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 .1מבוא

מיפוי צומח מהווה חלק חשוב מהתיאור הפיזי של ארץ .בעבר הדבר נעשה בעיקר כחלק
ממחקר אקדמי בסיסי ,המקדם הבנה של תהליכים ותיאור של שטחים טבעיים ושטחי יער
נטוע; ובשימושם של קרטוגרפים וגיאוגרפים.
בעשורים האחרונים הפך המיפוי ל”כלי עבודה” חשוב בניהול שטחים ,בתכנון ,בשימור מינים
ובתי גידול ,ובממשק .צרכי הפיתוח הגדלים מחד גיסא ,וההבנה הגדלה והולכת של הצורך
להכיר את המצאי בשטח מאידך גיסא ,הביאו לשימוש גדל והולך במיפוי צומח.
עד כה מיפוי הצומח בארץ בוצע בשיטות שונות ולא אחידות; בהתאם למדיניות ,למסורת,
לידע ולצרכים של הגופים הממפים .בעולם ,בעיקר באירופה ובצפון אמריקה ,נעשים לעומת
זאת ,החל משנות ה '60-של המאה העשרים ,מאמצים רבים לסטנדרטיזציה של שיטות המיפוי,
כדי לאפשר מעבר חופשי של ידע בין כל הגופים הממפים והמשתמשים ,מחקר חף מהנחות
מקדמיות ,המאפשר כיסוי אמין ורציף של השטח ,וחסכון במשאבים .האיחוד האירופי מקדם
פיתוח של שיטה אחידה לכל מדינות האיחוד ,ולמדינות נלוות דוגמת ישראל.
בעבר נעשה המיפוי אך ורק מהקרקע ,תוך מעבר בשטח הנתון ,והסתמך בעיקר על מיומנויות
אישיות של הממפים .הדבר הפחית מאמינות המיפוי בשל מגבלות נגישות ,מיומנות אישית
של הסוקרים וסובייקטיביות של הממפה .כלים מודרניים דוגמת חישה מרחוק ,מכשירי ,GPS
אורדינציה ממוחשבת ומערכות ממ”ג ( - )GISמאפשרים כיסוי של שטחים נרחבים ,מיפוי של
שטחים לא נגישים ,מבט-על אחיד (לעומת המבט הסובייקטיבי מהקרקע) ,איכון מיקום מדויק,
עיבוד נתונים מהיר וסטנדרטי ,וייצור מפות בכלים אחידים ובעלי יכולות מיפוי גבוהות .האחדה
של שיטות המיפוי היא שלב נוסף הדרוש על מנת לייצר תוצר מיפוי אובייקטיבי ואמין.
הגופים העיקריים העוסקים במיפוי צומח בארץ הצטרפו לאחרונה למהלך ההאחדה ,תוך שימוש
בכלי מיפוי מודרניים ואובייקטיביים .פרוטוקול מיפוי הצומח המוצע נועד ליצור מערך הגדרות
ושיטות ארגון מידע מוסכמות ואחידות ,שיאפשרו איחוד מיפויים בארגונים שונים בישראל.
ליצירת ה”מדריך” חברו קק”ל ,רט”ג ,המארג ,רמת הנדיב ומכון דש”א (בליווי המשרד להגנת
הסביבה) .את פרוטוקול המיפוי גיבשו וכתבו ד”ר נאוה סבר (אקולוגית וסוקרת) ,הגר לשנר
(בוטנאית) ואורי רמון (סוקר וממפה) .צוות המומחים הרב-ארגוני קיים מספר דיונים וסדנאות
משותפות וליווה את הכנת המדריך מקרוב .המדריך הוצג לאנשי אקדמיה ולאנשי מקצוע
נוספים ,מהם התקבלו המלצות לשיפורים ולתיקונים .הגישה המוצגת במדריך זה התקבלה
בעיקרה על ידי הגופים המרכזיים העוסקים במיפוי הצומח בישראל.
מדריך זה מתייחס למיפוי צומח כללי ,שמבוסס על מאפיינים עיקריים כמו תצורת צומח ומינים
שליטים .רובד זה לא מייתר את הצורך במיפוי של ערכי טבע מוגנים או צמחים בסכנת הכחדה
והתייחסות לתופעות בוטניות אחרות ,שחשיבותם לשמירת טבע גדולה.
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 1.1רקע כללי

מיפוי צומח הוא כלי אקדמי ,ממשקי ,ניהולי ותכנוני ראשון במעלה ,המשמש לצרכי
מחקר ,פיתוח ,שמירת טבע ,ייעור ועוד .בעשורים האחרונים מתבררת יותר ויותר חשיבות
ההיכרות עם תשתית הצומח הטבעי ותיעודה ,לשם שמירת טבע ,פיתוח ,הערכת פוטנציאל
כלכלי ועוד .מיפוי צומח הינו שלב רצוי בכל פרויקט תכנון ופיתוח ובכל שינוי ייעוד קרקע
בארץ .בהיות הצמחייה הנדבך הבסיסי בכל מערכת אקולוגית ,הבנת מבנה הצומח מהווה
כלי להערכה והבנה של התהליכים והשינויים במגוון הביולוגי ובהשפעות מעשה ידי אדם
בשטח .מאחר והאפשרות לאפיין ולהעריך את המגוון הביולוגי כולו מוגבלת ,הערכת
החשיבות האקולוגית של השטח מתבססת בעיקר על המצאי הבוטני .חיזוק לגישה זו
ניתן למצוא בעבודתם של  ,)2010( Roll and Fleischer ,Mandelikממנה ניתן ללמוד כי
עושר מיני הצומח והתפרושת שלהם במרחב מייצגים במידה רבה גם את פוטנציאל השטח
מבחינת קבוצות שונות של בעלי חיים.

 1.1.1מיפוי צומח
תיאור של הצומח כחלק מהמיפוי מתקיים בישראל כבר מסוף המאה ה :18-בשנת 1799
החלה הכנת מפת ז’קוטן ,שכללה תיאור כללי של נוף הצומח .מיפוי צומח חלקי מופיע
במפות ה PEF-מאז שנות ה ’80-של המאה ה .)Conder & Kitchener, 1880( 19-במפות
הללו ,ובמפות טופוגרפיות מאוחרות יותר של הארץ ,מתוארת התכסית ללא פירוט מינים,
כלומר מפות אלו מבטאות אך ורק את הפן המבני של תצורות צומח כלליות ולא את הפן
הפלוריסטי של הצומח.
ראשון החוקרים שעסק במיון וסיווג מדעיים של יחידות הצומח של צומח ארץ-ישראל היה
אלכסנדר אייג .עבודת הדוקטורט שלו ( )1931-2Eigהיא הראשונה שמטרתה מיפוי הצומח
של הארץ (למעט הנגב הרחוק) .עבודה זו מתבססת על שיטת  Braun-Blanquetשפותחה
באירופה בשנות ה ’20-של המאה העשרים.
שיטת  Braun-Blanquetמגדירה חברות צמחים על סמך הרכב מינים ושליטה בנוף ,ובהמשך
גם מיפוי בעזרת מדדי דמיון ( )Ordinationבין היחידות השונות .יחידות הצומח הוגדרו
פעמים רבות לא רק על פי המצב הקיים בשטח בזמן המיפוי ,אלא גם על פי הערכת פוטנציאל
התפתחותי (נגזרת של תורת ה .)Climax-לעיתים קרובות נוצר פער בין המיפוי בשיטה זו
למצב הקיים בשטח ,ולשינויים שחלו בו לאורך השנים .כך ,לדוגמה ,מגדיר אלכסנדר אייג
בעבודתו את השטחים בספר מדבר יהודה סביב אזור התעשיה של מישור אדומים כ”-בתת-
ספר בשליטת לענת המדבר ושלהבית קצרת-שיניים” .מצב זה לא היה קיים אז ,אך נקבע
כנראה על סמך נוכחות של פרטים מעטים מהמינים שהוזכרו .גם כיום ,כ 80-שנה לאחר פרסום
עבודתו של אייג ,האזור הוא בתה עשבונית דלילה בשליטה של סיסנית הערבות ומינים
חד-שנתיים .אי התאמה זו יכולה לבוא מהערכה לא מדויקת של הפוטנציאל ההתפתחותי ,או
מהפרה מתמשכת כמו רעיה אינטנסיבית.
רוב עבודות מיפוי הצומח שנעשו בארץ מאז אייג ,למעט מיפוי לצרכים יערנים או חקלאיים,
מתבססות על שיטת  Braun-Blanquetאו על התאמות שלה.

 1.1.2התנאים הפיזיים
תפרוסת הצמחיה והצומח של הארץ משקפת את התנאים הפיזיים ,ההיסטוריה האקלימית
והגיאולוגית ואת ההיסטוריה של התערבות האדם .בישראל הוגדרו מספר אזורי צומח .ראו
תרשים 2.1.1
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המדריך הנוכחי מתייחס לצומח של חבל האקלים הים-תיכוני ושל אזור המעבר ,המשתייך
לשתי הקטגוריות הראשונות :צומח ים-תיכוני :חורשים ,שיחיות ובתות ,הכולל גם חגורה
של בתת ספר.
למיפוי צומח ערבתי (בעיקר צומח אירנו-טוראני) ומדברי (צומח סהרו-ערבי) ,שמשתרע
באזורים שבהם הממוצע הרב שנתי של הגשם קטן מ 250-200-מ”מ ,יוקדש מדריך נפרד.
האקלים הוא גורם משפיע מרכזי על הצומח והצמחיה .גורמים פיזיים נוספים שמשפיעים
רבות על הצומח הם סוג התשתית  -מסלע וקרקע ,טופוגרפיה ומפנים .במאה השנים
האחרונות מתחזקת השפעת דרכי ניהול השטח בידי האדם ,היסטוריית הפרות השטח
ועוצמתן .אחת ההפרעות הבולטות שהולכות וגוברות מאמצע המאה ה ’19-הינה
התפשטות מיני צמחים פולשים שהיגרו באמצעות האדם ,ושל מינים מקומיים
מתפרצים.

תרשים 2.1.1
 .1בתות ,שיחיות וחורשים ים-תיכוניים
 .2בתות ספר
 .3ערבות בני-שיח
 .4מדבריות
 .5צומח הררי ים-תיכוני בחרמון
()Danin, 2006+
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 1.1.3הצמחיה
צמחית הבר של ארץ-ישראל המונה כ 2500-מינים ,משקפת את האקלים העכשווי ,היסטוריה
של שינויים אקלימיים וגיאולוגיים ,ואת ההיסטוריה של הפרעות מעשה אדם .בארץ מיוצגים
מינים ממוצא ים-תיכוני ,מרכז אסייתי (אירנו-טוראני) ,מדברי (סהרי) ,טרופי יובשני (סודאני),
וכן מינים גרים (צמחים שהובאו על ידי האדם מאזורים מרוחקים ,ולא הגיעו בתהליכים
טבעיים) רבים ומינים בעלי תפוצה רב-אזורית.

1

מרבית מיני הבר בארץ הם ים-תיכוניים; אחריהם באים המינים המדבריים ,והצמחים האירנו-
טוראניים .לחלק מהמינים בישראל יש כורוטיפ רב-אזורי .אחוז המינים האנדמיים בישראל
(הייחודיים לארץ) נמוך יחסית ,כ .%7-זאת בהשוואה לאזורים מבודדים יותר מבחינה
גיאוגרפית ואקלימית  -לדוגמה :שיעור המינים האנדמיים בניו-זילנד לפני הגעתו של האדם
הלבן מוערך ב .%90-המינים האנדמיים מתרכזים באזורים בעלי ייחוד מבחינת תנאי סביבה
מחד גיסא ,ובידוד סביבתי יחסי מאידך גיסא .מוקדי המינים האנדמיים בישראל מצויים
בקרקעות הקלות של מישור החוף ,ובהר הנגב.

2
3

 1.1.4הצומח
בדומה לצמחיה ,גם הצומח של ישראל הוא תוצר של אקלים ,מסלע ,קרקע וטופוגרפיה ,יחד
עם היסטוריה של הפרעות מעשה אדם (כריתה ,בירוא ,רעיה וכו’) .באזורים לא מופרים בחבל
הים-תיכוני נפוצים חורשים ויערות ,וככל שהאקלים נהיה צחיח ,כך הצומח נהיה נמוך ודליל
יותר .שטחים נרחבים באזורי המעבר האקלימי מתאפיינים בשליטה של בתות ועשבוניים.
זאב נאוה ,שהיה אחד מחלוצי המחקר האקולוגי בישראל“ ,ייבא” הגדרות של טיפוסי צומח
בהתאם למקובל במערב אגן הים-התיכון (אסכולת מונפלייה) .הגדרות אלה אומצו על ידי
החוקרים הישראלים ונמצאות בשימוש נפוץ בספרות הבוטנית ,למרות שאינן חופפות למצאי
הצומח בארץ .התרגום הישיר ,אך השגוי לעתים ,גורם לבלבול מושגים.

4
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 1.2סקירת המצב
הקיים

ראשיתו של מיפוי הצומח בישראל נעשה במסגרת עבודות אקדמיות והקיף שטחים נרחבים
של הארץ .חלוץ המיפוי הבוטני המדעי בארץ הוא אלכסנדר אייג ,בעבודת הדוקטורט שלו
( .)Eig, 1931-2בעבודה זו הותוו אזורי הצמחיה של הארץ כולה עם אקסטרפולציה לנגב
הרחוק .העבודה יצרה מתווה כללי לצומח של הארץ ללא התייחסות לאזורים פרטניים.
מאוחר יותר מופו אזורים רבים באופן מפורט :הרי ירושלים (ליטב ;)1691 ,מלחת סדום
(בורובין ,)1963 ,הגליל התחתון (אלוני ;)1969 ,מזרח הגליל (ברלינר ;1970 ,רבינוביץ-וין,1970 ,
 ;1979הנגב הצפוני (דנין ;)1970 ,הנגב הדרומי (ליפקין ;)1971 ,החרמון (שמידע ;)1977 ,השפלה
הדרומית (ספיר )1977 ,ועוד.
מאז שנות התשעים של המאה ה ,’20-נעשות רוב עבודות המיפוי לצרכי פיתוח וממשק ,ולא
כחלק ממחקר אקדמי .הגופים העיקריים העוסקים כיום במיפוי הם מנהלי השטחים הפתוחים
הגדולים :רשות הטבע והגנים וקק”ל; ויחידת סקרי טבע ונוף במכון דש”א המתמחה במיפוי
צומח עבור גופים שונים .בכל אחד מהגופים הללו מקובלות שיטות מיפוי שונות ,המבוססות
על מדדים שונים.
צרכני המיפוי העיקריים בארץ הם קק”ל ,רט”ג והמשרד להגנת הסביבה (בעיקר במסגרת
תסקירי השפעה על הסביבה) .לאחרונה נוסף צרכן גדול חדש – המארג ,שהוא הגוף המנטר
את מצב הטבע בארץ .רט”ג והמארג פועלים בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי ,ומיישמים
במידה רבה את הסטנדרטים האירופיים.
נספח ה’ מפרט שיטות מיפוי נהוגות היום בגופים העיקריים העוסקים במיפוי בישראל.

 1.3חסרונות במיפוי
צומח בישראל
בשיטות הקודמות

מיפוי הצומח שהיה נהוג בארץ לוקה
בחסרונות במספר היבטים:
א .חוסר אחידות בשיטות
ב .שיטות מיושנות המתבססות בעיקר על
מאפיינים פלוריסטיים והגדרה קשיחה
יחסית של חברות צמחים ( Braun-
)Blanquet
ג .התבססות רבה על מיומנויות פלוריסטיות
של הסוקרים
ד .חוסר בתוכנית כוללת  -מיפוי חוזר
בשטחים שכבר מופו בעבר בהפרשי זמן
לא אחידים
ה .מיפוי מקומי שאינו מתייחס לנעשה
בעולם (בעיקר אירופה)
ו .מיפוי פוטנציאל צומח ולא מצב קיים
ז .בילבול בהגדרת מושגי צומח בין גופים
בארץ ,ובין הארץ לארצות אחרות
ח .שימוש במונחים לועזיים שאינם נהירים
לממפים ולמשתמשים
ט .העדר ספים כמותיים להגדרות צומח

התוצאות:
א .חוסר אחידות בתוצאות המיפוי
ב .קושי במעקב אחר שינויים ובמחקר של
השינויים
ג .פרשנות לא אחידה לתוצאות המיפוי
ד .וצאות המיפוי אינן מתאימות לסטנדרטים
בין-לאומיים מקובלים
ה .קושי בשיתוף והעברת מידע בין ארגונים
ממפים וצרכני מיפוי צומח
ו .ניצול לא יעיל של המשאבים המוגבלים
בתחום זה
ז .הכיסוי המרחבי של מיפוי הצומח חלקי
ביותר ,ללא אופק ברור להשלמת המיפוי
הנדרש בכלל אזורי הארץ
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 1.4פתרונות בשיטה
המוצעת

א .מערכת מושגים אחידה שביכולתה
לשמש מיפויים שונים

ז .אפשרות חלוקה לרמות פירוט נוספות
בדיעבד

ב .אחידות מונחים בין-ארגונית ושימוש
במונחים עבריים נהירים

ח .תשומות סבירות ואפשרות עדכון

ג .התאמה חלקית לשיטות מיפוי בעולם
(בעיקר באירופה)
ד .מיפוי מצב קיים (מאפשר מעקב אחר
שינויים ומחקר של שינויים)
ה .בהירות ופשטות בהתאם למטרת המיפוי
ולרמת הפירוט הנדרשת
ו .אפשרות חלוקה לרמות פירוט בהתאם
לצרכי הסקר ,מבלי לפגוע בהעברת
המידע בין משתמשים

ט .שימוש בכלים מודרניים ( ,)GPS ,GIS
המאפשר איתור מחדש של יחידות
שהוגדרו בקלות יחסית
י .שיטה פשוטה המאפשרת גם את עבודתם
של ממפים שאינם בעלי מיומנויות
פלוריסטיות גבוהות ,ומאפשרת להרחיב
את מעגל הסוקרים
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 .2פרוטוקול
המיפוי

שיטת המיפוי המוצעת מתבססת ומטמיעה חלקים מהשיטות המקובלות בגופי המיפוי
העיקריים שתוארו לעיל :שיטת יחידות הצומח של רט”ג ,BioHab ,דש”א וקק”ל ,ומאחדת
אותן .השיטה מגדירה ערכים קבועים של גובה ושל צפיפות צומח כבסיס למיפוי .בנוסף לכך,
מוצעים מונחים עבריים ברורים ,חלקם חדשים ,שיחליפו מונחים לועזיים ומונחים עבריים
שמשמעותם אינה ברורה.
חלקו הראשון של המדריך עוסק באזורים המתאפיינים בכיסוי צומח רציף ברובו ,לפחות
בחלק מעונות השנה :השטחים בהם ממוצע המשקעים השנתי גבוה מ 200-מ”מ ,מצפון לקו
ערד  -באר-שבע  -רפיח ,למעט מדבר יהודה .בהמשך יורחב המדריך לאזורים המדבריים
של ישראל.

 2.1עקרונות השיטה

• מיפוי מצב קיים ללא התייחסות
לפוטנציאל התפתחות הצומח
• מיפוי המאפשר מעקב רב-שנתי אחר
שינויים
• מיפוי רציף של שטחים פתוחים
שאין בהם חקלאות פעילה (לא דיגום
ואקסטרפולציה)
• שיטה הירארכית  -מאפשרת רמות
שונות של פירוט; ניתן לבצע מיפוי
מפורט בעקבות מיפוי כללי ,ניתן להכליל
מיפוי מפורט וליצור ממנו מיפוי כללי
יותר
• מבנה מודולארי המבוסס על מערכת
הירארכית :הכלה של קטגוריות מפורטות
בתוך קטגוריות כלליות
• רמות סף לקביעת יחידות צומח שהן חד-
משמעיות וקלות להערכה
• שיטת עבודה מובנית (מפורטת
בהמשך המסמך) :הגדרת יחידות צומח
הומוגניות יחסית ,בהתבסס על שילוב

בין שני מרכיבים :הגדרת תצורת הצומח
(המוגדרת על בסיס צורת חיים דומיננטית,
מאפייני גובה ואחוז כיסוי) והגדרת מינים
שליטים .שילוב בין שני מרכיבים אלה,
תצורת צומח ומינים שליטים  -מגדיר את
טיפוס הצומח של יחידת הצומח ,שהיא
יחידת המיפוי הבסיסית.
• תצורת צומח מוגדרת על בסיס צורת
חיים דומיננטית ,מאפייני גובה ואחוז
כיסוי של צורות החיים השונות  -מייצגת
את מבנה הצומח.
• מינים שליטים מייצגים את הרכב
הצמחיה.
• רישום של מאפיינים נוספים :מבנה
פיזי של השטח ,הפרות ,כתמיות הצומח,
נטיעות ,מינים פולשים ,שרידי פעילות
חקלאית; כבסיס מידע לצורך שימור,
הערכה אקולוגית ,ממשק וניהול.
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 2.1.1הערות ליישום השיטה
• ישנה חשיבות רבה לשימוש מושכל
בעזרים הקיימים היום ,כמו אורתופוטו
עדכני ברזולוציה גבוהה ,ובאלה
שהשימוש בהם לצרכי מיפוי צומח נמצא
בשלבי פיתוח ולימוד ,כמו דימותי לווין
רב-ערוציים ומערכות למיפוי תלת-
מימדי כמו .LIDAR
• כך למשל ,ניתן יהיה להסתייע בקביעת
אחוזי כיסוי צומח בעיבודי תמונה שונים,
ובקביעת גבולות יחידות הצומח בתוכנות
סיווג והגדרת גבולות (סגמנטציה)
אוטומטיים.
• צריכה להיות התאמה בין מטרות
המיפוי ובין קנה המידה המרחבי .בימים
אלה מתבצעת מרבית עבודת המיפוי
בעזרת מערכות מידע גיאוגרפי ( )GIS
ממוחשבות ,המאפשרות מעבר מהיר
בקנה המידה גם של תוצרי המיפוי -
יחידות הצומח ,וגם של שכבות רקע ,כגון
מפות גיאולוגיות ,אורתופוטו ודימותי
לווין ,שהופקו ברזולוציות שונות .לכן
הגדרת קנה המידה של העבודה פחות
קשיחה וחשובה מאשר בעבר.
• יחד עם זאת ,חשוב להגדיר מהו קנה
המידה בו מתבצעת מירב העבודה ואת
השטח המינימאלי של יחידת צומח -
יחידת המיפוי הבסיסית .צריך להביא
בחשבון שהתשומות הנדרשות לסקר
עולות ככל שקנה המידה מפורט יותר
וגודל יחידת הבסיס קטן יותר.

• ככלל ,קשה לבצע מיפוי בסטנדרט המוצע
בקנה מידה מפורט פחות מ.1:10,000-
שטח יחידת הצומח המינימאלית נע
בדרך כלל בין  20-5דונם ,לפי הצרכים
שהוגדרו על ידי צרכן המיפוי.
• כשגרה ,שטחים קטנים יותר וערכי טבע
ייחודיים ימופו כאתרים נקודתיים ולא
כיחידות צומח (פוליגונים).
• מאפיינים קוויים כגון נחל צר או תעלה
יסומנו גם הם לא כפוליגונים אלא
כיישויות קוויות.
• לצרכים מוגדרים ניתן כמובן לבצע
מיפויים מפורטים יותר באתרים
מצומצמים וקטנים יותר.
• לצורך קיום האפשרות המעשית להאחדה
בין מיפויים חשוב לקלוט את המידע על
יחידות הצומח בבסיס נתונים מסודר,
שיאפשר חיתוכים על בסיס תצורת
צומח ,מינים שליטים ומאפיינים אחרים
שתועדו במסגרת המיפוי.
• במדריך זה כל הגדרות אחוזי כיסוי
הצומח הן מתוך כלל השטח של יחידת
הצומח .זאת כדי להציב מדד חד-משמעי
וקבוע לאורך כל תהליך המיפוי.

15 /

 2.2תוצרי המיפוי

התוצר הסופי של המיפוי הוא שטח רציף מחולק לפוליגונים ,שגודלם המינימאלי נקבע מראש,
המאופיינים על ידי טיפוסי צומח .טיפוס הצומח מאופיין על ידי אחת מ 1)27( 24-תצורות צומח
(ראה תרשים זרימה להלן) ,והמינים השליטים בו.
טבלה  .1תוצרי המיפוי והמיומנויות הנדרשות בשלבים שונים של התהליך:
תוצר
 .1תצורות
צומח
כלליות

 .2תצורות
צומח
מפורטות

 .3טיפוסי
צומח

 1ראה נספח ד'  -הסבר מפורט להוספת שלוש תצורות
צומח נוספות שמייצגות צומח חריג

 .4אפיון
מפורט

הערות
דרישות מקצועיות
קטגוריות
השאיפה שחלק ניכר
עצים גבוהים (מעל  6מ') מפענח מומחה ובעל
ניסיון בפענוח וקריאה ממיפוי זה יתבצע כחלק
 יער גבוהעצים ושיחים ( 6-2מ’) של תצלומי אויר .יתכן מהמיפוי השגרתי של
בעתיד פענוח אוטומטי המרכז למיפוי ישראל.
– יער וחורש
שיחים ועצים נמוכים של דימותי לווין /
תצלומי אוויר
( 2-1מ’) -
שיחייה
מעוצים נמוכים
ועשבוניים (עד  1מ’) -
בתה ועשבוניים
חלוקה ל 24-תצורות יכולת שילוב של פענוח במידה ומשתמשים
גם בתצורות הצומח
תצלומי אוויר ובקרה
צומח המתבססת על
הנוספות ,המייצגות
קרקעית
אחוזי כיסוי של כל
צומח של מינים גבוהים
צורת חיים .לדוגמה:
או נמוכים ממצבם
חורש פתוח 33-10 -
הבוגר הבלתי מופר,
אחוזי כיסוי של עצי
מגיע סך תצורות הצומח
חורש.
ל .27-שלוש התצורות
ניתן להשתמש ב3-
הנוספות אינן מחייבות
תצורות צומח מפורטות
במסגרת המודולריות,
נוספות ,המייצגות צומח
ומייצגות מצבים יוצאי
של מינים גבוהים או
דופן.
נמוכים ממצבם הבוגר
הבלתי מופר.
יכולת לזהות מיני צומח התוצר העיקרי של
שילוב של תצורות
תהליך המיפוי.
צומח ועד שלושה מינים עיקריים ,בעיקר רב-
בשל אילוצי משאבים
שליטים .לדוגמה :חורש שנתיים
ומורכבות השטח ,יוגדר
פתוח בשלטון אלון
לעתים טיפוס הצומח
מצוי ,אלת מסטיק וסירה
לפי פחות מ 3-מינים
קוצנית
שליטים.
אפיון מפורט
בוטנאי מומחה
רשימת מיני צמחים
מפורטת
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 2.3שלבי עבודה
עיקריים

 .1תיחום יחידות צומח (פוליגונים) על גבי אורתופוטו לפי אופי התכסית.
2

 .2רישום צומח :רישום הרכב צורות החיים (בהתבסס על גובה ) ואחוז הכיסוי של כל צורת
חיים ,ורישום הרכב המינים העיקריים בכל יחידה.
 .3הגדרת צורת חיים ראשית ביחידת הצומח ,על סמך אחוזי הכיסוי ,ובעקבותיה קביעת
תצורת צומח  -נוף הצומח שנבנה על ידי שילוב אופייני של צמחים מצורות חיים שונות.
זאת בעזרת תרשים הזרימה המוצג בהמשך.
 .4קביעת מינים עיקריים בכל צורת חיים.
 .5הגדרת טיפוס הצומח:
מיפוי הצומח מתייחס גם למבנה הצומח וגם להרכבו.
מבנה הצומח מתבטא בתצורת הצומח וההרכב הבסיסי מתבטא במינים שליטים.
אלה הם המרכיבים העיקריים בהגדרת טיפוס הצומח.

תצורת צומח  +מינים שליטים = טיפוס צומח
דוגמאות:
• חורש פתוח בשלטון אלון מצוי ,אלה ארץ-ישראלית וסירה קוצנית
• בתה דלילה בשלטון לענה חד-זרעית ורותם המדבר
 .6בדיקה מחודשת של גבולות היחידה ותיקונים ,לאור הגדרת טיפוס הצומח במיפוי השטח.
 2ראה נספח ד' ,שבו מוצגת התייחסות שונה מהגדרת
השכבות על פי גובה.

 .7רישום מאפיינים נוספים של יחידות צומח מוגדרות (פוליגונים).

 2.3.1פירוט שלבי העבודה  -מיפוי ראשוני:
חלוקה רציפה של השטח על גבי האורתופוטו ליחידות מיפוי (יחידות צומח) לפי אופי
התכסית (הפרה ,שינויים בגוון צומח ,צפיפות ,כתמיות וכו’) .אלמנטים קוויים המהווים גבול
תפקודי כגון כבישים יכולים לשמש כגבול יחידת צומח ,גם אם אופי יחידת הצומח אינו
משתנה בבירור.
גודל יחידת צומח מינימאלי יהיה בהתאמה למטרת הסקר והגדרות צרכניו .אזורים קטנים
מגודל יחידת השטח המינימאלי ובעלי חשיבות רבה ומאפיינים שונים במובהק (כגון מעיין
או בוסתן) יצוינו כאתר נקודתי ,עם נקודת ציון מרכזית .ניתן למפות גם אלמנטים קוויים
כגון נחל צר או שדרת עצים.

17 /

 2.3.2קביעת קטגורית המיפוי לכל יחידת צומח  -תרשים חלוקה
כללית של השטח הפתוח:

כלל השטח

בנוי  /מפותח

פתוח

חקלאי פעיל

שטח פתוח
צומח רציף ים תיכוני וערבתי
(שאינו חקלאי פעיל)

(מעל ל 200-מ"מ גשם)

שטח פתוח שאינו
חקלאי פעיל

(טבעי ,מיוער ,חקלאי נטוש)

שטח פתוח
צומח מדברי

(שאינו חקלאי פעיל)
(מתחת ל 200-מ"מ גשם)

המדריך עוסק במיפוי צומח בשטח פתוח ,שאינו חקלאי פעיל ונמצא בתחום שבו כיסוי
הצומח רציף ברובו לפחות חלק מהשנה  -הצומח הים-תיכוני ,כולל בתת הספר הים-
תיכונית( .בדרך כלל מעל  200מ”מ גשם/שנה) .מיפוי של שטחים חקלאיים פעילים יתבצע
רק בסקרים ייעודיים לנושא זה.

 2.3.3הגדרת תצורת צומח
שלבי ההגדרה של  )27( 24תצורות הצומח מופיעים בתרשים בעמוד הבא:
א .הגדרת צורת חיים ראשית :הכלל המנחה הוא שצורת החיים הראשית נקבעת על פי צורת
החיים הגבוהה ביותר שאחוזי הכיסוי שלה הם  10%או יותר מכלל השטח.
ב .הגדרת תצורת צומח כללית על סמך צורת החיים הראשית בשטח.
ג .הגדרת תצורת צומח מפורטת על סמך תצורת צומח כללית ,וצפיפות צורת חיים ראשית
וצורות חיים משניות.
ד .תרשים זרימה לקביעת תצורות צומח כלליות ומפורטות על סמך צורות חיים עיקריות
ואחוז הכיסוי שלהן (ראו בעמוד הבא).
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הגדרה של תצורות צומח מפורטות  -תרשים זרימה
האם  10%עצים מעל  6מ'?
כן

לא

האם  10%עצים ושיחים
מעל  2מ'?

עצים גבוהים
(יער גבוה)
עצים בגובה מעל  6מ'
בכיסוי  10%ומעלה

כן

לא

האם  10%שיחים
מעל  1מ'?

עצים ושיחים גבוהים
(יער  /חורש)
עצים ושיחים גבוהים בגובה
 6-2מ' בכיסוי  10%ומעלה

כן

לא

עצים ושיחים נמוכים
(שיחייה)
עצים ושיחים נמוכים בגובה
 2-1מ' בכיסוי  10%ומעלה

יער
אין רציפות אופקית
עצים לרוב בעלי גזע
אחד

חורש
קיימת רציפות
אופקית בין שכבות
עצים רב גזעיים

יער גבוה צפוף
עצי יער בגובה מעל  6מ'
כיסוי  2/3ומעלה

יער צפוף
עצי יער ושיחים גבוהים
בגובה  6-2מ'
כיסוי  2/3ומעלה

חורש צפוף
עצי חורש ושיחים גבוהים
בגובה  6-2מ'
כיסוי  2/3ומעלה

שיחייה צפופה
שיחים ועצים נמוכים
בגובה  2-1מ'
בכיסוי  2/3ומעלה

יער גבוה
בצפיפותבינונית
עצי יער בגובה מעל  6מ'
כיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)

יער בצפיפות בינונית
עצי יער ושיחים גבוהים
בגובה  6-2מ'
כיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)

חורש בצפיפות בינונית
עצי חורש ושיחים גבוהים
בגובה  6-2מ'
כיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)

שיחייה בצפיפות בינונית
עצים ושיחים נמוכים
בגובה  2-1מ'
בכיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)

יער גבוה פתוח
עצי יער בגובה מעל  6מ'
כיסוי  10%עד 1/3
(לא כולל)

יער פתוח
עצי יער ושיחים גבוהים
בגובה  6-2מ'
כיסוי  10%עד ( 1/3לא כולל)

חורש פתוח
עצי חורש ושיחים גבוהים
בגובה  6-2מ'
כיסוי  10%עד ( 1/3לא כולל)

שיחייה פתוחה
עצים ושיחים נמוכים
בגובה  2-1מ' בכיסוי 10%
עד ( 1/3לא כולל) ללא
נוכחות עצים משמעותית
האם  2%עצים מעל  2מ'?

הערות והבהרות:
 .1היער שאינו גבוה (מתחת ל 6-מ') כונה כאן "יער" והוא יכול להיות טבעי או נטוע .היער הגבוה (מעל
 6מ') הוא ברובו נטוע (ישנם שטחים קטנים יחסית של יערות טבעיים שבהם הגובה הממוצע של
העצים גבוה מ 6-מ').
 .2תצורות הצומח הנמוך עם פרטים בודדים הוצבו על אותו מפלס בכדי להקל על זיהויים ועל ההבנה
של הדמיון ביניהן .זאת למרות שהעשבוניים עם עצים מתחילים מרמה גבוהה יותר והקו המקשר
לשם מעיד על כך .על טווחי האחוזים ראו בהסבר למטה משמאל.

הסבר לכותרות :המונח שבסוגריים מתייחס למצב השכיח ,שבו מרבית הצמחים נמצאים קרוב
למצבם הבוגר הבלתי מופר.
הסבר לאחוזים של הצומח הנמוך עם הפרטים הגבוהים הבודדים :התצורות האלו באות
לענות על מצב שבו צורות חיים גבוהות יותר אינן מגיעות לבדן לסף של  ,10%אבל יש להן
נוכחות משמעותית בגלל שגם כיסוי הצומח הנמוך יותר אינו רב .מצבים אלה קיימים רק
כשצומח הרקע הנמוך הינו דליל (פתוח) .הסף שנקבע לקיבוץ צורות החיים הגבוהות יותר הוא
 10%לכלל המעוצים בעשבוניים ,ולעצים ושיחים (יחד) בבתה .לעצים בתוך שיחייה דלילה
נקבע סף של  ,2%בהתאמה לסף שנקבע למין שליט בתצורת חיים גבוהה.

שיחיה פתוחה עם עצים
בודדים (יער פזור)
שיחים בכיסוי מעל ,10%
עצים בכיסוי  2%עד 10%
(לא כולל)

שלב ג'  -מינים נמוכים (אופציונאלי)
תצורות הצומח של מינים נמוכים
מצטרפות כתצורה מפורטת מוספת
בהמשך לתצורות של שלושת
הצפיפויות .קבוצה זו מתארת מצבים
של צומח צעיר או מדוכא\מופר ,היא
משתלבת בשיטת ההגדרה על פי גובה
ומהווה חוליה מקשרת לשיטת המיפוי על
פי שייכותם של המינים לצורות חיים.
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האם  10%בני שיח
מעל  1מ'?

כן

לא :פחות מ 10%-בכל
צורת חיים של מעוצים
עשבוניים
(בתה עשבונית)
עשבוניים
בכיסוי  10%ומעלה

מעוצים נמוכים
(בתה)
מעוצים בגובה  1מ'
בכיסוי  10%ומעלה

האם כלל המעוצים
מעל  10%כיסוי?

לא

כן

בתה צפופה
מעוצים בגובה  1מ'
בכיסוי  2/3ומעלה
בתה בצפיפות בינונית
מעוצים בגובה  1מ'
בכיסוי  1/3עד 2/3
(לא כולל)
בתה פתוחה
מעוצים בגובה  1מ'
בכיסוי  10%עד 1/3
(לא כולל)
האם  10%עצים ושיחים?

עשבוניים עם
מעוצים  /עצים
פזורים

תצורות
צומח
כלליות

בתה

האם  10%עשבוניים
רב שנתיים?

כן

לא

עשבוניים
רב שנתיים

עשבוניים
חד שנתיים

עשבוניים רב שנתיים
בני קיימא

עשבוניים
חד שנתיים

עשבוניים רב שנתיים
בני חלוף
חישת קנים

האם  2%עצים?

כן

צומח בגוף מים

תצורות
צומח
מפורטות

לא

בתה פתוחה עם עצים
ו/או שיחים בודדים
(שיחייה פזורה)
בני שיח בכיסוי  10%עד .1/3
עצים ושיחים (יחד) בכיסוי
מעל ( 10%לא כולל)

עשבוניים עם
עצים בודדים
(יער פזור עשבוני)
עצים בכיסוי 10%-2%
(לא כולל)

עשבוניים עם בני שיח/
שיחים בודדים (שיחייה/
בתה פזורה)
כלל המעוצים בכיסוי מעל
 10%ואחוז עצים קטן
מ( 2%-לא כולל)

צומח נמוך
עם פרטים בודדים
של צורות חיים
גבוהות

צומח שיחני גבוה
מינים שיחניים בגובה
של מעל ל 2-מ'
בכיסוי  10%ומעלה

צומח עצי נמוך
מינים עציים בגובה
של מתחת ל 2-מ',
בכיסוי  2%ומעלה וכלל
המעוצים  10%ומעלה

צומח שיחני נמוך
מינים שיחניים בגובה
מתחת ל 1-מ' ,בכיסוי
 2%ומעלה וכלל
המעוצים  10%ומעלה

צומח של מינים
גבוהים או נמוכים
ממצבם הבוגר
הבלתי מופר
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 .2.3.4הגדרת מינים שליטים
רישום הצומח בשדה יפרט לפחות שלושה מינים עיקריים (שכל אחד מהם מכסה לפחות  2%מכלל השטח) בכל צורת חיים .מתוך מינים אלה
ייקבעו עד שלושה מינים שליטים .להלן טבלה לדוגמה:
טבלה  .2רישום מינים עיקריים ומינים שליטים
עצים
נטע-אדם

עצים
(טבעי)

שיחים
ומטפסים

בני-שיח

עשבוניים
רב שנתיים
בני-קיימא

עשבוניים
רב שנתיים
בני-חלוף

עשבוניים
חד-שנתיים

מין עיקרי 1

שליט 1

%

מין עיקרי 2

שליט 2

%

מין עיקרי 3

שליט 3

%

דרך בחירת מינים שליטים:
טבלה  .3קביעת שלושה מינים שליטים מתוך המינים העיקריים כמפורט בטבלה הבאה:
מין שליט

צורת חיים

בחירת המין

מין שליט
ראשון ()1

מתוך צורת החיים
הראשית ,שהגדירה את
תצורת הצומח

מין עם אחוז הכיסוי
הגבוה ביותר בצורת
חיים זו

מין שליט
שני ()2

מכלל המינים המעוצים

מין מעוצה עם אחוז הכיסוי הגבוה
ביותר (מלבד המין הראשון שנבחר),
שמכסה לפחות  10%מכלל השטח

מין שליט
שלישי ()3

מתוך צורת החיים הגבוהה ביותר שיש מין עם אחוז הכיסוי
בשטח ,במידה והיא מכסה למעלה
הגבוה ביותר בצורת
מ 2%-מכלל השטח
חיים זו

חלופה

אם אין אף מין מעוצה שמגיע ל10%-
כיסוי מכלל השטח ,יבחר מין עשבוני
בעל אחוז הכיסוי הגבוה ביותר עדיפות
למין רב-שנתי בר-קיימא) ,ובלבד
שהוא מכסה למעלה מ 10%-מכלל
השטח
אם אין צורת חיים גבוהה יותר המכסה
 2%מהשטח ,ייבחר מין שליט שלישי
מכלל המינים המעוצים ,בעל אחוז
הכיסוי הגבוה ביותר ובלבד שהוא
מכסה למעלה מ 10%-מכלל השטח.
אם אין אף מין מעוצה שמגיע ל10%-
כיסוי מכלל השטח ,יבחר מין עשבוני
(עדיפות למין רב-שנתי בר-קיימא)
בעל אחוז הכיסוי הגבוה ביותר ,ובלבד
שהוא מכסה למעלה מ 10%-מכלל
השטח

הערה :למעט מקרים בהם קיים שליט עשבוני ברור (בדרך כלל רב שנתי) ,לא יוגדר טיפוס צומח על פי מין שליט עשבוני ,היות והרכב המינים
העשבוניים משתנה מאד לאורך השנה ובין שנים שונות .בקביעת מין שליט עשבוני תנתן עדיפות לעשבוני רב שנתי בר-קיימא ,הנוכח
בשטח לאורך השנה כולה בעוצמה משתנה.
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 2.3.5תרשים זרימה לתהליך ההגדרה של טיפוס הצומח:
1

1
צורת חיים

2
3

גובה

תצורת צומח
כללית
מפורטת

4
מינים שליטים

5
טיפוס צומח :תצורת צומח
מפורטת  +עד  3מינים שליטים
6
מאפיינים נוספים

התוצר הסופי והמחייב של המיפוי הוא חלוקה רציפה של השטח ליחידות צומח (פוליגונים)
שלכל אחת מהן הוגדר טיפוס צומח.
בהמשך ניתן להוסיף מאפיינים נוספים של בית הגידול והצמחייה ,על פי הפירוט הבא:
א .איפיון בית הגידול על סמך פרמטרים פיזיים:
• מצוק
• סלע
• טרשים
• לח
• מלחה
• חול
ב .אלמנטים נקודתיים וקוויים:
• עץ עתיק  /ייחודי
• ערך טבע מיוחד
• נחל
• שדרה
מאפיינים נקודתיים יוכנסו לסקר תוך ציון נ.צ .מרכזי.
ג .רשימות צמחים מפורטות  -בחתכים  /בחלקות מוגדרות  /ברישום בשטח כל יחידת
הצומח.
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תכונות נוספות של בית הגידול
בנוסף לעץ ההחלטה של תצורות הצומח יש להתייחס לתכונות נוספות של יחידת הצומח
(כמו בשיטת ביוהאב) .לגבי כל תכונה יש לסמן יש  /אין (למעט מדד כתמיות שנמדד
בערכים  .)3-1ניתן לבנות טופס שבו אפשר לפרט מעט על כל אחד מהנושאים.
מאפיינים :לסימון יש  /אין
חקלאות
סימני עיבוד (חריש ,ריסוס)....
הכשרת קרקע מסורתית (מדרגות חקלאיות צרות ,גודל אבן שניתן להזזה בלי
כלים מכניים כבדים)
הכשרת קרקע מודרנית (מדרגות רחבות ,סלעים גדולים מרכיבים את המדרגה או
מוערמים בפאת השדה)
נטיעות  /זריעים  /מינים פולשניים
ייעור  -עצים נטועים
הכשרת קרקע לנטיעות :בורות ,שיחים
זריעים  -של מחטניים
שרידי בוסתן  /זיתים
מינים פולשים
גינון
הפרות
סימני שריפה
סימני רעייה
פסולת
כריתה
כרייה  /חציבה
מעזבה
חורבה  /תל
כתמיות  -מדד להומוגניות היחידה (בערכים )3-1
מדד כתמיות תצורות  -מספר תצורות הצומח שמכסות למעלה משליש משטח
היחידה
אחר:
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 2.4ריכוז הגדרות
ומונחים

צורות חיים:
• עץ  -צמח בעל גזע(ים) וענפים מעוצים שגובהו מעל  2מ’.

3

• שיח  -צמח בעל גזע(ים) וענפים מעוצים שגובהו עד  2מ’.
• בן-שיח  -צמח מעוצה רק בבסיסו (הענפים אינם מעוצים) שגובהו עד  1מ’.
• עשב רב-שנתי בן-קיימא  -צמח רב-שנתי בלתי מעוצה ,שנוכח מעל פני הקרקע כל
השנה.
• עשב רב-שנתי בן-חלוף  -צמח רב-שנתי בלתי מעוצה ,שנעלם בחלק מהשנה -
גיאופיטים ,המיקריפטופיטים.
• עשב חד-שנתי  -צמח שכל מחזור חייו אינו עולה על שנה אחת.
• קנים וגמאים  -עשבוני רב-שנתי ממשפחות הגמאיים ,הסמריים או הדגניים ,זקוף ,בעל
גבעול ירוק או נוקשה .אופייניים לבתי-גידול לחים ויוצרים “חישת קנים”.
• מטפסים בני-קיימא  -צמח רב-שנתי ,בן קיימא הנאחז ועולה בדרך גידולו על צמחים או
על עצמים אחרים שבשכנותו.
מין שליט:
מין אחד או מינים אחדים בעלי ערכי צפיפות ,ביומסה ,או כיסוי שטח גבוהים ביחס לכל
שאר המינים בשטח ,ובכך יש להם השפעה משמעותית על התכונות של יחידת הצומח.
בשיטת המיפוי המוצעת ,הכיסוי הוא המדד להערכת השלטון של מין בתוך צורת החיים,
וניתנת עדיפות לצורות החיים הגבוהות.
המין השליט בצורת החיים הגבוהה ביותר ,הוא הראשון בטיפוס הצומח.
תצורת צומח:
נוף הצומח שנבנה על ידי שילוב אופייני של צמחים מצורות חיים שונות .לדוגמה :חורש
הוא תצורת צומח שמרכיביה העיקריים הם עצים רב גזעיים ,שיחים ,ובני שיח ,שיוצרים
רציפות אנכית של נוף הצומח.
טיפוס צומח:
תצורת צומח  +מינים שליטים (עד )3
דוגמאות:
• חורש פתוח (תצורת הצומח) בשלטון אלון מצוי ,אלה ארץ-ישראלית וסירה קוצנית
(המינים השליטים).
• בתה דלילה (תצורת הצומח) בשלטון לענה חד-זרעית ורותם המדבר (המינים השליטים
– במקרה זה רק שניים).
יחידת צומח:

 3ראה הערות להגדרה זו בנספח ד'.

אזור רציף (פוליגון) ששטחו גדול מערך הסף שהוגדר ,שיש בו ככלל צומח הומוגני :אותה
תצורת צומח מפורטת ואותם מינים שליטים.
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 .4נספחים

נספח א’  -תצורות הצומח :תמונות מייצגות

יער גבוה  -עצים בגובה מעל  6מ’ ,בכיסוי  10%ומעלה

 .1א .יער גבוה צפוף  -עצים בגובה  6מ' ומעלה ,כיסוי  2/3ומעלה

 .1ב .יער גבוה צפוף  -עצים בגובה  6מ' ומעלה ,כיסוי  2/3ומעלה
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 .2יער גבוה בצפיפות בינונית  -עצים בגובה  6מ’ ומעלה ,כיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)

 .3יער גבוה פתוח  -עצים בגובה  6מ’ ומעלה ,כיסוי  10%עד ( 1/3לא כולל)
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יער  -עצים ושיחים גבוהים בגובה  6-2מ’ ,בכיסוי  10%ומעלה (אין רציפות אופקית ,עצים לרוב בעלי
גזע אחד)

 .4יער צפוף  -עצי יער ושיחים גבוהים בגובה  6-2מ’ ,כיסוי  2/3ומעלה

 .5יער בצפיפות בינונית  -עצי יער ושיחים גבוהים בגובה  6-2מ’ ,כיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)
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 .6א .יער פתוח  -עצי יער ושיחים גבוהים בגובה  6-2מ’ ,כיסוי  10%עד ( 1/3לא כולל)

 .6ב .יער פתוח  -עצי יער ושיחים גבוהים בגובה  6-2מ’ ,כיסוי  10%עד ( 1/3לא כולל)
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חורש  -עצים ושיחים גבוהים בגובה  6-2מ’ ,בכיסוי  10%ומעלה (רציפות אופקית ,עצים רב-גזעיים)

 .7חורש צפוף  -עצי חורש ושיחים גבוהים בגובה  6-2מ’ ,כיסוי  2/3ומעלה

 .8חורש בצפיפות בינונית  -עצי חורש ושיחים גבוהים בגובה  6-2מ’ ,כיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)
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 .9א .חורש פתוח  -עצי חורש ושיחים גבוהים בגובה  6-2מ’ ,כיסוי  10%עד ( 1/3לא כולל)

 .9ב .חורש פתוח  -עצי חורש ושיחים גבוהים בגובה  6-2מ’ ,כיסוי  10%עד ( 1/3לא כולל)
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שיחייה  -שיחים ועצים נמוכים בגובה  2-1מ’ ,בכיסוי  10%ומעלה

 .10שיחייה צפופה  -שיחים ועצים נמוכים בגובה  2-1מ’ ,כיסוי  2/3ומעלה

 .11שיחייה בצפיפות בינונית  -שיחים ועצים נמוכים בגובה  2-1מ’ ,כיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)
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 .12שיחייה פתוחה  -שיחים ועצים נמוכים בגובה  2-1מ’ ,כיסוי  10%עד ( 1/3לא כולל)

 .13שיחייה פתוחה עם עצים בודדים (יער פזור)  -שיחים בכיסוי מעל  ,10%עצים בכיסוי ( 10%-2%לא כולל)
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בתה  -מעוצים בגובה עד  1מ’ ,בכיסוי  10%ומעלה

 .14בתה צפופה  -מעוצים בגובה עד  1מ’ ,כיסוי  2/3ומעלה

 .15בתה בצפיפות בינונית  -מעוצים בגובה עד  1מ’ ,כיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)

35 /

 .16בתה פתוחה  -מעוצים בגובה עד  1מ’ ,כיסוי  10%עד ( 1/3לא כולל)

 .17בתה פתוחה עם עצים ו/או שיחים בודדים (שיחייה פזורה)  -בני-שיח בכיסוי  10%עד  ,1/3עצים ושיחים (יחד) בכיסוי מעל 10%
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עשבוניים עם עצים פזורים  /מעוצים  -אף אחת מצורות החיים המעוצות לא מגיעה ל ,10%-כלל
המעוצים מעל 10%

 .18עשבוניים עם עצים בודדים (יער פזור עשבוני)  -אף אחת מצורות החיים המעוצות לא מגיעה ל 10%-כיסוי ,כלל המעוצים בכיסוי מעל
 ,10%עצים בכיסוי ( 10%-2%לא כולל)

 .19עשבוניים עם שיחים  /בני-שיח בודדים (שיחייה  /בתה פזורה)  -אף אחת מצורות החיים המעוצות לא מגיעה ל %10-כיסוי ,כלל
המעוצים בכיסוי מעל  ,10%אחוז כיסוי עצים קטן מ( 2%-לא כולל)
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עשבוניים (בתה עשבונית)  -כלל המעוצים לא מגיע ל 10%-כיסוי

 .20עשבוניים רב-שנתיים בני-קיימא

 .21עשבוניים רב-שנתיים בני-חלוף
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 .22חישת קנים

 .23צומח בגוף מים

39 /

 .24א .עשבוניים חד-שנתיים

 .24ב .עשבוניים חד-שנתיים
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צומח של מינים גבוהים או נמוכים ממצבם הבוגר הבלתי מופר (אופציונאלי)

 .25צומח שיחני גבוה  -מינים שיחניים בגובה מעל  2מ’ ,בכיסוי  10%ומעלה

 .26צומח שיחני נמוך  -מינים שיחניים בגובה מתחת ל 1-מ’ ,בכיסוי  2%ומעלה
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 .27א .צומח עצי נמוך  -מינים עציים בגובה מתחת ל 2-מ’ ,בכיסוי  2%ומעלה

 .27ב .צומח עצי נמוך  -מינים עציים בגובה מתחת ל 2-מ’ ,בכיסוי  2%ומעלה
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נספח ב’
איורי עזר להערכת
אחוזי כיסוי צומח

.1א .איור הערכת אחוז כיסוי של עצמים (צמחים בעלי מבנה לא רגולרי ובגודל משתנה

20%

10%

5%

50%

40%

30%
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.1ב .איור הערכת אחוז כיסוי של עצמים מעוגלים בקירוב בדגמי פיזור שונים:

60%

40%

2%

60%

40%

4%

60%

40%

5%

70%

50%

10%

50%

20%

50%

30%
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נספח ג’
דוגמת טופס רישום נתוני צומח ,כולל מאפייני בית גידול (מכון דש”א)
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נספח ד’
מיפוי צומח טבעי
מנקודת המוצא של
הגדרת צורת החיים
על פי שיוך המין
במצבו הבוגר השכיח
והבלתי מופר
(נספח זה  ,שנכתב ע”י ד”ר ניר הר ,מפרט
גישה שונה בחלק מהנושאים מזו שמובאת
במדריך .הוא מאיר את הדומה והשונה בין
הגישות ומציע דרך לחיבור מיפויים שנעשו
בגישות שונות).

עיקרו של המדריך למיפוי הצומח בישראל נכתב על פי נקודת המוצא שצורת חיים מוגדרת
על פי גובהה המדוד .גישה זו מבטאת נקודת מבט מבנית של השטח (להלן :הגישה המבנית) -
לדוגמא ,אלון מצוי מדוכא מרעיה או לאחר שריפה ,או לאחר נטיעה ,מוגדר כבן-שיח אם גובהו
הנוכחי הוא פחות מ 1-מ’ .הוא יוגדר כשיח אם גובהו בין  2-1מ’ ,והוא יוגדר כעץ רק אם עבר
גובה של  2מ’ .כך גם אלת המסטיק תוגדר כבן-שיח כשהיא מתחדשת לאחר שריפה ,ותוגדר
כשיח רק אם היא בין  2-1מ’ ,ואם בתנאי גידול טובים היא תהיה גבוהה מ 2-מ’ היא תוגדר כעץ.
על פי נקודת המבט המוצגת כאן (להלן :גישת שיוך המין) ,מרבית המינים משתייכים לצורת
חיים קבועה בכל גובה נתון .מיני עצים הם בעלי גזע (עד מספר גזעים) קשיח וזקוף בקירוב.
מין העץ הינו גבוה מ 2-מ’ לרוב ,אבל במצבים מסוימים יתכן שיהיה נמוך מכך ,ויתכן שהוא
בשלבי בניית הגזע כשהוא צעיר או מתחדש .מין של שיח הוא בעל מספר גזעים גמישים ,יוצר
צורה שיחנית רחבה ועשוי להיות נמוך או גבוה מהסטנדרט של  2-1מ’ .מין של בן-שיח הוא
בעל מספר ענפים קצרים דקים ורכים .לפי גישה זו ,מין של עץ אינו בן-שיח או שיח כשהוא
נמוך ,ומבנהו שונה מהם.
אלון מצוי לדוגמא ,גדל בבתי גידול המתאימים לו על פי תנאי הסלע-קרקע-אקלים (זהרי,
 ;1955רבינוביץ-וין ;1986 ,הר .)2008 ,במוקדם או במאוחר הוא יגיע למצב של עץ .לעתים לאחר
שריפה שלד העץ קיים עדיין ,כאשר החלק הירוק נמצא רק במצב צימוח התחלתי (איור .)1
איור  2מציג חורש של בר-זית שחלקו הקדמי מדוכא עדיין על ידי רעיית עיזים ,וחלקו האחר
עבר כבר את גובה ראש העז ,ויצא לדרך כעצים בעלי גזע .הגישה המוצגת כאן משייכת את
כל הפרטים של הבר-זית לצורת החיים של עץ .גם אם יש גורם הפרה מתמשך (כמו רעיית
יתר) ,ברגע שיוסר ,המין ימשיך ויקבל צורה של עץ כי זו תכונתו .מינים של בני-שיח גדלים
בדרך כלל בבתי גידול בעלי משאבים מוגבלים (ליטב ;1961 ,הר ,)2008 ,או כשלב בסוקצסיה.
הגדרה של שטח שנמצא בשליטתם כבתה ,אכן משקף את תצורת הצומח במקום ,ובאופן דומה,
קיימות דוגמאות רבות של טיפוסי צומח עשבוניים ,שיחניים ועציים נוספים .מיפוי חוזר על
פי שיטה זו באותו שטח ,מקל גם על זיהוי של תהליכי סוקצסיה  -אם השטח השתנה מבתה
לשיחיה או יער ,זה כיוון שמינים של שיחים או עצים עברו לשלוט בשטח ,ולא מצב שאותו
מין עבר לשכבת גובה גבוהה יותר.
גישה זו הייתה מקובלת בעבודות המיפוי שנעשו בארץ בעבר כשחברות הצמחים נקבעו על
פי המינים השולטים ,והן אוגדו לאגדים ולמחלקות המבטאות צורות חיים קבועות (זהרי,
 .)1955מערכת מיפוי היערות בקק”ל בנויה על בסיס הגישה הזו .שטח שניטע עם שתילים
שגובהם פחות מ 1-מ’ מוגדר כיער מרגע הנטיעה .חוליות הסקר העובדות בהתאם לגישות
יערניות (שנלמדות כך במוסדות המכשירים מהנדסי יער) ,מגדירות גם את “תת היער”
כבתות או כשכבות נוספות של עצים ביער על פי הרכב המינים .לצד גישות של הגדרה על
פי גובה שתוארו במבוא למדריך הנוכחי ,מקובלת בעולם גם הגישה הזו של הגדרה על פי
תכונות המין ושיוכו (ראה  ;Brohman & Bryant, 2005ההמלצה שם היא לזהות את צורת
החיים לפי המין וצורתו העצית או השיחית ,ורק אם זה אינו מתאפשר ,ניתן לשייך אותו
לצורת חיים על פי גובה).
בהתאם לכך ,שיטת המיפוי של הצומח הטבעי שפותחה בקק”ל הגדירה תצורות וטיפוסי צומח
על פי הרכב המינים ,ועומדים של צומח טבעי משתלבים במפות השליטה לצד עומדים של
יערות נטועים ,כשעקרון ההגדרה של יחידות הצומח הוא מנקודת מוצא דומה לזו של הגדרת
היערות הנטועים .במהלך הפיתוח של השיטה המוצגת במדריך הנוכחי ,מצאנו את הדרך כיצד
להגיע לאותן תצורות וטיפוסי צומח בקירוב ,תוך יציאה משתי נקודות המוצא.
שתי נקודות המוצא מבטאות מבט שונה על השטח .הגישה המבנית מסתכלת על המבנה הנופי
של השטח .הסוקר אינו חייב להכיר את כל המינים ושיוכם אלא רק להעריך את גובהם .לפי
גישה זו ,יתכן גם מצב שפרטים של מין אחד בשטח משתייכים למספר צורות חיים .בגישה
של שיוך המין המבט הוא בוטני ,רואה את המין במרכז על כל מחזור החיים שלו ,כולל
מצבים הנובעים מתנאי גידול טובים או נחותים וכולל מצבי הפרה) .הסוקר מתייחס למינים
הנמצאים בשטח ועל פיהם הוא מגדיר את הכיסוי וההרכב של צורות החיים .בידיו נמצא טופס
הכולל את המינים המעוצים העיקריים והעשבוניים הרב-שנתיים שעשויים להיות בשטח,
שכבר מסודרים לפי צורות החיים .הוא יכול להוסיף מינים נוספים שמצא ,ונותר לו לרשום
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את אחוזי הכיסוי של שכבות הצומח (צורות החיים) ואת החלוקה הפנימית של אחוזי הכיסוי
של המינים בתוך כל שכבה .סוקר מיומן או בוגר קורס סוקרי צומח אמור להכיר את מרבית
המינים המעוצים ,ולהשלים בהגדרה בשטח (או לאחר מכן) מינים בודדים שאינו מכיר .רישום
מינים של עשבוניים חד-שנתיים אינו חייב להיות מלא ,אבל חשוב לכתוב את הכיסוי הכולל
של החד-שנתיים או של כלל העשבוניים .לכל היותר עלולים להיות ספקות בשיוך של מספר
מינים לעשבוניים רב-שנתיים או חד-שנתיים ,שבדרך כלל אינו החלק החשוב במיפוי זה.
יש להדגיש ,שבשתי הגישות ההגדרה של צורות החיים נעשית על פי אחוזי הכיסוי הקיימים
בשטח ,ולא על פי הערכת פוטנציאל של כיסוי או שלטון עתידי .כך לדוגמא בגישה של שיוך
המין ,חורש צפוף של אלון מצוי יכול להיות במקורו באחוז כיסוי של  ,80%ולאחר שריפה הוא
עשוי לרדת לכיסוי של  .5%אם יהיו גם  5%מיני שיחים מתחדשים (כלל המעוצים לפחות
 ,)10%תצורת הצומח תוגדר כצומח עצי נמוך .אולם ,אם כיסוי המעוצים יהיה נמוך וכיסוי
העשבוניים יהיה ניכר ,תוגדר תצורת צומח עשבונית בשטח זה במועד זה ,גם אם קרוב לוודאי
שבתוך כ 20-שנה יחזור השטח להיות חורש .יתכן גם שבתקופת ביניים ,מיני שיחים ישלטו
בשטח ומיפוי שיערך באותה תקופה יגדיר את השטח כשיחייה .המיפוי בכל מועד מתעד את
המצב הקיים ,בהתאם לצורת החיים של המינים השולטים .עם זאת ,השיטה של שיוך המין
מקלה על תכנון עתידי של השטח למטרות ממשקיות ואחרות.
איור  :1אלון מצוי מתחדש לאחר שריפה ביער ניר עציון
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איור  :2חורש בר זית בינוני ליד יודפת .פרטים בוגרים בעלי גזע מאחור ,ופרטים מדוכאים
מרעיית עזים בקידמה.

העקרון המשותף הוא שתחילת התהליך נעשית בשתי גישות שונות ,ההמשך נעשה בשני
מסלולים הבנויים על אותו עקרון ,והתוצאות המתקבלות הינן דומות בקירוב.
בשלב א’  -הגדרה של צורת החיים :בגישה המבנית ,הסוקר מחלק את הצומח לשכבות גובה
ורושם בהן את המינים .בגישת שיוך המין ,הסוקר רואה את המינים ומשייך אותם לצורות
החיים (בעזרת רשימה מוכנה מראש כאמור) .כאשר המינים המקובלים כעצים או שיחים
נמצאים בתוך קבוצת הגובה הסטנדרטית ,אין מחלוקת בהגדרה של צורת החיים .במצבים
יוצאי הדופן של פרטים הגבוהים או נמוכים ממצבם הסטנדרטי ,החלוקה לצורות חיים תהייה
שונה.
בשלב ב’  -בחירה של צורת החיים הראשית :ברגע שנבחרו צורות החיים של הצמחים בשטח
ונקבע אחוז הכיסוי של כל אחד מהם ,הבחירה של צורת החיים נעשית באופן דומה כפי שתואר
בגוף המדריך (דרך חליפית לשלב זה ,כאשר קיים מיעוט של צומח מעוצה תוצג בהמשך).
בשלב ג’  -בחירה של תצורת הצומח :אותן תצורות צומח משמשות את שתי השיטות .בגישה
המבנית ,מסלול ההגדרה הוא לפי תרשים הזרימה המוצג בגוף המדריך .בגישת שיוך המין,
השימוש הוא בתרשים דומה במרבית מרכיביו ,עם שינויים קלים בהיררכיה של שני הרבדים
התחתונים של צומח פזור וצומח חריג (ראה איור  .)4הרובד של הצומח החריג (כשמינים
גבוהים או נמוכים ממצבם הסטנדרטי) הוא החוליה המקשרת שבין שתי הגישות .כיוון ששלבי
המיפוי הינם מודולריים ,בשיטה המבנית אפשר לוותר על רובד זה ,אך בהעברות מידע בין
מיפויים שייעשו בשתי השיטות ניתן יהיה להכליל או לפרט בהתאם לצורך.
בשלב ד’  -הגדרה של טיפוס הצומח :לאחר שהגדרנו את תצורת הצומח ,אופן הגדרת הטיפוס
הינו זהה.
דרכי העבודה המקבילות בשתי השיטות מודגמות באיור  3להלן:
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איור  :3הגדרות של צורות חיים ,תצורות צומח וטיפוסי צומח בשני מסלולים  -דמיון ושוני

עשבוניים

(אין משמעות לגובה)
נורית

זקנן

עצים
קנה

על פי
הגובה

אזוב
מצוי

סירה
קוצנית

אלת
המסטיק

אשחר
א"י

אלת
המסטיק

אשחר
א"י

שיחים
בני שיח

על פי
המין

בני שיח

שיחים נמוכים

שיחים

שיחים
בחירה של צורת חיים ראשית
במסלול קבוצות הגובה

בחירה של תצורת הצומח
במסלול קבוצות הגובה

מתקבלת תצורת צומח מתוך רשימה של  27תצורות
הנבדלות ביניהן בצורת החיים ובשלוש רמות צפיפות.
יש מקום למודולוריות והכללה של חלק מהתצורות
הגדרה של טיפוס צומח

תצורת צומח  +שלושה מינים עיקריים על פי מפתח אחיד

=

טיפוס צומח
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אלון
מצוי

אלה
א"י

אלון
מצוי

אלת
המסטיק

אלון
תבור

אשחר
א"י

 2מ'
 1מ'

עצים

עצים נמוכים

שלב א'
הגדרה של
צורת החיים
באחת משתי השיטות -
על פי הגובה המדוד או
על פי שייכות המין

שיחים גבוהים
שיחים

עצים
בחירה של צורת חיים ראשית
במסלול שייכות המין

שלב ב'
בחירה של צורת
החיים הראשית
על פי עקרון של העדפת הצורות
הגבוהות .הצורה הגבוהה המגיעה
לכיסוי של  10%עם אפשרות לשילוב
שיקולים נוספים

בחירה של תצורת הצומח
במסלול שייכות המין

שלב ג'
בחירה של
תצורת הצומח
בעזרת תרשימים נפרדים של
שני המסלולים בעקרון
התקדמות דומה

מתקבלת תצורת צומח מתוך רשימה של  27תצורות
הנבדלות ביניהן בצורת החיים ובשלוש רמות צפיפות.
יש מקום למודולוריות והכללה של חלק מהתצורות
הגדרה של טיפוס צומח

תצורת צומח  +שלושה מינים עיקריים על פי מפתח אחיד

=

טיפוס צומח

שלב ד'
הגדרה של
טיפוס הצומח
על בסיס התצורה שהתקבלה
על פי מפתח אחיד
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איור  :4תרשים הגדרה חלופי של תצורות צומח מסלול הגדרה לאחר קביעה של צורת החיים על פי הגישה של שיוך המין (במצבו השכיח,
הבוגר ,הבלתי מופר)

כלל השטח
פתוח

בנוי  /מפותח

חקלאי פעיל אינו חקלאי פעיל
מדברי
עצים גבוהים
עצים בגובה מעל  6מ'

ים תיכוני

עצים ושיחים
עצים ושיחים בגובה
 6-2מ'

עצים נמוכים ושיחים
עצים ושיחים בגובה
 2-1מ'

יער
אין רציפות אופקית.
עצים לרוב בעלי גזע
אחד

חורש
רציפות אופקית
בין שכבות.
עצים לרוב רב גזעיים

יער גבוה צפוף
עצי יער בגובה מעל  6מ'
כיסוי  2/3ומעלה

יער צפוף
עצי יער בגובה  6-2מ'
כיסוי  2/3ומעלה

חורש צפוף
עצי חורש בגובה  6-2מ'
כיסוי מעל 2/3

שיחייה צפופה
שיחים בכיסוי
מעל 2/3

יער גבוה
בצפיפותבינונית
עצי יער בגובה מעל  6מ'
כיסוי  1/3עד 2/3

יער בצפיפות בינונית
עצי יער בגובה  6-2מ'
כיסוי  1/3עד 2/3

חורש בצפיפות בינונית
עצי חורש בכיסוי
 1/3עד 2/3

שיחייה בצפיפות בינונית
שיחים בכיסוי
 1/3עד 2/3

יער גבוה פתוח
עצי יער בגובה מעל  6מ'
כיסוי  10%עד 1/3

יער פתוח
עצי יער בגובה  6-2מ'
כיסוי  10%עד 1/3

חורש פתוח
עצי חורש בכיסוי
 10%עד 1/3

שיחייה פתוחה
עצים בכיסוי 10%
עד ( 1/3ללא נוכחות
עצים ניכרת)

הסבר לצומח הפזור:
כאשר צורות החיים הגבוהות בשטח אינן
מגיעות לבדן לסף של  10%אבל יש להן
נוכחות משמעותית ,כיוון שגם צורת החיים
הנמוכה יותר אינה רבה .יחד עם צורות
מעוצות סמוכות בגובהן מתקבל כיסוי כולל
של  10%לפחות.
הסבר לצומח העצי/שיחני גבוה/נמוך:
כאשר מינים היוצרים עצים או שיחים היום
נמוכים ממצבם המיטבי כיוון שהם צעירים
או מדוכאים כתוצאה מכריתה או שריפה
או רעיה .וכמו כן ,מצב שבו מינים היוצרים
שיחים מגיעים לגובה רב ,בדרך כלל
כתוצאה מתנאי גידול משופרים עבורם.
הגדרות אלו כוללות את כל טווח הצפיפות
מפזור עד צפוף.

יער פזור (יער פארק)
עצי יער בכיסוי 9%-2%

שיחיה פזורה
שיחים בכיסוי 9%-2%
ללא נוכחות עצים ניכרת
כלל מעוצים  10%ומעלה

יער פזור (יער פארק) .עצי יער בכיסוי [ %9-2וללא רישום הגובה]

צומח שיחני גבוה
מינים שיחנייםבגובה מעל
 2מ' בכיסוי  10%ומעלה

צומח עצי נמוך
מינים עציים בגובה הנמוך
מ 2-מ' בכיסוי  2%ומעלה
וכלל המעוצים  10%ומעלה
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בני שיח ושיחים נמוכים
בני שיח ושיחים עד גובה
 1מ'

רמת חלוקה ראשונה
בעיקר עבור חישה
מרחוק

עשבוניים

עשבוניים
רב שנתיים

בתה צפופה
בני שיח בכיסוי
מעל 2/3
בתה בצפיפות בינונית
בני שיח בכיסוי
 1/3עד 2/3
בתה פתוחה
בני שיח בכיסוי 10%
עד ( 1/3ללא נוכחות
עצים ושיחים ניכרת)

עשבוניים רב שנתיים
בני קיימא

עשבוניים
חד שנתיים

עשבוניים רב שנתיים
בני חלוף
חישת קנים

תצורות הצומח
המפורטות בכיסוי
 10%ומעלה

צומח בגוף מים

בתה פזורה
בני שיח בכיסוי 9%-2%
ללא נוכחות עצים ניכרת
כלל מעוצים  10%ומעלה

צומח פזור :כאשר הצורה
הגבוהה היא בכיסוי
מועט אבל כלל המעוצים
הם  10%ומעלה

צומח שיחני נמוך
מינים שיחניים בגובה הנמוך
מ 1-מ' בכיסוי  2%ומעלה
וכלל המעוצים  10%ומעלה

צומח חריג :מינים
גבוהים או נמוכים
ממצבם הבוגר הבלתי
מופר
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התייחסות נוספת למצב של צומח פזור
בשטחים נרחבים ,שכבת הצומח הגבוהה בשטח אינה מגיעה ל .10%-כך אם השכבה הגבוהה
היא העצים (על פי שתי הגישות שהוצגו לעיל) .מצב זה כולל חלק גדול מיערות הפארק של
אלון התבור ,של החרוב ,האלה האטלנטית ועוד ,בגליל התחתון וברמת מנשה .כך גם “דמוי
הסוואנה” של השיזף בגליל המזרחי והתחתון .באופן דומה ,טיפוסים של שיחיות ובתות
פזורות בבתי גידול יובשניים בלב האזור הים-תיכוני ,בספר הים-תיכוני ובאזור הערבתי,
קיימים כאשר השיחים או בני-השיח הם השכבה הגבוהה בשטח שאינה מגיעה ל . 10%-יערות
הפארק והסוואנות תואמים כאמור את ההגדרה של יער פזור שהוצגה כאן .המושג של יער
פארק מקובל בתמ”א ( 22תכנית המתאר ליער וייעור) ובתורת הייעור החדשה .מרבית הנטיעות
של קק”ל כיום הינן נטיעות של עצי א”י בצפיפות נמוכה ,ליצירת מבנה של יער פארק (בצפון
ובמרכז) ולמבנה דמוי סוואנה (“סוואניזציה”) בדרום עד קו ה 200-מ”מ בקירוב.
המבנה המקובל של יער פארק עשוי לכלול שיחים בכיסוי גבוה יותר מכיסוי העצים ,והם
עשויים לעבור את הסף של  .10%אולם ,כאשר כיסוי השיחים גדול משמעותית ,זו כבר תהיה
שיחייה .כך ,גם במצב של שיחים על רקע בני-שיח ,השטח יראה כשיחייה פזורה כל עוד בני-
השיח אינם מכסים כמות משמעותית של השטח .איור  5נותן כלי עזר כדי לדייק את ההגדרות
הכלליות בתצורות הצומח הפזורות .העקרון הוא שאם העצים אינם מכסים  ,10%נבחנת
האפשרות שהעצים בצירוף השיחים מכסים  ,10%ואם גם הצירוף הזה אינו מגיע לכך ,נבחנת
האפשרות שכלל המעוצים מגיעים ל .10%-בתוך כל צירוף של צורות חיים המכסה ביחד ,10%
השכבה העליונה תבחר כשולטת אם השכבה שמתחתיה אינה מכסה שטח כפול ממנה.
איור  5קיים גם כקובץ מונפש המקל על שלבי הבחירה .קיים גם קובץ אקסל הכולל
אלגוריתמים ,שמאפשר הצבה של אחוזי הכיסוי של צורות החיים השונות וקבלה של צורת
החיים השלטת .ההגדרה שמתקבלת משימוש בדרך זו ,נותנת ביטוי מדיד למבט הנראה בעין
במצבים שתוארו לעיל.
איור  :5סדר הגדרה של צורת החיים ותצורת הצומח הראשית .מיועד בעיקר למצבים של
מיעוט צומח בצורות החיים הגבוהות

האם עצים
 10%ומעלה

לא

האם עצים
ושיחים
 10%ומעלה

לא

האם כלל
המעוצים
 10%ומעלה

כן

כן

כן
האם בני
שיח

האם
שיחים
תצורות
עצים

לא

פי 2
מהעצים

לא

פי 2
מעצים
ושיחים

יער

חורש

לא

פי 2
מהמעוצים
כן
עשבוניים

כן
עשבוניים
רב שנתיים

כן
שיחיה

לא

האם
עשבוניים

בתת
בני שיח

חד
בני בני
קיימא חלוף שנתיים
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נספח ה’
שיטות המיפוי
הנהוגות כיום

להלן מובאים תיאורים קצרים של שיטות המיפוי הנהוגות עד עתה על ידי שלושת הגופים
העיקריים העוסקים במיפוי צומח בישראל.
א .רשות הטבע והגנים (רט”ג)
רט”ג משתמשת בשתי שיטות מיפוי :מיפוי יחידות צומח המבוסס על שיטת Braun-
 ; Blanquetו.BioHab-

 .1מיפוי יחידות צומח
בשנות ה ,’90-מיפה עמוס סבח את החבל הים-תיכוני מבאר שבע עד הגליל העליון וייצר “מפת
בסיס” רציפה עבור רט”ג .השיטה נותנת תמונת מצב ,ולא משמשת לחיזוי שינויים .המפה
שנוצרה משמשת כמפת בסיס לשטחים בניהול רט”ג ,אך כיום כמעט שלא משתמשים בשיטת
מיפוי זו למיפויים חדשים .עם זאת ישנו שימוש במיפוי שנערך בעבר באיסוף מידע על של
שמורות טבע או שטחי עניין אחרים.
עקרונות השיטה:
• מיפוי רציף של כל השטח.
• מבוססת תצ”אות (מפות רקע גיאולוגיות ומיפויים קיימים מעבודות ישנות).
• התצ”אות מחולקות ליחידות (פוליגונים) על סמך התכסית.
• איכון המיפוי של התצ”אות נעשה בשטח על כל הפוליגונים.
דרכי ביצוע:
• שימוש בתצ”אות בקנ”מ .1:10,000
• חלוקה לפוליגונים במשרד ,על סמך גבולות נראים בתצ”א .בחלק מהמקומות נעשתה
עבודת המיפוי מהשטח למפה או לתצ”א
• גודל מינימאלי לפוליגון  10דונם.
• איכון ותיקון גבולות פוליגונים בשטח – המדדים לתיקון הם הרכב מינים :שולטים ומלוים
 עד  10מינים ,תצורת צומח אופיינית ופרמטרים גיאומורפולוגיים.• איפיון הפוליגונים (יחידת צומח) ע”ס אותם קריטריונים.
• במשרד  -דיגיטציה של הפוליגונים המתוקנים (כולל איפיון).
יצירה של קובץ הירארכי מצומצם של כ 280-טיפוסי יחידות צומח .לא נעשתה אורדינציה.
מיון החברות ושמותיהם נקבעו על סמך הרשימות ההיסטוריות של זוהרי ודנין ,כששם היחידה
נקבע בהתאם למינים השולטים.
:BioHab .2
שיטה זו פותחה במסגרת פרויקט מחקר שמומן על ידי האיחוד האירופי ,שנועד להציע ולבחון
שיטה לניטור מגוון ביולוגי בקני מידה שונים :ברמת הנוף (באמצעות חישה מרחוק) ,ברמת
מגוון בתי גידול (באמצעות תצלום אוויר ומיפוי מדגמי בשטח) וברמת מגוון מינים בתוך
בתי הגידול .שיטת  BioHabמטפלת ברמת בתי גידול .פרטי השיטה תוארו בשני פרסומים:
 .Bunce et al. 2011 ,Bunce et al., 2008היא אמורה להוות כלי עבודה אחיד בכל
ארצות האיחוד האירופי ובמדינות נלוות דוגמת ישראל ,לצורך תיאור וניטור של בתי גידול.
עקרונות השיטה:
• ביחידות השטח בהן נעשה ניטור נבחרים באקראי ריבועי דיגום שגודלם  1×1ק”מ או
 0.5×0.5ק”מ.
• ההנחה היא שהריבועים האלה מייצגים את כל היחידה.
• כל שטחו של הריבוע מחולק ליחידות  -בתי גידול.
• קיימת רשימה סגורה של טיפוסי בתי גידול .היא כוללת שטחים בנויים ,שטחים חקלאיים
ושטחים אחרים (טבעיים) .בתי גידול של השטחים הטבעיים מוגדרים על פי תצורת הצומח
וצפיפותו ,ע”ס כיסוי הצומח ,יחסים כמותיים בין צומח עשבוני ומעוצה ,אחוז כיסוי וגובה
של צורות חיים מעוצות.
• המיפוי הוא במבט-על ,ושיכוב הצומח לא בא לידי ביטוי בסיווג בתי גידול.
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דרכי ביצוע:
• בחירת מדגם אקראי של ריבועי המיפוי בגודל שנבחר (ראה לעיל) וסימונם על פני
האורתופוטו.
• הדפסת אורטופוטו של כל אחד מהריבועים בקנ”מ .1:5,000
• חלוקה רציפה של כל השטח בריבועי המיפוי ע”ג האורטופוטו לפוליגונים על-פי אופי
התכסית (הפרה ,שינויים בגוון צומח ,צפיפות ,כתמיות וכו’).
• גודל פוליגון מינימלי  20×20מ’ .השטח המינימאלי למיפוי כיחידה נפרדת הוא  400מ”ר.
• אפיון הפוליגונים על-פי :צורות חיים (צורת החיים הגבוהה ביותר היא הקובעת) ,אחוז כיסוי
של צורות חיים שונות ,מינים שליטים ומאפייני בית הגידול (לדוגמא בית גידול לח ,סלעי,
מצוקי ,חולות וכו’ ,מאפייני ממשק).
• סיווג בית גידול על פי כיסוי ויחסים כמותיים בין צורות חיים.
• הפרוטוקול המלא כולל תרשימי צומח מלאים בבתי גידול עיקריים.
הערה:
 BioHabאינה שיטת מיפוי רציף של שטח כולו ,אלא מיפוי מדגמי של בתי גידול למטרת
ניטור .בהנחה שהריבועים מייצגים טוב את יחידת השטח ,אפשר לחשב כל מיני פרמטרים של
הנוף על בסיס ריבועי המדגם ,למשל רציפות שטחים טבעיים ,רמת קיטוע וכדומה.
ב .מכון דש”א (דמותה של ארץ):
מכון דש”א עוסק באופן רציף במיפוי צומח ומפעיל מספר צוותים מקצועיים שעוסקים בתחום.
המיפוי נועד לאפיון השטח ובחינת חשיבותו לשימור.
עקרונות השיטה:
• מיפוי רציף של כל השטח.
• בשטחים גדולים מאוד או שיש בהם קשיים מיוחדים ,המיפוי מתבסס על אקסטרפולציה של
יחידות מיפוי מדגמיות.
• החלוקה מתבססת על מאפיינים של מינים שליטים ,צפיפות ,הפרה ,כתמיות ועוד.
• המדדים העיקריים הם תצורת צומח ומינים שליטים .מדדים נוספים :בית גידול ,אחוזי כיסוי,
הרכב מינים.
דרכי ביצוע:
• חלוקה מקדמית ליחידות צומח הומוגניות על גבי אורתופוטו בקנ”מ .1:10,000
• גודל מינימאלי סטנדרטי של יחידה 10 :דונם .בסקרים מיוחדים מוגדרות גם יחידות קטנות
יותר.
• נעשה לעתים שימוש בשכבות רקע לבדיקה ,כמו שכבת שימושי שטח של מפ”י (שכבה 6
של מפ”י) ,מפות עומדי יער של קק”ל ומקורות אחרים.
• איכון גבולות ואופי הפוליגונים בשטח ,באמצעות טופס סטנדרטי.
ג .קרן קימת לישראל (קק”ל)
 .1סקרים שנערכים ביער (שעיקרו נטוע) על ידי חוליית הסקר המרחבית (או האזורית):
עקרונות השיטה:
• כבסיס למיפוי משמשות מפות שליטה  -מפות החלקות והעומדים של קק”ל.
• המיפוי מתייחס בעיקר למינים מעוצים.
• השיטה מבוססת על טיפוס צומח (טיפוס כיסוי) הנקבע על פי הרכב מינים על בסיס מספר
הפרטים במדגמים בשכבת הצומח הראשית.
• נקבעו טיפוסי כיסוי ( )Cover typesעם שם וקוד קבועים ,בהתאם לשלושת מיני העצים
העיקריים בעומד ,על בסיס מספר הפרטים במדגמים .שמות הטיפוסים הם כשם המין השולט
(כשהוא אחד מהמינים הנפוצים והוא מהווה  70%ומעלה) ,או שמות של הרכבים מעורבים
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(כמו למשל“ :מעורב עצי מחט ורחבי עלים”).
• השטח מתחלק לחלקות ,המתחלקות ל”עומדים” (.)Stands
• בטבלת העומדים המהווה חלק ממפת השליטה מפורטים מספרי החלקה והעומד ,עד שלושה
מינים עיקריים במספרים יחסיים מתוך  ;10שנת הנטיעה ,גודל העומד בדונמים ושם שכבת
צומח משנית .הרישום הכולל בסקרי המצאי כולל גם קוטר ,גובה ,מס’ עצים בדונם ,אחוז
כיסוי ,פירוט של מינים נוספים ושכבות צומח נוספות ותיאור של תנאי הסלע ,הקרקע ופני
השטח .כאשר מספר העצים לדונם נמוך ,הטיפוס מוגדר כ”דליל”.
דרכי ביצוע:
• בכל עומד נערכים מדגמים בגודל  0.2או  0.33ד’ כל אחד ,הכוללים מדידה מדויקת של קוטר
וגובה ,הערכת מצב העץ וספירת העצים של המינים השונים.
• רישום פרטים נוספים שתוארו לעיל.
• לאחר מכן במשרד ,סיכום המדגמים ,הגדרת הטיפוס ועדכון במערכת הממ”ג ובמערכת
היערנות.
מקובל גודל מזערי של עומד כ 5-דונם (השאיפה היא ל 10-דונם) .בעומדים חדשים נערך סקר
קליטה .בעומדים הוותיקים נערכים סקרי מצאי (אינוונטר) על פי תכנית רב-שנתית (במהלך
כ 10-שנים נסקרים כל העומדים במרחב) והמידע נרשם “במערכת יערנות” הממוחשבת ואחת
לשנה נעשה עדכון של עומדים במערכת הממ”ג .המידע משמש למטרות ממשק ,תכנון ושליטה.
במערכת הממ”ג ניתן ליצור מפות שליטה ומפות אחרות.
מתוכנן מעבר לשלושה רבדים של סקרים )1( :סקר מצאי מהיר בכל השטח; ( )2סקר מפורט
לפני/אחרי פעילות בעומדים הדרושים; ( )3מעקב ארוך טווח בעומדים נבחרים .כמו כן ,מתוכנת
יצירה של מפות במסגרת תוכניות אב ממשקיות ליערות.
 .2סקרים לפני נטיעה ולמטרות יעודיות נוספות (שלב זה התבצע ו/או הונחה עד כה ע”י
ניר הר):
עקרונות השיטה:
• המיפוי נערך לרוב בשטחים פתוחים לקראת נטיעה ,או בשטחים העומדים בפני חידוש .כמו
כן ,הוכנו בשיטה זו מספר מפות שליטה אינטגרליות הכוללות את מרכיב הצומח הטבעי לצד
עומדי היער הנטועים.
• המיפוי רציף בשטח.
• השיטה מבוססת על צורות חיים ,אחוז כיסוי ,תצורת צומח (טיפוס צומח) ,צפיפות ,גובה,
הרכב מינים והתייחסות למרכיב הסלע-קרקע.
דרכי ביצוע:
• הכנת אורתופוטו בקנ”מ ( 1:2,500או  ,1:5,000בהתאם לגודל השטח ומורכבותו) מודפס
ברזולוציה גבוהה מכוסה בשקף ,עם השכבות הבאות :קווי קואורדינאטות כל  100מ’ ,קווי
גובה כל  5מ’ ,שכבת דרכים מפורטת ,יערות קק”ל וגאולוגיה.
• במשרד  -סימון ראשוני של הפוליגונים ע”ג האורתופוטו.
• לצורך מיפוי של מפות שליטה ,גודל מינימלי של פוליגון נקבע כ 20-דונם .בסקרים ייעודיים
הגודל הוא החל מ 6-דונם בקירוב.
• איכון והתאמה למצב בשטח של הפוליגונים על פי יחידות צומח אחידות יחסית ,בעזרת
האורתופוטו.
• מילוי טופס מפורט לכל פוליגון שכולל רישום נתונים פיזיים של השטח (סלע ,קרקע ,ממשק:
התחדשות משריפה ,רעיה וכו’) .מיני הצמחים הרב-שנתיים השכיחים רשומים מראש,
ממוינים לצורות חיים .חד-שנתיים ומינים שאינם רשומים ,נרשמים ידנית .מול כל צורת
חיים (“שכבה”) נרשם אחוז הכיסוי שלה בשטח (סך כל הכיסוי של צורות החיים עשוי להיות
גם פחות או יותר מ .)100%-בתוך צורת החיים (בעיקר ב 3-2-הצורות העיקריות שבשטח)
נרשם אחוז הכיסוי של המין בשכבה כך שסך כל כיסוי המינים יהיה  100%בתוך השכבה.
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מבנה זה הינו מודולרי .ניתן גם לרשום את הצומח באופן שלדי יותר.
לאחר המיפוי ,מתבצעת דיגיטציה של הפוליגונים במערכת הממ”ג ונקבע טיפוס הצומח.
הקריטריונים לקביעת היחידה:
א .קביעת צורת חיים שלטת (ראה נספח ד’):
א .1.הרכב באחוזים של כל צורות החיים.
א .2.הרכב מינים באחוזים מתוך רשימה קיימת והשלמת מינים נוספים.
א .3.רישום נתונים פיזיים של השטח (סלע ,קרקע ,ממשק :התחדשות משריפה ,רעיה וכו’).
אינו מהווה קריטריון במפות השליטה ,אבל משמש אפיון להגדרה של יחידות קרקע-
צומח ולניתוח השטח בסקרים היעודיים.
ב .הגדרת תצורת צומח וטיפוס צומח.
ב .1.בעבודה ביערות נטועים מתחדשים ,החלטה אם החלק הנטוע/מתחדש נשאר דומיננטי,
ואז המשך ההגדרה יהיה על פי השיטה ביערות הנטועים .אם המרכיב הטבעי משתלט,
המשך ההגדרה יהיה על פי ההגדרה של צומח טבעי .בסקרים אקולוגיים הנעשים בתוך
יערות נטועים לקראת טיפול ,נעשה מיפוי מלא או חלקי של תת-היער.
ב .2.הגדרה של תצורת צומח בהתאם למדריך הנוכחי וכפוף למתואר בנספח ד’.
ב .3.הגדרת טיפוס צומח בהתאם לשיטה של המדריך הנוכחי.
ג .הגדרת שכבה משנית  -צורת חיים משנית (ע”פ אותם שלבים).
ד .כל סקר יעודי מסתיים בדו”ח מלא ,כולל ניתוח אקולוגי והמלצות ממשקיות.

יער פתוח
עצי יער ושיחים גבוהים
בגובה  6-2מ'
כיסוי  10%עד ( 1/3לא כולל)

יער בצפיפות בינונית
עצי יער ושיחים גבוהים
בגובה  6-2מ'
כיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)

יער צפוף
עצי יער ושיחים גבוהים
בגובה  6-2מ'
כיסוי  2/3ומעלה

יער
אין רציפות אופקית
עצים לרוב בעלי גזע
אחד

חורש פתוח
עצי חורש ושיחים גבוהים
בגובה  6-2מ'
כיסוי  10%עד ( 1/3לא כולל)

חורש בצפיפות בינונית
עצי חורש ושיחים גבוהים
בגובה  6-2מ'
כיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)

חורש צפוף
עצי חורש ושיחים גבוהים
בגובה  6-2מ'
כיסוי  2/3ומעלה

חורש
קיימת רציפות
אופקית בין שכבות
עצים רב גזעיים

עצים ושיחים גבוהים
(יער  /חורש)
עצים ושיחים גבוהים בגובה
 6-2מ' בכיסוי  10%ומעלה

האם  10%עצים ושיחים
מעל  2מ'?

כן

לא

שלב ג'  -מינים נמוכים (אופציונאלי)
תצורות הצומח של מינים נמוכים מצטרפות כתצורה מפורטת מוספת בהמשך לתצורות של שלושת
הצפיפויות .קבוצה זו מתארת מצבים של צומח צעיר או מדוכא\מופר ,היא משתלבת בשיטת ההגדרה על
פי גובה ומהווה חוליה מקשרת לשיטת המיפוי על פי שייכותם של המינים לצורות חיים.

כן

לא

שיחיה פתוחה עם עצים
בודדים (יער פזור)
שיחים בכיסוי מעל ,10%
עצים בכיסוי  2%עד 10%
(לא כולל)

האם  2%עצים מעל  2מ'?

שיחייה פתוחה
עצים ושיחים נמוכים
בגובה  2-1מ' בכיסוי 10%
עד ( 1/3לא כולל) ללא
נוכחות עצים משמעותית

שיחייה בצפיפות בינונית
עצים ושיחים נמוכים
בגובה  2-1מ'
בכיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)

שיחייה צפופה
שיחים ועצים נמוכים
בגובה  2-1מ'
בכיסוי  2/3ומעלה

עצים ושיחים נמוכים
(שיחייה)
עצים ושיחים נמוכים בגובה
 2-1מ' בכיסוי  10%ומעלה

האם  10%שיחים
מעל  1מ'?

הערות והבהרות:
 .1היער שאינו גבוה (מתחת ל 6-מ') כונה כאן "יער" והוא יכול להיות טבעי או נטוע .היער הגבוה (מעל
 6מ') הוא ברובו נטוע (ישנם שטחים קטנים יחסית של יערות טבעיים שבהם הגובה הממוצע של
העצים גבוה מ 6-מ').
 .2תצורות הצומח הנמוך עם פרטים בודדים הוצבו על אותו מפלס בכדי להקל על זיהויים ועל ההבנה
של הדמיון ביניהן .זאת למרות שהעשבוניים עם עצים מתחילים מרמה גבוהה יותר והקו המקשר
לשם מעיד על כך .על טווחי האחוזים ראו בהסבר למטה משמאל.

יער גבוה פתוח
עצי יער בגובה מעל  6מ'
כיסוי  10%עד 1/3
(לא כולל)

יער גבוה
בצפיפותבינונית
עצי יער בגובה מעל  6מ'
כיסוי  1/3עד ( 2/3לא כולל)

יער גבוה צפוף
עצי יער בגובה מעל  6מ'
כיסוי  2/3ומעלה

עצים גבוהים
(יער גבוה)
עצים בגובה מעל  6מ'
בכיסוי  10%ומעלה

כן

לא

האם  10%עצים מעל  6מ'?

הגדרה של תצורות צומח מפורטות  -תרשים זרימה

צומח שיחני גבוה
מינים שיחניים בגובה
של מעל ל 2-מ'
בכיסוי  10%ומעלה

בתה פתוחה עם עצים
ו/או שיחים בודדים
(שיחייה פזורה)
בני שיח בכיסוי  10%עד .1/3
עצים ושיחים (יחד) בכיסוי
מעל ( 10%לא כולל)

האם  10%עצים ושיחים?

בתה פתוחה
מעוצים בגובה  1מ'
בכיסוי  10%עד 1/3
(לא כולל)

בתה בצפיפות בינונית
מעוצים בגובה  1מ'
בכיסוי  1/3עד 2/3
(לא כולל)

בתה צפופה
מעוצים בגובה  1מ'
בכיסוי  2/3ומעלה

מעוצים נמוכים
(בתה)
מעוצים בגובה  1מ'
בכיסוי  10%ומעלה

האם  10%בני שיח
מעל  1מ'?

כן

צומח עצי נמוך
מינים עציים בגובה
של מתחת ל 2-מ',
בכיסוי  2%ומעלה וכלל
המעוצים  10%ומעלה

עשבוניים עם
עצים בודדים
(יער פזור עשבוני)
עצים בכיסוי 10%-2%
(לא כולל)

כן

האם  2%עצים?

עשבוניים עם
מעוצים  /עצים
פזורים

כן

האם כלל המעוצים
מעל כיסוי?

לא

לא

בתה

צומח שיחני נמוך
מינים שיחניים בגובה
מתחת ל 1-מ' ,בכיסוי
 2%ומעלה וכלל
המעוצים  10%ומעלה

עשבוניים עם בני שיח/
שיחים בודדים (שיחייה/
בתה פזורה)
כלל המעוצים בכיסוי מעל
 10%ואחוז עצים קטן
מ( 2%-לא כולל)

צומח בגוף מים

חישת קנים

עשבוניים רב שנתיים
בני חלוף

צומח של מינים
גבוהים או נמוכים
ממצבם הבוגר
הבלתי מופר

צומח נמוך
עם פרטים בודדים
של צורות חיים
גבוהות

תצורות
צומח
מפורטות

עשבוניים רב שנתיים
בני קיימא

עשבוניים
חד שנתיים

לא

עשבוניים
רב שנתיים

כן

תצורות
צומח
כלליות

עשבוניים
חד שנתיים

האם  10%עשבוניים
רב שנתיים?

עשבוניים
(בתה עשבונית)
עשבוניים
בכיסוי  10%ומעלה

לא :פחות מ 10%-בכל
צורת חיים של מעוצים

