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מבוא:
הסקר באזור להב בוצע ע"י יחידת הסקרים ב  2001-2000במימון הקרן הקיימת לישראל,
סקר זה הינו שילוב מאמץ בין גורמים שונים שכל אחד מהם תרם את חלקו המקצועי
להצלחת סקר זה:
יחידת הסקרים ,החברה להגנת הטבע
מרכז יונקים ,החברה להגנת הטבע
מרכז צפרות ,החברה להגנת הטבע
מחלקת תיכנון מחוז דרום ,קרן קיימת לישראל
מחלקת  ,GISחברה להגנת הטבע
מחלקת  ,GISרשות הטבע והגנים
אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

מטרת הסקר:
מטרת הסקר היא לתעד ,לנתח ולהעריך משאבי טבע ,נוף ומורשת האדם באזור להב ולשמש
כלי עזר תכנוני שיאפשר פיתוח בר קיימא באזור רגיש זה .הסקר מתקשר לסקרים נוספים
שנערכו באזור  -סקר לכיש ) ,(1996סקר הכורכרים הדרומיים ) (2001וסקר נחל שקמה
מרכזי )בעבודה( .ייחודו של סקר זה הוא בשילוב של איסוף מידע זואולוגי כחלק אינטגרלי
מתיעוד וניתוח משאבי הטבע באזור.

רקע  -אזור הסקר:
אזור סקר להב נכלל ברובו בהגדרה הביואקלימית והפיטוגיאוגרפית של דרום שפלת
יהודה .הוא מתאפיין בגבעות נמוכות ,מסלע קרטוני ובתת -ספר ים-תיכונית של סירה
קוצנית .אזור הסקר ייחודי באפיונו האקלימי והגיאוגרפי ,שבא לידי ביטוי גם בצומח ובחי.
אזור זה מוגדר מבחינה אקולוגית כ "אקוטון" ) – (ECOTONEאזור מעבר בין אזורי אקלים
או בתי גידול בסקלה רחבה .אזור להב מהווה אזור מעבר בין האזור הים תיכוני לסביבה
המדברית .באקולוגיה המודרנית מיוחסת חשיבות רבה לאזורי האקוטון -הוכח שהם אזורים
בעלי יחוד וחשיבות בפני עצמם ואינם רק שטח מעבר בין אזורים אקולוגיים.
חשוב לציין שאזור להב הוא אזור המעבר העיקרי בין האזור הים תיכוני לאזור המדברי
שנמצא בתחום הקו הירוק .לאור אי הודאות באשר לתכנון השטחים ממזרח לקו הירוק יש
לו חשיבות מיוחדת.
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מבנה הסקר ושיטות העבודה:
העבודה התבצעה בשלושה שלבים )המפורטים גם בתרשים זרימה המופיע להלן(:
שלב א'  -איסוף ואפיון המצאי
נאספו נתונים ותועדו בתחומי טבע ,נוף ומורשת האדם .תהליכים אלה מבוססים על עבודת
שדה בשילוב מידע קיים שנאסף במקומות שונים.
תוצרים:
•

מפת יחידות הנוף.

•

מפת אתרי טבע ,נוף ומורשת האדם.

•

מפת טיפוסי צומח ותכסית.

•

חתכים זואולוגים.

•

ליתולוגית.

שלב ב'  -הערכת משאבי הטבע ,הנוף ומורשת האדם
על בסיס הנתונים שנאספו בוצעה הערכה השוואתית של חשיבותם ומצבם .דרכי ההערכה
בתחומים השונים מפורטות בהמשך .כמו כן התבצע חישוב של רציפות השטח הפתוח
המרוחק מתשתיות של בינוי ,כבישים ומתקנים אחרים.
תוצרים:
•

מפת ערכיות נופית.

•

מפת ערכיות צומח.

•

מפת ערכיות זואולוגית.

•

מפת רצף שטחים פתוחים.

שלב ג'  -שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומי הידע השונים שולבו במפות מסכמות :דגש מיוחד ניתן
לרציפותו של השטח הפתוח וחשיבות תפקודיו.
תוצרים:
•

מפת ערכיות טבע ונוף  -מפה המשלבת הערכות בתחומי משאבי הטבע ודמות הנוף.

•

ערכיות שטחים פתוחים  -מפה המשלבת הערכות בתחומי הטבע ,הנוף ומורשת האדם
עם הערכת רצף השטחים הפתוחים.

ראוי להעמיק את הידע הקיים בתחומים אלה בכל אזור שבו מתבצע תכנון לפעולות פיתוח
כלשהן.
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שיטת העבודה פותחה ביחידות הסקרים במכון דש"א )דמותה של ארץ( ,בהמשך לעבודתו
של איתן גידליזון "הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון שימושי קרקע
בשטחים הפתוחים" ).(1988

גבולות הסקר:
•

בצפון :גבול  ,1967נחל כלך ותל מלחה.

•

במזרח :כביש מספר  60ב"ש-חברון וגבול .1967

•

במערב :כביש מספר  40מצומת להבים עד תל מלחה.

•

בדרום :כביש מספר  31מצומת שוקת עד צומת להבים.
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מבוא לאזור הסקר
שימושי תכסית:

התפלגות שימושי תכסית בשטח סקר להב

יערות קק"ל
20%

מטעים
1%

צומח טבעי
17%

גידולי פלחה
58%

שטח בנוי וחורבות
4%

שטח הסקר הכולל הינו כ 120,000 -דונם .רוב השטח חקלאי – גבעות השפלה הנמוכה,
עמקי הנחלים הרחבים ובקעת יבל מנוצלות לעיבוד חקלאי .יערות נטועים מכסים כחמישית
מהשטח .מרבית השטח הנותר מכוסה צומח טבעי .היישובים באזור מעטים ותופסים חלק
קטן משטח הסקר.
טופוגרפיה:
אזור הסקר מאופיין בגבעות נמוכות ,מוחלקות ,כמעט ללא מצוקים .ההפרש האנכי הוא
בממוצע כ 70 -מטר וגובה הפסגות נע מ 330 -מטר ועד  512מטר .בין הגבעות נמצאים
עמקים רחבים .לכיוון מערב הגבעות הולכות ומתמתנות עד להפרש אנכי ממוצע של כ20-
מטר וגובה פסגות של כ 275 -מטר.
מסלע:
רוב רובו של המסלע הינו קרטוני מתקופת האיאוקן )ראה מפת ליתולוגיה( ,חלקו הדרום
מזרחי של סקר זה שייך לדרום הר חברון ,שמאפיין אותו מסלע גיר ודולומיט מתקופת
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הקנומן והטורון .בואדיות ניתן למצוא קרקעות אלוביאליות .בערוצי הנחלים הגדולים )נחל
שקמה ,נחל כלך( ניתן למצוא בנוסף לאלוביום הגס חלוקי נחל בגודל קטן עד בינוני.
קרקעות:
קרקעות ליתוסול חום וקרקעות גרומוסוליות לסיות הן הקרקעות השולטות באזור )ראה
מפת חבורות קרקע( .עקב מיעוט יחסי במשקעים ,לא נוצרת קרקע רנדזינה באזור זה ,אלא
בשילוב עם ליתוסול או גרומוסול.

10

ליתולוגיה

11

חבורות קרקעות
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אקלים:
מבחינה אקלימית ,השפלה נמצאת באזור ביניים בין הרי יהודה במזרח למישור החוף
במערב .האקלים בלהב מושפע בעיקר מן הרום הטופוגרפי ,מהמיקום לרגלי ההר ומהמרחק
מהים התיכון  -למעלה מ 40-ק"מ .בנוסף לגרדיאנט מזרח מערב ישנו גראדיאנט צפון דרום
אשר בו כמות המשקעים הולכת וקטנה ככל שמדרימים לקו המדבריות .אקלים הקיץ בלהב
נוח יותר מאקלים פנים מישור החוף אך פחות נוח מאקלים אזור ההר .בחודשי הקיץ
טמפרטורת המקסימום היומית הממוצעת היא כ 31.5-מעלות צלסיוס ,ערך הנמוך בכ1-0.5-
מעלות צלסיוס מהטמפרטורה הממוצעת בחלקו המזרחי של מישור החוף וגבוה ב2.5-2-
מעלות צלסיוס מהממוצע בהרי יהודה.
בעונת החורף הטמפרטורה היומית הממוצעת בלהב 12.5-10.5 ,מעלות צלסיוס ,גבוהה בכ-
 2.5מעלות צלסיוס מהטמפרטורה בהרי יהודה ונמוכה בכ 2-מעלות צלסיוס מהטמפרטורה
במזרח מישור החוף .הלחות היחסית בלהב בשעות הצהרים בעונת הקיץ  -כ  ,40% -נמוכה
מזו של מזרח מישור החוף ב 10%-5% -ומזו של רצועת החוף ב .25%-20%-לפיכך עומס
החום מתון יותר .עומס חום שורר במשך  6חודשים ,ממאי ועד אוקטובר ,במשך  11-2שעות
ביממה ,מהן  6-3שעות עומס חום בינוני בחודשים יוני -ספטמבר .להב נמצאת באזור הצחיח
למחצה של ישראל ,המפריד בין האזור הגשום יותר במרכז ובצפון לבין האזור הצחיח של
דרום ישראל ,כמות הגשם השנתית הממוצעת בלהב היא כ 300 -מ"מ .בעונת הקיץ שולטות
במרבית שעות היממה רוחות מהגזרה הצפון -מערבית שמקורן בבריזת הים התיכון בשילוב
אפיק המפרץ הפרסי .בשעות הלילה נחלשות רוחות אלה ושכיחותן פוחתת .אז נושבת גם
רוח דרומית ודרום-מערבית .בחורף ובעונות המעבר מושפע משטר הרוח ממערכות לחץ
משתנות העוברות באזורנו והגורמות לנשיבת רוחות מכוונים שונים.
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ניקוז:
אזור הסקר כולו מתנקז לים התיכון ,עם זאת ניתן לראות שני אגני ניקוז עיקריים:
אגן הניקוז המערבי – מנקז את רוב שטח הסקר .כולל את בקעת יבל הצפונית )כולל חלק
מהר חברון( ,רוב גבעות להב ,גבעות דביר ,השדות החקלאיים של פורה .הנחלים העיקריים
הם:
•

נחל כלך )שמוביל לנחל אדוריים( ויובליו :נחל יבל.

•

נחל שקמה ויובליו :נחל מגדלית.

•

נחל גרר ויובליו :נחל צקלג ,נחל שובל.

אגן הניקוז הדרומי  -נחל חברון מנקז את חלקו המזרחי של הסקר  -בקעת יבל הדרומית,
גבעות להב מזרח ,גבעות סנסנה וקצה בקעת חטיל .יובליו העיקריים הם נחל רימון וסנסנה.
צומח:
חברת הצומח השלטת הינה בתה של סירה קוצנית וצומח נלווה .כיום ניתן לראות אזורים,
כדוגמת שמורת להב ,אשר בהם אחוז כיסוי הסירה הקוצנית כמעט מלא .צמח מלווה
אופייני ,אנדמי לבתת הספר הים תיכונית ,הוא שלהבית קצרת שיניים .צמח זה מלווה את
הסירה הקוצנית וניתן למצוא אותו אך ורק באזורי הספר הים תיכוניים של ישראל.
צמח נוסף המיוחד לבתת הספר באזור ,הוא הקדד הנאה.
ניתן למצוא באזור להב שילוב של צמחי בתה ים-תיכונית עם צמחים ערבתיים ומדבריים.
אזוב מצוי ,קורנית מקורקפת ,געדה מצויה ,חלבלוב מגובשש השייכים לצומח הים תיכוני,
גדלים לצד נואית קוצנית ,בוצין שיחני ושמשון השלחופיות השייכים לצומח הערבתי וקזוח
עקום וגיפסנית ערבית ,מהצומח המדברי.
בחלק הצפון מזרחי של הסקר פזורים שיחי אשחר ארץ ישראלי .זהו שיח קוצני בעל תפוצה
ים תיכונית האופייני לחגורת הספר ,בה הוא יוצר חברות צומח ראשוניות של שיחיית-ספר
המלווה בבני שיח ים-תיכוניים וערבתיים .מאזורים אלה ,כנראה פלש לכל תחומי החבל
הים תיכוני במקומות מופרים ובשטחים מוברים של החורש )שטחים שעובדו בעבר וניטשו(.
ניתן לומר שאזור קו הרוחב של קיבוץ דבירה הינו תחום התפוצה הדרומי העולמי של
האשחר הארץ ישראלי )על אף שנמצאו פרטים בודדים של אשחר ארץ ישראלי מדרום לקו
זה( .מתצפית מצפון ליער דבירה ,ניתן לראות את הגרדיאנט של שיחי האשחר אשר
צפיפותם הולכת ויורדת עד העלמות מוחלטת באזור קיבוץ דבירה .הסיבה לכך היא כנראה
גרדיאנט הגשמים  -כל שינוי בכמות הגשם משמעותי לקיומה או אי קיומה של חברת צומח.
ברוב רובם של העמקים הרחבים ומדרונות הגבעות ניתן למצוא שרידי עיבוד חקלאי -
מניתוח תצלומי אוויר מלפני  1948ניתן לראות שחלקים ניכרים של האזור היו בעיבוד
אינטנסיבי .רעיה משפיעה רבות ביצירת חברת הצומח של האזור .ניתן לראות זאת לפי
ריבוי מיני צומח אשר פיתחו לעצמם מנגנוני הגנה כנגד רעיה ,חלקם ע"י קוצים ואחרים –
בחומרים כימיים )לדוגמא :לשון הפר הסמורה ,קיצנית צפופת עלים ,אזוב מצוי ,עירית
גדולה ואמיך קוצני( .כיום קיימים שני סוגי מרעה באזור הסקר :מרעה כבשים )בעיקר ע"י
בדואים אשר באים לרעות את עדריהם בשדות שנקצרו ובשטח הטבעי( ומרעה בקר .באזור
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הסקר ישנם מעט מינים של צומח עצי טבעי ,המופיעים בכמות מועטה :שיזף מצוי ,אשחר
ארץ ישראלי ,אלה אטלנטית ועוזרר קוצני .מוצאים שרידי בוסתנים ובהם  -חרוב מצוי ,זית
אירופי ושקד מצוי.
חי:
פאונת החי באזור להב הינה עשירה ומגוונת .ניתן למצוא כאן עושר מיני בע"ח בשל
העובדה שאזור להב הינו אזור מעבר בין הפאונה הים תיכונית לפאונה המדברית .בנוסף
לכך ,בית הגידול היחודי של בתת ספר תורם למגוון המינים של יונקים ציפורים זוחלים
וחרקים הקימים באזור להב.
אדם:
אזור להב היה מיושב עוד בתקופות פרה-היסטוריות .ראשית ההתישבות ידועה עוד מלפני
 150000שנים ,בתקופה הפלאוליתית התחתונה .לאורך כמעט כל התקופות הארכיאולוגיות
היה ישוב אדם באזור כאשר הזיקה להתיישבות היתה בשל המצאות דרכים ראשיות )מאזור
ההר לנמלים של משור החוף ולמצרים( וכן בשל הקרקע הטובה לחקלאות הנמצאת
בעמקים.
הממצאים הקיימים כיום הינם בליל של תקופות וסוגי ישוב  -מישובים חקלאיים ועד
לכנסיות ובתי כנסת עתיקים עם פסיפסים .בעת החדשה היה עיקר הישוב ישוב עונתי של
פלאחים שחכרו את הקרקע מהתושבים הבדואים ועיבדו את הקרקע .עיקר הזיקה של
הפלאחים היה לישובי דרום הר חברון .אחרי  1948ועם יסוד מדינת ישראל נמנעה אפשרות
עיבוד הקרקע ע"י תושבי דרום הר חברון ורוב הקרקעות עברו לבעלות המדינה ולקיבוצים
בסביבה .כיום ישנם ארבעה ישובים ,כולם קיבוצים ,בתחום הסקר )להב ,דבירה שומריה
וכרמים( .ישנו ישוב בדואי לא מוכר בחלקו הדרום מזרחי של יער להב – בשולי העיירה
לקיה .כל השדות החקלאיים כיום בתחומי הסקר שייכים לקיבוצים בסביבה .בשל המבנה
הגיאולוגי של האזור אין בו מקורות מים קבועים ולכן המתיישבים לאורך כל ההיסטוריה
היו חייבים לאגור מים לשתיה בעזרת חפירת בורות מים ובארות .בשטח הסקר פזורים מאות
בורות מים אשר רובם סתומים ומוזנחים ,עיקר הבורות נמצאים בשטח החורבות העתיקות.
ניתן למצוא את הבארות בעמקים ובעיקר בערוצי הנחל שם ניתן להגיע למי התהום בחפירה
רדודה יחסית .בתחילת ההתיישבות בשנות החמישים עוד השתמשו במים מהבארות
המקומיות ,עד לבניית מערכת מודרנית של אספקת מים ע"י חברת מקורות .כיום רוב
הבארות סתומות.
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מרשם זרימה של הסקר
מצאי

מפת
אתרים

מפת יחידות
נוף

מיפוי תכסית

מפת צומח

רצף שטחים
פתוחים

הערכה

מפת ערכיות נופית

מפת ערכיות צומח

מפת ערכיות זאולוגית

חיתוך ניתוחי
הערכיות

וזוחלים

ערכיות נופית

מפת ערכיות
משאבי טבע

מפת ערכיות
טבע ונוף

ערכיות
משאבי
טבע

ערכיות טבע ונוף

מפת ערכיות
משולבת:טבע,
נוף רצף
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שכבות
זאולוגיות:
ציפורים
יונקים
זוחלים
פרפרים

ערכי נוף
חלוקה ליחידות נוף:
רקע לחלוקה
הרקע הרעיוני לביצוע סקר זה מתייחס למגוון נופיה של ארץ ישראל כאל ערך שיש לשמור
עליו .לשם כך חולק אזור הסקר ליחידות נוף .לכל יחידה מאפיינים בולטים המייחדים
אותה לעומת יחידות אחרות הגובלות אתה )ראה מפת יחידות נוף( .החלוקה ליחידות נוף
מאפשרת הגדרה ברורה יותר של מגוון הנופים בתחום הסקר ומאפשרת הערכה מדויקת
יותר של תחומים לשימור ולטיפוח .התכונות על פיהן הוגדרו יחידות הנוף הן :
•

פיסיאוגרפיה  -גבהים יחסיים ואמיתיים ,שיפועים ואגני ניקוז.

•

מסלע וקרקע  -המצע הסלעי וקרקעות האזור.

•

צמחיה  -יחידות ותצורות צומח אופייניות,

•

השפעת האדם  -בעבר ובהווה.

•

ייחוד חזותי תרבותי  -תכונה זו מבטאת שילוב של מאפיינים חזותיים ותרבותיים של
השטח ,המשפיעים באופן ניכר על דמותו.

לאחר חלוקת השטח ליחידות נוף התבצעה חלוקת משנה ,מפורטת יותר ,בה הוגדרו בתוך
כל אחת מיחידות הנוף מספר תת יחידות נוף ,אחידות יותר במאפייניהן .חלוקה זו היוותה
בסיס להערכת איכותם הנופית של אזורי הסקר השונים.
הערכת איכותה הנופית של כל אחת מתת-יחידות הנוף התבצעה תוך התייחסות ליחידת
הנוף אליה היא שייכת ולמכלול האזורי הכולל .ההשוואה נעשתה על פי כמה תכונות
עיקריות:
•

גיוון ושונות בנוף  -אמת מידה זו מתייחסת לתכונות החזותיות של מרכיבי הנוף
הטבעיים  :ניגודיות ,מפגש בין מרכיבי נוף שונים ,ייחודיות ,וצבעוניות .ישנה חשיבות
רבה למגע הדרמטי של החוף ויחידות המצוק המתנשאות מעליו.

•

שילוב בנוף של מרכיבים מלאכותיים  -אמת מידה זו מתייחסת למידת פגיעתם של
מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים הטבעיים בנוף )קו רקיע ,קו חוף(
ובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה מבחינת גודל ,צבע וצורה.

•

נדירות  -ככל שתופעת נוף היא נדירה יותר באזור הגיאוגרפי שבו היא שוכנת או בארץ
כך עולה ערכה.

•

נצפות  -ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים כך גדלה משמעותם של
השינויים באופיו החזותי .שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו
למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף .גם אם מספר המטיילים קטן באופן
יחסי למספר הנוסעים בכביש ,ישנה חשיבות למראה שנשקף מהדרך בה הם נוסעים או
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הולכים .מידת הנראות משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה של תת היחידות המוערכת
מכבישים ,מישובים ומשבילי מטיילים.
•

משמעות הסטורית תרבותית  -ישנה חשיבות רבה לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים
דרך חיים בעלת משמעות תרבותית או המקושרים לזכרונות הסטוריים חשובים.
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 .1השפלה הגבוהה :גבעות מורן  -דבירה
תאור כללי
גבעות עגולות עם מדרונות תלולים יחסית לאזור השפלה .הגבעות משתפלות במתינות
לכיוון מערב .הגבעות הולכות ומתגבהות לכיוון דרום ,במקביל לנחיתתם של הרי חברון –
באזור להב גבעות השפלה )מצפה להב( גבוהות יותר מההרים שנמצאים ממזרח להן.
כיסוי הצומח כולל בעיקר בתות שפזורים בהן שיחי אשחר א"י .שיחי האשחר הארץ ישראלי
מתמעטים בגרדיאנט מתון לכיוון דרום עד לאזור מפגש יער דבירה .ביער להב ישנם שיחי
אשחר בודדים.
גבולות
בצפון :גבול סקר צפוני.
במזרח :הקו הירוק ובקעת יבל.
בדרום :הרכס מעל נחל שקמה ,קו דרומי של יער דבירה.
במערב :קו התמתנות המדרונות וחדירת שדות חקלאיים  -ח' מגדיל.
אגני ניקוז
נחל מגדלית ,נחל כלך.
רום
מגובה  440מ' ועד לגובה  300מ' במערב.
מסלע וקרקע
כיסוי נארי משתנה )נמוך יותר במדרונות הדרומיים( מעל קירטון .בנחלים רצועות
אלוביאליות.
טיפוסי צומח ותכסית
בתות עם שיחי אשחר א"י ומגוון גדול של בני שיח פזורים :סירה באחוז כיסוי גבוה או
נמוך ,בלוטה גלונית ומלחית אשונה ,מרוה ריחנית וקיפודן א"י .ישנו יער מחטני צפוף
בשטח של כ -2000דונם .מצפון לו טרסות משוקמות נטועות בעיקר ברחבי עלים .בערוצים
הרחבים  -שדות מוברים.

מקורות מים
חצובים באזור מאות בורות מים .מספר מועט של בארות.
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אתרים מרכזיים
עתיקות :ח' א-זקיק ,ח' מורן ,ח' קנס ,ח' מגדיל ובאר קנס.
יישובים
התישבות בודדים בחות אלה.
תשתית ומפגעים
ישנה רשת דלילה של דרכי עפר במרבית השטח .חלקו הגדול מהווה שטח אש פעיל.
בימים אלו מוקם בסיס צבאי בחלקו המערבי של יער מורן והשדות החקלאיים שממערב
ליער.
ייחוד חזותי תרבותי
חלק משטח פתוח נרחב .העדרם המוחלט כמעט של עצים משאיר תצפית פתוחה משיאי
הגבעות ,גם לכיוון המישורים ממערב וגם לכיוון הרי חברון ממזרח .שטח ללא יישובים,
הפעילות והמפגעים שבו קשורים בעיקר לפעילות הצבא .חשיבות של השטח כחוליה
במרחב של שטחים פתוחים וכצומת בין מסדרונות ארציים של שטחים פתוחים מצפון לדרום
וממזרח למערב )שקדי ושדות.(1999 ,
מינים נדירים
חד שפה תמים ,צללית ים תיכונית ,צפורני חתול עבות ,צפורנית משוננת ,קדד נאה ושום
אשרסון.
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תת יחידות  -הערכה והמלצות:
אפיון

גבעות ח' מגדיל

יער דבירה

יער מורן

נחל כלך

גבעות עגולות עם

יער מחטני גדול

יער מחטני צעיר,

מנקז את צפון

מדרונות תלולים

שיושב בקצה

נמצא בקצה הצפוני

בקעת יבל וצפון

יחסית לאזור

הדרומי של גוש

של יחידת הנוף.

גבעות דבירה .נחל

השפלה .הגבעות

גבעות השפלה

אכזב המאופיין

משתפלות במתינות

הגבוהה ,מעל עמק

בערוץ מרכזי עמוק

לכיוון מערב .כיסוי

נחל שקמה.

בעל קרקעית של

הצומח כולל בעיקר

חלוקי נחל.

בתות שפזורים בהן

מדרונות הנחל

שיחי אשחר א"י.

בעיבוד חקלאי.

שיקולים

"נוף בראשית" –

יער מחטני ,ללא

יער מחטני ,ללא

נחל דומיננטי בנוף,

לקביעת

גבעות עגולות,

גיוון רב מבחינת

גיוון רב מבחינת

מדרונות הנחל

ערכיות

שיפועים תלולים

מיני הנטיעה .עם

מיני הנטיעה .בחלקו

יוצרים עמק בעל

נופית

יחסית לאזור

זאת הוא נטוע

המערבי של היער

קרקע עמוקה

השפלה ,ללא הפרות

בצורה שמדגישה את

נבנה בסיס צבאי

יחסית .בחלקו

פיתוח בולטות.

תוואי השטח .הוא

גדול .בשל היות

המזרחי נבנה בסיס

מהגבעות נשקף נוף

משמש כמסגרת

היער יער צעיר

צבאי גדול .בתוך

רחב גם לכיוון

לגוש גבעות גומר

מגוון מיני הצומח

הנחל צומח ערוצים

מישור החוף במערב

ולעמק הרחב של

הטבעי בו הוא רב

שונה מצומח הספר.

וגם לכיוון הרי

נחל שקמה .היער

יחסית.

חברון במזרח .חלק

נצפה למרחוק .חלק

מרצף פתוח גדול.

מרצף פתוח גדול.

 - 5מרבית.

 - 4גבוהה מאוד.

רמת ערכיות

 - 3גבוהה.

 - 4גבוהה מאוד.

נופית
רגישות

רגישות גבוהה

לפיתוח פיזי

בינונית – אזור נצפה בינונית – אזור נצפה נמוכה – איזור אינו

ביותר – שיפועים

למרחוק ,אבל

למרחוק ,אבל

נצפה ממרחק נמצא

גבוהים יחסית

תשתית היער

תשתית היער

בעמק סגור .ברובו

לאזור ,צומח טבעי

מאפשרת פיתוח

מאפשרת פיתוח

שטח של בסיס

נמוך  -פעולות

תשתית נב"ט ללא

פיתוח שפוצעות את

פגיעה חזותית.

צבאי.

סלעי הקירטון.
המלצות

אזור מיועד לשימור

היער – אזור קולט

היער – אזור קולט

אזור אשר ברובו

תכנוניות

נופי ,ללא פיתוח

קהל עם תשתית

קהל עם תשתית

שטח מחנה צבאי

תשתיות נוספות.

נב"ט מפותחת ,ללא

נב"ט מפותחת ,ללא

ושטחי אמונים של

חריגה מגבול

הצבא.

חריגה מגבול
הנטיעה
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הנטיעה.

הנטיעה.

פתיחת נקודות

פתיחת נקודות

תצפית בשולי היער.

תצפית בשולי היער.

פיתוח אתרים ביער
כדוגמת ח' א-זקיק
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 .2שדות פורה
תאור כללי
אזור מעבר בין השפלה למישור החוף  -שטחים מעובדים שמשולבים בהם שטחי טרשים.
גבולות
בצפון :קו גבול הסקר.
במזרח :קו שטחי הטרשים של השפלה.
בדרום :כביש  ,30להבים – צומת שוקת )גבול סקר דרומי(.
במערב :כביש  ,40באר שבע – קרית גת )גבול סקר מערבי(.
אגני ניקוז
נחל שקמה ונחל גרר עליון.
רום
 180-320מ'.
מסלע וקרקע
קירטון איאוקני ,אלוביום ולס.
טיפוסי צומח ותכסית
שדות מעובדים ,בתות עשבוניות ,חורשות נטועות.
מקורות מים
מעיינות בערוצי הנחלים ,בורות מים ובארות.
אתרים מרכזיים
עתיקות :תל מלחה.
יישובים
דבירה ושני ריכוזי יישוב נוודיים.

תשתית ומפגעים
מטווחים ושטחי אש ,תשתית חקלאית ,מסילת רכבת וכביש דבירה צומת דבירה.
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ייחוד חזותי תרבותי
אזור המעבר בין השפלה הנמוכה למישורי חוף פלשת וחוף הנגב .בשדות הטרשים הפזורים
בתוך האזורים המעובדים פריחה מרשימה באביב וצומח עשיר )אזור מעבר!( .היחידה נצפית
ע"י הנוסעים בין באר שבע למרכז הארץ ויש חשיבות לשימור הנוף הפתוח הנשקף מהכביש
וממסילת הברזל .השתנות נופית עונתית.
מינים נדירים
לא נמצאו.
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תת יחידות  -הערכה והמלצות
שדות פורה
אפיון
שיקולים

נחל שיקמה

גבעות נמוכות ושטוחות שמשולבים

נחל אכזב רחב עם נטיעות של עצים

בהם שדות מעובדים ושטחי טרשים.

מחטניים ואקליפטוסים.

חלק מרצף פתוח גדול ורחב .נוף

בעל יחוד נופי הנצפה מכביש דבירה

לקביעת ערכיות חקלאי בעיקרו – מאפיין את שטח
נופית

וכביש באר שבע תל אביב.

השפלה הנמוכה .אזור המעבר בין
השפלה הנמוכה למישורי חוף פלשת
וחוף הנגב .בשדות הטרשים הפזורים
בתוך האזורים המעובדים פריחה
מרשימה באביב וצומח מגוון )אזור
מעבר!( .היחידה נצפית ע"י הנוסעים
בין באר שבע למרכז הארץ ,יש
חשיבות לשימור הנוף הפתוח הנשקף
מהכביש וממסילת הברזל.

רמת ערכיות

-3גבוהה

 – 4גבוהה מאד.

נופית
רגישות לפיתוח

בינונית – הטופוגרפיה מתונה וניתן

נמוכה – הצומח הגבוה ומיקומו הנמוך

פיזי

להעביר בה תשתיות קוויות .עם זאת

של ערוץ הנחל מאפשר רגישות נמוכה

נופי הצומח הנמוכים לא מאפשרים

יחסית לפיתוח.

בינוי ללא פגיעה ברצף הנופי הפתוח.
המלצות

המשך עיבוד חקלאי אקסטנסיבי.

תכנוניות

שמירה של אפיק הנחל כקו דומיננטי
בנוף.
שילוב של נטיעות עם צומח טבעי
אופייני לאזור ולבית הגידול.
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 .3בקעת יבל
תאור כללי
עמק תלם רחב בין הרי חברון לרכסי השפלה .העמק מעובד ברובו .ציר הבקעה הולך מצפון
לדרום כשהיא מתרחבת בחלקה הצפוני ובחלקה הדרומי ,ביניהם מחבר מסדרון צר יותר.
גבולות
בצפון :גבעת מורן.
במזרח :הכפיפה של הרי חברון.
בדרום :כביש  ,31צומת להבים  -צומת שוקת.
במערב :גבעות להב והשפלה הגבוהה.
אגני ניקוז
נחל רמון )את החלק הדרומי( ,נחל כלך ונחל יבל )את החלק הצפוני(.
רום
החלק הצפוני  400-350 -מ' ,החלק הדרומי  450-410 -מ'.
מסלע וקרקע
הבקעה מכוסה קרקעות אלוביאליות .הגבעות במערב מכוסות בקרום נארי בעובי משתנה.
טיפוסי צומח ותכסית
גידולי שדה תופסים את מרבית שטח הבקעה כמו כן ישנם מעט מטעים וגידולי שלחין.
בשוליה נמצאים שטחי טרשים מכוסים בתה.
מינים נדירים
באזור זה קיימת סימביוזה נדירה בין צמח הכלך ופטריה ,אזנית הכלך )פטריה טובה
למאכל(.
מקורות מים
אין בשטח הבקעה מקורות מים יציבים.

אתרים מרכזיים
עתיקות :ח' רמליה ,ח' רימון וח' דגש נמצאות בשולי הבקעה.
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יישובים
קיבוץ שומריה ,חוות אלה )התישבות בודדים( והתישבות נוודית.
תשתית ומפגעים
במרכז הבקעה עוברים במקביל כביש צר וכביש חדש ורחב )כביש  .(358חוצות אותה גם
דרכי עפר סלולות .ממזרח לבקעה מחצבה פעילה.
ייחוד חזותי ותרבותי
עמק תלם רחב  -מבדיל באופן ברור בין ההר לשפלה .ניגוד חזק בין הנוף המישורי לגבעות
ממזרח ולהרים ממערב .חשוב כמסדרון פתוח מצפון לדרום.
מינים נדירים
לא נמצאו
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תת יחידות  -הערכה והמלצות
אפיון

בקעת יבל – אגן צפוני

בקעת יבל – אגן דרומי

האגן הצפוני של עמק התלם שמפריד

האגן הדרומי של עמק התלם שמפריד

בין הרי חברון .הנוף הוא בעיקרו

בין גבעות סנסנה )השלוחה הדרומית

חקלאי – בקצה הצפוני קיבוץ

מערבית של הרי חברון( לגבעות

שומריה ובדופן הדרום מזרחית

להב .הנוף הוא בעיקרו חקלאי ויוצר

מחצבה גדולה .על חלק ניכר

עמק פתוח בין שני רכסים מיוערים.

מהמדרונות הפונות לבקעה יער נטע

במרכז הבקעה עובר כביש.

אדם .במרכז הבקעה עוברים שני
כבישים.
שיקולים

ניגוד חזק בין הנוף המישורי לגבעות

לקביעת

ממזרח ולהרים ממערב .מספר פגיעות ממזרח ולהרים ממערב ובין הנוף

ניגוד חזק בין הנוף המישורי לגבעות

ערכיות

בנוף סביב הבקעה – המחצבה,

הפתוח בבקעה והגבעות המיוערות

נופית

הכביש שנחצב לכיוון צפון .חלק

סביבתה .חלק מרצף פתוח גדול ,ללא

מרצף פתוח גדול.

הפרות משמעותיות.

 – 4גבוהה מאוד.

 – 4גבוהה מאד.

רמת
ערכיות
נופית
רגישות

בינונית – טופוגרפיה מתונה ,חלק

בינונית – טופוגרפיה מתונה ,חלק

לפיתוח

מרצף פתוח עם הפרות קיימות.

מרצף פתוח גדול.

פיזי
המלצות

שטח שיכול לקלוט פיתוח יישובי

שמירה על המרחב החקלאי בבקעה.

תכנוניות

נוסף.

שטח חקלאי שניתן להעביר בו גם

שמירה על המרחב החקלאי בבקעה.

תשתיות קוויות נוספות.
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 .4נחל שקמה עליון ושמורת להב
תאור כללי
פירצה ברכסי השפלה הגבוהה בין בקעת יבל למישורי הסחף ממערב .המדרונות מכוסים
ברובם בתה בשלטון סירה קוצנית ושלהבית קצרת שיניים.
גבולות
בצפון :קו הרכס מצפון לנחל שקמה בגבול יער דבירה.
במזרח :בקעת יבל.
בדרום :כביש להב דביר.
במערב :קו ח' מגדלית  -פתיחת עמק הנחל.
אגני ניקוז
נחל שקמה ,נחל צקלג.
רום
מ 486 -מ' בשמורת להב עד ל 330-מ' בקצה המערבי של הנחל.
מסלע וקרקע
קירטון איאוקני עם כיסוי נארי על הגבעות .בעמקי הנחלים אדמת סחף.
טיפוסי צומח ותכסית
המדרונות מכוסים ברובם בתה בשלטון סירה קוצנית ושלהבית קצרת שיניים .על גבי
הסלעים המכוסים אדמה שלטת חברת אלקנה סמורה  -קיפודן ,אליה נלווים עכנאי שרוע
ולשון פר סמורה .באביב פריחה מרשימה של גיאופיטים .על המפנים הדרומיים והמזרחיים
צמחים מדבריים :נואית קוצנית ,שמשון השלחופיות ,קזוח עקום ומתנן שעיר .במרכז העמק
שטחי פלחה גדולים .בשולי גבעת געת חוות יענים גדולה.
מינים נדירים
חבלבל זיתני ,חרמשית השדות וקדד נאה.

מקורות מים
בורות מים בחורבות ,בשולי היחידה  -באר צבי ,באר בוסתן ותחנות שאיבה של חברת
מקורות.
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אתרים מרכזיים
עתיקות :ח' ברוד ,ח' זעק ,ח' א-שלנדי וח' מגדלית.
יישובים
אין יישובים בשטח היחידה.
תשתית ומפגעים
תשתית חקלאית :גידולי פלחה וחוות יענים .מספר כבישים ,כולל הכביש למחצבה הגדולה
שממזרח לבקעת יבל.
ייחוד חזותי תרבותי
שמורת הטבע מצוייה באזור ספר ומשלבת בתה ים-תיכונית עם מינים מדבריים .היא
מצטיינת בפריחה עשירה בעונת האביב .ישנו ניגוד חזותי בין הבתות לשטחי היער מעליהן.
הנחל מהווה ציר מעבר בין הר חברון ובקעת יבל למישורי השפלה ממערב.
מינים נדירים
לא נמצאו
תת יחידות  -הערכה והמלצות
נחל שקמה עליון
אפיון

שמורת להב

חורבת זעק

פירצה שיוצר נחל

גבעות קירטוניות,

שקמה ברכסי השפלה

אופיניות לאזור זה .עשיר על פני השטח ומתחתיו.

הגבוהה בין בקעת יבל

בשרידי אדם ופריחת בר.

למישורי הסחף

חורבה עשירה בממצאים
מערכת מסתור ,מבנים
ובוסתן.

ממערב .עמק רחב עם
פעילות חקלאית.
המדרונות מכוסים
ברובם בתה עשבונית.
מצפון ומדרום סוגרים
על העמק שטחי יער
מחטני.
שיקולים

נוף מגוון ,משתנה

צומח אופייני לאזור.

בעל פוטנציאל תיירותי

לקביעת

לאורך עונות השנה.

שטח פתוח היוצר מסדרון

רב .יחודי באופי ובנוף

ערכיות

שמורת הטבע מצטיינת

צפון דרום ומזרח מערב.

נופית

בפריחה עשירה בעונת
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האביב .ישנו ניגוד
חזותי בין הבתות
לשטחי היער
שמעליהן .הנחל מהווה
ציר מעבר בין הר
חברון ובקעת יבל
למישורי השפלה
ממערב.
רמת

 – 3גבוהה.

 – 5גבוהה ביותר

 – 5גבוהה ביותר

ערכיות
נופית
רגישות

בעמק רגישות נמוכה – גבוהה

גבוהה ,יש מקום

לפיתוח

תשתיות קיימות,

לעבודות שימור ושיחזור

פיזי

טופוגרפיה מתונה.

המתאימים לאופי

במדרונות – רגישות

המקום.

גבוהה – שיפוע גדול,
כיסוי צמחי נמוך.
המלצות

בעמק ניתן להעביר

יש חשיבות לשמר שטח

פיתוח אתר למורשת

תכנוניות

תשתיות קוויות

טבעי זה.

אדם .שמירה על רצף

נוספות.

שטח טבעי המקשר בין

שמירה על קוי הרכס

צפון לדרום.

והמדרונות ללא הפרות
נוספות.
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 .5השפלה הגבוהה  -יערות להב.
תאור כללי
גבעות מעוגלות עם מדרונות בשיפוע משתנה .בחלק מהרכס ניכרת מדרגה לכיוון מערב.
עיקר שטח היחידה מיוער .בשולים בתות בשלטון של סירה קוצנית.
גבולות
בצפון :כביש להב-דבירה.
במזרח :בקעת יבל.
בדרום :כביש  ,31צומת להבים – צומת שוקת.
במערב :קו המגע בין הגבעות לאזור השדות המעובדים.
אגני ניקוז
נחל ציקלג ,נחל תלה ,נחל גרר ונחל רימון.
רום
הר להבים מתנשא לגובה  518מ' מעל פני הים .שולי הרכס ממערב מגיעים לגובה  300מ'
מעל פני הים.
מסלע וקרקע
קירטון מכוסה נארי ,רנדזינה מדברית ,מעט אדמות סחף עם כתמי לס בעמקים.
טיפוסי צומח ותכסית
יער מחטני ברובו – חלקות של רחבי עלים .בשוליים בתות ספר בשלטון סירה קוצנית.
מקורות מים
מספר בארות )באר תלה ,באר צקלג ,ביר ג'רלי ,באר רימון )ללא מים( ותמילה( בנוסף ישנם
מספר בורות.
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אתרים מרכזיים
עתיקות :ח' חליף ,ח' רימון וח' אבו חוף.
מוקדי ביקור :מוזאון ג'ו אלון – מוזאון למורשת התרבות הבדואית.
מגדל תצפית ואש בהר להבים – תצפית יפה על האזור וחניון מסודר עם גישה לנכים.
יישובים
קיבוץ להב ,התיישבות בעלת אופי נוודי של בדואים מהסביבה והתיישבות בודדים – חוות
שמש.
תשתית ומפגעים
בשולי השטח חוות הדגמה של שיטות מרעה.
ייחוד חזותי תרבותי
שטח פתוח המהווה חלק מרצף פתוח גדול יותר .אזור מעבר בין הצומח הים תיכוני לצומח
המדברי .תצפיות פתוחות מחוץ לשטחים המיוערים.
מינים נדירים
חלמונית גדולה.
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תת יחידות  -הערכה והמלצות
יערות להב
אפיון

ח' אבו חוף

ח' רימון

גבעות מעוגלות עם מדרונות

חורבה עם ממצאים

חורבה עם ממצאים רבים

בשיפוע משתנה .בחלק

רבים על פני הקרקע

על פני הקרקע

מהרכס ניכרת מדרגה לכיוון

ומתחתיה .כוללת

ומתחתיה.

מערב .חלקים ניכרים משטח

פסיפס ,כנסיה,

כוללת בית כנסת עתיק

היחידה ,בעיקר בצפונה

מערות מגורים ועוד.

מערות ובורות מים.

מיוערים .בשאר השטח בתות
בשלטון של סירה קוצנית.
שיקולים

אזור נשקף למרחוק –

גבעה בולטת מאזור

גבעה בולטת מאזור

לקביעת

הפסגות הגבוהות ביותר של

היער ובעלת יחוד

היער ובעלת יחוד

ערכיות

גבעות השפלה .אזור יער

תיירותי.

תיירותי.

נופית

מפותח על רקע בתות
עשבוניות ,שונות במרקם
וצבע .היער עצמו הומוגני
ולא מגוון .חלק מרצף פתוח
גדול ומתמשך .משולי הרכס
תצפיות פתוחות מערבה
ומזרחה.

רמת

 – 3גבוהה.

 – 5גבוהה ביותר.

 – 5גבוהה ביותר.

ערכיות
נופית
רגישות

בינונית – טופוגרפיה חזקה,

לפיתוח פיזי אבל היער מאפשר פיתוח

גבוהה – חשיבות

גבוהה – חשיבות לשמור

לשמור על הממצאים .על הממצאים.

תשתית נב"ט ללא פגיעה
משמעותית בנוף.
המלצות

טיפוח היער תוך גיוון

שימור היחוד

שימור היחוד

תכנוניות

הנטיעות ,הקטנת הצפיפות

הארכיאולוגי

הארכיאולוגי

ונטיעה של רחבי עלים.
פיתוח תשתית נב"ט בקנ"מ
נרחב.
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 .6גבעות סנסנה
תאור כללי
אזור גבעי נמוך ,קצה דרומי מערבי של שלוחות הר חברון .רוב שטח הגבעות מיוער
בצפיפות ביער מחטני.
גבולות
בצפון :גבול היער  -הקו הירוק.
במזרח ובדרום :בקעת חטיל )גבול סקר מזרחי(.
במערב :בקעת יבל.
אגני ניקוז
נחל רמון ,נחל סנסנה.
רום
הר סנסנה בצפון היחידה מתנשא לגובה  534מ' .שולי היחידה נמצאים בגובה  400מ'.
מסלע וקרקע
סלעי גיר מתקופת הטורון .אדמות סחף ולס בערוצים הרחבים.
טיפוסי צומח ותכסית
מרבית שטח היחידה מכוסה יער נטוע ,ברובו מחטני.
מקורות מים
בורות מים  -אין מקורות מים קבועים בשטח היחידה.
אתרים מרכזיים
עתיקות :גבעת אוגר ושרידי גת.
יישובים
סנסנה – ישוב קהילתי בגבול הצפוני של יחידת הנוף.

תשתית ומפגעים
תשתית יער נטוע  -דרכי עפר ,כביש סלול לישוב סנסנה.
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ייחוד חזותי ותרבותי
ישנו ניגוד חזק בין הגבעות המיוערות ולבין ההרים החשופים מעליהן והבקעות סביבן.
מינים נדירים
לא נמצאו.
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תת יחידות  -הערכה והמלצות
גבעות סנסנה
אפיון

אזור גבעי נמוך ,קצה דרומי מערבי של שלוחות הר חברון .רוב שטח הגבעות
מיוער בצפיפות ביער מחטני.

שיקולים

אזור יער מפותח על רקע בתות עשבוניות ושטחים חקלאיים ,שונים במרקם

לקביעת

וצבע .ישנו ניגוד חזק בין הגבעות המיוערות ולבין ההרים החשופים מעליהן

ערכיות

והבקעות סביבן .היער עצמו הומוגני ולא מגוון .חלק מרצף פתוח גדול

נופית

ומתמשך .משולי הרכס תצפיות פתוחות מערבה ומזרחה.

רמת

 – 4גבוהה מאד.

ערכיות
נופית
רגישות

בינונית – היער מאפשר פיתוח תשתית נב"ט ללא פגיעה משמעותית בנוף .חלק

לפיתוח

מרצף פתוח ללא הפרות משמעותיות.

פיזי
המלצות

טיפוח היער תוך גיוון הנטיעות ,כולל הקטנת הצפיפות ונטיעה של רחבי עלים.

תכנוניות

פיתוח תשתית נב"ט.
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 .7צפון בקעת חטיל

תאור כללי
בקעה רדודה ,בעלת מספר אוהלי בדואים ושדות חקלאיים .רעיית יתר בכל שטחה בקעה.
זהו חלקו הצפוני של בקעה גדולה המתחברת לבקעת באר שבע.
גבולות
בצפון :כביש סנסנה מיתר -הקו הירוק.
במזרח :כביש  ,60באר שבע-חברון.
במערב :יער סנסנה.
בדרום :כביש  ,31להבים-צומת שוקת.
אגני ניקוז
נחל חברון ,נחל סנסנה ונחל רימון.
רום
פסגות בגובה של עד  422מטר.
מסלע וקרקע
סלעי גיר מתקופת הטורון .אדמות סחף ולס בערוצים הרחבים.
טיפוסי צומח ותכסית
צומח מדברי אופייני לבקעת באר שבע וצומח ים תיכוני לחץ רעיה חזק על פני כל השטח.
מקורות מים
בורות מים  -אין מקורות מים קבועים בשטח היחידה.
אתרים מרכזיים
עתיקות :ח' סנסנה ותל רוש.
יישובים
קיבוץ כרמים והתיישבות בעלת אופי נוודי של בדואים מהסביבה.
תשתית ומפגעים
דרכי עפר רבות חוצות את השטח .רעיה אינטנסיבית פגעה קשה בצומח הטבעי של האזור.
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ייחוד חזותי ותרבותי
אזור זה מהווה אזור גיאופוליטי שונה משאר אזור להב .האזור בעל שייכות לבקעת באר
שבע ונמצא בקו המפגש בין הר חברון ובקעת באר שבע.
מינים נדירים
לא נמצאו
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תת יחידות  -הערכה והמלצות
צפון בקעת חטיל
אפיון

בקעה רחבה המקשרת בין הר חברון לבקעת באר שבע.

שיקולים

בקעה רחבה ופתוחה נשקפת משטח גדול .חלק מרצף פתוח גדול ומתמשך.

לקביעת
ערכיות
נופית
רמת

 – 3גבוהה.

ערכיות
נופית
רגישות

בינונית -שטח פתוח הנצפה מרחוק ולכן רגיש לכל פיתוח שיעשה .עם זאת

לפיתוח

אופיו המישורי מאפשר קליטת פיתוח מתון בלי שבירה של קווי הנוף.

פיזי
המלצות

שמירה על פסיפס של שימושי הקרקע  -שילוב של שטחים חקלאיים על רקע

תכנוניות

היער עם ישוב דליל.

40

מפת יחידות נוף
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מורשת אדם
אתרי טבע ,נוף ומורשת האדם
רקע
המידע המובא בתחום זה מבוסס על איסוף מידע קיים ,ללא סקר שדה ייעודי .ברצוננו
להודות לנמרוד נגב ,מרשות העתיקות ,על עזרתו הרבה.
אזור הסקר נמצא מבחינה גיאוגרפית/גיאולוגית בשטח השפלה הדרומית אולם הימצאותו
הקרובה לאזור ההר ולדרכים בינלאומיות השפיע רבות על ההתיישבות לאורך ההיסטוריה.
ראשית הממצאים של התיישבות אדם באזור להב היא מהתקופה הפלאוליתית התחתונה
)מלפני כ  1,000,000ועד  100,000שנה לפני זמנינו( כאשר נמצאו מספר אתרים עם כלי צור
מהתרבות האשלית ,בתקופה זו עיקר עושר הממצאים הוא מהר חברון ונראה שאזור להב
היה בשוליים .חשוב לציין שבתקופות אלו האקלים ועולם החי היה שונה בתכלית מהמצוי
כיום ,בפלאולית התיכון ) 40,000 – 100,000שנה לפני זמנינו( נמצאו שרידי חיות כדוגמת
פרא ,אנטילופה גדולה ויען .מענין הוא שבתקופה שאחרי )הפלאולית העליון-40,000 ,
 15,000שנה לפני זמנינו( אין ממצאים בכל אזור דרום השפלה ומהתקופה שאחרי ישנם
ממצאים רק מחלקה המאוחר )אפי פלאולית מאוחר  8,300-12,000לפני הספירה( בתקופה זו
ישנו עושר יחסי של אתרים באזור הסקר אשר רובם מתרכזים בחלקו הדרומי מזרחי ,להב
ויער כרמים .דוגמא לכך הם אתרים כדוגמת "להבים " ,"1להבים  "2ו"סנסנה  ."1בתקופה
הנאוליתית ) (4,000-8,300נמצאו מעט מאוד אתרים שאחד מהם הוא "להבים  "5ליד עין
רימון .התקופה הכלקוליתי היתה תור זהב לאזור כולו ונראה שכל דרום השפלה היה
מיושב בצפיפות יחסית .נראה שאזור זה ,בניגוד לפלאוליתית התחתונה ,היה גרעין
ההתישבות ואילו הר חברון היווה את השוליים .אתרים חשובים מתקופה זו באזור הסקר
הם :תל חליף )מהאתרים המרכזיים בכל האזור ונמצא מיושב מתקופה זו ועד לתקופה
הע'תמנית( ,חורבת זעק וחורבת אבו חף .התיישבות זו באה לסופה כנראה בנסיבות טרגיות
כפי שמעיד הממצא של הרס ואפר .בברונזה יש איכלוס דליל של האזור אשר משתנה
מתקופת הברזל ועד לתקופה הע'תמנית .המענין הוא ממצא מערות המסתור אשר מהוות
מקור משיכה תיירותי ,מערות מסתור נמצאו במספר אתרים כדוגמת :חורבת מורן ,חורבת א-
זקיק וחורבת זעק ,חשוב לציין שלא מתחייב שהם מאותו התארוך .ישנם איזכורים
היסטוריים של ישובים באזור הסקר כדוגמת חורבת רימון )חירבת א-רממין( וחורבת
חוו'ילפה )תלה( אותם מזכיר אבסביוס באונומסטיקון .כיום באזור הסקר ישנם מספר אתרים
הבולטים על פני השטח ובהשקעה מועטה יחסית ניתן להפכם לאטרקציה תיירותית ,תל
חליף ,חורבת רימון ,חורבת אבו חף ,חורבת מגדיל ,חורבת זעק ,חורבת א-זקיק ,חורבת מורן
וחורבת סנסנה .נופך מעניין נוסף של מורשת אדם בעידן המודרני הינו מערות המגורים אשר
היו בשימוש עד למלחמת העצמאות.

42

רשימת אתרים בסקר להב:
מיספור האתרים תואם את מספרם במפת "אתרי טבע ונוף" שבדוח זה .בסקר זה לא בוצע
רישום ותיעוד אתרים סיסטמטי ,אולם אתר מעניין שנמצא תוך כדי דיגום בסקר נרשם.
ברצונינו להודות לברוריה גל ,דודיק שושני ואבי נבון מקיבוץ להב על המידע הרב שתרמו
בתחום זה.
נ.צ.
מספור נ.צ.
רוחב
אורך
אתר
594463 190456
1

סוג האתר שם האתר תאור האתר

2
3

594388 189598
588370 187055

תצפית
באר

4

589124 187448

באר

באר אל-
בירה
ללא שם
באר
בוסתן
באר ברוד

באר

5
6

586965 184535
593056 186920

באר
באר

באר ג'רלי
באר קנס

7
8

591657 187367
588782 186077

באר
באר

באר צבי
באר
ציקלג

9

588000 185010

באר

באר תילה

10

587962 185105

באר

11

587299 184217

באר

באר תילה
עתיקה
ללא שם

12
13
14

594329 188264
592331 184472
586360 184494

באר
באר
באר

ללא שם
ללא שם
עין רימון

15

592500 183400

בור

ללא שם

16
17
18
19
20
21

592660 185253
592308 184465
586530 187060
591040 180811
594344 185592
588877 187663

בור
באר
בור
בור
גדר
גת

ללא שם
ללא שם
ללא שם
ללא שם
ללא שם
ללא שם

22

593940 188167

גת

ללא שם

23

582502 189419

חורבה

24

593441 187006

חורבה

25

587540 184973

חורבה

26

589149 187511

חורבה

27

594007 189461

חורבה

28

588394 186073

חורבה

באר ברמת שימור טובה משמשת את תושבי האזור
תצפית יפה לכל הסביבה
במצב שימור טוב מכיל מים ,היה מקור המים העיקרי של
קיבוץ להב בראשית דרכו .בנויה מבטון בחלקה העליון.
חלקו העליון בנוי מאבנים .האבנים העליונות יש חריצי
שאיבה .בחלק התחתון קשתות מאבן ואחריהן חציבה לעומק
הבאר באופן אנכי .עומק של כ 7מטר.
אין בבאר מים סתום בעומק של כ  8מטר.
באר שמורה היטב .עומקה כ  18מטר .בנויה חלוקי גיר
גדולים .יש סימני חבלים.
באר מים
בעבר נקראה באר חוואלפה .היתה חשובה בשלביה
הראשונים של קיבוץ להב .משופץ עם בטון שכתוב עליו
 7/12/1953כיום ללא מים
באר בעומק של כ  2מטר .סתום בסחף .קירות הבאר בנוי
מאבנים.
באר ע"י באר תילה נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות מהתקופה
הכלקוליתית .כיום נשארו רק  4שורות אבנים.
לא מופיע במפה ,כיום הינו מצבור של קנה לא ניתן לראות
את הבאר עצמה.
במצב שימור טוב יש שוקת מאבן ע"י.
באר בנויה ללא סימנים חיצוניים .ללא מים.
באר ללא מים כיום ,נקרא בעבר ביר רוחלה .באר משופץ
בבטון ושקתות.
בור מים מטוייח .קוטר של כ  4מטר .עומק של כ  3.5מטר.
הרוס בחלקו .לידו ערמת שפוכת מהחפירה.
בור מים ממערב לחורבת מגדלית
מסומן במפת סימון שבילים כבור מים.
בור עם מים ע"י חורבת רימון
מסומן במפה כבאר
גדר אבנים עם מה שנראה כמגדלים ביניהם
גת בעלת משטח דריכה ובור איסוף .משטח דריכה של  1על 1
מטר .בור איסוף בקוטר של כחצי מטר.
גת בעלת משטח דריכה וספלולים נראה שיש גם משטח איסוף
.
מעט ממצאים על פני השטח .עשיר במערות .תצפית יפה על
בקעת חטיל.
חורבה עם מערכת מסתור

חורבת
אוגר
חורבת א-
זקיק
חורבה המכילה מספר כנסיות
חורבת
אבו חף
חורבת
חורבה עם מעט שרידי קירות ,על פני הקרקע שרידי עמודים
ברוד
עגולים ,מערה בחלק המערבי ,מהחורבה תצפית יפה לגבעות
שמצפון.
חורבת
תצפית יפה לאזור הצפוני של הסקר .
דגש
חורבה נראים מעט שרידים על פני הקרקע
חורבת
ל
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חליף
חורבת
טבחין

29

591926 184498

חורבה

30

592650 184990

חורבה

חורבת
מגדיל

31

591238 185070

חורבה

32
33

596786 178761
594026 188226

חורבה
חורבה

34

583745 190612

חורבה

35

592770 186582

חורבה

36

587977 187621

חורבה

37

591808 181535

חורבה

חורבת
מגדלית
תל מלחה
חורבת
מורן
חורבת
סנסנה
חורבת
קנס
חורבת
תילה
ללא שם

38
39

590300 188300
589612 185657

חורבה
חורבה

40
41
42

583496 192529
581700 188902
586730 187193

חורבה
חורבה
חורבה

93

591408 187532

חורבה

43
44
45
46

591564 186402
587650 184650
589179 187464
592662 186432

מבנה
מערה
מערה
מערה

47

594556 185190

מערה

48

594578 185233

מערה

49

589186 186124

מערה

50
51
52
53
54
55
56
57

587726 184655
587728 184716
587757 184741
586745 187153
586814 187177
586850 187225
592779 186737
582533 188647

מערה
מערה
מערה
מערה
מערה
מערה
מערה
מערה

58

588517 187767

מערה

59

592397 181006

פסיפס

60
61
62
63

583501 192530
587529 184981
591182 187521
595085 186093

פסיפס
פסיפס
צומח
צומח

חצר מוקפת גדר אבנים ומערה בתוך החצר .בתוך המערה יש
אבן הנראית כמשקולת של בית בד .מחוץ לחצר בין האטדים
יש בור מים.
כמעט ואין שרידים על קרקעיים ,רוב השרידים הם גדרות אבן
ומערות ישנם מספר קמרונות יפות בפתחי מערות .יתכן
וקיימים שרידי מנזר באתר.
חפורה בחלקה תצפית יפה על האזור
תל גדול ומרכזי בסביבה
חורבה גדולה ,ברובה בנויה מחצר אבנים ומערה .יש בה
שרידים עתיקים ומערכת מסתור.
חורבה מרכזית באזור
שרידי חורבה ,כ  4מערות רועים בנארי שרידי גדרות.
נמצא בתוך תחומי קיבוץ להב

שריד מבנה קטן 4מטר על 4מטר .המבנה קבור ברובו ובעל
תיקרה כיפתית .נראה ששימש כבור מים או מאגורה.
ללא שם מבנה הרוס ברובו ,רק הבסיס השתמר.
חורבת א -שרידי כפר ,הרוס לחלוטין ,ניתן להבחין בקוי קירות ושרידי
שלנדי
בורות .מתצ"א מ 1945המקום נראה נטוש.
ללא שם שרידי פסיפס בשרידי בית כנסת ,נמצא בתוך יער של קק"ל
תל רוש מיושב ע"י בדואים
חורבה המכילה בית כנסת עתיק
חורבת
רימון
חורבת
חורבה המכילה שרידי מבנים ,בורות ומכילת מסתור.
זעק
ללא שם מבנה הרוס ברובו ,רק הבסיס השתמר.
ללא שם רצף של  3מערות ברובן חצובות.
ללא שם מערה קטנה לא נראית בעלת עניין
ללא שם מערה בגודל  15על  20מטר .נראה שהיא חצובה בנארי ,ישנן
שרידי כיפות המסה.
ללא שם מערה בנארי ,צורתה מעוגלת .חלק מהתיקרה נפל ,נראה
שנעסה ניסיון לחפירת שוד בתוך המערה .גודלה כ  2על 4
מטר.
ללא שם מערה בנארי ,יש גדרות אבנים מעליה .נראית שהיא בשימוש
של דואים .גודלה כ  3על  6מטר.
ללא שם מערה בנארי שהיתמוטטה ברובה .נשאר כ  2מטר עומק וכ 15
מטר אורך.
ללא שם מערת מגורים
ללא שם מערת מגורים
ללא שם מערת מגורים
ללא שם מערת מגורים
ללא שם מערת מגורים
ללא שם מערת מגורים
ללא שם מערה הנמצאת ממול לחורבת קנס ממזרח לדרך העפר
ללא שם מערה בעלת פתח קמרון בנוי נראה שהיתה חצר חצובה .גודל
המערה כ  4מטר על  15מטר
מערה בגודל של  10על  15מטר עם חדר נוסף .נראה שזו
מערת
מערת צניר בנארי .דקל צומח בכניסה .גדר אבן יוצרת טרסה
הדקל
לפני הפתח .ישנה התמוטטות באזור הכניסה.
ללא שם שרידי פסיפס על דרך עפר שנהרס עם הזמן נמצא במכלול של
חורבה
ללא שם פסיפס חשוף על פני הקרקע.
ללא שם פסיפס בתוך אחת הכנסיות באתר
אירוס
פריחה של אירוס א"י ודודאים
עץ קטן של אלה אטלנטית
אלה
אטלנטית
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92

ריכוז אלות אטלנטיות במדרון

 594913 186918צומח אלה
אטלנטית
עץ אלה אטלנטית גדול בנחל כלך
 594386 186830צומח אלה
אטלנטית
 590356 187543צומח אקליפטוס חורשה של אקליפטוסים ,נראה שרובם מצהיבים והולכים
למות .גובה העצים כ  6מטר
 589516 187412צומח דבורניות ריכוז של דבורניות )לא זוההו בגלל שבשלב זה יש רק עלים
 592208 186621צומח דבורניות בשטח של כ  100מטרים רבועים כתמים רבים של דבורניות
וכן צבעונים וכלניות
 592130 186509צומח דבורניות פריחה צפופה של צבעונים ודבורנית דינסמור ודבורנית
הקטיפה כלניות ראה חתך יער מספר 4
 593416 186899צומח דבורניות ריכוז של דבורניות דינסמור כ 7-פרטים בקבוצה ונראו נוספים
פזורים בסביבה
 593210 187027צומח דבורנית כתם פריחה של דבורנית דינסמור .מופיע בסימון שבילים .כ-
 15פרטים ב 4-מ"ר ונוספים פזורים מסביב .יש גם פריחה של
כלנית
 587560 184360צומח חלמונית מספר כתמים של חלמוניות גדולות  .כ 150-כתמים גודל
האזור כ 2-דונאם.
 589674 186392צומח כלניות
פריחת כלניות צפופה ,דליל יחסית בפריחה אחרת .נמשך
בתוך העמק ,בכתמים מפוזרים.
פריחה צפופה של כלניות
 590050 186100צומח כלניות
מספר כתמי פריחה של כלניות ,על כתף ובמעלה הואדי,
 589302 185572צומח כלניות
בנוסף לכלניות פורחים שמשון שלפוחיות ,עירית גדולה
וטוריים מצויים.
פריחה של סחלב פרפרני .כ 20-פרטים על כ 4-מ"ר .בנוסף
 592501 187080צומח סחלב
פרפרני
פריחה של כלניות.
מקבץ של כ 6-סחלב פרפרני יש פרטים בודדים בכל המדרון
 592605 186458צומח סחלב
פרפרני
 592807 186541צומח סחלב
כתם של כ 10-פרטים של סחלב פרפרני ודבורנית הקטיפה
כעשרה מטר ממזרח כתם נוסף
פרפרני
סחלב פרפרני מקבץ של כ 10-פרטים בנוסף ישנה פריחה של
 592570 186410צומח סחלב
שמשון שלחופיות ,מקור חסידה ,כלניות וכחוון
פרפרני
 593691 187138צומח סחלב
כ 40-פרטים של דבורנית דינסמור וכ 30-פרטים של סחלב
פרפרני בנוסף פריחה של כלניות  ,נץ חלב וזהבנית
פרפרני
עץ עוזרר
 594562 186631צומח עזרר
 586851 189372צומח עץ חרוב חרוב גדול
 589604 185973צומח פריחה של פריחה צפופה של טוריים מצויים ובן שלח ספרדי ,יוצר כתם
טוריים
צפוף בצבע לבן.
ריכוז צבעונים
 591564 186402צומח צבעוני
כתם פריחה של צבעונים
 594080 184150צומח צבעוני
עץ שיזף בגובה  6מטר קוטר  8מטר .מרשים בעלותו הירוקה
 589226 186181צומח שיזף
כנגד הסביבה הצהובה )בעונת הקיץ(.
 595317 182695צומח שיזף
עץ שיזף גדול גובהו כ 12-מטר קוטרו כ 8-מטר.
עץ שיזף גדול
 594434 185718צומח שיזף
מסומן במפת סימון שבילים כעץ שיטה .זהו עץ שיטה
 583283 187934צומח שיטה
אוסטרלית אוסטרלית גובה כ 9-מטר קוטר כ 7-מטר.
 587687 184541קולמבריו קולמבריו קולמבריום בצורת מגדל
ם
ם של
חורבת
אבו חף
 590300 188300תצפית ללא שם תצפית יפה ל אזור ההר ממזרח ,הבתות של שמורת להב
מדרום
 588860 187472תצפית ללא שם תצפית יפה לכיוון צפון ,מערב ומזרח .לכיוון מערב גבעת
געת מסתירה חלק מהנוף.

בסקר האתרים שולבו נקודות אטרקציה של צומח מתוך מחשבה של אטרקטיביות לקהל
המטיילים באזור .להלן מועדי הפריחה של הצומח:
45

כלנית מצויה :ינואר-מרס
דבורנית הקטיפה :ינואר-אפריל.
דבורנית דינסמור :ינואר-אפריל.
סחלב פרפרני :פברואר-אפריל.
אירוס ארץ ישראלי :ינואר-מרס.
צבעוני ההרים :מרס-אפריל.
חלמונית גדולה :אוקטובר-דצמבר.
דודא רפואי :דצמבר-מרס.
טוריים מצויים :סוף ינואר-מרס.
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מפת אתרים ומורשת האדם

47

ערכיות נופית
השיטה להגדרת ערכיות נופית
לאחר הגדרת יחידות הנוף חולקה כל יחידה ליחידות משנה קטנות יותר שבהן רמת
ההומוגניות של מרכיבי הנוף גבוהה יותר .הגדרת הערכיות הנופית נערכה לתת יחידות
אלה שהוגדרו בתוך יחידות הנוף.
יש לציין שעקב מורכבותו הנופית של האזור לא גובשה שיטה מתמטית ולא נערך שקלול
יחסי של הקריטריונים .ההערכה הייתה על בסיס איכותי ולפיכך הקריטריונים מוגדרים
ברובם באופן כזה  -בשורת תארים כגון :עצמה ,מגוון ,דרמטיות וכד'.

קריטריונים להערכת יחידות הנוף
עצמה ,רצף וגודל  -ערך גבוה לנוף פתוח הנפרש על שטח רחב ,ללא הפרות משמעותיות.
מגוון ועושר חזותי  -ערך גבוה לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים) ,בעיקר תבליט
ותכסית( תוך שהם משתלבים זה בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה.
בולטות ונוכחות  -ערך גבוה לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים ,עמקי נחלים ,פסגות
וכד'.
"דרמטיות"  -ערך גבוה לשטח שמופיעה בו ההנגדה בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש:
יער ובתה ,שטחים חקלאיים בתוך צומח טבעי וכד'.
"ראשוניות"  -ערך גבוה לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות .אמת
מידה זו מתייחסת גם למידת פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים
הטבעיים בנוף )קו רקיע לדוגמה( ובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה מבחינת גודל ,צבע
וצורה .כך לדוגמה יכול ישוב כפרי להשתלב בסביבתו אם נוף הבתים והצומח משתלב
בצורה הרמונית עם הסביבה .לעומת זאת מחצבה גדולה שמשאירה שטח בולט חשוף
מצמחייה ופוגעת בקוי הרקיע מהווה בדרך כלל הפרה בולטת הפוגעת בערכיות היחידה.
ייצוג אזורי טבעי ותרבותי  -ערך גבוה לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני לאזור
המעבר למדבר .ישנה חשיבות רבה גם לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים
בעלת משמעות תרבותית או המקושרים לזכרונות הסטוריים חשובים .לדוגמה :הבארות
בעמקי הנחלים משמרות את זכרון אבותינו הרועים שבאו עם צאנם לשתות מים.
ייחודיות בנוף הארץ  -ערך גבוה לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ כגון :עמק
או בקעה רחבים בין הרים ,שטח בתה נרחב וכיוצ"ב.
פוטנציאל שיקום והתחדשות  -ערכו של שטח יכול לעלות אם מזהים בו אלמנטים שיאפשרו
בעתיד הנראה לעין שיקום של הפרות המורידות את ערכו היום.
נצפות  -ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים כך גדלה משמעותם של
השינויים באופיו החזותי .שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו
למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף .מידת הנראות משוקללת לכן מתוך
הערכת החשיפה של תת היחידה המוערכת מכבישים ,מישובים ומשבילי מטיילים .חשוב גם
הנוף הנשקף מהיחידה עצמה וישנה לכן התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות הנמצאות
בשטח היחידה.
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מפת ערכיות נופית
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משאבי טבע
שיטה לאיפיון צומח
שיטות
סקר הצומח בוצע ע"י חלוקה של האזור הטבעי ליחידות צומח שהוגדרו כאזור בו מגוון
ושפע מיני הצומח דומים .עקב אי יכולת לדגום את כל אזור הסקר ,נדגמו יחידות צומח
אופייניות בלבד ,בעזרת בחירת ריבוע  10מטר על  10מטר באקראי בתוך היחידה ורישום
אחוזי כיסוי צומח ומיני צומח בתוך אותו הריבוע.
סקר צומח בתוך יער בוצע ע"י בחירת ריבועים אקראיים של  10מטר על  10מטר ורישום
כיסוי צומח כיסוי יער וכו' .כל ריבוע בוצע בחלקת יער שונה.
הגדרת טיפוסי הצומח בוצע ע"י איחוד נתוני סקר הצומח וסיור מיוחד שבו נבדקו
הפוליגונים השונים.
הגדרות:
צמח שליט – צמח אשר נפוץ בכל תחום הפוליגון ואשר בחישוב אחוזי כיסוי הינו מבעלי
אחוז הכיסוי הגבוהים ביותר.
צמח נילווה – צמח שאינו שליט אך מופיע ברוב הפוליגונים .צמח שהופעתו מעידה על
יחוד מסויים של בית הגידול.
טיפוס צומח – מרחב פוליגוניאלי שמאופיין ע"י יחוד גיאוגרפי ובוטני מתואר ע"י מינים
שליטים ומינים נלווים.

תאור טיפוסי צומח בסקר להב:
שטח סקר להב חולק לששה טיפוסי צומח אשר מאפיינים את אזור הסקר:
•

בתת ספר של סירה קוצנית ושלהבית קצרת שיניים.

•

בתת ספר של סירה קוצנית ,שלהבית קצרת שיניים ואשחר א”י.

•

צומח עשבוני של עירית גדולה ועכובית הגלגל.

•

צומח עשבוני של שומר פשוט.

•

בתה של סירה קוצנית ושיבולת שועל.

•

בתה של מרווה ריחנית וקיפודן בלאנש.

שטחים נטועים – מחטניים ורחבי עלים
שטחים חקלאיים – מטעים ופלחה.
יישובים.
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עקב המרחק בין היחידות והיות האזור בגראדיאנט סביבתי תלול הוחלט לחלק את טיפוסי
הצומח גם בהתאם למיקום הגיאוגרפי )לדוגמא :גבעות טבעיות חולקו לבתת ספר של סירה
קוצנית ושלהבית קצרת שיניים ובתת ספר של סירה קוצנית ,שלהבית קצרת שיניים ואשחר
א”י(.
בתת ספר של סירה קוצנית ושלהבית קצרת שיניים:
מספר דיגומי צומח שנעשו בטיפוס הצומח9 :
יחידת צומח שנעשה בהן חתך צומח1,2,9,11,12,13,21,22,40 :
מספר יחידות צומח בכלל הסקר השייכות לטיפוס צומח זה34 :
יחידת צומח אופיינית לטיפוס40 :
שטח כולל של טיפוס הצומח 6856 :דונם.
אחוז מכלל השטח הטבעי32% :
גובה טופוגרפי ממוצע מעל לפני הים 477 :מטר.
תאור טיפוס הצומח:
מינים שולטים  -סירה קוצנית ,חלבלוב מגובשש ,מרוה ריחנית ועירית גדולה.
מלווים – קורנית מקורקפת ,קזוח עקום ,נואית קוצנית ,שלהבית קצרת שיניים ,בלוטה
גלונית ,קיפודן בלאנש ,אלקנה סמורה ,געדה מצויה ,שמשון השלחופיות ,מתנן שעיר ,אזוב
מצוי ,אספרג ארך עלים ,גפסנית ערבית ,כתלה חריפה ,לשון פר סמורה ,סיסנית הבולבוסין,
חבלבל זיתני.
כיסוי צומח  90 - 20אחוזים ,מתוך זה אחוז גבוה יחסית של מינים בני קיימא.
הטופוגרפיה הינה של גבעות מעוגלות בעלות מדרון בינוני .מקטעים קטנים של נארי
ומסביבם קרקע .אבניות בממוצע הינה בכיסוי של כ  10אחוז .באזורים עם שרידי אדם ישנו
כיסוי אבניות גבוה יותר יחסית .משטחי נארי בכיסוי של כ 5 -אחוז.
נראה שישנם מספר מופעי צומח בתוך טיפוס צומח זה .השונות נובעת כנראה בשל שינויים
במפנה ,קרקע ,שיפוע וסלעיות .המופעים שונים בצומח השולט כדוגמת :מתנן שעיר ,קזוח
עקום ,קיפודן בלאנש וקורנית מקורקפת .למרות מופעים שונים אלו ,ראינו לנכון להכלילם
באותו טיפוס צומח.
באזורי חורבות יש ריבוי של מינים רודרלים כדוגמת :חרצית עטורה ושלח ספרדי.
מינים נדירים :חבלבל זיתני ,קדד נאה וחד שפה תמים.
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בתת ספר של סירה קוצנית ,שלהבית קצרת שיניים ואשחר א”י:
מספר דיגומי צומח שנעשו בטיפוס הצומח.16 :
יחידות צומח שנעשה בהן חתך צומח.31,32,33,34,36 ,63,64,66,67,69,70,71,72,73,75,82 :
מספר יחידות צומח בכלל הסקר השייכות לטיפוס צומח זה.43 :
פוליגון אופיני לטיפוס.63 :
שטח כולל של טיפוס הצומח 6,404 :דונם.
אחוז מכלל השטח הטבעי.30% :
גובה טופוגרפי ממוצע מעל לפני הים 387 :מטר.
תאור טיפוס הצומח:
מינים שליטים :סירה קוצנית ,קיפודן בלאנש ועירית גדולה.
מינים נלווים :מתנן שעיר ,קזוח עקום ,קורנית מקורקפת ,שלהבית קצרת שיניים ,מרוה
ריחנית ,ברזילון ענף ,געדה מצויה ,אזוב מצוי ,קדד נאה ,לשון פר סמורה ,מלעניאל מצוי,
שבולת שועל נפוצה ,שעלב מצוי.
גבעות מעוגלות בעלות מדרון בינוני .משטחי סלע בודדים של נארי .כיסוי צומח בין  60ל-
 90אחוזים כאשר ישנם אחוזי כיסוי גבוהים לבני חלוף ולבני קיימא בהתאם לתנאים
הספציפיים בכל פוליגון של תצורת צומח זו .נראה שישנם מספר מופעי צומח בתוך טיפוס
צומח זה .השונות נובעת כנראה בשל שינויים במפנה ,קרקע ,שיפוע וסלעיות .המופעים
שונים בצמח השולט ,כדוגמת :מתנן שעיר ,קזוח עקום ,קיפודן בלאנש וקורנית מקורקפת.
למרות מופעים שונים אלו ראינו לנכון להכניסם לאותו טיפוס צומח .שיחי אשחר ארץ
ישראלי מופיעים בדלילות .יחודו של טיפוס צומח זה ,על פני טיפוס הצומח של בתת ספר
של סירה קוצנית ושלהבית קצרת שיניים הוא בהמצאות האשחר הארץ ישראלי .בחלקו
הצפוני של טיפוס צומח זה ,ניתן למצוא מעט עצי אלה אטלנטית.
מינים נדירים :חד שפה תמים ,צללית ים תיכונית ,ציפורני חתול עבות ,ציפורנית משוננת,
קדד נאה ושום אשרסון.
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צומח עשבוני של עירית גדולה ועכובית הגלגל:
מספר דיגומי צומח שנעשו בטיפוס הצומח5 :
יחידות צומח שנעשה בהן חתך צומח41,20,30,34,74 :
מספר יחידות הצומח בכלל הסקר השייכות לטיפוס צומח זה49 :
יחידת צומח אופיינית לטיפוס41 :
שטח כולל של טיפוס הצומח 2,924 :דונם.
אחוז מכלל השטח הטבעי14% :
גובה טופוגרפי ממוצע מעל לפני הים 350 :מטר.
תאור טיפוס הצומח:
מינים שולטים  -עירית גדולה ,עכובית הגלגל ,שומר פשוט וקרטם דק.
נלווים – קיפודן בלאנש ,שעורת הבולבוסין ,טוריים מצויים ,כלנית מצויה ,שברק קוצני,
לשון פר סמורה ,דודא רפואי ,לפתית מצויה ,שיבולת שועל נפוצה ,שלח ספרדי ,דרדר
אשקלון ,ערטנית השדות וחרחבינה מכחילה.
שילטון עיקרי של בני חלוף .כיסוי צומח טבעי בין  60ל 90-אחוזים .אבניות עד  10%כיסוי.
אין משטחי סלע באזור זה .בשולי יחידות הצומח ישנה לרוב פלישה של סירה קוצנית
מהמדרונות .ערוצים בשטח הגבעות ,בעלי ניקוז מקומי ולרוב בעלי חתך רחב יחסית .אופי
בית הגידול הוא של ואדי מתון בעל קרקע עמוקה יחסית )בחלקה התחתון אלוביאלית(.
היה לרוב במשטר עיבוד חקלאי מסורתי לפני .1948
מינים נדירים :לא נמצאו מינים נדירים באזורים אלו.
צומח עשבוני של שומר פשוט:
מספר דיגומי צומח שנעשו בטיפוס הצומח.2 :
יחידות צומח שנעשה בהן חתך צומח.3,6 :
מספר יחידות הצומח בכלל הסקר השייכות לטיפוס צומח זה.28 :
יחידת צומח אופיינית לטיפוס.343 :
שטח כולל של טיפוס הצומח 1,669 :דונם.
אחוז מכלל השטח הטבעי8% :
גובה טופוגרפי ממוצע מעל לפני הים 324 :מטר.
תאור טיפוס הצומח:
מינים שליטים :שומר פשוט וחפורית הפקעים.
מינים נלווים :שברק קוצני ,אטד אירופי ,מלוח קיפח וחרחבינה מכחילה.
ערוץ זרימה צר ,לרוב בעל קירות תלולים .בעל שטח ניקוז גדול .קרקעית הואדי לרוב הינה
אלוביום גס עם חלוקי נחל בגודל קטן עד בינוני .בית גידול זה הינו הלח ביותר בין בתי
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הגידול בשטח הסקר .ישנם ארועים שיטפוניים אך לעיתים נדירות .אחוז כיסוי צומח גבוה
יחסית ,כ  80אחוז בממוצע.
מינים נדירים :ציפורני חתול עבות.
בתה של סירה ושיבולת שועל:
מספר דיגומי צומח שנעשו בטיפוס הצומח2 :
יחידות צומח שנעשה בהן חתך צומח23 ,25 :
מספר יחידות הצומח בכלל הסקר השייכות לטיפוס צומח זה.209 :
יחידת צומח אופיינית לטיפוס.25 :
שטח כולל של טיפוס הצומח 2,361 :דונם.
אחוז מכלל השטח הטבעי.11% :
גובה טופוגרפי ממוצע מעל לפני הים 331 :מטר.
תאור טיפוס הצומח:
מינים שליטים :עירית גדולה וסיסנית הבולבוסין.
מינים נלווים :חבלבל השיח ,שיבולת שועל נפוצה ,קדד פיינברון ,סירה קוצנית ,קורנית
מקורקפת ,שלהבית קצרת שיניים ,קיפודן בלאנש ,דרדר אשקלון ,קזוח עקום וקדד קדוש.
איי שטח טבעי אשר מסביבם לרוב שדה מעובד .נראה ששטחים אלו הם בעלי פרגמנטציה
)אי -רציפות( מרובה ועקב כך צפוי שעולם החי שלהם יהיה עני יחסית .ישנם משטחי סלע
של נארי מפוזר בדלילות יחסית באיים .האיים הינם שטח בתוך השדה החקלאי אשר
מסיבות של קרקע רדודה או משטחי סלע אינה ראויה לעיבוד .כיסוי כללי גבוה יחסית ,כ-
 80אחוז ,מתוכם רוב רובו הינו של בני חלוף .הצומח הינו מעין שילוב של צומח גבעות של
בתת הספר ושדה מובר ,כנראה בשל השפעת השוליים שיש לשדה החרוש על האי .נראה
שישנם טיפוסי איים שונים  -מאיים אשר דומים בהרכב הצומח לגבעות בתת הספר ועד
לאיים שדומים בהרכב הצומח לשדה החרוש שמקיף אותם .יתכן שאיים שדומים בהרכב
הצומח שלהם לשדה מובר היו מעובדים עד .1948
מינים נדירים :לא נמצאו מינים נדירים.
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בתה של מרווה ריחנית וקיפודן בלאנש:
מספר דיגומי צומח שנעשו בטיפוס הצומח. 1:
יחידת צומח שנעשה בהן חתך צומח367 :
מספר יחידות הצומח בכלל הסקר השייכות לטיפוס צומח זה.11 :
יחידת צומח אופיינית לטיפוס.367 :
שטח כולל של טיפוס הצומח 1,188 :דונם.
אחוז מכלל השטח הטבעי.6% :
גובה טופוגרפי ממוצע מעל לפני הים 393 :מטר.
תאור טיפוס הצומח:
מינים שליטים :קזוח עקום ,קיפודן בלאנש ,מרוה ריחנית ומלעניאל מצוי.
מינים נילווים :סיסנית הבולבוסין ,קיצנית צפופת עלים ,עכובית הגלגל ,עירית גדולה
ומתנן שעיר.
כיסוי של כ 60-עד  80אחוז .זהו אזור גיאוגרפי יחודי בסקר .אזור זה הינו המעבר שבין דרום
הר חברון לבקעת באר שבע ,לכן ניתן למצוא השפעות של שני חבלים גיאוגרפים שונים
ויחודים אלו .דרום הר חברון מאופיין בגבעות גירניות גבוהות ובעל מאפייני צומח ים
תיכוני עם אירנו טורני .בקעת באר שבע הינה עמק רחב ידיים שתשתיתו בנויה אבן חול
וחרסית מתקופת הנאוגן ,מכוסה לס שהוסע ברוח מהנגב הדרומי ,מסיני ואף מצפון אפריקה.
משטר הרעיה באזור זה הינו בעל אינטנסיביות גבוהה ביותר.
מינים נדירים :לא נמצאו.

מיני צומח נדירים הקיימים בשטח הסקר:
)מקרא לנדירות בטבלה – R :נדיר ידוע ביותר ממאה אתרים בישראל – RP .נדיר עם  31עד  100אתרים
ידועים בישראל – RR .נדיר מאוד עם  4עד  30אתרים בישראל – 0 .על סף הכחדה עם  0עד  3אתרים
בישראל(.

שם המין

נדירות טיפוס צומח שבו המין הערות
נמצא

חבלבל זיתני

R

חד שפה תמים

R

בתת

ספר

של

סירה

קוצנית ושלהבית קצרת
שיניים.
בתת

ספר

של

סירה

קוצנית ,שלהבית קצרת
שיניים ואשחר א”י
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חרמשית השדות

R

צללית ים תיכונית

R

צפורני חתול עבות

R

בתת

ספר

של

סירה

קוצנית ,שלהבית קצרת
שיניים ואשחר א”י
בתת

ספר

של

סירה

קוצנית ,שלהבית קצרת
שיניים ואשחר א”י
 ,צומח עשבוני של עירית
גדולה ועכובית הגלגל
צפורנית משוננת

RR

קדד נאה

RP

שום אשרסון

RP

מרוה שסועה

0

בתת

ספר

של

סירה

קוצנית ,שלהבית קצרת
שיניים ואשחר א”י
בתת

ספר

של

סירה

קוצנית ושלהבית קצרת
שיניים ו בתת ספר של
סירה קוצנית ,שלהבית
קצרת שיניים ואשחר א”י
בתת

ספר

של

סירה

קוצנית ,שלהבית קצרת
שיניים ואשחר א”י
לא נמצאה בסקר ,אבינעם דנין
מצא מין זה באזור להב
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מיני צומח אנדמים הקיימים בשטח הסקר:
שם המין

תחום תפוצה עולמי של
המין

אלקנה סמורה

ישראל ותורכיה

אירוס ארץ ישראלי

ישראל ,סוריה ולבנון

דבקת יהודה

ישראל ,סוריה ולבנון

דרדר אשקלון

ישראל

מררית הגליל

ישראל סוריה ולבנון

נוניאה פלישתית

ישראל

עכנאי יהודה

ישראל ,סוריה ולבנון

פעמונית ירושלים

ישראל

צפרני חתול עבות

ישראל ,ירדן

שערור שעיר

ישראל ,סוריה ולבנון

שלהבית קצרת שינים ישראל וירדן

57

מפת טיפוסי צומח
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תמונות מאזור להב

קהל ביער להב .אוקטובר 2001

סחלב פרפרני באזור הבתה של
גבעות דבירה.

עץ חרוב עתיק  ,מצפון ליער כרמים )אתר

מרס 2001

מספר  82ברשימת אתרים בסקר להב(.
אוקטובר 2001
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ריפוי פריחה של כלניות.
במסגרת הסקר בוצע מיפוי של פריחת הכלניות ,מיפוי זה בוצע בחודשים פברואר-מרס 2001
 .המיפוי כלל סיור רכוב בגבעות להב ודבירה ומיפוי של כתמי הכלניות הפורחים .מניתוח
הפיזור המרחבי של כתמי פריחת הכלניות ניתן לומר שעיקר הפריחה היא באזור התפר
שבין שטח בתה טבעי לשדה חקלאי חרוש .בשטחי היערות לא נמצאו כתמי פריחה גדולים
של כלניות למעט כתם בחלקו הצפוני של יער דבירה בתפר שבין היער לבתה מתחת לעצי
ברוש .לדעתנו מיפוי זה מראה שריכוז הפריחה של כלניות הינו באזורים המופרים יחסית
של הבתה הטבעית .חשוב להדגיש שפריחת הכלניות הינה דינאמית ומשתנה בזמן ובמרחב
כך שישנם הבדלים בין שנות הפריחה ואין לראות את מפת פריחת הכלניות כדבר אשר יעיד
על פריחת כלניות בשנה הבאה באותם המקומות בדיוק מוחלט .מועדי פריחת הכלניות הן:
ינואר-מרס משך הפריחה הוא תלוי גשם וטמפ'.
מיפוי אתרי פריחת הכלניות מופיע במפת אתרים טבעיים ומורשת אדם בעמ' .47
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סקר צומח טבעי ביערות מחטניים
מבוא
צומח הטבעי האופייני לאזור זה הוא צומח של בתה עשבונית מלווה שיחי אשחר ארץ
ישראלי ועצי שיזף מצוי בצפיפות נמוכה .ביערות הנטועים באזור להב יש מרכיב דומיננטי
של מחטניים ,שבית הגידול הטבעי שלהם שונה .נטיעות אלה יוצרות לכן בית גידול חדש
לאזור .חלק ניכר מהיערות המחטניים נטועים בצפיפות בינונית וגבוהה.
הסקר שנערך בתחומי היער מצביע על כך שבחלקים ניכרים של שטחו הצומח הטבעי )תת
היער( דל ,עם מגוון מיני צומח קטן יחסית לשטחי הבתה מחוץ ליער .בהמשך הסקר נעשה
נסיון ראשוני להבין טוב יותר את הגורמים לדלות הצומח הטבעי בתחום היער .חשוב
להדגיש שזוהי בדיקה ראשונית ,שלא באה להחליף מחקר מקיף ומעמיק בנושא זה.
הבדיקה נועדה להערכה ראשונית של התנאים המגבילים את התפתחות הצומח הטבעי
ביער .בכדי לצמצם את כמות המשתנים הנבדקים הוחלט לנתח את הנתונים מיערות על
קרקע קירטונית בלבד )ללא יער כרמים( ,בסך הכל נותחו  19אתרי דיגום מתוך  .22שטח כל
אתר דיגום הינו  100מ"ר .בכל חלקה נבדקו גיל העצים ,מספר העצים ,קוטר ממוצע של
הנוף ,גובה ממוצע של העצים ,מצב כללי של העצים ,אחוז כיסוי המחטים על הקרקע ,עובי
ממוצע של כיסוי המחטים על הקרקע ,אחוז סלעיות ,אחוז אבניות ,אחוז כיסוי צומח טבעי
לפי בני קיימא ובני חלוף ומספר מינים לפי בני קיימא ובני חלוף.
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תוצאות
נמצא שאין קשר בין כיסוי הצומח הטבעי למספר מיני הצומח הטבעי בחלקה .אלו הם שני
משתנים שונים ובלתי תלויים .מתוצאה זו ניתן לומר שדיגום כיסוי הצומח אינו מעיד על
עושר המינים ולשם קבלת מידע על שני נתונים אלו יש לבצע דיגום ניפרד לכל אחד מהם.

יחס כיסוי צומח בן קיימא למספר מיני צמחים בני קיימא

20

10

מספר מיני צמחים בני קיימא

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

כיסוי צומח בן קיימא

גרף מספר  :1כיסוי צומח טבעי בן קיימא ביחס למספר מינים טבעיים בחלקת הדיגום .ניתן לראות את אי
התלות בין שני המשתנים.

קשר מעניין בין צפיפות היער לצומח טבעי ,נמצא בתלות שבין כיסוי הצומח הטבעי וכיסוי
הקרקע במחטים.
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יחס בין כיסוי יער לכיסוי מחטים על הקרקע
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כיסוי מחטים על הקרקע

2

R = 0.858

60

0
-20

כיסוי יער

גרף מספר  :2יחס בין כיסוי יער לכיסוי מחטים על הקרקע .שים לב למתאם הגבוה ) (0.858בין שני נתונים
אלו ,ולכך שהקשר אינו ישר אלא לוגריתמי כך שכבר מכיסוי יער נמוך קיים כיסוי מחטים גבוה.

יחס בין כיסוי יער למספר מיני צמחים טבעים
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R = 0.2003
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מספר מיני צמחים טבעיים
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גרף מספר  :3יחס בין כיסוי יער למספר מיני צמחים טבעיים .ניתן לראות את המתאם השלילי הברור .ככל
שגדל כיסוי היער ,כך יורד מספר מיני הצמחים הטבעים ביער.
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כיסוי יער ביחס לכיסוי צומח טבעי
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R = 0.5219
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גרף מספר  :4יחס בין כיסוי יער לכיסוי צומח טבעי .ניתן לראות את המתאם השלילי הברור .ככל שגדל
הכיסוי של היער כך יורד הכיסוי של הצומח הטבעי ביער.

מנתונים אלו ניתן לראות שישנו קשר הדוק בין כיסוי היער לכיסוי המחטים על קרקע היער.
בגלל מתאם מובהק זה לא ניתן לדעת מה הוא הגורם אשר משפיע על הצומח הטבעי ,כיסוי
היער או כיסוי המחטים .אולם ניתן לראות באופן ברור השפעה שלילית של כיסוי היער על
כיסוי ומספר מינים של הצומח הטבעי.
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מסקנות:
מבדיקה של היחס בין הכיסוי למספר המינים נמצא שאין קשר ביניהם ושדיגום של אחד
אינו מעיד על תוצאות השני .חשוב לשים לב שכיסוי המחטים ביחס לכיסוי השטח ע"י נוף
העצים אינו קשר לינארי ושבכיסוי נוף נמוך יחסית קיים כיסוי מחטים גבוה ,לשם שמירה
על כיסוי מחטים נמוך יש צורך בדילול עצי האורן .ישנה ירידה ברורה של מספר מיני
צמחים טבעיים וכיסוי של הצומח הטבעי ככל שגדל כיסוי היער .אולם נראה שכיסוי
הצומח הטבעי מושפע יותר מכך וקטן באופן ניכר ומהיר יותר מאשר מספר המינים .את
הממצא הזה ניתן להסביר ע"י כך שעם ההצללה של העצים יש פגיעה על כלל הצומח
הטבעי ,אולם פרטים בודדים עדיין מתקיימים .הכיסוי יורד אך לא באותה מידה שבה יורד
מספר המינים הטבעיים.
על פי ממצאים אלו נראה שדילול היער המחטני יכול לתרום להתפתחות צומח טבעי מגוון
יותר .לא ברור מה הוא הגורם העיקרי שמגביל את התפתחות הצומח הטבעי  -הצללה של
נוף העצים או שכבת המחטים המצטברת על הקרקע .אולם בכל מקרה ,דילול היער יביא
לצמצום השפעתם של שני גורמים אלו ולהתפתחות משמעותית יותר של הצומח הטבעי
בשטח היער.
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ערכיות הצומח הטבעי
הגדרת ערכיות יחידות הצומח – שיטת עבודה
יחידות הצומח הוערכו בעזרת המדדים הבאים:
 .1נדירות – ככל שחברת הצומח המאפיינת את היחידה נדירה באזור ,או
בארץ ,היא ראויה להערכה גבוהה יותר.
 .2כושר השתקמות לאחר פגיעה – ככל שצורת צומח תתקשה יותר ,או תזדקק
לזמן רב יותר על מנת להשתקם מפגיעה ,חשובה יותר ההגנה עליה ולכן
היא ראויה להערכה גבוהה.
 .3מגוון המינים – ככל שמגוון המינים ביחידת הצומח גדול יותר היא ראויה
להערכה גבוהה יותר.
 .4נוכחות מינים נדירים ו  /או מינים מוגנים – ככל שיחידת הצומח עשירה
יותר במינים כאלה ,היא ראויה להערכה גבוהה יותר.
 .5מופע "מיטבי" של טיפוס הצומח – יחידת צומח המייצגת מופע מיטבי של
טיפוס הצומח אליה היא משתייכת ,ראוייה להערכה גבוהה.
 .6אפיון – צורת צומח אופיינית לאזור ראויה להערכה בהיותה מייצגת את
אופי הצומח הנפוץ ,העיקרי.
 .7ערך חינוכי תרבותי – ככל שבית הגידול והצומח בו יכולים לבטא ערכים
סביבתיים ,או לשמש כלי להקניית ערכים אלה.
 .8מידת ההפרה  -ככל שמידת ההפרות בשטח )דוגמאות :דריכה מאסיבית או
תנועת רכב בחלקים ניכרים של השטח( גבוהה יותר כך ערכו נמוך יותר.
 .9מפגעים שקיימים בו כיום – ככל שהמפגעים )פסולת מסוגים שונים
לדוגמה( חמורים יותר ,כך ערכו נמוך יותר.
 .10מיקום היחידה ברצף הטבעי – ככל שהסביבה "עוינת" יותר כך ערכה של
היחידה נמוך יותר.
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ערכיות הצומח – עיקר הממצאים
שיקולים לדירוג ערכיות צומח:
הקריטריונים המרכזיים )מבין אלה שהוזכרו( לקביעת ערכיות הצומח קשורים
בביוגאוגרפיה ,שמהם עולה שעושר המינים בכתם נתון הוא פונקציה בין היתר של גודל
הכתם .קריטריון משפיע נוסף יכול להיות הרכב המינים בשטח יחידת הצומח שנסקרה.
את שטח הסקר ניתן לחלק בצורה גסה לשטחים חקלאיים ,לשטחים נטועים ולשטחים
שהצומח הטבעי הוא המרכיב העיקרי.
בשטחים החקלאיים הצומח הטבעי דל ונתון לשינויים מתמידים ,בעקבות השתנות הגידולים
ודרכי העיבוד החקלאי .הצמחים המלווים את העיבוד החקלאי האינטנסיבי הם בעלי
הסתגלות גבוהה לבתי גידול שונים וערכם בהקשר המקומי נמוך.
בשטחי היער יש מגוון צומח גדול יותר מאשר בשטחים החקלאיים .במרבית שטח היער לא
מתבצעות כיום פעולות ממשק אקטיביות שפוגעות בצומח הטבעי שמתפתח בו .עם זאת,
העבודות שבוצעו תוך כדי פיתוח היער ,ביחד עם התפתחות היער המחטני ,שמדכא צימוח
של הצומח הטבעי מתחתיו ,הביאו לכך שהצומח הטבעי ביער דל לעומת שטחי הבתה
סביבו .למרות האמור יש לציין שגם בשטח היער מופיעים מיני צמחים חשובים ונדירים
יחסית  -חלמונית גדולה למשל.
יחידות הצומח הערכיות ביותר נמצאות לפיכך בשטחים הטבעיים .מהסקר עולה שהצומח
הטבעי בשטח מורכב בעיקר מטיפוסי בתה שונים :בתת ספר של סירה קוצנית ושלהבית
קצרת שיניים ,בתת ספר של סירה קוצנית ,שלהבית קצרת שיניים ואשחר א”י ,צומח עשבוני
של עירית גדולה ועכובית הגלגל ,צומח עשבוני של שומר פשוט ,בתה של סירה קוצנית
ושיבולת שועל ובתה של מרווה ריחנית וקיפודן בלאנש .בסקר צומח וניתוח מגוון ושפע של
המינים לא נמצא הבדל ערכיות משמעותי בין טיפוסי הבתה השונים .לכן הקריטריון
הדומיננטי בקביעת ערכיות הצומח הטבעי היה גודל הכתם :הערכיות הגבוהה נקבעה
לשטחי בתה גדולים ורצופים ואילו כתמי הבתה הקטנים יותר דורגו ברמה נמוכה יותר.
ברמה זו דורגו גם שטחי בתה שהיו בעבר חקלאיים )בתה הנמצאת בהתאוששות
סוקצסיונית(.
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הגדרות דרגות הערכיות:
ערכיות גבוהה ביותר )(5
בדרגה זו הוערכו השטחים הטבעיים בעלי שטח גדול )מעל  100דונם( ואשר נמצאים
ברציפות טריטוריאלית עם שטחים טבעיים שכנים.
ערכיות גבוהה מאד )(4
שטח בתה טבעית הגדולה מ 5-דונם וקטנה מ 100-דונם.
ערכיות גבוהה )(3
שטח בתה טבעית הקטנה מ 5-דונם או שטח של שדה מובר.
ערכיות בינונית )(2
שטח של יערות קק"ל.
ערכיות נמוכה )(1
שטח חקלאי.
שטח בנוי \ מופר  -כל סוגי התכסית שהצומח בה הוא מרכיב משני :ישובים עירוניים
וכפריים ,בנייה תיירותית ,מבנים תעשייתיים וחקלאים ,מחצבות וחפירות שונות ,מקווי מים
מלאכותיים :מאגרים ,ובריכות חמצון.
ניתוח מפת הערכיות:
ניתן לראות ממפת ערכיות הצומח שעיקר הערכיות היא בשני כתמים עיקריים ,אזור גבעות
דבירה וגבעות להב .שני אזורים אלו הינם שטחים בעלי צומח של בתה ובעמקים שטחי
שדות נטושים אשר גם בהם הבתה מתאוששת לאט וגדלה )ניתן לראות זאת ע"י הסירה
הקוצנית שמתפשטת בהדרגה לתוך ערוצי הנחלים( .אזור שדות פורה הינו אזור גדול בסקר
אשר אין בו חשיבות מבחינת הצומח הטבעי וזאת בשל העיבוד החקלאי שנעשה באזור זה.
באזור להב ישנה פריחה מרשימה באזור הבתה וכן בתוך היערות עצמם )ראה פרק "טבע נוף
ומורשת אדם"( .כתמי פריחה מרשימים אלו מופו בזמן הסקר .מניתוח זמן פריחה ניתן לומר
שעיקר הפריחה הינו פברואר-מרס למעט אוקטובר-דצמבר כאשר פורחים החלמוניות.
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מפת ערכיות צומח
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סקרים זואולוגים

הרכב מיני הציפורים החורפות והמקננות ביערות קק"ל ובבתות הספר באזור להב
מאת :ניר ספיר )אוניברסיטת בן גוריון( ,עידו צורים )אוניברסיטת בן גוריון( ודן אלון )חברה
להגנת הטבע(
רקע
אזור להב ויתיר שבצפון הנגב הינו נקודת מפגש של שני אזורים ביוגיאוגרפים :החבל הים-
תיכוני מצפון וממערב והחבל המדברי מדרום וממזרח .בית הגידול הטבעי באזור זה הינו
בתת הספר .מבחינת המבנה דומה בתת הספר לבתה הים-תיכונית אשר מצפון לאזור :סבך
נמוך וצפוף של צמחיה רב-שנתית ,בעיקר של הצמח סירה קוצנית ,המכסה גבעות נמוכות.
יחד עם זאת כוללת בתות הספר בנוסף למרכיבים הים תיכוניים גם מרכיבים מדבריים ולכן
הינן בעלות חשיבות רבה למגוון רחב של צמחים ובעלי חיים .כיום בעקבות פעילות
אנושית )עיור ,הקמת שטחי אימונים ,חקלאות וייעור( מצוי בית גידול זה בסכנת העלמות.
החל מ 1956-החלה הקרן הקימת לישראל בייעור נרחב של צפון הנגב .באזור ניטעו יערות
מחטניים מהגדולים בארץ .הייעור הביא לקיטוע בתת הספר והפך אותה מבית גידול רציף
לכתמי .נוצר פסיפס נוף שבו משולבים כתמי יער ובתה .בעקבות זאת חלו שינויים מהותיים
בהרכב חברת בעלי החיים באזור .אחדים )כגון :עורבני ,ירגזי ושחרור( היגרו לצפון הנגב
והתבססו בחורשות ,אחרים מקומיים )כגון חמריה וחנקן אדום-ראש( הרחיבו תפוצתם
ליערות ואחרים מתמחי בתה )כגון :סבכי ערבות ופיפיון הרים( התמעטו ולאחר מכן נעלמו
לחלוטין מהשטח הנטוע.
בין  1998-1996נערך על ידי אייל שוחט )אוניברסיטת בן גוריון( מחקר במימון הקק"ל על
הרכב חברת העופות בכתמי בתה ויער נטוע בצפון הנגב .תוצאות המחקר הראו כי נטיעת
היערות בצפון הנגב העלתה את העושר הכולל של מיני העופות באזור ,וזאת בעקבות
הגירה של מיני עופות לצפון הנגב .יחד עם זאת ראוי לציין כי עד כה היגרו לאזור כמעט
אך ורק מינים כוללניים אשר חלקם אף מוגדרים כמזיקים .מינים ים-תיכוניים מתמחים יותר
כמעט ולא היגרו לצפון הנגב ,סביר להניח כי בשל העדר בית גידול מתאים.
נמצא כי הגורם אשר קובע את הרכב חברת הציפורים ביערות הינו מגוון בתי הגידול.
יערות עם מגוון רחב של מיני וגילאי עצים הינם עשירי מינים לעומת יערות הומוגניים.
לעומת זאת ,נמצא כי הגורם העיקרי הקובע את מגוון המינים ואת גודל האוכלוסיות
בבתות הינו גודל השטח .מינים מתמחים של בתות ספר נעדרים לא רק משטחים נטועים
אלא גם מכתמי בתה קטנים .יתכן והדבר קשור בדינאמיקה של אוכלוסיות מקור-מבלע
) .(Sink-Source populationsמשמעות הדבר הינה כי אוכלוסיות בכתמים קטנים מדי אינן
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עצמאיות ,אלא מתקיימות הודות להגירה של פרטים מכתמים גדולים יותר באזור שם קצב
גידול האוכלוסיות חיובי .ממחקרים שונים ברחבי העולם נמצא כי פעמים רבות אוכלוסיות
מבלע הינן בעלות קצב גידול אוכלוסייה שלילי בשל בעיות של הפרעות והשפעות על בית
הגידול והכתם שמקורן מחוץ לגבולות כתם בית הגידול )למשל במקרה זה טריפת קינים על
ידי מיני יער ,שימוש מוגבר של דורסים בשולי היער ועוד( .לפיכך שימור של כתמי מבלע
בלבד ,גם אם בתי הגידול שבהם מתאימים לנוכחות מינים מתמחים ,איננו מספיק כדי לשמר
מינים אלה במרחב צפון הנגב .ההתייחסות למארג הכתמים בפסיפס הנופי של צפון הנגב
הינה לפיכך הכרחית לשם ביצוע הערכת ותכנון גורל אוכלוסיות הציפורים מתמחי הבתה
באזור.
שיטות
שיטות סקר הציפורים היו זהות לשיטות בהן נעשה שימוש במחקרו של איל שוחט ,זאת בשל
הכוונה לאחד את נתוני הסקר ,אשר משלימים את נתוני המחקר ,עם האינפורמציה אשר
התקבלה במחקר של אייל שוחט על מנת לקבל תמונה כוללת יותר על חברות הציפורים,
המקננת והחורפת ,באזור .שיטת הדגימה הינה ביצוע של חתכי אורך )(Line transects
בכתמים מסוגים שונים ,ביער ובבתה ,במחזור כפול של חורף ואביב )עונת הקינון( .אורך כל
חתך היה  500מטרים וציפורים ניסקרו  50מטר לכל צד תוך כדי הליכה למשך  40דקות.
החתכים ניבחרו באקראי בתוך תאי השטח השונים .בכל חתך זוהו מיני הציפורים ובמידת
האפשר הוערך השפע היחסי שלהם בחתך.
תוצאות
א .הרכב המינים החורפים:
מין

נוכחות ביערות

נוכחות בבתות

נץ מצוי

+

+

זרון תכול

+

זרון שדות

+

עקב חורף

+

עקב עיטי
בז מצוי

+
+

+

בז גמד

+
+

חוגלה

+

+

כרוון

+

+
+

קיוית מצויצת
תור צווארון

+

++

עפרוני מצויץ

+

+++

זרעית

+
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חוגה

+

++

פיפיון הרים

+

פיפיון אדום-גרון

+

פיפיון שדות

+

+

בולבול

++

+

אדום-חזה

+

חכלילית סלעים

+

+

דוחל שחור-גרון

+

סלעית חורף

+

קיכלי רונן

++

שחרור

+

פשוש

+

סבכי ערבות

+
+
+

סבכי שחור-ראש

+

+

עלוית חורף

+++

+

ירגזי גדול

+

צופית

+

עורבני

+

עורב אפור

+

+

דרור ספרדי

+

בארית הרים

+
+

פרוש מצוי

+++

פרוש הרים

+

בזבוז אירופי

++

+

ירקון

+

+++

חוחית

+

+

חרפי

+

פצחן

+

תפוחית

+

גבתון עפרוני

+

72

בעונת החורף 28 ,מינים נמצאו ביערות )  8מתוכם נמצאו רק ביערות( ,ו 35-מינים נמצאו
בבתות ) 15מתוכם נמצאו רק בבתות( 20 .מינים נמצאו בשני בתי הגידול 6 ,מהם נפוצים
יותר ביער ו 4-מהם נפוצים יותר בבתה .מיני היערות הינם ממוצא צפוני והינם מותאמים
לחיים בבית גידול מיוער .מיני הבתות הינם מינים ממוצא מגוון המותאמים לחיים בבית
גידול פתוח )חלקם רק בחורף(.
ב .הרכב המינים המקננים:
מין

נוכחות ביערות

נוכחות בבתות

בז מצוי

+

+

חוגלה

+

+

כרוון

+

+

תור צוארון

+

תור מצוי

+++

+

כוס

+

+

שרקרק מצוי

+

כחל

+

דוכיפת

+

עפרוני מדבר
עפרוני מצויץ

+
+

+

פיפיון הרים

+++
+

בולבול

+

חמריה

+

+

סלעית קיץ

+

+++

שחרור

+

פשוש

+

שיחנית קטנה

+

סבכי ערבות

+

חטפית אפורה

+

ירגזי גדול

+

חנקן אדום-ראש

+

עורבני

+

עורב אפור

+

ירקון

+

חוחית

+

גבתון עפרוני

+

++

+

73

 21מינים נמצאו מקננים ביערות ) 10מתוכם נמצאו רק ביערות( ו 17-מינים נמצאו מקננים
בבתות ) 6מתוכם נמצאו רק בבתות( 11 .מינים קיננו בשני בתי הגידול ,מהם מין אחד נפוץ
יותר ביער ו 3-נפוצים יותר בבתה .רוב מיני היערות הינם מינים בלתי-מתמחים המקננים
במגוון בתי-גידול באזור הים-תיכוני ,חלקם מוגדרים כמזיקים )עורבני ,עורב אפור
ובולבול( .מרבית מינים אלה היגרו לאזור עם נטיעת היערות ,התפתחות היישובים והעיבוד
החקלאי האינטנסיבי.
מיני הבתות הינם מינים מקומיים אשר רובם מוגבלים אך ורק לבית-גידול זה ומוצאם מגוון
)מדברי ,ים-תיכוני ואפריקני( .גודל שטח בית הגידול הטבעי הוא הגורם המשפיע על
הימצאותם בבתות ,כאשר המין שמושפע באופן החזק ביותר מגודל הכתם הוא פיפיון
ההרים.
דיון ומסקנות
הפסיפס הנופי המגוון באזור להב ,המורכב משטחי בתה ויער ,מאפשר קיום מספר רב של
מיני ציפורים חורפות ) 43מינים( ומקננות ) 27מינים( .מאגר המינים אשר ממנו היגרו מרבית
מיני היערות לאזור הינו זה של החורש הים-תיכוני .רוב מיני היערות הינם מינים בלתי
מתמחים אשר אינם מוגבלים על ידי מאפייני בתי גידול מסוימים .חלקם )למשל ירקון,
עורבני ותור צווארון( מנצלים את שטחי הבתה והחקלאות שבקרבת היער לשם שיחור מזון,
אך מוגבלים ליער המספק להם אתרי קינון .במחקר שנערך על ידי ד"ר איל שוחט בין השנים
 1999-1995באזור צפון הנגב ,נמצא כי מגוון בתי הגידול ביער משפיע על מגוון המינים
המאכלסים אותו .כך למשל חטפית אפורה שהינה מין מתמחה יחסית בין מיני היער ,נמצאת
רק בכתמי יער של עצים מבוגרים וגדולים ונעדרת מכתמים אחרים .גודל כתם היער
לכשעצמו לא נמצא כמשפיע על מגוון מיני הציפורים המאכלסות אותו.
רוב מיני הבתה הינם מינים מתמחים אשר מוצאם מגוון ומינים אלה מאכלסים שטחים
פתוחים בלבד ,נעדרים מכתמי היער שבקרבת הבתות ורובם אינם מאכלסים קרחות יער.
בחורף מתווספים למינים המקננים מינים רבים ממוצא צפוני אשר אינם מוגבלים לאתרי
קינון עציים בתקופה זו .מבין המינים היציבים ,בשלושה מינים )פיפיון הרים ,עפרוני מדבר
וסבכי ערבות( נמצא כי מתקיים קשר חיובי בין גודל כתם הבתה וצפיפות האוכלוסייה
)בכתמים קטנים צפיפות האוכלוסייה נמוכה לעומת צפיפותה בכתמים גדולים( .דבר זה
מצביע על אפקט שוליים או הפרעות מהיערות הסמוכים הפוגעים באוכלוסיות מיני הבתה,
למשל באמצעות טריפת ביצים .הגורם המרכזי אשר נמצא כמשפיע על מגוון המינים בבתות
הינו גודל הכתם – כך למשל פיפיון ההרים נעדר מכתמים הקטנים מ 500-דונם .מגוון בתי-
הגידול בבתות לא נמצא כמשפיע על מגוון מיני הציפורים המאכלסות אותו.
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מסקנות לממשק ולשמירה על מגוון מיני הציפורים באזור להב:
 .1על מנת לשמור ולהגדיל את מגוון המינים המאכלסים את היערות יש להגדיל את
מגוון בתי הגידול שביערות .המינים אשר מאכלסים כיום את היערות מהווים רק
חלק ממאגר מיני החורש הים-תיכוני .על מנת שמינים נוספים יהגרו לאזור ויאכלסו
את היערות יש צורך בהעלאת מגוון בתי הגידול שביער ,וזאת על-ידי:
•

ביצוע מדיניות כריתה מושכלת שתוצאתה קיום של כתמי יער
אורן במגוון גילאים.

•

החלפת חלק מכתמי יער האורנים ביער רחב-עלים ממוצא ים-
תיכוני או ביער מעורב של אורנים ורחבי-עלים.

•

תוספת שכבות צומח בתוך היערות ,במיוחד על-ידי הוספת
שיחים .תוספת שיחים ליערות עשויה לגרום לכניסה של מינים
דוגרי שיחים ליערות וזאת בטווח זמן קצר .אחד המינים
הבולטים מבין דוגרי השיחים הוא הסבכי שחור-הראש .מין זה
מקנן באזור )למשל בתוך קיבוץ להב( ,אך אינו נמצא ביערות
בשל העדר בית גידול מתאים לקינונו.

 .2על מנת לשמור את מגוון המינים המאכלסים את הבתות יש לאפשר קיום כתמי
בתה גדולים .בשל רגישות המינים להשפעות אפקט השוליים וגודל הכתם ,צמצום
גודל כתמי הבתה יפגע באוכלוסיות המינים ועשוי להוביל להעלמות מינים מתמחי-
בתה מהאזור .השמירה על מגוון מיני הבתה תוכל להתקיים על-ידי:
•

שמירה על גודל כתמי הבתה הקיימים .יש לשמר את גודלם
הנוכחי של כתמי הבתה הנותרים ואולי אף לפעול ליצירת
פרוזדורים מקשרים בין הכתמים .יש לכוון את תכנון פעולות
הנטיעה העתידיות לשטחים שאינם שטחי בתה ,כגון שטחי
חקלאות שנעזבו ושטחי מעזבות.

•

צמצום הפרעות והשפעות של אפקט שוליים על כתמי הבתה.
לשם כך רצוי לתכנן את הנטיעות בהתחשב בסידור המרחבי של
כתמי הבתה .העורבני ,שהינו מין טורף קינים ,מוגבל לאזורים
מיוערים אך פולש גם לכתמי הבתה בקרבת היערות ולכן צפוי
לגרום נזק למקנני הבתה כתלות במרחק מכתם היער .ישנה
חשיבות עליונה לבדיקת ההשפעות של אפקט השוליים של
היער על הרכב המינים בבתות לפני ביצוע פעולות נטיעה
עתידיות בסמוך לשטחים אלה.
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סקר יונקים באזור להב
מאת :עמית דולב ,מרכז יונקים ,החלה"ט.
דו"ח זה מהווה את סיכומה של עבודת שדה שנערכה בתקופה שבין אוגוסט  2000ליוני 2001
 ,כחלק מסקר כולל שנערך באזור גבעות להב ע"י מחלקת הסקרים של החלה"ט לטובת
קק"ל ,מחוז דרום .השטח הנסקר כולל את אזור ספר המדבר בתחום של גבעות להב ,בין
שומריה שבצפון ,שטחי קיבוץ דביר והיישוב להבים במערב ,גבעות גורל מדרום והכביש
הנמצא ממזרח לקיבוץ להב עד קיבוץ שומריה .שטח זה לא נסקר בעבר באופן כוללני בנושא
פאונת היונקים )ככל הידוע לנו( בשטחים הטבעיים ובשטחי היער הנטועים ,ועבודה זו
מהווה בסיס ידע שיטתי ראשוני שיכול לתת קווים מנחים לפעילות ממשק שתיתן התייחסות
לקבוצת בע"ח אלה במסגרת פעילות הפיתוח הכללית.
רקע ומטרות:
אזור גבעות להב הינו שטח המאופיין בבתות ספר ובגבעות סלעיות לצד שטחים חקלאיים
רבים ממערב החודרים בין הגבעות לאורך ערוצי הנחלים .באזור זה מאופיין הצומח הטבעי
בבתות ספר של סירה קוצנית בהרכב האופייני לאזור הגובל בין הצומח הים תיכוני והאירנו
טורני .הבתה מורכבת בעיקרה מחברת סירה קוצנית אשר לה נוספים שיחים מלווים
אופייניים כשלהבית קיצרת שיניים ,מתנן שעיר ,חורשף קטן קרקפת ,מרווה ריחנית ,מרווה
מלבינה ,נואית קוצנית ,שמשון השלחופיות ,ואחרים ,לצד מגוון עשיר של צומח חד שנתי.
בית גידול זה מהווה אזור מעבר בין מינים שונים ואקוטיפים שונים של צומח ,לצד היותו
אזור מעבר בין אזורי אקלים ים-תיכוני ומדברי .בתור שכזה מהווה אזור ספר המדבר של
גבעות להב תחום מפגש בין פאונת היונקים המדברית לפאונת היונקים הים תיכונית )פירוט
בהמשך(.
מטרות הסקר:
 .1סקירת מצאי ומגוון היונקים בשטח הסקר.
 .2בחינת ההבדלים בין אזורי בתה/שטחים פתוחים לשטחי יער נטוע.
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סקירת ספרות
מגוון מינים שעשויים להימצא באזור גבעות להב
מידע קודם )וחלקי( על פאונת היונקים באזור זה לוקט מתוך דוחות סקר ארציים של רשות
שמורות הטבע )אילני ,(1979 ,מאגר מידע של רשות הטבע והגנים )עדכני ל ,(2000-מאגר
מידע של מרכז יונקים )עדכני ל ,(2000-מדריך היונקים בישראל )שלמון ,(1993 ,החי והצומח
של א"י – יונקים )מנדלסון ויום-טוב ,(1988 ,ומידע בע"פ מאנשי המקום )ברוריה גל ,קיבוץ
להב( .מידע זה מבטא את פאונת היונקים הצפויה בשטחים הטבעיים )לא נטועים( באזור
גבעות להב.
מבנה הסקירה חולק לקבוצות משנה שהן סדרות היונקים ,תוך ציון המינים השונים שנצפו
באזור ,בתי הגידול הדרושים להם ומידת נדירותם  /שכיחותם באזור תוך ציון הגורמים
המשפיעים על כך.
סדרת אוכלי חרקים
סידרה זו כוללת את משפחת הקיפודיים ומשפחת החדפיים )יונקים הקטנים מעכבר(.
אזור להב מהווה אזור מפגש גיאוגרפי בו עשויים להימצא שלושת מיני הקיפודים בישראל
)שלמון :(1993 ,קיפוד מצוי הנפוץ בשטחים טבעיים בחבל הים תיכוני ולאורך ההר עד גבול
המדבר ,קיפוד חולות )מין בסכנת הכחדה( מצוי באדמות קלות בשטחים פתוחים וחודר
מכיוון מישור החוף לשיטחי הלס שבגבול גבעות להב ,וקיפוד מדבר שמצוי בכל הנגב
ומדבר יהודה )אזור גבעות להב ,הינו גבול תפוצה צפון מערבי שלו(.
שני מיני חדפים צפויים להימצא באזור זה :חדף קטן וחדף לבן שיניים ,בשטחים של סבך
צמחייה בעיקר בערוצי נחלים.
סדרת העטלפים
תת סדרת עטלפי פרות
בארץ ובאזור להב מצוי מין אחד  -עטלף פרות ,הניזון מפרות בשלים בשטחים טבעיים
ביישובים ובשטחים חקלאיים .מין נפוץ מאוד המשתכן במערות ובמבנים נטושים.
תת סידרת עטלפי חרקים
באזור גבעות להב צפויים להימצא  11מתוך  31מיני עטלפי חרקים בארץ )אשמן קטן ,לילן,
פרסף גדול ,פרסף מצוי ,פרסף גמדי ,אשף מצוי ,נשפון דק אוזן ,נשפון פגום אוזן ,נשפון
גדול ,נשפון מצוי ,עטלפון לבן-שוליים( .מתוכם  9מינים המצויים בסכנת הכחדה )מודגשים
בקו תחתון( .עטלפים אלו זקוקים לרוב לשטחים פתוחים או שיטחי שיחים ובתות ,בהם הם
ניזונים מחרקים .מינים אלה משתמשים במערות טבעיות או סדקים כאתרי משכן .אין
בספרות הקיימת מידע ספציפי על אתרים אלה באזור גבעות להב.
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סדרת המכרסמים
באזור גבעות להב צפויים להימצא  8מינים מתוך  32מיני מכרסמים בארץ )נברן שדות,
גרביל סלעים ,מריון מצוי ,קוצן מצוי ,עכבר מצוי ,חולדה מצויה ,חולד ,דורבן( .בקרב מינים
אלה אין מינים המצויים בסכנת הכחדה ,אולם למעט חולדה מצויה ,שאר המינים הינם
מינים של שטחים פתוחים הכוללים אזורים סלעיים ובתות שיחיות ועשבוניות ,ולרוב
נעדרים מיערות חד מיניים של אורן שבהם מגוון מקורות המזון )זרעים ,חלזונות וכו'(
והנישות האקולוגיות מצומצם.
סדרת הטורפים
באזור זה צפויים להימצא  11מתוך  18מיני טורפים בארץ )זאב ,תן ,שועל מצוי ,גירית
מצויה ,גירית דבש ,סמור ,דלק ,נמייה ,צבוע מפוספס ,חתול בר ,קרקל( .מתוכם  6מינים
המצויים בסכנת הכחדה )מודגשים בקו תחתי( .מינים אלה מצויים לרוב בשטחים פתוחים
שעשירים במזון – חיות צייד )ארנבות ,חוגלות ,מכרסמים ועוד( ,ובאזורי סבך שיחים
)מסתור ביום( .חלקם מצויים גם בתוך אזורי חורש ים תיכוני כמו דלק .חלקם מצויים
בקרבת מקומות יישוב )תן ,שועל מצוי( ,ואחרים נדחקים מאזורים מיושבים כמו זאב ,צבוע
מפוספס וקרקל.
אוכלי עשב – ארנביים ,ופרסתנים
באזור גבעות להב נמצאת ארנבת מצויה ,שמקום חיותה בעיקר בבתות בגבעות ובשדות
מעובדים.
מבין הפרסתנים ,מצויים באזור להב :חזיר בר ,וצבי ישראלי )בסכנת הכחדה( .מקום חיותו
של החזיר במגוון בתי גידול ובעיקר באזורי סבך ועל כן אינו שכיח באזור .לעומתו הצבי
מצוי בשטחים הפתוחים של בתות שיחים ועשבוניים.
משמעויות אפשריות לכיסוי צומח של אזורי בתה לעומת שטחי יער נטוע
בחלק זה מופיעה סקירה של מספר נושאים לגבי השפעת יער האורנים )בעיקר( על
אוכלוסיות היונקים ,תוך ניסיון ללמוד מעבודות שנעשו ביערות דומים באזורי הארץ
השונים ובתנאי סוקצסיה שונים )כמו לאחר שריפה( ,בכדי לבחון התיישבות/הימנעות
מהתיישבות של יונקים בסוג בית גידול זה.
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השפעת אזורי יער נטוע
בראשית המאה העשרים היו כ 100-קמ"ר מהארץ מכוסים בחורש טבעי .רוב החורש נפגע
בעבר עקב כריתה ,רעייה ותעשיית פחמים .מאז שנות ה 20-טיפלו מחלקת הייעור
הממשלתית והקרן הקיימת בשיקום היער הטבעי ובנטיעה חדשה .היער הנטוע אינו מקום
חיות טוב למינים רבים של בעלי חיים .השטח הנטוע במין אחד )בעיקר עצי מחט( ובצפיפות
רבה ,אינו רצוי מבחינה אקולוגית ,ורק בעל חיים אחד – החולדה המצויה  -נהנה
מאיצטורבלי האורן .מינים מעטים בוחרים ביער האורנים כמקום חיות )מנדלסון ויום טוב,
 .(1990כמו כן חשוב להזכיר ששכבת מחטים תחת יער האורנים מהווה גורם משמעותי
להקטנת מגוון הצומח השיחי והעשבוני בתת היער ,וכתוצאה מכך נוצרת ירידה חדה במגוון
מיני היונקים המסוגלים להתקיים בו.
השתנות מגוון מינים לאחר שריפה ,ככלי השוואה להשפעת השתנות הצומח על פאונת
היונקים
בעבודה שעקבה אחר אוכלוסיות יונקים קטנים בכרמל לאחר השריפה ב) 1989-חיים
וחובריו ,(1996 ,משתקפת מגמה של איכלוס אזור היער והחורש שנשרף במינים של שולי
יער ובתות כמו גרביל סלעים ,קוצן מצוי ,עכבר מקדוני ומריון מצוי .לעומת זאת שטחי
הביקורת הראו נוכחות של יערון צהוב-צוואר יערון גדול וחולדה מצויה .מיני היערון הינם
מינים של חורש ים תיכוני שאינם מיוצגים באזור להב ,והחולדה המצויה מייצגת את המין
הדומיננטי ביערות אורן שלפני השריפה .מידע זה ממחיש את המשמעות היער
המונוקולטורי של אורן ירושלים )ללא קרחות שיחיות ועשבוניות וצומח תת יער( על ירידה
במגוון המזונות ותת-בתי הגידול ,שגורמת להימנעות של מרבית מיני היונקים הקטנים
מלהימצא בו )למעט החולדה המצויה(.
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שיטות עבודה
סקירת השטח בוצע בעזרת השיטות הבאות:
 .1לכידת מכרסמים – בשיטה זו נבחרו בכל ליל לכידה אזור יער ולצידו אזור בתה
טבעי .בכל ליל לכידה הונחו בכל אזור  100מלכודות )למעט בפעילות הראשונה(
ב 4-שורות של  25מלכודות כל אחת .במרבית אירועי הסקר )למעט ינואר (2001
נבחר יער נטוע בוגר ללא תת-יער בכדי לבחון את מצב אוכלוסיית היונקים במצב
ההתפתחות המקסימאלי של היער ,שהוא בעל השפעה משמעותית ביותר על צומח
התת-יער.
 .2סיורי ראייה רכובים – סיורים אלו נערכו בכל אירוע סקר מחודש דצמבר ואילך .כל
אחד מהסיורים נמשך כ 4-שעות )שהחלו לאחר שקיעה( וכללו דרכים בכל השטח
הנסקר .תצפיות ביונקים בוצעו בעזרת הארה בפרוז'קטור .במהלך הסיור נרשם
המיקום של כל חייה שנצפתה )בעזרת  (GPSובית הגידול בו שהתה )יער/שטח
פתוח( .כמו כן נרשם המרחק המצטבר של הסיור ,שאפשר קבלת מידע לגבי כמות
בע"ח לק"מ סיור בכל בית גידול.
 .3סיורים חד פעמיים בוצעו במערות בחורבות שונות באזור ,לצורך חיפוש אתרי משכן
לעטלפים.
שטחי לכידת מכרסמים )וכמות מלכודות שהונחו(
כמות

אזור יער

כמות

אזור בתה

חודש

50

להב צפון

50

שמורת להב

אוגוסט

50

יער שומריה

50

בתה שומריה מע'

50

נחל שובל

100

להב צפון

100

שמורת להב

100

יער שומריה

100

בתה שומריה מע'

100

להב דרום

50

גבעות להבים

דצמבר

100

יער דבירה

100

בתה דביר צ'

ינואר

100

יער להב ,גו'-אלון

100

שמורת להב מז'

פברואר

100

יער הנשים החלוצות

100

בתה יער הנשים

מרץ

100

יער להב מע'

100

בתה באר חליף

מאי

100

יער אבו חוף

100

בתה אבו חוף

יוני
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ספטמבר

תוצאות
מגוון מיני יונקים בסיורי לילה רכובים

בתה
בלתי
מזוהה
שועל
תן
צבי
צבוע
מכרסם
ארנבת

מספר יונקים שנצפו

14
12
10
8
6
4
2
0
י
ונ י

מ
אי

רץ
מ

בר
פ

ינ

אר
ו

אר
ו

בר
צמ
ד

יער
בלתי
מזוהה
תן
דרבן

2
1
0

מכרסם
ארנבת

מספר יונקים שנצפו

4
3

י
וני

מ
אי

רץ
מ

בר
פ

ינ

אר
ו

אר
ו

בר
צמ
ד

תוצאות אלה מלמדות על מגוון של  6מיני יונקים מזוהים בשטחים הפתוחים ו 4-בשטחי
היער ,כאשר עושר המינים הנצפים בשטחים הפתוחים גבוה משטחי היער .מבחינת פיזור
מספר המינים הנצפים בין עונות ניתן לראות ירידה במספר הפרטים הנצפים בעונת החורף
בשטחים הפתוחים ועלייה מחודשת בתחילת הקיץ .ייתכן וניתן לשייך זאת לעליית גובה
הצומח העשבוני/חקלאי שהקשה על תצפיות .כמות הפרטים הנצפים ביער הייתה נמוכה פי
 ,4ולא ניתן היה להבחין בהבדל בעונתיות בין התצפיות.
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עוצמת פעילות יונקים באזור להב

בתה
יער

מס' בע"ח לק"מ

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
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השוואה כמותית בין השטחים הפתוחים/בתה לשטחי היער התאפשרה ע"י חלוקת מספר
התצפיות במרחק הנסיעה .בחינת עמודת הסיכום מלמדת על שיעור תצפיות ביונקים כפול
בשטחים הפתוחים לעומת שטחי היער )מסומן בחץ( ,כאשר ב 4-מתוך ששת הסיורים נצפתה
כמות יונקים רבה יותר בשטחי היער ,אם כי לא קיים הבדל מובהק.
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מגוון מיני מכרסמים שנלכדו

בתה

מריון מצוי
גרביל סלעים
עכבר מצוי/מקדוני
קוצן מצוי

מספר לכידות

14
12
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מ
אי

רץ
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ו
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בר
צמ
ד

יער

מריון מצוי
עכבר מצוי/מקדוני
קוצן מצוי

מספר לכידות

8
7
6
5
4
3
2
1
0
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מ
וני
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צמ
ד
אר
ינו אר
רו
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השוואת מגוון מיני המכרסמים מלמדת על  4מינים שנלכדו בשטחים הפתוחים לעומת 3
שנלכדו בשטחי היער .חודש ינואר היה המועד היחיד בו הונחו המלכודות ביער מתפתח
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שתחתיו צומח תת יער מפותח .בכל שאר לילות הלכידה ,הונחו המלכודות ביער ותיק
שתחתיו צומח תת-יער מועט .החסרת תוצאות הלכידה בחודש ינואר ,מלמדת על הצלחת
לכידה נמוכה מאוד בשטחי היער )שואפת לאפס( כשמגוון מיני מכרסמים מועט וכולל קוצן
מצוי ועכבר בית/מקדוני )באתר אחד(.

דיון ומסקנות:
מתוך תוצאות סקר זה ניתן ללמוד על מגוון גדול יותר ושיפעה רבה יותר של יונקים
בשטחים הטבעיים הפתוחים והחקלאיים ,לעומת שטחי יער אורנים וותיק .הבדלים אלה
בלטו הן בתוצאות לכידת מכרסמים והן בתוצאות הסיורים הרכובים.
עם זאת ניתן לראות במספר מקרים שכאשר היער צעיר )עד כ 10-שנים( ,וכולל צומח תת
יער שיחי מפותח ,מגוון מיני היונקים דומה ואף גבוה מהשטחים הפתוחים .אולם ביער
וותיק מגוון ושיפעת היונקים דלים .ייתכן שאזורים אלה משמשים כאזור מעבר ליונקים,
אולם נראה שלמרביתם אין אזור זה מהווה אתר התבססות.
מבחינת מגוון המינים ,ברור שאין סקר זה מסוגל להתחקות אחר כל המגוון המצוי בשטח,
אולם נראה ששני מינים השכיחים מאוד ביערות קק"ל לא נצפו באזור זה ,ולא התגלו
עדויות לקיומם – האחד הינו חזיר בר והשני חולדה מצויה .ראוי לציין שהערכות מקדימות
ציינו שאזורי יער האורנים הנטוע מאוכלסים בד"כ בחולדות ועכברי בית בלבד ,אולם כאן
נראה שלרוב יערות האורן מאוכלסים בצפיפות נמוכה עד אפסית של מכרסמים ללא תצפית
בפעילות חולדות.
תוצאות סקר זה מחזקות את ההערכה שאזורי יער חד מיני מהווים מקום חיות דל למגוון של
מיני בע"ח ,וכתוצאה מכך קיימת ירידה גדולה במספר ובמגוון בע"ח המצויים בשטח
ומוצאים את מזונם בו .נראה כי חופת היער הבוגר ושכבת המחטים על קרקעיתו ,מקטינים
את יכולתם של מיני השיחים המקומיים ומיני החד שנתיים להתבסס בשטח ,ובכך מקטינים
את מלאי המזון הזמין עבור היונקים הצמחוניים .מיעוט צמחוניים ביער מכלל המחלקות
)עופות ,יונקים ,זוחלים פרוקי רגליים ועוד( ,מקטין את היות היער מקור מזון עבור טורפים,
והופך אותו לשטח מעבר ו/או אזור מנוחה עבורם.
משמעויות והמלצות ממשק:
שיקולי ייעור מבטאים את הצורך של האדם להנפש בשטחי יער וחורש ,תוך ניתוחים
כמותיים המלמדים על עדיפות ליער מחטני בכך שעקת החום בו נמוכה יחסית ,והצללה
מלאה של חופת היער לנופש קיצי לצד כיסוי של  80%ביער המיועד לנופש חורפי )שילר,
 .(1998חישובים אלה ,טובים ככל שיהיו ,אינם בוחנים את אחוז שטח היער המנוצל ע"י
נופשים ואינם בוחנים את המשמעויות האקולוגיות על האקוסיסטמה כתוצאה מיעור חד
מיני וצפוף שמחליף את בית הגידול המקורי .בחינת המשמעויות לצורכי הנופש של האדם,
צריכות לבחון גם אלמנטים של עושר ומגוון שטחים המאפשרים קיומם של מגוון עשיר של
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אורגניזמים )צומח וחי( המעוררים עניין וסקרנות המגרים ומספקים את הנפש לצד פעילות
הנופש ביער .משמעות הדבר הינה הצורך ליצור מגוון סביבות שישלבו ויאפשרו קיומם של
בתי גידול טבעיים לצד אזורי נופש בגודל שטח הדרוש )כיום השטחים גדולים בהרבה(.
הצעות לממשק:
 .1יצירת כתמי צומח שיחי מקומי באתרים שייבחרו )המלצות בהמשך( שיהווה מקור
מזון ומשיכה ליונקים )ובע"ח מקומיים אחרים(.
 .2יצירת קרחות יער ביערות וותיקים/חולים ולאפשר התבססות ו/או עידוד היווצרות
כתמי צומח שיחי.
 .3הימנעות מנטיעה והכשרת שטח בערוצי נחלים ,כיוון שבהם קיים מראש מגוון צומח
רב יותר המהווה מקור מזון ומחסה טבעי לבע"ח.
 .4נטיעת צומח בוסתנים באזורי חורבות ישנות ,תוך חיקוי/שיקום שטחי חקלאות
מסורתית מקומית .אזורים אלה יוכלו להוות מוקדי משיכה לציבור ומוקד מזון
לבע"ח מקומיים ונודדים באופן דומה לעידנים קודמים.
 .5דילול יערות קיימים שיאפשרו מחד התחזקות עצים בוגרים ,ומאידך חדירת אור
והקטנת שכבת מחטים שיאפשרו חדירה מחודשת של צומח תת יער שיחי.
ספרות:
אילני ,ג ,1979 .שמירת טבע בישראל סקר טורפים ,הוצאת רשות שמורות הטבע.
ויזל ,י ,1984 .החי והצומח בארץ ישראל – כרך הצומח של ארץ ישראל ) ,(8הוצאת משרד
הביטחון ,תל-אביב.
חיים ,א ,.יצחקי ,ע .וגולן ,א ,1996 .חברת היונקים הקטנים ביער של אורן ירושלים בהר
הכרמל המשתקם משריפה ,אקולוגיה וסביבה  ,(2-1) 3עמ' .100-95
מנדלסון ,ה .ויום-טוב ,י ,1988 .החי והצומח בארץ ישראל – כרך יונקים ) ,(7הוצאת משרד
הביטחון ,תל-אביב.
מנדלסון ,ה .ויום-טוב ,י ,1990 .תמורות בתפוצת בעלי החוליות בישראל במאה ה ,-20מתוך:
אלון ,ע) .עורך( ,החי והצומח בארץ ישראל – מבואות ומפתחות ) ,(1הוצאת משרד
הביטחון ,תל-אביב ,עמ' .69-64
שילר ,ג ,1998 .שימוש במדדים פיזיולוגיים בתכנון ובממשק יער וחורש למטרות נופש,
אקולוגיה וסביבה  ,(1) 5עמ' .44-34
שלמון ,ב ,1993 .מדריך היונקים בישראל ,הוצאת כתר ,ירושלים.
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סקר זוחלים באזור להב
מאת :דרור הבלנה ,המחלקה לאקולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון.

רקע ומטרות:
במערכות מדבריות ישנה חשיבות רבה להטרוגניות ולכתמיות של הנוף .שינוי במבנה בית
גידול הנובע מהשפעות אדם יכול לגרום לשינוי המבנה הכתמי ומכאן לשינויים משמעותיים
במערכת האקולוגית כולה .מחקרים שבדקו את השפעת השינוי במבנה הכתמי של הנוף
בנגב הצפוני )ז"א ,פרוייקט הסוואניזציה" של הקק"ל( על חברת הזוחלים הראו שינוי
במבנה החברה ובהרכב המינים למרות שמדד מגוון המינים לא השתנה .המרכיב של מינים
ממוצא ים-תיכוני עלה על חשבון ירידה במרכיב של המינים ממוצא מדברי .יתרה מכך,
השינוי במבנה הכתמי גרם להעלמותם של מינים אופייניים לבית הגידול מהפסיפס הכתמי
כולו .נראה ,ששינוי המבנה הכתמי הטבעי של המדרונות מקטין את הטרוגניות בית הגידול
ויוצר יתרון למינים גנרליסטיים או למינים ממוצא ים תיכוני.
אזור יער להב הוא אזור הספר שבין האזור הים תיכוני לאזור המדברי ומהווה גבול תפוצה דרומי למינים ים
תיכוניים וגבול תפוצה צפוני למינים מדבריים .כיוון שכך ,קיים בו עושר מינים רב וקיימת רגישות מיוחדת
לשמירה על הרכב המינים היחודי שבו בהיותן של חלק מהאוכלוסיות שבו אוכלוסיות שוליים.

לטאות מהוות מרכיב חשוב באקוסיסטמה ,בעיקר באזורים צחיחים .באזורים כאלו הלטאות
מהוות מרכיב מרכזי בקרב החוליתנים הן מבחינה מספרית והן מבחינת הביומסה
) .(Reynolds, 1979הלטאות מהוות טורף של חסרי חוליות ) (Pianka, 1986ומהוות טרף
לחוליתנים כגון נחשים עופות ויונקים .הלטאות חופרות מחילות ותורמות לשינויים פיסיים
במבנה בית הגידול .כיוון שהלטאות נוחות לזיהוי ולכידה הן משמשות במחקרים רבים
כמודל להבנת השפעות של פעילויות אדם שונות על בית הגידול
) .(Bock et al., 1990 ;Jones, 1981;Bury & Busack 1974; Smith et al.,1996
מטרות סקר זה הינן לבדוק מה הוא ההבדל במגוון שפע ועושר מיני הזוחלים בין יער קק"ל
לבתת הספר הים תיכונית באזור להב.
שיטות עבודה:
השוואת הנוכחות והשפע של זוחלים בין חלקות טבעיות לחלקות נטועות :נבחרו  8אתרים
לביצוע טרנסקטים .בכל אתר נבחר מסלול הליכה בתוך יער נטוע במרחק של כ50-מטר
מהגבול החיצוני של הנטיעות .מסלול מקביל באורך זהה נבחר בשטח פתוח אף הוא במרחק
העולה על  50מטר מגבול הנטיעות .מסלולי ההליכה נדגמו בשעות הפעילות של הזוחלים
ע"י שלושה סוקרים .הסוקרים חפשו זוחלים פעילים על פני השטח והרימו מחסות
הממוקמים על ציר הליכתם על מנת לאתר מינים במנוחה או מינים שפעילותם על פני
השטח מוגבלת .השימוש בשיטה זו מאפשר אפיון של בית הגידול ע"פ הרכב חברת הלטאות
שבו וכן תורמת לרשימת מיני הזוחלים הכללית של האזור.
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סקר בורות :במהלך ימי הסקר ,בשעות שאינן מתאימות לפעילות זוחלים ,נבדקו בורות
שאותרו בתחום הנסקר .הזוחלים החיים והמתים נאספו מהבורות וזוהו .מטרת שיטה זו היא
לאתר מינים נדירים ומינים שקשה לאתרם בשיטות האחרות .השיטה לא נועדה לאפיין את
בית הגידול אלא להשלים את רשימת המינים הכללית וכן לאתר כתמים בהם קיימים מינים
נדירים.
סקר חורבות :החומט הנקוד אנדמי לישראל ולירדן .בישראל ידוע על כ -11אוכלוסיות
מבודדות זו מזו .כל האוכלוסיות בארץ נמצאות באתרי חורבות או בסמוך להן .המין מוגדר
כיום כ Critical endangered-ולפיכך קיימת חשיבות לאתר את אוכלוסיות המין ,להגדיר את
בית גידולו ולהגן על הכתמים העיקריים בהם נפוץ המין .באזור הנסקר ידועים שני אתרים
בהם נמצאו פרטים של חומט נקוד .על מנת לאתר ריכוזים נוספים של המין נסקרו  5אתרי
חורבות )חרבת זעק ,חרבת אבו-חף ,חרבת מגדלית ,חרבת חליף וחרבת קנס( .בכל אחת
מהחורבות נעשה חיפוש יסודי מתחת לאבנים ומתחת למחסות אחרים.
תוצאות:
כללי
במהלך תקופת הסקר נמצאו במרחב הנסקר  19מיני זוחלים )טבלה  .(3.1בשטחים הנטועים נמצאו 7
מינים ,בשטחים הטבעיים  15מינים ובשטחי החורבות  12מינים .למרות שהאזור הנסקר הוא
אזור ספר המדבר ,לבד מהפתן השחור כל המינים שעדויות לקיומם נמצאו בשטח הנסקר
הינם ממוצא ים-תיכוני או מינים גנרליסטיים .המינים הנפוצים בשטח הטבעי הנכלל בתחום
הסקר אופייניים לבית הגידול הים-תיכוני של בתה שיחנית .לנחושית הנחשונית לצפע
הא"י לזעמן המטבעות ולזעמן הזיתני מהווה אזור הסקר את גבול תפוצתם הטבעי הדרומי
בארץ ובעולם .בהשוואה כללית של נוכחות המינים בין השטחים הנטועים לשטחי הבתה
הטבעיים ראוי להתייחס רק למיני הלטאות .הנחשים חיים בצפיפות נמוכה מזו הדרושה
להסקת מסקנות לגבי אופן שימושם בכתמים השונים של הנוף .בין מיני הלטאות בולטת
העדרותם של הנחושית הנחשונית ,חומט מנומר ונחושית עינונית משטחי היער ובולטת
העדרותו של החומט הגמד בשטחים הפתוחים.
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טבלה  3.1-סיכום המינים שנמצאו במהלך הסקר .בטבלה שולבו הממצאים שנאספו בכל
שיטות הסקר.
שם עברי
ארבע קו
מובהק

שם מדעי
Psammophis
schokari

ממצא
תצפית

קק"ל

טבעי

-

+

-

נשל

זיקית ים-

Chamaeleo

תצפית

תיכונית

chamaeleon

נשל

זעמן זיתני

יער

שטח

חורבה

הערות

recticrista

שרידים

Coluber

תצפית

+

-

+

נמצא

ריכוז

גולגלות גדול
בבור מים
+

-

-

rubriceps

זעמן
מטבעות

Coluber

נשל

+

-

-

nummifer

מערבי
חומט גמד

Ablepharus

תצפית

+

-

+

kitaibelii

חומט

Eumeces

מנומר

schneideri

צפוני

pavimentatus

חומט נקוד

Ophiomorus

תצפית

תצפית

+

-

-

-

-

+

latastii

חומט

Mabuya vittata

תצפית

+

+

+

מופעים

פסים
חרדון
מצוי

מופיע במגוון

Laudakia stellio

תצפית

+

+

+

stellio

צפוני
מניפנית
מצויה

Ptyodactylus

תצפית

ריכוזי הטלות

guttatus

גדולים
תצפית

נחושית

Chalcides

נחשונית

guentheri

נחושית

Chalcides

תצפית

עינונית

ocellatus

שרידים

Telescopus

שרידים

עין חתול

+

+

+

נמצאו

3

חברבר

fallax

עינחש

Ophisops

תצפית

+

-

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

נמצא
בשדות

elegans

חקלאיים
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גם

פתן שחור

Walterinnesia

שרידים

+

-

-

aegyptia
צב יבשה

Testudo graeca

תצפית

+

+

+

שרידים

צפע מצוי

Vipera

תצפית

ייתכן תת-מין
מיוחד

-

+

-

צעיר

palaestina

שממית

Hemidactylus

בתים

turcicus

תלום

Malpolon

קשקשים

תצפית

נשל

-

+

-

+

-

+

monspessulanus

מצוי

טרנסקטים
השוואת שפע הפרטים שניצפו במהלך חתכי הזוחלים בין השטחים הטבעיים לבין השטחים
הנטועים נעשתה ע"י מבחן  .Wilcoxon signed ranks test for paired replicatesנבחנו
סטטיסטית רק מינים שהיו נפוצים מספיק על מנת לאפשר את הבדיקה .לא נמצא הבדל בין
החלקות הנטועות לטבעיות בהשוואת המספר הממוצע הכללי של לטאות שנצפו במהלך
טרנסקט ) (p=0.123אם כי  61%מהלטאות שנצפו בחלקות המיוערות היו של המין חומט
גמד )איור  .(3.1לא נמצא הבדל בשפע הפרטים בין שטחים טבעיים לשטחים נטועים במינים
חומט פסים ) ,(p=0.057ועינחש)) (p=0.084איור  .(3.2יש לשים לב שבשני המקרים תוצאות
המבחן הסטטיסטי גבוליות .החומט הגמד נמצא רק בחלקות הנטועות וההבדל נמצא מובהק
סטטיסטית ).(p=0.017
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איור  3.1השוואת מספר הלטאות הממוצע לטרנסקט )כלל המינים כולל אלו שלא זוהו
בודאות( בין חלקות יער לחלקות בתה.
3.5

*

3

2
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1.5
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N

N
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Species

איור  - 3.2השוואת המספר הממוצע של הפרטים מכל מין שנמצאו במהלך הטרנסקטים בין
שטחי יער לשטחים הטבעיים .הכוכבית )*( מציינת הבדל מובהק סטטיסטית והאות
 Nמציינת מינים שמספר הפרטים הנצפים מהם לא אפשר השוואה סטטיסטית.
על מנת לחשוף את מגמות השינוי במבנה החברה נעשה שימוש בIncidance Abundance -
Phase

 .Planeגישה זו מקובלת לבחינת הדינמיקה של השינויים בזמן & (Boeken

) .Shachak, 1998בסיכום זה השתמשתי בגישה זו לבחינת השינויים במבנה החברה במרחב
על מנת להרחיב את נקודת המבט על הכללים הקובעים את הדגם הנצפה .ציר ה y-מציג את
הדינמיקה המקומית בתוך הכתם וציר ה x-את הפיזור המרחבי של המין בפסיפס הנופי של
כלל הכתמים .החיצים של כל אחד מהמינים משקפים את השינוי בתפוצה ובשפע של המין
הנובע מהשינוי במבנה ובתכונות הכתם .מהתבוננות במרחב הצירים )איור  (3.3ניתן לראות
שלגבי כל המינים למעט החומט הגמד קיימת ירידה הן במספר הכתמים המאוכלסים והן
בשפע הממוצע בכתם עצמו .החומט המנומר והנחושית הנחשונית לא נמצאו כלל בחלקות
הנטועות .שני המינים נמצאו בשפע ובשכיחות נמוכים גם בכתמים הטבעיים .החומט הגמדי
נעדר כליל מהשטחים הטבעיים ונמצא בשפע ובשכיחות גבוהים בשטחים הנטועים.

90

סקר חורבות
במהלך סקר החורבות לא נמצאו פרטים של חומט נקוד בכל החורבות שנסקרו .באותה
תקופה נמצאו פרטים של חומט נקוד בחורבת רימון .באחת החורבות נמצאו  5פרטים של
נחושית עינונית בתחום מצומצם ,דבר המעיד על נוכחות רבה של המין בחורבה.
0.6

Mabuya vittata
0.5

Chalcides guentheri

Natural
Forest

0.3
0.2

Eumeces schneideri

0.1

Ablepharus kitaibelii
1

0.8

0.4

0.6

0.2

Log Abundance

Ophisops elegans

0.4

0
0

Incidance
איור  -Incidance Abundance Phase Plane - 3.3מרחב צירים בו נבחן השפע הממוצע של
המין ושכיחותו במרחב .החיצים מציגים את מגמת השינוי בשכיחות ובשפע כל אחד
מהמינים מהמצב בבית הגידול הטבעי למצב בשטחים הנטועים.

דיון ומסקנות:
אזור יער להב מאופיין ע"י חברה של מינים ממוצא ים תיכוני האופייניים לנוף של בתה
שיחנית .המינים הדומיננטיים הם עינחש וחומט פסים .החומט הנקוד והנחושית העינונית
שנמצאו במהלך הסקר הם מינים אנדמיים לישראל ולשכנותיה .שני המינים נמצאים בסכנת
הכחדה ועל כן יש חשיבות רבה לאתר ולאפיין את בית גידולם במרחב הנסקר ולהגן עליו
בצורה ממוקדת.
בחינת השפעת הייעור על אסופת מיני הלטאות מראה שלמרות שקיימת ירידה מסויימת
בשכיחות ובשפע של המינים הדומיננטיים בתחומי היער הנטוע עדיין ניתן למצוא אותם
בשכיחות גבוהה יחסית .יש לסייג זאת בעובדה שבנוף הבתה קיים קושי רב באיתור
הזוחלים ובזיהוים ולכן ניתן לשער שההבדל בשכיחות ובשפע גבוה מזה שנצפה .שני
המינים הדומיננטיים חומט הפסים ועינחש הם בעלי תפוצה רחבה וחודרים לכתמי בית
גידול המתאימים להם גם דרומה לאזור הנסקר .באזור פארק סיירת שקד הראו שני המינים
עליה בשכיחות ובשפע בכתמים נטועים וזאת ביחס לסביבה הטבעית היובשנית.
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הנחשונית והחומט המנומר שנמצאו בשכיחות ובשפע נמוכים בחלקות הטבעיות נעדרו כליל
מחלקות היער .מגמה זו של העלמות מינים מתמחים מאזור נטוע נצפתה גם במחקר שנערך
בפארק סיירת שקד .מהפסיפס הכתמי שנוצר ע"י הנטיעות נעלמו כליל הלטאה שנונית באר-
שבע) (Acanthodactylus beershebensisוחרדון המדבר ) (Trapelus pallidusונצפתה ירידה
בתפוצה ובשפע של מין מדברי נוסף המדברית העינונית ) .(Mesalina guttulataנראה
שהשכיחות והשפע הנמוכים מעידים על כתמים יחודיים אותם מאכלסים המינים בשטחים
הטבעיים ומכאן נובעת רגישותם הרבה לשינוי בבית הגידול.
השוואת ממצאי הסקר לממצאי המחקרים מאזור פארק סיירת שקד מראה שלמרות שבאזור
יער להב נסקרו יערות אורן צפופים ובאזור פארק סיירת שקד נסקרו שטחים שניטעו
בדלילות כחלק מפרוייקט הסוואניזציה ההשפעה של השינוי בנוף על אסופת מיני הלטאות
דומה.
החומט הגמד שלא נמצא כלל בשטחי הבתה הטבעיים נמצא בשכיחות ושפע גבוהים מאוד
בחלקות היער ,ונראה שזהו בית הגידול העיקרי של המין במרחב הנסקר כולו.
במהלך הסקר נמצאה אוכלוסיה אחת בלבד של חומט נקוד .אוכלוסיה זו עומדת כיום בפני
סכנה עקב התיישבות קבע של בדואים בסמוך אליה.
משמעויות וממשק:
בית הגידול של הבתה השיחנית הים-תיכונית הולך ונעלם מנופי ישראל .במרחב הסקר
עדיין קיימים מספר כתמים טבעיים שיש חשיבות רבה לשמירה עליהם בצורתם הנוכחית
בעיקר עקב נוכחותה של הנחושית הנחשונית ,האנדמית לישראל ושכנותיה ועומדת בסכנת
הכחדה .מהנסיון שנצבר בפארק סיירת שקד יש לשמור על קטעים גדולים ורצופים של בתה
על מנת לאפשר את קיומם של המינים המתמחים .מינים אלו עלולים להידחק מכתמים
טבעיים קטנים המוקפים בכתמים נטועים.
ביערות האורן הנטועים יש ייצוג למרבית המינים אך לבד מהחומט הגמד צפיפותם נמוכה
מאשר בשטחים הטבעיים .נראה שהתבגרות היער הקיים תתרום לעלייה בשפע היחסי של
מינים אלו.
יש להמשיך בנסיונות לאתר את אוכלוסיות החומט הנקוד ולהגן עליהן בצורה נקודתית.
יש ליזום את המשך הסקר להשוואה של שטחי נטיעות בשיטת הסוואניזציה לנטיעות אורנים
על מנת להמליץ על שיטת הנטיעה המועדפת.
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סקר פרפרים באזור להב
גיא פאר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מבוא
בשנים האחרונות נעשה שימוש נרחב יותר ויותר בפרפרים כקבוצה טקסונומית מייצגת

לזיהוי בתי גידול רגישים הצריכים שימור ) Carroll 1998, Loertscher et al. 1994, Miller
&  (1994, Field 1997, Howard et al. 1998, Pearsonלקבלת החלטות על ניהול שמורות )

 ( Smallidge & Leopold 1997לניטור ומעקב בשמורות טבע) Launer & ) (monitoring
 (Murphy 1994ולזיהוי תהליכים מקומיים )למשל ,פרגמנטציה( וגלובאליים )שינוי אקלים(
) .(Parmesan 1996, Parmesan et al. 1999, Kerr 2001יכולתם של הפרפרים להוות "מיני
מטריה" ,כלומר מינים ששימורם מאפשר הגנה על מגוון רחב של מינים אחרים ,נובע ממספר
תכונות:
א .קיים ידע נרחב על אורחות חייהם ,המאפשר זיהוי של בתי גידולם וקביעה של הצרכים
האקולוגיים שלהם.
ב .הפרפרים מקיימים אוכלוסיות גדולות מספיק ובולטות מספיק לשם מעקב אחרי שינויים
בגודל האוכלוסיות או בתפוצתם.
ג .הדרישות האקולוגיות שלהם רחבות מספיק כדי לייצג בעלי חיים אחרים שהדרישות
האקולוגיות שלהם ידועות פחות )למשל ,ציפורים  ,( Swengel & Swengel 1999 -אך
ספציפיות מספיק כדי לעשותם רגישים מאוד לשינויים בבית הגידול ).(Kremen 1992
כלומר ,שינויים בהרכב מיני הפרפרים בשטח נתון ,בגודל האוכלוסיות של מין מסוים ,או
בתחום התפוצה של מיני פרפרים ,יכולים להוות סמן ראשון אמין לתהליכים אקולוגים
שאנו מעוניינים למנוע.
ד .בנוסף לדרישות בית הגידול הישירות ,פרפרים וחרקים רבים אחרים זקוקים לראשי הרים
ולנחלים כאתרי הזדוווגות ) .(Shields 1967, Tennent 1995זיהוי אתרים כאלה אינו יכול
להתבצע כשבוחנים בעלי חיים אחרים.
משום תכונות אלה ,ובזכות הידע שנאסף על פרפרים בישראל ,ניתן לעשות שימוש בידע על
פרפרי הארץ באיתור בתי גידול רגישים ובקבלת החלטות על פיתוח סביבתי בר-קיימא.
מטרת סקר זה היא ביצוע הערכה ראשונית של השפעת היעור הקיים על פאונת הפרפרים
של איזור להב במטרה להמליץ על גישות להמשך הפיתוח ו\או היעור של איזור זה בעתיד.
הסקר מבוסס על תצפיות בפרפרי להב וכן על האיסוף של ידע קיים על ההשפעה הכללית
של היעור ויערות על מגוון מיני הפרפרים ויכולות המעבר של הפרפרים בין בתי גידולם.
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פאונת הפרפרים של איזור להב
הידע הקיים על פאונת הפרפרים באיזור זה ,מבוסס על מספר תצפיות של צביקה אבני
באיזור להב ויתיר ,מספר תצפיות של דובי בנימני ,וכן עשרות תצפיות של גיא פאר בשנים
 ,2001-2000חלקן למטרת סקר זה .הערכות על מספר המינים הכולל באזור זה בוצעו על
סמך תצפיות אלה וכן על סמך תחום תפוצתם של מספר מינים העשויים להימצא באיזור
)בנימיני  (1990לרשימת המינים ראה נספח.
התצפיות של גיא פאר נערכו בשנים  2001-2000,בשלוש שיטות תצפית:
א 6 .תצפיות חתך נערכו בספטמבר-אוקטובר  2000ובמרץ  .2001אורך החתך 2500-600
ורוחבו כ 30-20-מ' ,ובו נרשמו כל המינים שנצפו .בית הגידול בו נצפו הפרפרים חולק לבית
גידול "פתוח" )בתות ,שדות( לעומת בית גידול "סגור" )יערות(.
ב .תצפיות ארוכות-טווח נערכו ב 5 -נקודות בשטח בתה ממערב לשומריה .בכל נקודה
נרשמו המינים שנצפו בשטח של כ200 x 200 -מ' במהלך  12תצפיות ויותר ,מרץ-יוני 2000
וספטמבר-אוקטובר .2000
ג .תצפיות נקודתיות קיימות ב 5-נקודות נוספות ,בהן נמצאו זחלים או בוגרים של מין מסוים
או מספר מינים.
מתוך התצפיות הקיימות נראו  36מיני פרפרים באיזור להב ,ומשוערים עוד כ 15 -מינים.
סה"כ הפאונה המשוערת מספרות ותצפיות באזורים קרובים ,כוללת  51מינים )מתוכם 49
בסבירות גבוהה ביותר(.
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מתוך המינים הידועים 13 ,מינים מגיעים לגבול תפוצתם הדרומי באזור זה 2 ,מינים מגיעים
לגבול תפוצתם המערבי )לבנין צהבהב ,לבנין מדברי  -מינים אירנו-טורניים( ומין אחד מגיע
לגבול תפוצתו הצפון מזרחי )הספרית החבלבל( .בנוסף על מינים אלו 2 ,מינים אנדמיים
לחבל האירנו-טורני של ישראל וירדן ,ובכללו איזור להב )הספרית ערבתית ,כחליל
קליאופטרה( 2 ,מינים נוספים בעלי תחום תפוצה נרחב יותר המקיימים אוכלוסיות גדולות
ביותר בספר-המדבר )נמפית המדבר ,סטירית המערות( .סה"כ 18 ,מתוך  36מינים )(50%
הינם מינים שספר המדבר ,קרי אזור להב ,מהווה גבול לתפוצתם או מהווה עיקר תפוצתם.

חלוקה של מיני פרפרים לבתי גידול בסקר להב לפי מינים שנצפו ) 36מינים(
סגור בלבד
11%

שני בתי הגידול
14%

פתוח בלבד
75%

בחלוקה של המינים הידועים לבית גידול "פתוח" לעומת "סגור" ,נמצא כי  27מינים נראו
בשטחים הפתוחים בלבד 4 ,מינים נראו ביער בלבד ,ו 5-מינים נצפו בשני בתי הגידול.
סה"כ ,רק  9) %25מינים( נמצאו בתוך שטחים מיוערים )ראה גרף  .(1מגמה דומה נראית גם
בבחינה של הפאונה השלמה ,כולל המינים המשוערים )גרף  (2מתוך  49מינים 38 ,מצויים
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בשטח פתוח ) 4 ,(78%ביער ו 7 -בשני בתי הגידול .מעניין לציין כי מינים הנצפים בבתות
בצפון הארץ ,נראו ביער באיזור זה :כתום כנף המצילתיים ולבנין הכרוב.
הרוב המכריע של מיני הבתות שניצפו הם מינים אופיניים לאיזור )למעט כחליל השיזף?(.
לעומת זאת ,מבין המינים הניצפים בשטח היער ,לא ברור אלו מינים הרחיבו את תפוצתם

חלוקה של מיני פרפרים לבתי גידול בסקר להב לפי מינים
שנצפו וצפויים להימצא ) 49מינים(
סגור
8%

שני בתי הגידול
14%

פתוח
78%

דרומה עקב הייעור ואילו מינים התקיימו באיזור זה לפני הייעור והעלו את שפיעתם
בעקבות הייעור )מרבית המינים של יערות הם סטיריות ,האופיניות לחורשים ים תיכונים(.
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שפע הפרטים הנצפים ,בכל התצפיות ,היה גבוה במספר סדרי גודל בבתות לעומת שטח
היער .בשטחי מחטניים צפופים נצפו פרטים בודדים )בעיקר נימפית החורשף וסטיריות(,
ובשטחים צפופים פחות מספר הפרטים ,כמו גם מספר המינים שנצפו ,היה גבוה יותר) .על
שבילי עפר בתחום היער ובין חלקות יער נצפו לבנין הכרוב ,כתום-כנף המצילתיים ,לבנין
הצנון( .לעומת זאת ,בשטחי הבתות נצפו בעונות מסוימות אלפי פרטים לדונם.
לסיכום ,ניתן לאמר כי ייעור קק"ל באיזור זה הביא לעלייה בעושר המינים מבחינה
איזורית ,כנראה על ידי תוספת מינים שהרחיבו את שפיעתם ו/או את תחום תפוצתם.
מאידך ,מגוון המינים ושפע הפרטים נמוך באופן משמעותי בתוך שטחי היער ,ולכן הייעור
מקטין את בית הגידול של המינים האופייניים לאזור ,קרי בתות הספר.

ההשפעה של יעור ויערות על פרפרים )סקר ספרות(
מספר מחקרים קבעו כי יערות מהווים מחסום ,אם כי לא מחסום מוחלט ,לתנועת הפרפרים
בין בתי גידולם ) .(Haddad 1999, Ricketts 2001, Roland et al. 2000בנוסף לכך נמצא כי
אופי היער משפיע אף הוא :העבירות של יערות מחטניים נמוכה פי  12-3מאשר העבירות
ביערות של רחבי העלים ) .(Ricketts 2001אחד המינים שנבדקו במחקר הנ"ל הוא לבנין
מזרחי ,אחד המינים המצויים באזור להב.
גבול היער מהווה מחסום התנהגותי למינים מסוימים ,ה"נרתעים" מהיער וחוזרים אל השטח
הפתוח .במינים בעלי תגובה התנהגותית כזו ,פרוזדור פתוח )ברוחב של כ 30 -מ'( בין שטחי
יער מהווה מסדרון הפצה היכול לשמש לתנועתם של פרפרים בין שני בתי גידול או יותר
)(Haddad 1999a
מרחקי התנועה של פרפרים בתוך היער הינם נמוכים ,בתחום של עשרות מטרים בלבד ,אצל
פרפרים קטנים )כחליליות ,סטיריות ,נמפות קטנות( .מאידך ,קיומם של מסדרונות הפצה
מקטין את התלות בגודל מחסום ההפצה ,ומאפשר מעבר גם במרחקים גדולים יותר )עד
מספר מאות מטרים((Haddad 1999a,) .
מספר מחקרים מצאו השפעה כוללת שלילית של יערות על שפע הפרטים של פרפרים ,גם

במקרים בהם עושר המינים נותר זהה).(Wallis et al, 2001
עושר המינים הגבוה ביותר הוא בבתי גידול הטרוגנים ) (Weibull et al. 2000

גורמי השפעה על קבלת החלטות לאור הידע הקיים
אזורי מעבר בין תחומי אקלים)  ( ecotonesהינם בתי גידול ייחודיים בעלי מגוון מינים
גבוה ,עקב ההגעה של מינים ממוצאים שונים לתחום תפוצתם באיזור .נוסף על עושר
המינים הגבוה ,נמצא כי המגוון הגנטי של מינים בגבול תפוצתם הינו גבוה ביחס למרכז
התפוצה של אותם מינים ,כראה עקב החשיפה לבית גידול קשה ובלתי צפוי יחסית למרכז
תפוצתם ) .(Kark et al. 1999לאור הסכנה של התחממות גלובאלית ו\או שינויים סביבתיים
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עקב השפעת אדם ,דווקא אוכלוסיות של מינים בגבול תפוצתם ) אוכלוסיות האקוטונים(

עשויות להיות עמידות יותר לשינויים ,ולכן חשובות לשימור המגוון הביולוגי ) Safriel
.(1993, Kark et al. 1999
שטחי בתות הספר בישראל הינם אקוטון ייחודי המהווה גבול תפוצה למינים רבים בישראל.
באזור להב ניתן למצוא מגוון רחב של בתי גידול ,בין השאר בזכות התחום הרחב של
השפעת אדם .למשל ,לחץ הרעייה שונה מאוד בין שטחים שונים ,לעתים גבוה מאוד ולעתים
נמוך .כלומר ,ההטרוגניות הטבעית וה"מלאכותית" באזור הינה גבוהה מאוד.
כאמור ,תוספת ייעור מעלה את עושר המינים האזורי ,אך מקטינה את שטחי בתות הספר -
אלה הם עיקר בית הגידול של המינים האופיניים לאזור.
בשלב זה ,לא ידועות הדרישות האקולוגיות המדויקות של כחליל קליאופטרה  -תת מין
אנדמי לאיזור זה ,שאוכלוסיותיו ,כנראה ,פזורות וקטנות .על כן לא ניתן לאפיין מהו בית
הגידול ההכרחי ,ואף לא גודל השטח המינימאלי ,הנדרש לשמירת גודל אוכלוסיות יציב
של שני המינים האנדמיים לאזור ,כחליל קליאופטרה והספרית ערבתית .כתוצאה מכך ,לא
ניתן להצביע על גודל "מינימאלי" של בתות ספר שיש לשמור או על שטחי בתות רגישים
לפיתוח סביבתי.
המלצות
לאור חשיבות בתות הספר בשמירה על מגוון המינים ,ולאור הידע החסר על הגודל
המינימלי של שטחים פתוחים שישמר את מגוון המינים הקיים ,יש להותיר שטחים פתוחים
רבים ככל האפשר ללא יעור .במיוחד חשוב לשמור על רצף בתות ללא קיטוע על ידי ייעור
או יישוב.
לאור ההשפעה החזקה של יערות מחטניים על תנועת פרפרים מומלץ לעשות שימוש ברחבי
עלים כמו שיזף ואלה ,תוך שמירה על מרחק מסוים בין העצים שימנע יצירה של "חופת
יער" סגורה.
יש להותיר מסדרונות הפצה בתוך תחום היער ,פרוזדורים בלתי-מיוערים ברוחב  30-20מטר
רוחב ,תוך נסיון לפגיעה מינימאלית בצומח הטבעי בשטחים אלה.
לאור הצורך של פרפרים וחרקים אחרים בראשי פסגות ונחלים לשם מפגש בין המינים ,יש
להימנע ככל האפשר מייעור לאורך נחלים או על ראשי פסגות הרים ,במיוחד באזורים בהם
קיים מרחב גדול של בתות בלתי מיוערות.
יש לשמור על הטרוגניות מקסימלית של בתי גידול באיזור על-ידי ייעור פזור והמנעות
מיצירה של חיץ בין בתי גידול פתוחים .שינוי לחצי הרעייה בשטחים שונים באזור ,יכול אף
הוא לסייע בהעלאת ההטרוגניות של בתי גידו באזור.
באופן ספציפי לאזור להב ,קיים כיום רצף בתות מגבול יער להב וצפונה .לפיכך ,יש
להימנע מניתוק שמורת להב צפון משאר הבתות באיזור ע"י ייעור מצפון לשמורה ,וכן
להימנע מחיבור שטחי היערות הקיימים )יער להב צפון ,יער מורן( סביב שומריה ודביר.
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נספח מיני הפרפרים:
בית גידול

פונדקאי

שם מדעי

סוג תפוצה*

שם המין

שומר

ערוצים ,פסגות

M

Papilio machaon

זנב סנונית נאה

ספלול

בתה

M

Archon appolinus

צבעוני שקוף

ספלול

בתה

M

Allancastria deyrollei

צבעוני צהוב

חנק ,פתילת מדבר

נודד

S

Danaus chrysippus

דנאית תפוח-סדום

בלוטה גלונית

בתה

M

Carcharodus stauderi

הספרית הבלוטה

חבלבל

ערוצים

IT

Spialia doris

הספרית החבלבל

חלמית

צידי דרכים

M

Charcarodus alcaea

הספרית החלמית

פטל ,סירה

בתה

M

Spialia orbifer

הספרית הפטל

שלהבית ק .שיניים

בתה

IT

*Syrichtus proto

הספרית ערבתית

אזוב ,סירה

בתה

M

Pseudophilotes vicrama

כחליל האזוב

ישובים ,שדות

S

Syntarucus pirithous

כחליל האספסת

בתה ,ערוצים ,ישובים

M

Lampides boeticus

כחליל האפון

M

Lycaena phlaeas

כחליל הארכובית

גרניון

בתה

M

Aricia agestis

כחליל הגרניון

ארכובית

ערוצים ,צידי דרכים,
שדות

M

Lycaena thersamon

כחליל החומעה

ערוצים ,צידי דרכים,
שדות

S

Zizeeria karsandra

כחליל הקוטב

נודד

S

Deudorix livia

כחליל הרימון

ערוצים

M

Polyommatus icarus

כחליל השברק

S

Tarucus rosaceus

כחליל השיזף

)נמלים(

ערוצים

M

Apharitis acamas

כחליל מנומר

עוקץ עקרב

צידי דרכים

M

Freyera trochylus

כחליל מקושט

קדדים שונים

בתה

IT

 Plebejus pylaon cleopatraכחליל קליאופטרה

ארכובית

שברק
שיזף מצוי

נודד

S

Catopsilia florella

לבנין הכאסיה

צלף קוצני

ישובים יער

M

Pieris brassicae

לבנין הכרוב

צלף קוצני

בתה

O

Madais fausta

לבנין הצלף

מצליבים

בתה ,שדות,
דרכים ,ישובים

צידי

M

Artogeia rapae

לבנין הצנון

מצליבים ,רכפה

בתה ,שדות,
דרכים ,ישובים

צידי

M

Pontia daplidice

לבנין הרכפה

רכפתן

נודד

SA

Pontia glauconome

לבנין הרכפתן

תלתנים ,קדדים

בתה

M

Colias crocea

לבנין התלתן

מצליבים

פסגות ,בתה

M

Euchloe belemia

לבנין ירוק-פסים

מצליבים

בתה

IT

Zegris eupheme

לבנין מדברי

מצליבים

בתה

M

Euchloe ausonia

לבנין מזרחי
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צלף קוצני

נודד

S

Anaphaeis aurota

לבנין משויש

מצליבים

פסגות ,בתה

IT

Elphinstonia carlonia

לבנין צהבהב

מצליבים

נצפה ביער בלבד

M

 Anthocharis cardaminesכתום-כנף צהוב

אשחר

ישובים

M

Gonepteryx cleopatra

לימונית האשחר

בוצין ,לוענית

פסגות

M

Melitaea trivia

נמפית הבוצין

דרדר

ערוצים ,בתה

M

Melitaea phoebe

נמפית הדרדר

קיקסיה

בתה

Melitaea deserticola

נמפית המדבר

פסגות

M

Vanessa cardui

נמפית החורשף

bata

M

Vanessa atalanta

נמפית הסרפד

M

Polygonia egea

נמפית משוננת

M

Lasiommata maera

סטירית היבלית

צל ,סלעים

M

 Pseudochazara telephassaסטירית המערות

פסגות

M

Lasiommata megera

סטירית הציבורת

דגניים

בתה

M

Melanargia titae

סטירית משוישת

דגניים

יערות

M

Hyponephele lupinus

סטירית סומית

דגניים

סלעים ,יער

M-IT

Hipparchia pisidice

סטירית סיני

M

Hipparchia fatua

סטירית עמומה

M

Ypthima asterope

סטירית הטבעת

M

Gegenes gambica

הספרית שחורה

M-IT

* מקרא:
 – Mים תיכוני
 – ITאירנו טורני
 – SAסהרו ערבי
 - Sסודני
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ערכיות בתי גידול לציפורים – עיקר הממצאים
שיקולים לדירוג ערכיות בתי גידול לציפורים:
ערכיות בתי הגידול לציפורים נקבעה בהתאם למחקר הציפורים שנעשה באזור הסקר )ראה
דו"ח מפורט בפרק ערכי טבע של עבודה זו( .בשל המגוון העשיר של העופות והעובדה
שישנם מיני עופות אשר נמשכים לאזורים פגועים ולא טבעיים הוחלט לדרג את הערכיות
בהתאם לפיזור מיני העופות הטבעיים לאזור זה )העופות הטבעיים לאזור מוגדרים כעופות
אשר מקננות בשטח הצומח המאפין ויחודי לאזור זה -היינו בתת הספר הים תיכונית(
הערכיות שניתנה היא בהתאם למספר המינים מתוך קבוצה זו המקננים בשטח הטבעי.
ממחקרים אלו נמצא שישנו קשר הדוק בין גודל השטח ואיכותו למספר המינים המקננים
האופיניים לאזור.
הגדרות הערכיות:
ערכיות גבוהה ביותר )(5
שטח בתה הגדולה מ 5000-דונם.
ערכיות גבוהה מאד )(4
שטח של בתה הגדול מ 500-דונם.
ערכיות גבוהה )(3
יער.
ערכיות בינונית )(2
חקלאות.
ערכיות נמוכה )(1
ישוב.
ניתוח מפת הערכיות:
חשוב להדגיש שמפה זו משקפת השערה המבוססת על מחקר רב שנים לגבי העדפת אזורי
קינון ע"י ציפורי הבתה .בהנחה שהשערה זו נכונה ,ניתן לראות שאזור המתאים לציפורים
יחודיות אלו מצטמצם באופן ניכר עם בניית הבסיס הצבאי החדש .שטחי הבתה הנרחבים
מצפון לאזור להב יוצרים רצף משמעותי יחד עם הבתות שמצפון ליער מורן .מכלול זה
מקבל לכן ערכיות גבוהה למרות שרק חלק קטן ממנה נמצא בתוך שטח הסקר .במפה זו,
בדומה למפת ערכיות הצומח ,ישנם שני אזורים בעלי ערכיות גבוהה  -גבעות דבירה
וגבעות להב.
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מפת ערכיות בתי גידול לציפורי בתה מקננות
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מפת ערכיות בתי גידול לזוחלים
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ערכיות בתי הגידול לזוחלים – עיקר הממצאים
שיקולים לדירוג ערכיות זוחלים:
הערכיות שניתנה לזוחלים נעשתה תוך שיקולים אקולוגים ונתונים שנאספו בסקר זה.
בדומה להגדרת ערכיות הצומח גם בערכיות הזוחלים הוחלט להגדירה בעיקר ע"י גודל
השטח האיכותי לקבוצה הנבדקת ,תוך התחשבות בדרישות היחודיות של הזוחלים .דרישה
יחודית האופיינית לקבוצה זו היא החשיבות של חורבות אשר בהן ניתן למצוא מינים
יחודיים ,ונחלים הגדולים המהווים בית גידול יחודי של שיחים גדולים ואבניות מרובה.
הגדרות הערכיות:
ערכיות גבוהה ביותר )(5
שטח בתה הגדולה מ 50-דונם וחורבות.
ערכיות גבוהה מאד )(4
שטח של בתה הקטן מ 50-דונם והנחלים הגדולים.
ערכיות גבוהה )(3
יער.
ערכיות בינונית )(2
חקלאות.
ערכיות נמוכה )(1
ישוב.

ניתוח מפת הערכיות:
רוב שטח אזור הסקר הינו בעל ערכיות נמוכה לזוחלים בשל היותם רגישים לחקלאות
ויעור .בדומה לשאר הקבוצות הזואולוגיות ,גם לקבוצה זו ,שטח הבתה הינו בעל הערכיות
הגבוהה ביותר .בשל החשיבות שניתנה לחורבות ניתן לראות כתמים קטנים של ערכיות
גבוהה באמצע כתם גדול יותר .עיקר השטח הערכי הינו בגבעות להב ודבירה.
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ערכיות יונקים – עיקר הממצאים
שיקולים לדירוג ערכיות יונקים:
הערכיות שניתנה ליונקים נעשתה תוך שיקולים אקולוגים ונתונים שנאספו בסקר זה.
ערכיות היונקים דומה לערכיות הזוחלים למעט הערכת היער והחקלאות כרמה אחת וזאת
בשל הסיבה של גדלים השונים של היונקים כך שלמינים מסוימים החקלאות אינה מהווה
גורם פוגע.
ערכיות גבוהה ביותר )(5
שטח בתה הגדולה מ 50-דונם וחורבות.
ערכיות גבוהה מאד )(4
שטח של בתה הקטן מ 50-דונם והנחלים הגדולים.
ערכיות גבוהה )(3
יער וחקלאות.
ערכיות בינונית )(2
אין.
ערכיות נמוכה )(1
ישוב.

ניתוח מפת הערכיות:
בשל מגוון רחב של דרישות לסדרות שונות של מינים בקבוצה זו יש קושי מסויים לקבוע את
ערכיות אזור הסקר .עם זאת נראה בדיגום שנעשה בסקר זה באופן ברור העדפת הבתה על
פני היער במכרסמים וביונקים גדולים .האזור החקלאי אינו טוב עבור מכרסמים ויונקים
גדולים בשל חומרי ההדברה ועימותים עם חקלאים במידה ונוצר נזק לגידול מסוים.
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סיכום מסקנות והמלצות לסקר זואולוגי באזור להב:
סקר יונקים:
נמצא עושר מינים גדול יותר באופן משמעותי באזורי הבתה לעומת יערות הקק"ל.
על מנת להגדיל את עושר מיני המכרסמים )ובעקבותם מיני היונקים הגדולים( מומלץ לנטוע
תת יער שיחני של צומח טבעי האופייני לאזור .השטח החקלאי הינו שטח חשוב לפעילות
יונקים.
סקר ציפורים:
נמצאו מינים המאפיינים את אזור הבתה שהינו בית גידולם הטבעי .אזור היער הינו עני
יותר במיני ציפורים בהשוואה לאזור הטבעי של בתת הספר הים תיכונית .מיני הציפורים
המתמחים באזורי הבתה מתחילים להעלם עם הקטנת השטח הרציף של הבתה מתחת

ל-

 500דונם .מיני הציפורים המאפיינים את יערות הקק"ל הינם מינים ים תיכוניים אשר
הגיעו לאזור זה בעקבות הישובים והיערות .מינים אלו הינם מינים בעלי אופי תזונה
כוללני ומהווים גורם תחרותי למיני הבתה.
בכדי להעשיר את מיני הציפורים ביער ועם זאת לא לפגוע במינים היחודיים לבתה יש
ליצור תת בתי גידול אשר ימשכו מינים ים תיכוניים מתמחי יער )לדוגמא חטפית אפורה(.
יצירת תת בתי הגידול צריכה להעשות ע"י שתילת עצי יער מתאימים וכן שיחים ובני שיח.
נמצא שעצם הכשרת השטח לנטיעה גרמה להעלמות מיני בתה .בשטחים החקלאיים קיימים
בעיקר מינים נודדים ומעט מינים יציבים .מיני הבתה נמנעים מהשטחים החקלאיים.
סקר זוחלים:
נמצאו הבדל בעושר המינים של זוחלים בין היער לבתה והבדלים בשפע הפרטים של כל
מין .אזורי היערות הינם דלילים יותר בפרטים של זוחלים יחסית לאזורי הבתה .הפגיעה
בעושר המינים נוצרת כבר בעת הכשרת השטח לנטיעה שפוגעת באוכלוסיות רחבות של
זוחלים.

סקר פרפרים:
באזור הסקר נמצאו מינים האופיינים לתצורת הצומח של בתת ספר ים תיכונית .ידוע
מהספרות שיערות )ובמיוחד יערות אורן( מהווים מחסום במעבר מיני פרפרים .יש להותיר
שטחים פתוחים רחבים ככל האפשר ללא ייעור .במיוחד חשוב לשמור על רצף בתות ללא
קיטוע על ידי ייעור או יישוב .יש להותיר מסדרונות הפצה בתוך תחום היער  -פרוזדורים
בלתי-מיוערים ברוחב  30-20מטר ,עם צומח טבעי אופייני לאזור.
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מסקנות כלליות המשותפות לכלל הסקרים בנושא ערכי טבע:
•

בתת הספר הים תיכונית הינה הצומח הטבעי האופייני לאזור להב .שטח הבתה
הטבעית כיום הינו מצומצם ביותר ואין להקטין שטח טבעי זה .יחודו הגדול ביותר
של אזור זה בקנה מידה ארצי ועולמי הוא בית הגידול של בתת הספר הים תיכונית.
בית גידול זה נמצא בסכנת הכחדה .אזור להב הוא המקום העיקרי שבו נשמר בית
גידול זה בשטחה של מדינת ישראל .באזור להב קיים צירוף ייחודי של תנאים,
שאינו קיים בשטחי הבתה שמדרום )בעלי אופי מדברי( ומצפון )המתאפיינים בבתה
עם עצים נמוכים ובפיזור דליל( .צירוף תנאים ייחודי זה מזמין אליו מגוון רב
ומיוחד של מיני בעלי חיים אשר אינו בנמצא בשטחים סביבו .הקטנה נוספת של
שטחי הבתה בעקבות פיתוח תשתיות או הרחבת הנטיעות עלולה לפגוע באפשרות
קיומם של מינים שונים של בע"ח ,הזקוקים לשטח בתה גדול ורצוף.

•

אזור הבתה עשיר יותר במינים האופיניים לאזור יחסית ליערות נטע אדם
מונוקולטוריים .מהשוואה של מינים בין השטח הטבעי ליערות הקק"ל נמצא הבדל
ברור ,במיוחד באשר למינים היחודיים לאזור הספר  -הם נמצאים בכמות גדולה
יותר ובעושר רב יותר באזור הבתה .ניתן איפה להניח שהגדלת שטח היער של
חשבון שטחי הבתה תקטין את מספר ועושר המינים האופיניים לאזור יחודי זה.

•

במידה ויוגדר צורך בטיפוח תת היער צריכה להיות העדפה לשתילה של תת יער
במינים מקומיים ומאוכלוסיות מקומיות .לשם העשרה של היער במינים יש צורך
ביצירה של תת יער המגוון במינים .מומלץ שמיני התת יער יהיו מינים האופיניים
לאזור ואם ניתן מתוך המאגר הגנטי של אזור להב עצמו .קיום מיני צומח מקומיים
בתת היער יעודד מיני בע"ח האופיניים לאזור זה.

•

להקמת הבסיס הצבאי עלולות להיות השפעות שליליות על הרכב אוכלוסיות
בע"ח באזור .למרות הקושי להעריך במדויק את השפעת הבסיס הצבאי החדש על
החי ,ברור שהבסיס מוקם על שטח שחלקו איכותי ביותר מבחינת משאבי טבע .הוא
מהווה מוקד פיתוח שימשוך בע"ח שמסתגלים היטב לסביבת האדם ועלול לפיכך
להשפיע גם על סביבתו.

•

רצוי להרחיב את אזור הסקר על מנת לקבל מידע על מכלול השפלה הדרומית כולו
– לאורך אזור השינוי החריף בגראדיאנט האקלימי .סקר כזה יאפשר לקבל תמונה
מלאה יותר ערכי הטבע והנוף באזור .ברור שאזור להב אינו עומד בפני עצמו ולשם
קבלת תמונה ברורה יותר על המרחב יש לבצע סקר דומה לזה שבוצע על פני שטח
רחב יותר .הרחבת הסקר תאפשר הבנה מעמיקה על הגורמים המעצבים את החי
והצומח של אזור להב.
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מפת ערכיות בתי גידול ליונקים

110

מפת אזור להב במערך מסדרונות אקולוגים
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רצף שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים

אזור להב כחלק ממסדרון אקולוגי
מטרת המסדרונות האקולוגיים היא לקיים אוכלוסיות גדולות יחסית המחליפות מידע גנטי
ביניהן .במסמך העוסק במסדרונות אקולוגיים בשטחים פתוחים ככלי לשמירת טבע )שקדי
ושדות (2000 ,מודגשת חשיבותם של הצירים צפון-דרום ומזרח-מערב ,כאשר אזור להב
מהווה צומת בין שני מסדרונות אלו .קיטוע באזור זה יפגע ביעילות שני המסדרונות :הוא
יביא לנתק בין אזור מרכז הארץ לדרומה ויפגע במדרון רוחב נדיר שנמשך מהרי חברון
לאורך נחל שקמה עד לים.
יש לכן לאזור להב חשיבות גבוהה ביותר ברצף המסדרונות האקולוגיים המוצעים בארץ
ישראל .כדי לשמר את תפקודו כמסדרון אקולוגי צריך לשמור על שטח הבתה הטבעית גדול
ככל האפשר.
בהקשר המקומי ישנה חשיבות של שימור אזורים פתוחים כדוגמת חורבת זעק ואזור חורבת
רימון אשר מהווים מסדרון מקומי לבעלי חיים אשר היער הנטוע מהווה מחסום עבורם .היות
וזרעים של צמחים שונים מועברים על ידי בעלי חיים יש לרצף התנועה של בעלי חיים
השפעה גם על דגם התפוצה ואפשרויות החלפת מידע גנטי של הצומח.
רצף השטחים הפתוחים חשוב אם כן גם בהקשר המקומי וגם בהקשר האזורי והעולמי.
חשיבות זו עמדה לנגד עיניהם של עורכי הסקר כפרמטר נוסף בשקלול ערכיות של ערכי
הטבע.

רצף שטחים פתוחים
רקע
פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת גם בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי וגם
בגלל קטיעתו בגלל קוי תשתית כגון כבישים ,מסילות ברזל ,צינורות וקוי חשמל.
טווח השפעתו של השטח הבנוי על השטח הפתוח תלוי בגודלו ,בעוצמת הבינוי )גובה,
צפיפות( ,באורך הגבולות וצורתם ,בתבליט השטח )שיפוע ,מיקום באגן הניקוז( ובסוג
וכמות המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי.
טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ועוצמת
עבודות העפר )סוללות ,קירות חצובים( ,קיומם של מערכת תאורה ו/או גדרות הפרדה
ותיחום וכמות התנועה בכביש.
מפה זו מנסה להעריך באופן גס את השפעת התשתיות היישוביות והקויות על כל תא שטח
באזור הסקר .זאת במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים שאינה
באה במלואה לידי ביטוי בהערכת הטבע והנוף .הערכים האקולוגיים והנופיים מוזכרים
בהקשר זה ,אך נוספים להם ערכים חשובים אחרים .בקטגוריה זו כלולים כמה תפקודים:
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תפקוד חברתי  -רקע לפעילות נופש וטיולים  -רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב
מרכזי בחווית הטיול והנופש בחיק הטבע.
תפקודים מערכתיים  -חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים ,שבהם
נשמר המרחב הפתוח.
מרחב לתכנון עתידי  -אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר,
לצרכים אשר יתכן ובדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם.
תפקוד אקולוגי  -לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום אקוסיסטמות ובתי גידול
מגוונים ,הבנויים על מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידיים.
תפקוד חזותי  -אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח נדירים בצפון הארץ
ומרכזה ,דבר המקנה להם חשיבות מיוחדת.

שיטת הערכה
מידת רציפותו של השטח הפתוח הוערכה על פי המרחק שלו מישובים ,כבישים ,מסילת
ברזל או שטחים בנויים אחרים .ככל שהמרחק מהשטח הבנוי גדול יותר הוערך השטח
הפתוח כאיכותי יותר  .ראוי להדגיש שאין נתונים אלה מספיקים כדי לקבוע בדיוק את
מידת ההשפעה של השטח הבנוי – השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו
במלואם בסקר זה.
תחומי ההשפעה של שטחים מבונים ומתקני תשתית סווגו לכן בקבוצות כלליות ,על פי
הערכה איכותית של מידת השפעתם על השטח הפתוח ושוקללו בהתאם:
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גודל

היישוב מתקני תשתית

הערכת
ההפרה

ואופיו

עוצמת הערות
בהשוואה

ליישוב עירוני
יישוב עירוני
יישוב פרברי

100%

דוגמת רהט.

אזור תעשייה

75%

דוגמת להבים.

בסיס צבאי

60%

דוגמת בא"ח 35

אתרי 50%

מחצבות,
סילוק פסולת
יישוב כפרי

מחצבת

דוגמת
אשכולות.

כביש ארצי

25%

תחנות דלק

15%

דוגמת קיבוץ להב,
דוגמת כביש .40
דוגמת

תחנת

דלק

בצומת שוקת.
מתקנים

חקלאיים10% ,

חניונים וכביש אזורי

דוגמת חוות היענים,
דוגמת

כביש

להב

דבירה.
כביש מקומי

10%

דוגמת כביש סנסנה

כביש שולי

5%

דוגמת הכביש ביער
להב.

ערכיות רצף שטחים פתוחים חולקה לחמש קטגוריות ,בהתאם למרחק של השטח מהגורם
המפריע וכפונקציה של עוצמת ההפרעה:
קטגוריה

מרחק במטרים מגורם ההפרעה

נמוכה

0-100

בינונית

101-500

גבוהה

501-1000

גבוהה מאוד

1001-5000

מרבית

5001-20000
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עיקרי הממצאים
בחלקו הצפוני של אזור הסקר ,באזור גבעות להב ובעיקר בגבעות דבירה והשטחים
החקלאיים שממערב להם ,קיים עיקר השטח הפתוח והלא מופר .עיקר האזור הטבעי נמצא
בגבעות הקירטון ובואדיות המנקזים אותם .בעמקים ישנו עיבוד חקלאי אינטנסיבי אשר היה
קיים במשך שנים רבות .לשטח פתוח זה חשיבות רבה כצומת ארצית של מסדרונות
אקולוגיים בין צפון לדרום וכן בין מזרח למערב .בחלקו המזרחי של יער להב ניתן לראות
שחורבת רימון חשובה ביותר לשם שמירה על מעבר מאזור להב לגבעות גורל בציר צפון
דרום .עיקר החקלאות באזור היא חקלאות פלחה אשר מאפשרת מעבר של יונקים גדולים
וציפורים אבל מהווה מחסום מבחינת הזוחלים .לשם הבנה מלאה יותר של דרישות למסדרון
למינים השונים יש צורך במחקרים ייעודיים לנושא זה.
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מפת רצף שטחים פתוחים
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שיטת שילוב המפות
לצורך סיכום הממצאים מאזור הסקר יש צורך בשילוב הממצאים שהופיעו במפות הערכיות
הנושאיות .זאת במטרה להציג בפני המתכנן מפה סופית שתגדיר בצורה ברורה יותר את
עדיפויות השימור באזור הסקר.
חיבור המפות נעשה בעזרת מטריצה היוצרת מסולמות ערכיות נושאיים ,ערכיות משולבת.
תהליך זה מוביל במספר שלבים עד למפת ערכיות משולבת סופית )ראה גם מרשם זרימה
בעמ' :(16
תוצר השילוב

מפות מקור
ערכיות בתי גידול

ערכיות בתי גידול

ערכיות בתי גידול

לציפורי בתה

ליונקים

לזוחלים

ערכיות זאולוגית משולבת

מקננות
ערכיות זואולוגית משולבת

ערכיות צומח

ערכיות משאבי טבע

ערכיות משאבי טבע

ערכיות נופית

ערכיות משאבי טבע ונוף

ערכיות משאבי טבע ונוף

רצף שטחים פתוחים

ערכיות משולבת :טבע נוף
ורצף שטחים פתוחים
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ערכיות זואולוגית משולבת  -עופות ,יונקים ,זוחלים ופרפרים
ע"י איחוד כלל הנושאים הזואולוגיים אנו יוצרים דירוג בחשיבות של יחידות הסקר מבחינה
זואולוגית .ישנה כמובן בעיתיות גדולה באיחוד מסוג זה – לקבוצות שונות של בע"ח יש
העדפות שונות של בתי גידול .חשוב לציין גם שקבוצות בע"ח גדולות וחשובות לא נסקרו
כלל.
עם זאת ישנה חשיבות באיחוד מסוג זה ליצירת מדד מסכם של הערכיות הזאולוגית ,שייתן
כלים לניתוח מרחבי של חשיבות השטח לקבוצות בע"ח שנסקרו .איחוד מדדי הערכיות
השונה נעשה ע"י שילוב הנתונים שעובדו :תחילה לגבי זוחלים ויונקים ולאחר מכן גם לגבי
הציפורים .סקר הפרפרים מובא כרקע  -הממצאים לא עובדו למפת ערכיות מרחבית.
ניתן לראות שלמרות שאין אחידות מלאה בהעדפות בתי הגידול של קבוצות בע"ח שונות,
ישנה מגמה כללית של העדפת שטחי הבתה הגדולים על שטחי הבתה הקטנים יותר ,שטחי
היער והשטחים החקלאיים .בולטת חשיבותם של אזורי הבתה בגבעות להב ודבירה .ישנה
חשיבות גם לערוצי הנחלים הגדולים בשל ייחודו של בית גידול זה.

118

מפת ערכיות זואולוגית משולבת

119

ערכיות משאבי טבע – צומח ובעלי חיים
ערכיות משאבי הטבע מורכבת מערכיות הצומח יחד עם הערכיות הזואולוגית המשולבת.
במטריצת השילוב ניתן משקל רב יותר לנתוני הצומח היות ובתחום זה הסקר שלם יותר
ומבוסס על נתונים מרחביים ברורים יותר.
ניתן לראות במפה זו העדפה ברורה של אזורי הבתות באזור השפלה הגבוהה .זהו אזור
חשוב גם מבחינת ערכי הצומח שבו וגם מבחינת ערכיו הזואולוגיים .לשטחי היער הצעירים
נקבעה ערכיות גבוהה ואילו מרבית שטחי היער הותיקים יותר נמצאים בערכיות בינונית.
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מפת ערכיות משאבי טבע
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מפת ערכיות טבע ונוף
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ערכיות טבע ונוף – משאבי טבע וערכיות נופית
המפה נוצרה בעזרת מטריצה סימטרית שמשקללת את ערכיות משאבי הטבע עם הערכיות
הנופית .ניתן לראות שנשמרה עדיפות שטחי הבתה של השפלה הגבוהה והן נמצאים ברמת
ערכיות מירבית .מרבית שטחי היער וחלק מהשטחים החקלאיים נמצאו בערכיות גבוהה,
בעיקר בשל ערכם הנופי .השטחים בערכיות בינונית נמצאים בעיקר באזור בקעת חטיל.
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מפת ערכיות משולבת  -טבע ,נוף ורצף שטחים פתוחים.
מפה זו מסכמת את הערכות הסקר תוך הדגשת חשיבותם של השטחים הראויים לשימור.
המפה משלבת את ערכיות הטבע והנוף עם הערכת רציפותו של השטח הפתוח .לשם הבנה
טובה יותר של הממצאים המפה כוללת הבחנה של מקור הערכיות ברמה המרבית – שטח
שעלה לרמה זו בגלל רצף השטח הפתוח מסומן בצורה שונה מעט משטח שמקור ערכיותו
המרבית הוא הערכיות המשולבת של ערכי הטבע והנוף .הבחנה זו חשובה גם לצרכי תכנון
וגם לצרכי ממשק  -שטח המוגדר כערכי במפת ערכי טבע ונוף הוא בית גידול חשוב לצומח
וחי של האזור ,בעוד ששטח שנמצא ערכי במפת רצף שטחים פתוחים מצטיין בכך שהוא
מרוחק מכבישים ויישובים ,אבל אינו בהכרח בית גידול חשוב בפני עצמו .חשיבותם של
שטחים אלה קשורה במערכת המסדרונות האקולוגיים ובשיקולים נוספים שפורטו בפרק
"רצף שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים".
בערכיות מירבית נמצאו שוב אזורי הבתה הטבעית כדוגמת גבעות להב ודבירה.חלק
מהשטחים החקלאיים בצפון מערב הסקר דורגו גם הם ברמה זו בגלל חשיבותם הנופית
ותרומתם לרצף השטח הפתוח .אזור בקעת חטיל הינו בעל הערכיות נמוכה בשל היותו
מופר וקרוב לישוב וכביש ראשי.
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מפת ערכיות משולבת – טבע ,נוף ורצף שטחים פתוחים

ממצאים וסיכום
אזור סקר להב מתאפיין בערכיות נופית-זואולוגית-בוטנית גבוהה בשל ייחודו כחלק הארידי
של אזור המעבר בין החבל הים תיכוני והחבל המדברי בציר צפון דרום .בציר מזרח מערב
מהווה אזור להב מעבר מאזור ההר )הרי חברון( למישורי הלס של הנגב המערבי.
בתוך אזור הסקר בולטת שידרת השפלה הגבוהה בציר צפון – דרום .לאזור זה חשיבות
גדולה ,הן נופית והן מבחינת ערכי הטבע שמצויים בו .השתמרו בו כתמים גדולים יחסית
של הצומח היחודי של האזור.
מסקר זאולוגי של עופות ,יונקים ,זוחלים ופרפרים נמצא שהמגוון הטבעי יורד באופן ניכר
בעקבות נטיעת יער צפוף .נמצא גם שהצומח הטבעי אינו מצליח להתפתח ביערות הקק"ל
הוותיקים גם לאחר שנים רבות – בחלק ניכר מהיער אין תת יער משמעותי .לשם שמירה על
אזור יחודי זה חשוב לשמר את כתמי הבתה כמו שהם ללא נטיעות )דלילות ככל שיהיו(.
לשם העשרה של היערות הנטועים מומלץ לפתוח בהם מסדרונות ולדלל אותם באופן
שיאפשר התפתחות תת יער המבוסס על הצומח הטבעי של האזור.
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