעים ודגם הפיזור שלהם – יכולים להראות שונות גדולה מאד בין שנים עוקבות. 
לפיכך, סביר להניח שאת הדינאמיקה של אוכלוסיות אירוס הגלבוע בתוך תחום דגם התפוצה שלהם, ייקבעו שני משתנים 
אלו: תצורת הצומח )וטיפוס הצומח( – יגדירו את הדינאמיקה בטווח הארוך, ומאפייני המשקעים – בטווח הקצר. בשנים שבהן 
בוצע סקר רט״ג )2005-2009(, הייתה כמות המשקעים בגלבוע נמוכה ב- 23%-7% מהממוצע הרב-שנתי במשך 6 חורפים 
רצופים: מחורף 2003/4 עד 2008/9, כאשר החורף שקדם להן – 2002/3 היה גשום במיוחד )60% יותר מהממוצע הרב-שנתי; 
לממוצע הרב-שנתי(,  )כ-22% מעל  גשומה  הייתה אמנם שנה   2012/13 לעיל(. שנת הגשמים  בפרק המבואות   5 איור  ראה 
אבל דגם הפיזור היה כזה שהגשם פסק כמעט לחלוטין מסוף חודש ינואר. ייתכן שהקריסה שנצפתה באוכלוסיות הר יצפור 
בני-חלוף, וההתאוששות  ועשבוניים  ובהר ברקן, המאופיינת בתצורות צומח של שיחייה דלילה  – בתצורות צומח מגוונות; 
השחונות  השנים  מרצף  נובעות   ,2013 בשנת  ההתאוששות  ממדדי  בחלק  עצירה  גם  הכוללת  כיום,  המסתמנת  ההדרגתית 
 .2012/13 בחורף  הגרוע  הגשמים  ומפיזור  האחרונות,  השנים  של  המים  במאזן  מהשיפור  במיוחד,  גשום  חורף  אחרי  יחסית 
ייתכן שהיציבות שנצפתה במקביל באוכלוסיית הר מלכישוע, המאופיינת בתצורת צומח של יער גבוה דליל, נובעת מהשפעת 
ההצללה החלקית שמספקים עצי היער, שאולי מקנים יתרון לאירוסים בשנים יבשות יותר )סגל, 2013; הר, 2014(. עם זאת, יש 
להדגיש כי מדובר בהשערה בלבד שיש לבססה באמצעות מחקר יסודי יותר בשטח, וייתכנו גם הסברים אחרים כמו פתוגנים 
)שטרם זוהו( שפגעו רק באוכלוסיות הצפוניות יותר, קרקע עמוקה יותר או מסלע בעל תאחיזת מים טובה יותר במלכישוע 
)שכבת קירטון נקבובי בחלק העליון של תצורת בר-כוכבא( – המספקת זמינות גבוהה יותר של מים לאירוסים )סגל, 2013; 

הר, 2014(, וכד׳.
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אירוס הגלבוע – היבטים מרחביים. 9
בסקר הנוכחי אותרו 26 אתרים שבהם מופה אירוס הגלבוע. 66 אתרים נוספים תועדו במאגר רת״ם, מהם שניים בלבד מלפני 
1965, בהר ברקן ובמדרון הצפוני שלו. מתוך 26 האתרים, שניים מופו בפוליגונים שבהם לא תועדו אירוסים בסקרי רט״ג -2005
2009: אחד בבתה דלילה על תצורת בר-כוכבא במורדות המזרחיים של הר גפת, ברום של כ-220 מ׳ מעפה״י; והשני ביער גבוה 
בצפיפות בינונית על תצורת בר-כוכבא במורדות הר מלכישוע – סמוך לריכוזי האירוסים המתועדים באזור זה; חמישה אתרים 
נוספים מופו בסקר הנוכחי במקומות שבהם לא נערך סקר רט״ג: אחד בבתת עשבוניים בני-חלוף עם כתמי צמחייה חובבת-
חנקן על תצורת הורדוס ואום-סבונה במורדות המזרחיים של הר גפת, ברום של כ-10 מ׳ מעפה״י! שניים ביער גבוה צפוף על 
יזרעאל באזור מעלה גלבוע – סמוך לריכוזי האירוסים המתועדים במזרח אזור זה, ושניים במדרונות הדרומיים של  תצורת 
נחל בזק על תצורת בענה – האחד בשיחייה דלילה ברום של כ-70 מ׳ מעפה״י, והשני בבתה בצפיפות בינונית ברום של כ- 30 
מ׳ מעפה״י! )מפה 17(. ממצאים אלו מעידים כי סקר רט״ג היה יסודי מספיק כדי לאתר את האירוסים בפוליגונים שנדגמו, 
אלא שיש צורך להרחיב את הסקר גם לאזורים אחרים – שם אמנם אין ריכוזים גדולים של אירוסים, אבל ייתכן שקיימות בהם 

אוכלוסיות קצה קטנות שאולי ייחודיות בתנאים שבהם הן מתקיימות )מסלע, רום מפני הים וכד׳(.

היערות באזור הר מלכישוע ניטעו ע״י קק״ל בשנות ה-70׳ של המאה הקודמת. היעדר התיעוד של אירוסים מתצפיות מלפני 
1965, אינה מעידה על כך שלא היו שם. משנת 1965 ואילך, מתועדות במאגר המידע של רט״ג )המבוסס על תצפיות רת״ם( 
אודות מצב  נתונים מדוייקים  לפיכך, בהיעדר  ציון שנת התיעוד המדוייקת.  ללא  )2 מהן באותו מיקום(,  בלבד  6 תצפיות   –
השטח טרם הנטיעה, ומעקב אחר אוכלוסיית האירוסים מאז הנטיעה, לא ניתן לומר על סמך מידע זה בלבד, כיצד השפיעה 
על דגם התפוצה של האירוסים, והאם נוכחות היער שיפרה או הרעה את מצב האוכלוסייה. עם זאת, דגם התפוצה הנוכחי של 
האירוסים הוא שהאוכלוסיה הצפונית ביותר בגלבוע, בהר ברקן – החשופה לכאורה לכמות משקעים גבוהה יותר – מתרכזת 
בעיקר בשטח פתוח יחסית ובמפנים יובשניים יותר )בצידו הצפון-מזרחי של קו הרכס(, והאוכלוסייה הדרומית ביותר בגלבוע, 
בהר מלכישוע – החשופה לכמות משקעים נמוכה יותר – מתרכזת בעיקר ביער גבוה דליל ובמפנים לחים יותר )בצידו הדרום-
מערבי של קו הרכס(. אוכלוסיות הביניים – בהר יצפור ובמעלה גלבוע הן קטנות יותר, ומראות מאפיינים מעורבים בתצורת 

הצומח ובפרישה המרחבית ביחס לקו הרכס.

בעמודים הבאים:
מפה 17: תצפיות באירוס הגלבוע בסקר הנוכחי על רקע צפיפות גושי אירוסים מסקר האירוסים של רט"ג 2005-2009.

הנתונים מוצגים בשתי מפות נפרדות: אחת על רקע שכבה גיאולוגית, והשנייה – על רקע קווי גובה ומפת משקעים.
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4.3.7. ערכיות בוטנית של טיפוסי הצומח

תוצאות מדד הערכיות הבוטנית. 1
המשוקלל  המדד  עפ״י  הבוטנית  הערכיות  חושבה  טיפוסים  ב-80  בסקר,  שהוגדרו  המוכללים  הצומח  טיפוסי   103 מתוך 
שהתבסס על ממצאי הדיגום המפורט, ב-16 טיפוסים הוגדרה הערכיות על סמך הערכת מומחה בהתבסס על ערכיות טיפוסי 
צומח קרובים, מבלי שבוצע בהם דיגום צומח מפורט, וב-7 טיפוסי הצומח הנותרים הוגדרה הערכיות בסקר ערוצי הנחלים 
בחבל תענך, בשיטת חישוב שונה )פרלברג ועמיתיו, 2012(. ארבעה טיפוסי צומח דורגו בערכיות המירבית: ‘יער גבוה, פתוח 
ים-תיכוניים  זית אירופי, סירה קוצנית ושיחים  )כרם( פתוח בשלטון  ‘יער  ירושלים/קפריסאי ואלת המסטיק׳;  בשלטון אורן 
פזורים׳; ‘שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק ועצי חורש פזורים׳; ו-׳שיחייה פתוחה בשלטון פטל קדוש וקנה מצוי בבית 
גידול לח׳. 18 טיפוסי צומח דורגו בערכיות גבוהה מאד )טיפוס אחד של יער גבוה צפוף, טיפוס אחד של יער גבוה בצפיפות 
בינונית, טיפוס אחד של יער בצפיפות בינונית, 4 טיפוסים של יער/כרם פתוח; טיפוס אחד של שיחייה בצפיפות בינונית, 3 
טיפוסים של שיחייה פתוחה; 2 טיפוסים של בתה בצפיפות בינונית, 3 טיפוסים של בתה פתוחה, טיפוס אחד של עשבוניים 
בני-קיימא וטיפוס אחד של עשבוניים בני-חלוף(. 47 טיפוסים דורגו בערכיות גבוהה, 26 – בערכיות בינונית, ו-8 טיפוסים דורגו 

בערכיות נמוכה )טבלה 17(.

 Kruskal-Wallis test: H]11[=31.06,( במיון הערכיות הבוטנית לפי תצורות צומח מפורטות, נמצא הבדל מובהק בין תצורות הצומח
p=0.001(. הערכיות הממוצעת הגבוהה ביותר הייתה בשיחייה )בצפיפות בינונית ופתוחה(, והערכיות הנמוכה ביותר הייתה 
ביער צפוף. כעקרון, נראה שהערכיות הבוטנית הייתה הגבוהה ביותר בתצורות הצומח הבינוניות )שיחייה(, ונטתה לרדת לשני 
הכיוונים – גם בתצורות הנמוכות יותר )בתה ועשבוניים( וגם בתצורות הגבוהות יותר )יער ויער גבוה(. ערכיות דומה נמצאה 
ביער הגבוה וביער, ונראה שצפיפות היער משפיעה יותר מגובהו: מגמה של עלייה בערכיות נמצאה הן ביער הגבוה והן ביער, 
יותר, שמעלות  יותר מאפשר צמיחת שכבות תת-יער מפותחות  עם הירידה בצפיפות. הסבר אפשרי לכך הוא שיער פתוח 
את עושר המינים ואת מספר צורות החיים – ואלו תורמים להעלאת הערכיות )איור 25(. ממצאים אלו דומים לממצאי מחקר 

שנערך ביערות נטועים בשפלת יהודה )לבנוני, 2005(, ולחלק מממצאי מחקר קודם שנערך בגלבוע )הדר ועמיתיה, 2004(.

משרעת הערכיות הבוטנית ביערות הנטועים התפרשה על פני כל קטגוריות הערכיות, בתלות בהשפעת המינים השליטים 
‘יער  הנטועים כמהנדסי סביבה, בצפיפות חופת היער ובמורכבות שכבת תת-היער – מערכיות נמוכה בטיפוסי צומח כמו: 
גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, שיטה כחלחלה וצמחים חובבי-חנקן׳, ועד לערכיות המירבית בטיפוסי צומח כמו: ‘יער גבוה, 

פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ואלת המסטיק׳ )טבלה 17(. 
)SE(. המספרים בתוך העמודות  איור 25: ערכיות בוטנית ממוצעת בחלוקה לתצורות צומח מפורטות בסקר הגלבוע. קווי השגיאה מציינים שגיאת תקן 
מייצגים את מס׳ טיפוסי הצומח המוכללים בכל תצורת צומח מפורטת. האותיות מעל העמודות מייצגות את תוצאות המבחנים הא-פוסטריוריים )אותיות 

שונות = הבדל מובהק בין הקטגוריות(.

בבחינת התפלגות השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים פעילים בתחומי הסקר, נמצא שכ-6% מהשטח בערכיות נמוכה, 16% 
מהשטח בערכיות בינונית, מעט יותר ממחצית השטח בערכיות גבוהה )56%(, כ-15% בערכיות גבוהה מאד, וכ-7% מהשטח 

הוגדר בערכיות המירבית )איור 26 ומפה 18(.
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איור 26: התפלגות הערכיות הבוטנית של השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים פעילים בתחום סקר הגלבוע.

בעמודים הבאים:
מפה 18: ערכיות בוטנית בשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים פעילים בתחום סקר הגלבוע )2 גיליונות(.
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נערכו  שבהם  הצומח  בטיפוסי  בוצע  המלא  החישוב  הגלבוע.  בסקר  המוכללים  הצומח  טיפוסי  של  בוטנית  ערכיות   :71 טבלה 
דיגומים מפורטים. *טיפוסי צומח שבהם לא נערכו תרשימים מפורטים, והערכת הציון בוצעה בהם לפי טיפוסי הצומח הדומים 
ביותר – שלהם נערכו דיגומים מפורטים. #טיפוסי הצומח שלאורך הערוצים בחבל תענך, שלהם ניתן הערך הסופי על סמך ממצאי 
סקר ערכיות הנחלים )פרלברג ועמיתיו, 2012(. בטיפוסים אלו הוגדרה ערכיות בנפרד לכל מקטע נחל, והמספרים המוצגים בטבלה 
זו הם ערכיות ממוצעת לכל טיפוס. לפירוט אודות שיטות חישוב הערכיות, ניקוד ונרמול התוצאות, ראה בסעיף שיטות העבודה 

של פרק הצומח )סעיף 4.2.4  לעיל(. לפירוט חישוב הערכיות, ראה נספח ו׳.

קוד 
ערכיות שם טיפוס צומח מוכללטיפוס

בוטנית

2יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וברוש מצוי41

1יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ואיקליפטוס42

3יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וזית אירופי43

3יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ואשחר ארץ-ישראלי46

3יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, אלת המסטיק וחרוב מצוי45

4יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, אלת המסטיק וסירה קוצנית44

3יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וגלונית מצויה47

3יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וחלבלוב מגובשש48

2יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וסירה קוצנית49

2יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ועשבוניים בני-חלוף50

2יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש ושיחים ים-תיכוניים*51

1יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי ועשבוניים בני-חלוף52

3יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, אורן ירושלים/קפריסאי וסירה קוצנית*53

2יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס וחרוב מצוי54

1יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, שיטה כחלחלה וצמחים חובבי חנקן*55

2יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, דגניים בני-חלוף וכלך מצוי56

2יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר וברוש מצוי*67

4יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ואלת המסטיק64

3יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וסירה קוצנית97

2יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ועשבוניים בני-חלוף66

1יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וצמחים חובבי-חנקן65

3יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי וסירה קוצנית69

2יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי ועשבוניים בני-חלוף*70

3יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס ואשחר ארץ-ישראלי71

3יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס וסירה קוצנית72

3יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס בבית גידול לח103#

1יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף73

5יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ואלת המסטיק57

3יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וסירה קוצנית עם שיחים בודדים של אשחר ארץ-ישראלי60

3יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ומרווה ריחנית עם שיחים בודדים של שיזף השיח59

2יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ועשבוניים בני-חלוף58

3יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי, אלת המסטיק וסירה קוצנית*61

3יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי ואלת המסטיק68
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קוד 
ערכיות שם טיפוס צומח מוכללטיפוס

בוטנית

3יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי וסירה קוצנית62

2יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס עם שיחים בודדים של שיזף השיח63

2יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף96

2יער צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי עם עצים בודדים של חרוב מצוי74

2יער צפוף בשלטון אורן הצנובר ועשבוניים בני-חלוף75

2יער צפוף בשלטון קליטריס מיובל ואורן ירושלים/קפריסאי76

2יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר וחרוב מצוי*92

3יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, חרוב מצוי ובני-שיח91

4יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, קליטריס מיובל ואשחר ארץ-ישראלי90

2יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי וכליל החורש93

2יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי ושיטה מחטנית*94

2יער בצפיפות בינונית בשלטון שיטה מחטנית ועשבוניים95

3יער פתוח בשלטון אורן הצנובר, חרוב מצוי וסירה קוצנית81

2יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, חרוב מצוי ועשבוניים בני-חלוף77

3יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, אלת המסטיק וחרוב מצוי78

3יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וסירה קוצנית80

2יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, דגן בן-חלוף וכלך מצוי79

4יער פתוח בשלטון קליטריס מיובל עם שיחים בודדים של שיזף השיח*98

3יער פתוח בשלטון קליטריס מיובל, אשחר ארץ-ישראלי ואלת המסטיק82

4יער פתוח בשלטון שיזף מצוי עם שיחים בודדים של שיזף השיח*39

3יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, רחבי-עלים נטועים ושיזף השיח84

3יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, סירה קוצנית ואורן ירושלים/קפריסאי83

4יער פתוח בשלטון חרוב מצוי37

4יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי ואלת המסטיק85

5יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי, סירה קוצנית ושיחים ים-תיכוניים בודדים86

3יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי ועשבוניים32

3יער פתוח בשלטון שקד מצוי ועשבוניים34

3יער פתוח בשלטון שיטה סלילנית עם שיחים בודדים של שיזף השיח87

1יער פתוח בשלטון שיטה כחלחלה וסירה קוצנית*88

1יער פתוח בשלטון שיטה מחטנית, כלך מצוי ודגן בן-חלוף*89

4שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק ושיחים נוספים25

5שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק ועצי חורש בודדים26

3שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי ושיחים נוספים28

4שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק27

5שיחייה פתוחה בשלטון פטל קדוש וקנה מצוי בבית גידול לח*40

4שיחייה פתוחה בשלטון רותם המדבר29

4שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח ובני-שיח30

3שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח ועשבוניים31
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קוד 
ערכיות שם טיפוס צומח מוכללטיפוס

בוטנית

4בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ועצי חורש בודדים10

4בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ושיחים בודדים12

3בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ובני-שיח נוספים11

4בתה פתוחה בשלטון גלונית מצויה ושיחים ים-תיכוניים בודדים13

3בתה פתוחה בשלטון גלונית מצויה ועשבוניים14

3בתה פתוחה בשלטון חלבלוב מגובשש, עשבוניים ושיחים בודדים16

3בתה פתוחה בשלטון חלבלוב מגובשש ועשבוניים15

3בתה פתוחה בשלטון מלחית אשונה ועשבוניים17

3בתה פתוחה בשלטון מציץ סורי, עשבוניים ושיחים בודדים18

3בתה פתוחה בשלטון מציץ סורי ועשבוניים19

4בתה פתוחה בשלטון מרווה ריחנית עם שיחים בודדים20

3בתה פתוחה בשלטון מרווה ריחנית ועשבוניים21

3בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ושיחים בודדים*23

3בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ועשבוניים22

4בתה פתוחה בשלטון צמרנית הסלעים ועשבוניים24

3צומח שולי שדות בשלטון ינבוט השדה107#

3עשבוניים בני-קיימא עם עצים בודדים של חרוב מצוי*36

2עשבוניים בני-קיימא ושיחים בודדים של שיזף השיח5

3עשבוניים בני-קיימא עם שיחים ים-תיכוניים בודדים*1

3עשבוניים בני-קיימא עם בני-שיח בודדים35

3עשבוניים בני-קיימא4

3עשבוניים בני-קיימא בבית גידול לח106#

3חישת קנים בשלטון עבקנה שכיח102#

4חישת קנים בשלטון קנה מצוי101#

2עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים של שיזף השיח8

3עשבוניים בני-חלוף עם שיחים ים-תיכוניים בודדים7

2עשבוניים בני-חלוף עם בני-שיח בודדים6

2עשבוניים בני-חלוף3

3עשבוניים בני-חלוף בבית גידול לח108#

4עשבוניים בני-חלוף בשולי שדות105#

1עשבוניים בני-חלוף עם כתמי צמחים חובבי-חנקן2

2גינון כללי*99





פרק ה׳

זואולוגיה
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5.1. רקע
עולם החי בגלבוע, כמו הצומח, מורכב גם הוא משילוב בעלי חיים מהחבל הים-תיכוני ומהחבל הערבתי, עם חדירות צפונה 

של בעלי חיים מדבריים.

5.1.1 יונקים
במאגרי המידע של רט״ג מתועדים בגלבוע ובחבל תענך 14 מיני יונקים גדולים ובינוניים המוגנים עפ״י חוק: ארנבת מצויה, 
גירית מצויה, דרבן, דלק, חולד, חזיר בר, חתול בר, חתול ביצות, נמייה, סמור, קיפוד מצוי, שועל מצוי, שפן סלעים ותן זהוב; ועוד 
ארבעה מינים הנמצאים בסכנת הכחדה: זאב )עתידו בסכנה(, צבוע מפוספס )בסכנת הכחדה(, צבי ישראלי )עתידו בסכנה( 
וקרקל )עתידו בסכנה( )הדר ועמיתיה, 2004; סיני, 2005ב׳,ג׳; פרלברג ועמיתיו, 2011(. בסקרי יונקים קטנים תועדו: חדף מצוי, 
חולדה מצויה, נברן שדות, מריון מצוי, עכבר מצוי, קוצן מצוי, גרביל סלעים ויערון גדול )שי, 1988; סיני, 2001; סיני, 2005ג׳; 
פרלברג ועמיתיו, 2011(. הנוטרייה – מין פולש של מכרסם גדול, נמצא בכל בתי הגידול הלחים בחבל תענך )פרלברג ועמיתיו, 
2011(. כמו כן, מתועדים באזור עין רוויה שני מיני עטלפי חרקים: יזנוב גדול ויזנוב קטן – שעתידם בסכנה )מאגר המידע של 

רט״ג( )דרגות הסיכון להכחדה מתוך: שלמון, 2002(.

ספירות צבאים בגלבוע מתבצעות בשתי שיטות החל משנת 2001: ספירה כללית אחת לשנה, וספירה מדגמית בשיטת דיגום 
מרחוק )distance sampling( מספר פעמים בשנה. בספירות הכלליות נמצאה מגמה מובהקת של עליה במספר הצבאים, החל 
מכ- 200 פרטים בשנת 2001 ועד כ- 500 פרטים בשנת 2013. לעומת זאת, בשיטת הדיגום מרחוק נמצאה עלייה מובהקת עד 
שנת 2007, וירידה מובהקת מאותה שנה והלאה )פרלברג ועמיתיו, 2013(. צבאים נדרסים על כביש 667 )דרך נוף גלבוע(. בין 
השנים 2000-2008 נמצאו 6 צבאים דרוסים על כביש זה )סקוטלסקי, 2009(. צבועים תועדו ניזונים מפגרים בתחנות האכלה הן 

בחבל תענך והן במזרח הגלבוע, וככל הנראה שהגלבוע תומך באוכלוסייה קטנה של המין )בן יוסף, 2001(.

בשמורת נחל בזק מתועדת פעילות רבה של בעלי חיים המשתמשים בנחל כציר מעבר, למחסה ולרבייה. מיני היונקים שתועדו 
בשמורה: זאב, תן זהוב, שועל מצוי, צבוע מפוספס, חתול בר, גירית מצויה, נמיה, דורבן, חזיר בר, ארנבת וצבי ישראלי )סיני, 2005א׳(. 
שפני סלע נמצאו דרוסים לאורך הכבישים 667 )דרך נוף גלבוע( ו-6666 )הכביש העולה לגלבוע מכביש 669( )בן יוסף וסיני, 2004(.

5.1.2. עופות
צירי נדידת העופות מעל ישראל נחלקים לשלושה צירים עיקריים: הבקע הסורי-אפריקאי במזרח, גב ההר במרכז, ומישור 
החוף במערב. מרבית העופות הדואים )עופות דורסים, שקנאים וחסידות(, כמו גם ציפורי שיר, גדות ומים – שאינם דואים, 
הציבורית  הלב  שתשומת  למרות  תרמיקות.  מתפתחות  ובהם  מובהק  יבשתי  אופי  שלהם  הראשונים,  הצירים  בשני  נצפים 
מופנית לעופות הדואים שנודדים ביום, רוב העופות )מעל 70%( נודדים בלילה, וקשה לעקוב אחר תוואי מסלול נדידתם. לכן, 
החלוקה המסורתית לשלושת צירי הנדידה מוטית מאד למינים נודדי היום – המהווים מיעוט. בראייה מדוייקת יותר, יש לראות 
את כל שטחה של מדינת ישראל מהים התיכון ועד לבקע הסורי-אפריקאי כציר נדידה אחד, המבוסס על תוואי קרקע ברורים 
כמו קו החוף ובקעת הירדן, שבו חולפים מרבית המינים ומרבית הפרטים הנודדים ממזרח אירופה וממערב אסיה – סה״כ 
בהיצמדות  גם מתאפיינת  נדידת הסתיו  בנדידת האביב.  וקצת פחות מכך  בכל שנה,  בנדידת הסתיו  ציפורים  מיליון  כ-500 
גבוהה יותר לשלושת צירי הנדידה המסורתיים, בעוד שבאביב גזרת הנדידה רחבה ומפוזרת יותר. השונות בצירי הנדידה או 
בהתקבצות של מינים לצירים ספציפיים תלויה גם בתנאי מזג האוויר, ועשויה להשתנות בין ימים עוקבים ואף באותו היום, 
בהתאם לתנאים שמתפתחים. כך לדוגמא, שקע שרבי עלול להסיט את הציפורים הנודדות מערבה, בעוד שרוחות מערביות 

עזות יסיטו את מסלול הנדידה מזרחה )רותם והצופה, 2011(.

אזור הגלבוע מהווה חלק מציר הנדידה המזרחי לאורך הבקע הסורי-אפריקאי. כחלק מתכנית להקמת חוות טורבינות רוח 
סמוך למעלה גלבוע, בוצע סקר עופות מקדים בשנים 2004-2005 )בשתי עונות סתיו ועונת אביב אחת(. סה״כ נצפו בסקר 112 
מיני עופות, שמנו כ-103,000 עופות דואים, מתוכם כ-31,000 עופות בסתיו, ו-72,000 עופות באביב. המין הדומיננטי בנדידת 
הסתיו היה אית צרעים )79%(, והמין הדומיננטי בנדידת האביב היה חסידה לבנה )86%(. מבין מיני העופות שנמצאים בסיכון, 
נצפו בסקר חמישה מיני דואים גדולים: נשר מקראי )עתידו בסכנה(, עיט זהוב )בסכנת הכחדה(, עיט צפרדעים )לא מקנן בארץ, 
)עתידו  ורחם  עולמי(,  סיכון  בקטגוריית  בסכנה  עתידו  בארץ,  מקנן  )לא  שמש  עיט  עולמי(,  סיכון  בקטגוריית  בסכנה  עתידו 
בסכנה(; ארבעה מיני דואים בינוניים: זרון שדות )לא מקנן בארץ, בסיכון נמוך בקטגוריית סיכון עולמי(, עקב חורף )בסיכון 
נמוך(, עקב חורף מזרחי )בסיכון נמוך( ועקב עיטי )בסיכון נמוך(; שלושה מיני דורסים קטנים: בז אדום )בסכנת הכחדה(, בז 
עצים )בסיכון נמוך(, ובז צוקים )עתידו בסכנה(; ועוד 16 מיני עופות שאינם דואים: דוכיפת )בסיכון נמוך(, חוגלה )בסיכון נמוך(, 
חוחית )בסיכון נמוך(, חנקן אדום-גב )בסיכון נמוך(, חנקן אדום-ראש )בסיכון נמוך(, חנקן נובי )בסיכון נמוך(, כרוון )בסיכון 
נמוך(, נחליאלי לבן )בסיכון נמוך(, עורב קצר-זנב )בסיכון נמוך(, עפרוני מצוייץ )בסיכון נמוך(, עפרוני ענק )בסיכון נמוך(, פיפיון 
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הרים )בסכנת הכחדה(, שליו )בסיכון נמוך(, תפר )בסיכון נמוך(, סיס הגליל )עתידו בסכנה(, ושרקרק מצוי )עתידו בסכנה( 
)פרומקין ואחירון-פרומקין, 2006(. במאגרי המידע של רט״ג מתועדים מיני העופות שבסיכון: בז אדום )בסכנת הכחדה(, יונת 
סלעים )בסכנת הכחדה חמורה(, פיפיון הרים )עתידו בסכנה(, עיט זהוב )בסכנת הכחדה( ופרנקולין )עתידו בסכנה(. במצוקים 
שבמפנה הצפוני של הר שאול קיננה בעבר מושבת נשרים ורחמים, אולם זו לא חזרה לקנן לאחר ההרעלות הגדולות בשנות 

ה-50׳ וה-60׳ של המאה הקודמת. שעיר משורטט תועד בסקר שנערך בלילה בשנת 2000 )סיני, 2001(.

– 50 מיני עופות: 39 מינים בבתה העשבונית,  והדרומי באזור מלכישוע, תועדו בסקר שנערך בשנת 1987  בגלבוע המזרחי 
16 מינים בחורש פתוח של חרוב ואלת המסטיק, 7 מינים ביער אורן נטוע, 17 מינים בחורש פתוח של שיזף השיח, ו-5 מינים 
במצוקים. מהמינים שנצפו, נמצאים 18 מינים בסיכון: אוח )בסיכון נמוך(, דוכיפת )בסיכון נמוך(, זרון שדות )לא מקנן בארץ, 
בסיכון נמוך בקטגוריית סיכון עולמי(, חוגלה )בסיכון נמוך(, חוחית )בסיכון נמוך(, חנקן אדום-ראש )בסיכון נמוך(, כוס החורבות 
)בסיכון נמוך(, כרוון )בסיכון נמוך(, לבן-חזה )בסיכון נמוך(, נחליאלי לבן )בסיכון נמוך(, עפרוני מצוייץ )בסיכון נמוך(, עקב עיטי 
)בסיכון נמוך(, פיפיון הרים )בסכנת הכחדה(, פרנקולין )עתידו בסכנה(, קוקיה אירופית )בסיכון נמוך(, שליו )בסיכון נמוך(, תור 

מצוי )בסיכון נמוך(, ותפוחית מצויה )בסיכון נמוך( )שי, 1988(.

בשמורות הגלבוע והגלבוע המזרחי מתועדים מיני העופות הבאים: עופות קרקע: חוגלה, שליו ופרנקולין; ציפורי סבך וחורש: 
דוחל שחור-גרון, חוחית, חכלילית סלעים, חנקן אדום-ראש, חנקן  גידרון,  גבתון עפרוני,  גבתון אדום-מקור,  בזבוז,  בולבול, 
גדול, ירגזי, ירקון, לבן-חזה, נקר סורי, סבכי טוחנים, סבכי קוצים, סבכי שחור-כיפה, סבכי שחור-ראש, סלעית חורף, עורבני, 
תור  שחרור,  זנב,  שחור  רונן,  קיכלי  אירופית,  קוקיה  צופית,  פשוש,  מצוי,  פרוש  עצים,  פיפיון  מצוייץ,  עפרוני  חורף,  עלווית 
צווארון ותפוחית; קינוני עופות דורסים: עקב עיטי, בז מצוי, אוח וכוס החורבות במצוקים, בז אדום במחצבות ובמצוקים, נץ 
מצוי וחיוויאי ביערות המחטניים )סיני, 2001; סיני, 2005ב׳,ג׳(. בשמורת נחל בזק מתועדים מיני עופות הקרקע: כרוון, פרנקולין, 
חגלה ושליו. בבתרונות נמצאו חורי קינון רבים של שרקרק מצוי, כחל, כוס החורבות ולבן-חזה. בשמורה גם קינונים של עקב 
עיטי. כמו כן, מתועדים המינים: בולבול, בז מצוי, גבתון עפרוני, דוחל שחור-גרון, דוכיפת, חכלילית סלעים, חנקן גדול, ירגזי, 
ותור  זנב  רחם, שחור  קוקיה מצויצת,  צוצלת, קאק,  פיפיון שדות,  רפתות, עפרוני מצויץ,  סנונית  חומות,  סיס  לבן,  נחליאלי 

צווארון )סיני, 2005א׳(.

יחסית  הקודמת  המאה  של  ה-90׳  שנות  במהלך  בגלבוע  החוגלות  אוכלוסיית  בגודל  כ-90%  של  דרסטית  ירידה  זיהוי  בשל 
לגודלה בשנות ה-70׳ וה-80׳, הוחל בשנת 2000 איסור צייד גורף על מין זה. מאז נראה כי חלה התאוששות הדרגתית במספרן 
בשנים 2001-2008 )סקוטלסקי, 2009(. חוגלות רבות גם נדרסות לאורך הכבישים 667 )דרך נוף גלבוע( ו-6666 )הכביש העולה 

לגלבוע מכביש 669( )בן יוסף וסיני, 2004(.

5.1.3. זוחלים ודוחיים
בשטח הגלבוע מתועדים במאגרי המידע של רט״ג מיני הזוחלים הבאים: צב-יבשה מצוי, מחרוזן הטבעות ונחושית נחשונית 
– שעתידם בסכנה; קמטן ונחש-מים שנמצאים בסיכון נמוך; אפעה ונימון דק – שאינם בסכנת הכחדה, אך הם ייחודיים לאזור 
המזרחי  בגלבוע  מתועדים  בנוסף,  הירדן.  בקעת  דרך  מדרום  חדירה  ומהווים  הצפוני,  תפוצתם  בגבול  נמצאים  שהם  מכיוון 
והמרכזי המינים: מניפנית מצויה, שממית בתים, שממית עצים, חרדון מצוי, עינחש, חומט גמד, חומט מנומר, חומט פסים, 
נחושית עינונית, זיקית ים-תיכונית, זעמן זיתני, זעמן מטבעות, זעמן שחור, מטבעון מדבר, שלוון טלוא-ראש, שלוון קווים, 
תלום-קשקשים מצוי, נחשיל מצוי, פתן שחור, צפעון שחור )=שרף עין-גדי( וצפע מצוי )שי, 1988; סיני, 2001; סיני, 2005ב׳,ג׳; 
יפתח סיני, בע״פ; סקוטלסקי, 2009; מאגר המידע של רט״ג(. בגלבוע המזרחי ובהר גיבורים נצפתה גם קרפדה ירוקה )שי, 
1988; סיני, 2001(. בשמורת נחל בזק תועדה תצפית באפעה )סיני, 2005א׳(. צבי-יבשה רבים נדרסים לאורך הכבישים 667 
)דרך נוף גלבוע( ו-6666 )הכביש העולה לגלבוע מכביש 669(. גם מספר פרטים של אפעה וצפרדע נחלים נצפו דרוסים על 
כבישים אלו )בן יוסף וסיני, 2004(. באוספי הזוחלים של אוניברסיטת ת״א וירושלים, וברשימות התצפיות האישיות של בעז 
זוחלים. נוסף על המינים שהוזכרו לעיל, מתועדים גם: חומט נקוד )בסכנת הכחדה חמורה(,  שחם, מתועדים סה״כ 31 מיני 
ארבע-קו מובהק, זעמן דק צפוני, זעמן מטבעות, עין-חתול אדמדם, עין-חתול חברבר, שחור-ראש, שלוון כתמים וחנק )בעז 
שחם, בע״פ(. סה״כ מתועדים בגלבוע 36 מיני זוחלים )טבלה 18(. בחבל תענך מתועדים שני מיני דוחיים: צפרדע נחלים ואילנית 
מצויה; וחמישה מיני זוחלים: צב רך )בסכנת הכחדה חמורה, תצפית משנת 1975 במאגר תענך(, לטאה ירוקה )בסכנת הכחדה. 
ככל הנראה מדובר בטעות בנ״צ, היות ומיקום התצפית אינו מתאים לבית-הגידול של המין, ותיעוד המיקום במאגר הנתונים 
של רט״ג הוא מסקר ברמות מנשה שערכה רחלי עינב בשנת 1998(, וכן מינים שמופיעים גם בגלבוע – חומט מנומר, חנק וזעמן 

שחור )מאגר המידע של רט״ג( )דרגות הסיכון להכחדה מתוך: בוסקילה, 2002(.
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טבלה 18: ריכוז מקורות המידע אודות תצפיות בזוחלים בגלבוע ובחבל תענך )בלי התצפית השגויה בלטאה ירוקה(. שכיחות: 
עפ״י בוסקילה )2002(; המידע מהאוספים הזואולוגיים של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ת״א, וכן תצפיות אישיות, התקבלו 
מבעז שחם. הנתונים ממאגרי המידע של רט״ג הם מתיקי הממשק ותעודות הזהות של השמורות, וממאגרי המידע הממוחשבים. 

אוסף שכיחותשם מדעישם עברימשפחהסידרה
ירושלים

אוסף 
ת״א

מידע 
בעז 
שחם

מאגרי 
מידע 
רט״ג

++++Testudo graecaVUצב-יבשה מצויצבי יבשהצבים

+Trionyx triunguisCRצב רךצבים רכים

+++Ptyodactylus guttatusLCמניפנית מצויהשממיתייםלטאות

+++Hemidactylus turcicusLCשממית בתים

++Mediodactylus kotschyiLCשממית עצים

+++Stellagama stellioLCחרדון מצויחרדוניים

++Ophisops elegansLCעינחשלטאיים

+++Ablepharus kitaibeliiLCחומט גמדחומטיים

+++Eumeces schneideriLCחומט מנומר

+++Trachylepis vittataLCחומט פסים

+++Chalcides guentheriVUנחושית נחשונית

+++Chalcides ocellatusLCנחושית עינונית

+Ophiomorus latastiiCRחומט נקוד

+++Chamaeleo chamaeleonLCזיקיתזיקיתיים

+++Pseudopus apodusNTקמטןקמטניים

+Psammophis schokariLCארבע קו מובהקזעמנייםנחשים

++Platyceps ladacensisDDזעמן דק צפוני

+++Platyceps collarisLCזעמן זיתני

+++Hemorrhois nummiferLCזעמן מטבעות

+++Dolichophis jugularisLCזעמן שחור

+Spalerosophis diademaLCמטבעון מדבר

+Natrix tessellataNTנחש-מים

++Telescopus dharaLCעין חתול אדמדם
+++Telescopus fallaxLCעין חתול חברבר

+Rhynchocalamus melanocephalusLCשחור ראש

+++Eirenis rothiLCשלוון טלוא-ראש

+Eirenis coronellaLCשלוון כתמים

+Eirenis decemlineataLCשלוון קווים

+++Malpolon monspessulanusLCתלום-קשקשים מצוי

+Eryx jaculusLCחנקחנקיים

++Typhlops vermicularisLCנחשיל מצוינחשיליים

+Leptotyphlops macrorhynchusLCנימון דקנימוניים

+Walterinnesia aegyptiaLCפתן שחורפתניים

+++Micrelaps muelleriVUמחרוזן הטבעותצפעוניים

+++Atractaspis engaddensisLCצפעון שחור

++++Echis coloratusLCאפעהצפעיים

+++Daboia palaestinaeLCצפע מצוי

9311728סה״כ מינים



200

ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

5.1.4. דגים
בעין רוויה מתועדים שני מיני דגים )מאגר המידע של רט״ג(: אמנונית יוסף ובינון הירדן – שניהם מינים נפוצים שאינם נמצאים 
בסכנת הכחדה. הנתונים הם משנות ה-60׳ של המאה ה-20, אך היות והמעיין אוחז כבר בשנות ה-50׳, לא ברור היכן נצפו 
הדגים: האם בבריכת האגירה הפתוחה, או בערוצים צדדיים המוזנים מנביעות צד שאינן מאוחזות. טרם איחוז המעיין, התקיים 

בו גם המין הנדיר בינון דור )יפתח סיני, בע״פ(. זהו מין אנדמי לעמק בית-שאן, שנמצא בסכנת הכחדה חמורה )גורן, 2002(.

5.1.5. חסרי-חוליות
א. פרפרים:

בחבל תענך מתועדים 6 מיני פרפרים: לבנין הצנון, לבנין התלתן, לבנין ירוק-פסים, נימפית הבוצין, נימפית החורשף וסטירית 
פקוחה )מאגר המידע של רט״ג(. אין תיעוד במאגרי המידע של רט״ג על פרפרים באזור הגלבוע, אך ידועה מהספרות נוכחותם 
של מיני פרפרים רבים, שדגם תפוצתם ים-תיכוני, ערבתי או מדברי, וביניהם: זנב-סנונית נאה, צבעוני צהוב, צבעוני שקוף 
)בסכנת הכחדה(, לבנין הכרוב, לבנין הצנון, לבנין הרכפה, לבנין מזרחי, לבנין ירוק-פסים, לבנין התלתן, לבנין צהבהב, לבנין 
מדברי, נימפית הסרפד, נימפית החורשף, נימפית הדרדר, נימפית הבוצין, נימפית המדבר, סטירית משוישת, סטירית הטבעת, 
סטירית המערות, סטירית היבלית, כחליל מנומר, כחליל הארכובית, כחליל החומעה, כחליל האפון, כחליל האספסת, כחליל 
הינבוט, כחליל הקטנית, כחליל מקושט, כחליל השברק, כחליל האזוב, כחליל הקוטב, הספרית החלמית, הספרית הבלוטה, 

הספרית הפטל, הספרית השעורה, הספרית הנשרן, הספרית נחושית, הספרית הדוחן והספרית שחורה )בנימיני, 1990(.

ראוי לציון מיוחד הפרפר זנב-סנונית המכבים, שכמו הפטריה אזנית הכלך, קשור גם הוא להופעת העשב הרב-שנתי הנפוץ 
בגלבוע – כלך מצוי. זהו הפונדקאי העיקרי של פרפר זה, ועל ניצני פרחיו ונדני אשכולות הניצנים – מטילה הנקבה את ביציה. 
גלמי זנב-סנונית המכבים, המתגלמים מתחת לסלעים ואבנים, יכולים להישאר בתרדמה )=דיאפאוזה( למשך שנה עד 5 שנים, 
בהתאם לכמות המשקעים: בשנים שחונות הכלך מוציא רק עלים ואינו פורח, ולכן לזחלי הפרפר – הניזונים מניצני הפרחים 
זנב-סנונית המכבים הוא אירנו-טוראני, בהרים  ומהפירות של הכלך – אין מקור מזון בשנים אלו. דגם תפוצתו העולמי של 
מגובה 1,500 מ׳ ומעלה, ובישראל ניתן למוצאו באזורי מצוקים בגלבוע, במזרח הגליל ובחרמון. זנב-סנונית המכבים מוגדר 
בישראל בסכנת הכחדה )בנימיני, 1990(, והוא מין מוגן בישראל החל משנת 2009 )אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 

לאומיים ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים(, התשס״ה-2005(.

ב. רכיכות:

מבין החלזונות, ראוי לציון המין האנדמי לגלבוע – סגורית הגלבוע, שנחשב בעבר כתת-מין של סגורית צלעונית, שאוכלוסיותיו 
מרוחקות וכנראה מבודדות זו מזו, ומוכרות מגינוסר, מהשומרון ומהרי יהודה )הלר, 1993; סקוטלסקי, 2009; יפתח סיני, בע״פ(.

5.2. שיטת העבודה
בסקר הנוכחי לא בוצע סקר זואולוגי משלים לסקר הבוטני, והמידע הזואולוגי המנותח בעבודה זו מתבסס על מאגרי המידע 
מקריות  תצפיות  מספר  עם  יחד  כף-היד(,  מחשבי  ונתוני  אקסל  גיליונות  הביולוגי,  המידע  )מאגר  רט״ג  של  הממוחשבים 
של  הזואולוגיים  מהאוספים  נתונים  גם  ישנם   – בזוחלים  הנוכחי.  בסקר  השדה  עבודת  במהלך  שתועדו  שונים  בחולייתנים 

האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ת״א, וממאגר התצפיות האישיות של בעז שחם.

ניתוח נתונים אלו הוא בעייתי, היות ולמרבית המינים תצפיות מועטות בלבד, והתצפיות עצמן – לא בוצעו באופן שיטתי ולכן 
מוטות בכיוונים שונים: העדפה לתיעוד של מינים גדולים, מינים שקל לצפות בהם, מינים שקל לזהות, ומינים שפחות נפוצים 
ואינו  כך כמעט  היונקים הבינוניים/גדולים, שבשל  ביותר מבין  אולי המין הנפוץ   – לדוגמא מס׳ התצפיות הנמוך בתן  )ראה 
מתועד – למעט בסקרים ייעודיים(. בנוסף לתיעוד המקרי, מבצעת רט״ג 3 סקרי בעלי חיים שיטתיים בשיטת הדיגום מרחוק 
וכן ספירה  יונקים רכוב בלילה בעזרת זרקור, חתך חוגלות רכוב ביום, וחתך צבאים רכוב ביום;  )distance sampling(: חתך 
שנתית כללית של צבאים – המבוצעת ממספר כלי רכב במקביל באותו הזמן. אולם גם בסקרים אלו תיתכן הטייה לתיעוד 
בקרבת צירי הנסיעה, בשעות ביצוע הסקר, ובשטחים שמעניינים את רט״ג )יותר בשמורות ופחות ביערות, ראה מפה 19(, 
מה גם שבשנים הראשונות בוצע תיעוד המיקום באופן מקורב בלבד – תחילה בנ.צ. 4 ספרות )דיוק של 1 קמ״ר(, אח״כ בנ.צ. 5 
ספרות )דיוק של 0.1 קמ״ר(, ורק עם תחילת השימוש במחשבי כף-היד בשנת 2008, עברו לתיעוד בעזרת נ.צ. 6 ספרות. בכל 
מקרה, בשיטת הדיגום מרחוק מתועד מיקום רכב התצפית, ומבוצעת הערכה של מרחק בעל החיים הנצפה מהרכב, כך שגם 

במקרה זה – אין תיעוד המיקום המדוייק של בעל החיים עצמו.

הצבי  בלבד.  בצבאים  התצפיות  של  מרחבי  בניתוח  זו  בעבודה  שימוש  בוצע  אלו,  בעיות  על  חלקי  באופן  להתגבר  מנת  על 
הישראלי, כמין מפתח ומין מטריה של אזור הגלבוע, יכול לייצג הן את מצב בית הגידול עבור היונקים אוכלי העשב, והן את 
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יציבות המערכת האקולוגית )לדוגמא – התרבות טורפים כמו זאבים תתבטא בירידה במספר הצבאים(. זהו אכן מין גדול שקל 
לצפות בו וקל לזהותו )באזור הגלבוע זהו המין היחידי בסוג צבי(, נפוץ למדי אך מעורר את תשומת הלב – ולכן סביר להניח 

שמרבית התצפיות במין זה – יתועדו.

ניתוח הנתונים בוצע בעזרת מודל צפיפות מרחבי משוקלל )Kernel Density Estimator(, עם רדיוס חיפוש של 540 מ׳, הממתן 
צפיפות, בהתאם למספר התצפיות  ערך  בגריד  לכל משבצת  ניתן  זה,  במודל  נתוני התצפית.  הדיוק של  חוסר  את השפעת 
שנמצאות סביבה ברדיוס נתון )בסקר זה, אורך צלע משבצת הוגדר כ-64.8 מ׳(. כל המשבצות שנמצאות בתחום רדיוס החיפוש 
מקבלות ערך יחסי למשבצת המחושבת, לפי פונקציית דעיכה לינארית עם ההתרחקות מהמשבצת המרכזית, עד גבול רדיוס 
החיפוש. כך, כל משבצת הנמצאת ברדיוס שסביב המשבצת המרכזית – מקבלת ערך צפיפות מספרי. בתום חישוב הצפיפויות 
עבור כל משבצות הגריד, מתקבל בכל משבצת ערך ממוצע של הצפיפויות שקיבלה, בכל מחזורי החיפוש שבו היתה המשבצת 

בתחום רדיוס החיפוש.

5.3. תוצאות
בתחומי הסקר מתועדות במאגרי רט״ג 1837 תצפיות בחולייתנים בין השנים 1963-2013 )ממאגר המידע הביולוגי: -1963
2009; מגיליונות האקסל: 1974-2007; ממחשבי כף היד: 2008-2013(. מהסקר הנוכחי נוספו עוד 12 תצפיות )2013(, ומקורס 
העברית  האוניברסיטה  של  הזואולוגיים  באוספים   .)2013( נוספות  תצפיות   11 לרט״ג  הועברו  ת״א  אוני׳  של  פאוניסטיקה 
ואוניברסיטת ת״א מתועדות 182 תצפיות בזוחלים )מהשנים 1952-2013(, ובמאגר המידע של בעז שחם מתועדות 69 תצפיות 
נוספות )1997-2007(. מתוך כלל התצפיות הזואולוגיות, 3 בלבד הן של דגים )של 2 מיני דגים מעין רוויה, תצפיות משנות ה-60׳ 
של המאה ה-20, לאחר איחוז המעיין(, 4 תצפיות בדוחיים, 264 תצפיות בזוחלים, 854 בעופות ו-929 תצפיות ביונקים )ראה 

מפה 20 ונספח ז׳ – ריכוז תצפיות בחולייתנים(.

בניתוח הנתונים המרחבי בעבודה זו בוצע שימוש רק בתצפיות המקריות בצבאים מכל מקורות המידע )241 תצפיות(, מבלי 
להשתמש בתצפיות ששימשו לדיגום מרחוק )357 תצפיות( – שיצרו הטייה חזקה לתצפיות מקרבת מסלול הדיגום )ראה מפה 
21 – השוואה בין ניתוח הנתונים בהסתמך על כל התצפיות, לעומת ניתוח הנתונים בהסתמך על התצפיות המקריות בלבד, 

ללא תצפיות הדיגום מרחוק(.

רזולוציית הנתונים אינה מאפשרת ניתוח מדוייק של הממצאים בחלוקה לטיפוסי צומח, אבל ניתן לומר בסקאלה המרחבית 
הגדולה יותר, שמרבית אוכלוסיית הצבאים מרוכזת בדרום הגלבוע, בעיקר בשטחים העשבוניים, בבתות ובשיחיות הפתוחות, 
אך גם ביערות. בהשוואה בין התפלגות התצפיות בצבאים להתפלגות השטחים בחלוקה לתצורות צומח מפורטות, נמצא הבדל 
χ2 test: χ2(. נראה שהצבאים נמצאו יותר מהצפוי מהתפלגות השטחים בתצורות 

[11]=3.35, p=0.015( מובהק בין ההתפלגויות
הצומח של עשבוניים )בני-קיימא ובני-חלוף( ושיחיות פתוחות, ופחות מהצפוי – ביערות ובבתות )איור 27(. אמנם יש לסייג 
את מסקנות ממצא זה בשל מגבלות ההטיות השונות כפי שפורטו לעיל, אולם גם בעבודות קודמות ממקומות אחרים בארץ 
– נמצא שהצבאים מבכרים את השטחים הפתוחים יותר על פני היערות )סובב מודיעין: פרלברג ודולב, 2007; רמת הנדיב: 

פרלברג, 2011; גבעות מערב השומרון: גל ועמיתיו, 2012(, ולפיכך סביר להניח שגם כאן – הממצא אמיתי.

איור 27: השוואה בין התפלגות התצפיות בצבאים להתפלגות השטח בחלוקה לתצורות צומח מפורטות.
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מפה 19: מסלולי ספירת צבאים שנתית בגלבוע על רקע שמורות טבע )מתוך: סיני ועמיתיו, 2013(.

בעמודים הבאים:
מפה 20: תצפיות זואולוגיות באזור הגלבוע )מקור הנתונים: מאגרי המידע של רט"ג, 1963-2007; מחשבי כף-יד של רט"ג, 2008-2010; סקר נוכחי; קורס 
ואוניברסיטת ת"א; ותצפיות אישיות, בעז שחם(. התצפיות מחולקות לשלוש  זואולוגיים האוניברסיטה העברית  פאוניסטיקה אוני' ת"א, 2013; אוספים 
מפות: תצפיות בזוחלים, דוחיים ודגים )3 גיליונות(; תצפיות בעופות )3 גיליונות(; תצפיות ביונקים )ללא צבאים – שמוצגים במפה נפרדת( )3 גיליונות(. 

לפירוט שמות המינים בכל מס' תצפית במפות, ראה טבלאות נלוות בנספח ח'.









































מפה 21: השוואת ממצאי התצפיות בצבאים במודל צפיפות צבאים מרחבי משוקלל )Kernel Density Estimator( בהכללת כל התצפיות בצבאים )מפה עליונה(, ובהכללת התצפיות המקריות בלבד – מהן 
הושמטו נתוני סקר הצבאים הייעודי בשיטת הדיגום מרחוק )מפה תחתונה(.





פרק ו׳

רצף השטחים הפתוחים
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6.1. רקע
מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות השונות מסביבתן, שנועדה לחבר אזורים מנותקים, גדולים 
דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית, דוגמת שמורות טבע ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית, ומטרתו לאפשר 
מעבר מינים בין השטחים הללו. בישראל, בשל צפיפותה הרבה, המגוון הביולוגי הגבוה, ומגוון שימושי הקרקע האפשריים לכל 
יחידת שטח – יש למסדרונות האקולוגיים חשיבות יתרה. תפיסת שמירת הטבע בישראל עם הקמתה, התבססה על הרצון 
להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות ייחודיות – וכך גובש מערך שמירת הטבע בישראל. בשנות המדינה הראשונות 
היו שמורות הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים, והיו מרוחקות דיין ומוגנות ממפגעים ומטרדים. אך עם השנים גדלה 
האוכלוסייה, ועמה גם השטחים הבנויים והחקלאיים, יחד עם רישות צפוף של מערכות התשתית והתחבורה. כתוצאה מכך, 
נהרסו וצומצמו בתי הגידול הטבעיים ונוצר קיטוע מרחבי שהפך את השמורות ל-׳איים אקולוגיים׳ המנותקים אלה מאלה, 
נוצרו  כך  ונחסמה.  טבעיים שובשה  אזורים  בין  שתנועתן  ומבודדות,  יותר, מפוצלות  קטנות  חיים  בעלי  אוכלוסיות  ונושאים 
תת-אוכלוסיות קטנות ומבודדות, דבר המעלה את ההסתברות להכחדות מקומיות בשל ארבע סיבות: פגיעות מפני הפרעות 
טבעיות קיצוניות )רצף שנות בצורת למשל(; פגיעות מפני הפרעות הנגרמות על ידי האדם )כגון שריפות(; רגישות לתנודות 
הטבעיות הקיימות בדינאמיקה שלהן )גיוס ותמותת פרטים(; ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר, קיימת גם סכנה של 
אפשרות  אין  אם  גם  לפיכך,  סביבתיים.  לשינוים  האוכלוסיה  של  בעמידותה  להפחתה  להביא  שעלולה  הגנטי  במגוון  ירידה 
לשמר שטחים טבעיים נרחבים השומרים על רציפות מרחבית ביניהם, לכל הפחות – יש לשמר מסדרונות אקולוגיים פתוחים 

המחברים בין האזורים הטבעיים המובהקים )קפלן וויטמן, 2011; קפלן ועמיתיו, 2011(.

נטע אדם, חקלאות השטחים  והגנים על בסיס היערות  ידי רשות הטבע  על  ומופו  הוגדרו  בישראל  המסדרונות האקולוגים 
של  רצף  לאפשר  נועדו  אלו  אזורים  טבע.  כשמורות  מוכרזים  שאינם  טבעיים  ושטחים  ומטעים,  שדה  גידולי   – הפתוחים 
שטחים פתוחים המאפשרים תנועת בעלי חיים וזרעי צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים שבשמורות, ובכך תתמוך רשת 
כך שתכניות פיתוח  גופי התכנון,  כלי תכנוני עבור  לייצר  הייתה  המסדרונות האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל. המטרה 
ישמרו ככל הניתן את המרחבים הנכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות 

אלו )שקדי ושדות, 2000(.

ודליל  גדול  טבעי  שטח  בהיותו  הארצי,  המידה  בקנה  חשובה  חוליה  הגלבוע  מהווה  הטבעיים,  הפתוחים  השטחים  ברצף 
אוכלוסייה בגבול הצפוני-מזרחי של גוש הכרמל-רמות מנשה-שומרון, שתחום מצפון על ידי עמק חרוד. עמק חרוד מהווה 
למעשה חייץ בין גוש זה לגליל התחתון המזרחי – גוש השטחים הפתוחים הטבעי שמצפון, לא רק בשל הטופוגרפיה, המסלע 
והקרקע, אלא גם בשל התכסית החקלאית והמבונה. העמק מאופיין בפסיפס של שטחי חקלאות מטיפוסים שונים: שדות, 
מטעים ובריכות דגים, ובנוסף – חוצים אותו שלושה סוגים שונים של תשתיות קוויות: נחל חרוד, כביש עפולה-בית שאן )כביש 
71( שהרחבתו לארבעה נתיבי נסיעה עם מפרדה באמצע – נמצאת בתכנון, והתוואי שהולך ונסלל של רכבת העמק )קפלן 

וויטמן, 2011; קפלן ועמיתיו, 2011(.

בינוניים  קרקעיים  חיים  בעלי  עבור  משמעותי  חייץ   – הפלסטינית  הרשות  לשטחי  ישראל  בין  ההפרדה  גדר  מהווה  מדרום, 
וגדולים, שאינם יכולים לחצותה. המשמעות של חייץ זה מורכבת: מחד, גדר ההפרדה מונעת מציידים פלסטינים את הגישה 
לבעלי החיים שבגלבוע הישראלי, אך מאידך – נפגעת יכולתם של בעלי החיים לעבור בין הגלבוע לשומרון )סקוטלסקי, 2009(. 
מעברי בעלי חיים בגדר שפותחו במיוחד לצורך כך, מצמצמים את הבעיה עבור היונקים הקטנים והבינוניים – עד גודל תן לערך, 

אך עבור היונקים הגדולים דוגמת צבאים, חזירים וצבועים, עדיין מהווה הגדר מחסום בלתי עביר )יפתח סיני, בע״פ(.

שמירה על מסדרון אקולוגי שיוצר חיבור זואוגיאוגרפי בכיוון צפון-דרום עבור בעלי החיים שוכני הקרקע בעלי דגם התפוצה 
הים-תיכוני, חשובה במיוחד עבור המינים של בתי הגידול של בתה עשבונית, בתת-ספר ושיחייה – האופיינים לגליל התחתון 
ולשומרון. כך למשל, משמש אזור זה כבית גידול מיטבי עבור הצבי הישראלי – שאוכלוסיותיו באזור גדולות ויציבות יחסית 
)סקוטלסקי, 2009(. בעבודה שהוכנה עבור רשות הטבע והגנים, הוצע מסדרון מעבר אקולוגי בין הגלבוע לרמת צבאים שבגליל 
דוד,  ניר  יורד אל העמק באזור  זה מתחיל בגלבוע,  התחתון המזרחי, על בסיס השטחים החקלאיים שבעמק חרוד. מסדרון 
וממשיך צפונה עד מורדות רמת צבאים על בסיס נחל נחום וסביבותיו, תוך יצירת מעברי בעלי חיים – עיליים ותחתיים, החוצים 
את תשתיות כביש 71 ומסילת הברזל. במסדרון זה מוצעות דרכי פעולה חקלאיות התומכות במגוון הביולוגי, דוגמת שימוש 
בהדברה ביולוגית, הסרת גידור חוסם או לכל הפחות – החלפתו בגידור ‘ידידותי יותר׳ לחיות הבר, מדיניות אי-פליחה וממשק 
משמר קרקע, גיוון גידולים, עידוד צימוח מינים מקומיים טבעיים בשולי השדות, ושימור גופי המים וסביבותיהם )קפלן וויטמן, 

2011; קפלן ועמיתיו, 2011(.
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6.2. שיטת העבודה
במכון דש״א פותח מודל להערכת רצף שטחים פתוחים )רומם ועמיתיו, 2012(, המייחס משקלים שונים להפרות שונות בהתאם 
למידת ההפרעה שהם יוצרים לפי סוג האלמנט וגודלו, בהשוואה יחסית למידת ההפרעה של עיר )לעיר מיוחס משקל 100(. 
טווח השפעתו של השטח הבנוי על השטח הפתוח תלוי בגודלו, בעוצמת הבינוי )גובה וצפיפות(, באורך הגבולות, בצורתם 
של הגבולות, בתבליט השטח )שיפוע, מיקום וכדומה(, בסוג המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי ובכמותם. טווח השפעתם של 
הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת עבודות העפר )סוללות, קירות חצובים וכדומה(, 
קיומם של מערכת תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום, וכמות התנועה בכביש. מידת רציפותו של השטח הפתוח הוערכה על 
פי המרחק שלו מיישובים, כבישים, מסילת ברזל או שטחים בנויים אחרים. ככל שהמרחק מהשטח הבנוי גדול יותר, הוערך 
השטח הפתוח כאיכותי יותר. נתונים אלו אינם מספיקים על מנת לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי, אלא רק 
להעריך באופן כללי את השפעתם, היות והשפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. בהתאם, 
סווגו תחומי ההשפעה של שטחים מבונים ומתקני תשתית לקבוצות כלליות, על פי הערכה איכותית של מידת השפעתם על 

השטח הפתוח, ושוקללו בהתאם )טבלה 19(.

המודל מנסה להעריך את השפעת התשתיות המרחביות והקוויות על כל תא שטח באזור הסקר, במטרה לתת מענה להערכת 
תפקודים נוספים של שטחים פתוחים שאינה באה במלואה לידי ביטוי בהערכת הערכים האקולוגיים והנופיים. לערכים אלו 

נוספים היבטים מרחביים חשובים אחרים, הכוללים כמה תפקודים:

בחיק . 1 והנופש  בחווית הטיול  והטבעי מהווה מרכיב מרכזי  הנוף הפתוח  רצף  וטיולים(:  נופש  לפעילות  )רקע  תפקוד חברתי 
הטבע.

תפקודים מערכתיים: חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים, שבהם נשמר המרחב הפתוח.. 2
מרחב לתכנון עתידי: אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים אשר יתכן שבדור הנוכחי . 3

אין כלל מודעות אליהם.
תפקוד אקולוגי: לשטח פתוח רציף ישנה חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתי גידול מגוונים, הבנויים על . 4

מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידיים המקושרים ביניהם.
נדירים בצפון הארץ ומרכזה, דבר המקנה להם . 5 תפקוד חזותי: אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח 

חשיבות מיוחדת.

טבלה 19: סוגי ההפרות ומשקלן היחסי לפי מודל רצף השטחים הפתוחים של מכון דש״א )רומם ועמיתיו, 2012(.

משקל יחסיסוג הפרה )פוליגונאלית(

150תעשייה כבדה, בתי זיקוק, תחנת כח גדולה

עיר, אזור תעשיה אזורי, תחנת כח בינונית, חוות מיכלי דלק, מחצבה פעילה, שדה תעופה בינלאומי, נמל, אזור 
מסחר ותעסוקה אזורי, בסיס צבאי בקנ״מ עירוני

100

75ישוב פרברי גדול, בסיס צבאי בקנ״מ פרברי גדול

50ישוב פרברי בינוני, בסיס צבאי בקנ״מ פרברי בינוני, אזור תעשיה מקומי, שדה תעופה אזורי, גדר ההפרדה

30אס״פ אזורי

25ישוב כפרי, בסיס צבאי בקנ״מ כפרי, אזור מסחר ותעסוקה כפרי

15חווה כוללת מגורים

10בית עלמין עירוני, מתקנים צבאיים שאינם מאוישים בקביעות

5בית עלמין כפרי

סוג הפרה )קווית(

100ציר כביש תלת או רב-מסלולי/דו-מסלולי רב-נתיבי/חד-מסלולי רב-נתיבי/״רמפה״ – חיבור למחלפים ולצמתים

75ציר כביש דו-מסלולי דו-נתיבי/מסלול בכביש דו-מסלולי

50/25/10ציר כביש חד-מסלולי דו-נתיבי

25ציר כביש בסלילה/מסילה כפולה

10ציר כביש חד-מסלולי צר/כיכר/מסילה יחידה/גשר
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6.3. תוצאות

6.3.1. רצף השטחים הפתוחים
ניתן לראות כי בתחומי הסקר ישנם שלושה גושים עיקריים של שטחים פתוחים רצופים יחסית, שאינם מופרים על ידי בינוי, 

תשתיות או מתקנים )מפה 22(:

• הגוש הצפוני-מערבי נמצא בחבל תענך, ומורכב ברובו משטחים חקלאיים פתוחים. הוא נקטע ע״י גושי ההתיישבות וכביש 	
חבל תענך )כביש 675(, ומנותק יחסית מהגלבוע עצמו.

• הגוש הגדול והרציף ביותר, נמשך מהיישוב נורית, לאורך שמורות ויערות הגלבוע, עד למחצבת רוויה, שיוצרת קיטוע גדול 	
בשטח, ומותירה צוואר בקבוק צר למעבר בע״ח בין המחצבה לקיבוץ מירב. רצף זה נקטע באמצעו רק ע״י הכביש העולה 

לגלבוע מכיוון ניר דוד ובית אלפא )כביש 6666(.
• הגוש הדרומי ביותר נמצא בין מחצבת רוויה לנחל בזק, שמדרום לו עוברת גדר ההפרדה בין ישראל לרשות הפלסטינית. גוש 	

זה נקטע באמצעו ע״י “דרך נוף גלבוע״ )כביש 667(, שעולה לגלבוע מכביש הבקעה )כביש 90( אל קיבוץ מירב.

6.3.2. מסדרונות אקולוגיים
בבחינת הקישוריות בין הגלבוע לשטחים הסמוכים, ניכר כי הקיטוע המשמעותי ביותר הוא גדר ההפרדה, היוצרת חייץ לכל 
אורך הגלבוע – מדרום וממערב. מזרחה, מהווה האזור שבין שדי תרומות לנחל בזק – מסדרון אקולוגי חשוב, שנקטע רק ע״י 
כביש הבקעה )כביש 90(. יש לקחת זאת בחשבון בתכניות להרחבת הכביש. לכיוון צפון, המסדרון הרחב ביותר נמצא למרגלות 
מתלולי הגלבוע, בין היישוב נורית לחפציבה. בהמשך נקטע מסדרון זה ע״י נחל חרוד )הקוטע את הרצף היבשתי עבור מינים 
שוכני קרקע(, כביש עפולה-בית שאן )כביש 71(, ותוואי רכבת העמק שהולך ונסלל בימים אלו. מסדרון צר ביותר נמצא גם בין 
מסילות לניר דוד, באזור שהוצע ע״י קפלן וויטמן )2011( לשמש כמסדרון אקולוגי בין הגלבוע לרמת צבאים. גם כאן, מייצרת 
מחצבת בית-אלפא קיטוע גדול בשטח, וממזערת את האפקטיביות של מסדרון אקולוגי בין ניר דוד לבית אלפא. לכיוון מערב, 
מתקיים מסדרון אקולוגי צר בין הגלבוע לעמק יזרעאל, בין הישובים נורית לגן-נר, ובהמשך, מתפצל המסדרון לשלוש שלוחות 
צרות: הצפונית – לאורך המדרון הצפוני בין קו פרשת המים לעמק חרוד מצפון לקיבוץ יזרעאל, כאשר כביש חבל תענך )כביש 
675( מקטע את הרצף; המרכזית – בין קיבוץ יזרעאל למושבי גוש יעל, כאשר צומת יזרעאל מהווה צוואר בקבוק עבור שלוחה 
זו; והדרומית – בין מושבי גוש יעל לגן-נר, צנדלה ומגן שאול, בהמשך – בין מושבי גוש חבר למושב רם און, ולבסוף – בין מושבי 

גוש אומן לגדר ההפרדה. כביש הסרגל )כביש 65( – בגבול הסקר, מקטע את הרצף הזה לכיוון המשך עמק יזרעאל.

בהשוואה בין ממצאי המודל למפת המסדרונות האקולוגיים של רט״ג, ישנן כמה אי-התאמות: מפת רט״ג אינה כוללת במערב 
את שטחי חבל תענך החקלאיים – מצפון ומדרום לכביש חבל תענך )כביש 675(, ואת השטח שבין גן-נר וסנדלה למושבי גוש 
יעל. במזרח, מפת רט״ג אינה כוללת את השטח שמערבית למסילות, רשפים ושלוחות, וכן את השטח שבין נחל בזק לשדי 
תרומות. לעומת זאת, מספר שטחים כלולים במפת המסדרונות האקולוגיים של רט״ג, אך המודל מראה כי אינם אפקטיביים: 

אזור גדעונה ונורית, ושטחי המחצבות בית אלפא ורוויה. 

בעמוד הבא:
מפה 22: רצף השטחים הפתוחים בסקר הגלבוע ו-'צווארי בקבוק' אקולוגיים, על רקע מפת המסדרונות האקולוגיים הארצית של רט"ג )רותם ועמיתיו, 

2010(. בשטח שמעבר ל-'קו הירוק' מבוססים ערכי הרצף על ניתוח אורתופוטו בלבד, בלי אימות בשטח.






