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הירדן הדרומי וסביבותיו,
מנחל בזק עד ים המלח:
סקר טבע ,נוף ומורשת האדם
אמיר פרלברג ,עמית מנדלסון ,נתנאל ברגמן ,מימי רון,
בר שמש ,אלדד אלרון ,בעז שחם ,אלי חביב ,שמוליק ידוב,
רוני שחל ,עמוס סבח ,משה מינץ ,עמיחי גלעדי וארז ברוכי

רקע ומטרות
דרום בקעת הירדן – מנחל בזק בצפון ועד ים המלח בדרום – מכיל ערכי
טבע ,נוף ומורשת רבים ,בייחוד בשטח שממזרח לגדר המערכת" .גאון
הירדן" אף הוגדר כ'שמורה מנדטורית' בידי שלטונות המנדט הבריטי .בהיותו
מעבר לגדר המערכת ,יכול הטבע לשגשג בגאון הירדן כמעט באין מפריע.
לעומת זאת ,מרחב "כיכר הירדן" משמש בחלקו הגדול לחקלאות יהודית
ופלסטינית ,והטבע בשטחו אינו מוגן באותה המידה .בין כך ובין כך ,בשל
המגבלות הביטחוניות והמדיניות ,המידע האקולוגי הקיים על האזור כולו
מועט למדיי ,ומתבסס בדרך כלל על מידע נקודתי ,המוגבל בזמן או במרחב.
לאחרונה הולך וגובר הלחץ של יישובי הבקעה להרחיב את שטחי
החקלאות (בעיקר מטעי תמרים) בכיכר הירדן ובגאון הירדן .כיום עדיין אין
הנחיות ברורות לתעדוף שטחים אלו לחקלאות או לשימור ,ולאפיון בר-
קיימא של החקלאות המקומית ,ובשל כך הוחלט ברשות הטבע והגנים לבצע
סקר מקיף של טבע ,נוף ומורשת האדם באזורים אלו .מטרת הסקר להוות
בסיס לגיבוש הנחיות תכנוניות לניטור ארוך-טווח ולמיקוד והכוונת פעולות
ממשק בנושאים כמו שמירת טבע ,מניעת שריפות ,מזעור נזקי חקלאות
ועוד.
שטח הסקר חולק לשש יחידות נוף מצפון לדרום :בקעת מחולה,

אמיר פרלברג ואחרים

8

הבקעה הצרה ,בקעת ארגמן והג'יפטליק ,בקעת פצאל ,בקעת יריחו ושפך
הירדן לים המלח .ממזרח למערב ,אזור הסקר חולק לשלוש רצועות אורך
עיקריות ,המהוות מדרגות בבקעת הירדן :כיכר הירדן ,בתרונות החוואר וגאון
הירדן.
מטרות הסקר העיקריות היו יצירת רקע לתכנון מושכל :קידום שמורות
טבע ,תעדוף שטחים לשימור או לחקלאות ,קידום תכניות-אב לשטחים
פתוחים במועצות האזוריות והקצאות מים לטבע/לחקלאות; מיקוד והכוונת
פעולות ממשק דוגמת שמירת טבע ,מניעת שריפות ומזעור נזקי חקלאות;
ויצירת בסיס להכנת תכנית לניטור ארוך-טווח של החי והצומח בבקעה.

אופן ביצוע הסקר וחלקיו
תחום הסקר חוצה את קו הצחיחות ( 200מ"מ גשם לשנה בממוצע) ,ולכן
מופה הצומח בעזרת שני חלקי המדריך למיפוי צומח בישראל :מדריך
האזור הים-תיכוני מצפון לקו הצחיחות ולבתי-הגידול הלחים שמדרום
לו 1,ומדריך האזור המדברי מדרום לקו הצחיחות 2.במסגרת זו בוצע מיפוי
טיפוסי צומח בכל השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים ,בעוד אזורים שלא
הייתה אפשרות להגיע אליהם בשל מגבלות ביטחוניות ,מופו בעזרת ניתוח
אורתופוטו לתצורות הצומח הסמוכות הדומות ביותר שכן נסקרו.
הסקר ההידרו-ביולוגי התבצע בחודשים פברואר-יולי  ,2016וכלל תחנות
לאורך נהר הירדן התחתון ,ערוצי נחלים שבהם הייתה זרימת מים ,וגופי-מים
קבועים ועונתיים .בכל תחנה נעשה אפיון של בית הגידול ,מדידה בשטח של
משתנים לימנולוגיים (לדוגמה ,חמצן מומס ומוליכות חשמלית) ונבדקו בגוף המים
חברת חסרי החוליות הגדולים (חח"ג) והדו-חיים.
סקר הדגים התבצע בחודשים יולי-נובמבר  ,2017וכלל את נהר הירדן
הדרומי וגופי מים קבועים הניזונים ממעיינות ומערוצי נחלים הזורמים מכביש
 90מזרחה ,מנחל בזק בצפון ועד שפך הירדן לים המלח .שיטות הדיגום בסקר
הדגים הותאמו למאפייני בית הגידול ומליחות המים .יצוין כי מספר גופי
.1
.2

נ' סבר ,ה' לשנר ,א' רמון ,נ' הר ,מ' וולצ'אק ,מ' רון ,ח' להב ,ע' סבח ול' הדר ,מדריך למיפוי
צומח בישראל :חלק הצומח הים תיכוני ,תל אביב .2013
א' פרלברג ,מ' רון ,ב' שמש ,ד' בן-נתן ,א' רומם ,א' הופמן ,ע' טלמון וא' רמון ,מדריך למיפוי
צומח בישראל :חלק הצומח המדברי ,תל אביב (טיוטה).
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המים המתאימים לקיום דגים בשטח הסקר אינו גדול ,ובסה"כ נדגמו בהקשר
זה שמונה אתרים .נוסף על כך ,נערכו סיורים בכמה אתרים אחרים שלא
נבדקו בשל התייבשותם או בשל תנאים שלא אפשרו דיגום.
סקר הזוחלים נערך בחודשים מרץ-מאי  2017בעיקר ממזרח לגדר
המערכת .שיטות הסקר כללו חיפוש זוחלים ,שרידיהם וסימנים לפעילותם
על פני השטח ומתחת לאבנים (או מחסות פוטנציאליים אחרים) ,תוך התקדמות
רגלית בשטח ורישום מפורט.
סקר עופות חורפים ומקננים בוצע בחודשים פברואר-יוני  2017ממזרח
לגדר המערכת ,בקטע שבין עמק בית שאן לים-המלח .הסקר התבצע במשך
 20ימים ,והתבסס על ספירת-נקודה ( )Point-countבשעות  .10:00-6:00בכל
נקודה נרשמו כלל המינים שנצפו במשך  10דקות ב 4-טווחי מרחק ממיקום
הסוקר 20-0 :מ' 100-20 ,מ' 250-100 ,מ' ומעל  250מ' .בין נקודות הדיגום
תועדו כלל המינים שלא נצפו במהלך נקודות הספירה ,וכן מינים בסכנת
הכחדה או מינים נדירים .במסגרת הסקר נרשמו בסך הכל  1,705תצפיות,
מהן  1,286שנרשמו במהלך נקודות הספירה .בסה"כ בוצעו  137נקודות ספירה
בפריסה המכסה את כל תחום הסקר ,וכן בשני לילות נוספים ,לצורך איתור
עופות פעילי-לילה בביצת ואדי אל-מלחה ובגאון הירדן ,בקטע שבין נחל בזק
לשדמות מחולה.
סקר היונקים בוצע בין נובמבר  2016למרץ  ,2017באמצעות מצלמות
שביל במרחב שבין נחל בזק בצפון לשפך הירדן לים המלח בדרום .הסקר
התבצע כולו במרחב שבין גדר הגבול לנהר הירדן ,וכלל הצבת מצלמות
בעשרה אתרים .בכל אתר נבחרו  2חלקות :האחת קרובה לנהר הירדן,
והשנייה קרובה לגדר הגבול.

תוצאות הסקר
בוטניקה
מפל המשקעים החריף שבין צפון הבקעה לדרומה ,משטר הזרימה של ערוצי
הנחלים האיתנים והשיטפוניים ,קצב אידוי המים הגבוה ,מאפייני קרקעות
הסחף והשפעת האדם ,יצרו בבקעת הירדן פסיפס מגוון של בתי-גידול,
ובהם חברות צומח ייחודיות .גיוון זה מקיים פסיפס טיפוסי צומח שמופה
בתחומי הסקר ,כמתואר בהמשך הדברים.
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כ 191-קמ"ר (שהם כ 70%-משטחי הסקר) הוגדרו כשטח פתוח שאינו חקלאי,
וסווגו לשבע תצורות צומח כלליות :יער גבוה ( 0.04%מהשטח) ,חורש (,)6%
עציה ( ,)10%שיחייה ( ,)10%בתה ( ,)17%בתה עשבונית ( )16%וישימון (.)41%
בישימון תצורות צומח משניות בערוצי הנחלים/במפנים צפוניים :שיחייה
( 2%משטח הסקר) ,בתה ( ,)4%ועשבוניים ( .)23%תצורות הצומח הכלליות
סווגו ל 43-תצורות צומח מפורטות (ראו מפה  ,)1ולאחר הוספת מיני הצמחים
השליטים ,התקבל פסיפס מגוון המורכב מ 116-טיפוסי צומח.
את מיני הצמחים השליטים ניתן לסווג לפי צורות-חיים ,שקובעות את
תצורות הצומח ומעידות על מאפייני בית הגידול .מיני העצים העיקריים
שתועדו :אשל היאור/מרובע (תצורת חורש או עצייה) ,איקליפטוס המקור
(נטוע) ,שיזף מצוי וצפצפת הפרת .שיחים עיקריים :מלוח קיפח ,אוכם שיחני
וימלוח פגום (תצורת שיחייה) .בני-שיח עיקריים :מלחית אשונה ,מלוח מלבין,
אוכם ארץ-ישראלי ,שנהבית הרוזמרין ,בן-מלח מכחיל וינבוט השדה (תצורת
בתה) .עשבוני בן-קיימא עיקרי :קנה מצוי (לאורך ערוצים לחים) .עשבוניים בני-
חלוף עיקריים :מלעניאל מצוי ,לחך סגלגל ,גרגרנית כוכבנית ,אהרונסוניית
פקטורי ,חייעד ספרדי ,תמריר מרוקני ,כנפן קוצני ,עדעד המדבר ,בן-שלח
מנוצה ואפזרית דו-אבקנית (תצורת בתה עשבונית).
בתי-גידול בוטניים ייחודים שנסקרו היו :מלחות ,בתי-גידול לחים
וקונגלומרט תצורת סמרה .במהלך הסקר תועדו  13מיני צמחים בסכנת הכחדה
(ביניהם מין אחד שנחשב כנכחד בישראל – חבלבל מדברי שנמצא בסקר הנוכחי על
גדת הירדן; אוכם ארץ-ישראלי שהוא מין של מלחות אנדמי לישראל ולסביבותיה ,וגבול
תפוצתו הצפוני העולמי נמצא באזור פצאל; וכן אשבל ארך-שיבולת ,שהוא מין של בתי-

גידול לחים שנמצא בסקר סביב מעיינות בקעת מחולה [צילומים :בר שמש ועמוס סבח]),

חבלבל מדברי
אוכם ארץ-ישראלי

אשבל ארך-שיבולת

אמיר פרלברג ואחרים
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מלחות ובתרונות תצורת הלשון

תשעה מינים המצויים "על סף
איום" ועוד  20מינים נדירים
שאינם בסיכון 3.עשרים מיני
צמחים שתועדו בסקר הם
אנדמיים לישראל וסביבתה.
מוקדות ( )hot-spotsשל מינים
נדירים נסקרו במעיינות בקעת
מחולה ,במורד נחל תרצה,
במלחת ואדי אל-מלחה ,במורד
נחל ייט"ב ובבתרונות תצורת
הלשון בין נחל פרת לדיר חג'לא
(צילומים :מימי רון) .עוד תועדו
מעיינות בקעת מחולה
בסקר  23מיני צמחים זרים/
פולשים ,שמקור התפשטותם העיקרי הוא השטחים החקלאיים וערוצי הנחלים.
.3

ב' שמש ,א' פרלברג ,ע' סבח ומ' רון" ,חבלבל מדברי :צמח 'אדום' נדיר ביותר נמצא בבקעת
הירדן" .כלנית /http://www.kalanit.org.il/convolvulus-pilosellifolius 2016 ,3
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בבחינת הערכיות הבוטנית של כלל שטח הסקר ,נמצא ש 4%-מהשטח
הוגדרו כבעלי הערכיות המירבית – בעיקר בגאון הירדן ,בבתי-גידול לחים
ובמלחות 12% .מהשטח הוגדרו כבעלי ערכיות גבוהה מאוד – רובם במעיינות,
בגאון הירדן ובערוצי נחלים החוצים את הבתרונות 40% .מהשטח הוגדרו
כבעלי ערכיות גבוהה – רוב בתרונות תצורת הלשון ,חגורות צומח דלילות
בגאון הירדן ,שטחים מוברים בכיכר הירדן ומורד נהר הירדן סמוך לשפך
לים-המלח .ערכיות בינונית נמצאה ב 12%-מהשטח – בשטחים מוברים/
מופרים בכיכר הירדן ,ובבתרונות כמעט חשופים מצומח 28% .מהשטח
הוגדרו כבעלי ערכיות נמוכה – בעיקר בשטחים חקלאיים ומופרים.
הידרוביולוגיה :חסרי-חוליות אקווטיים ,דו-חיים ודגים
בסך הכול נסקרו  21אתרים במהלך הסקר ,שבהם זוהו  44טקסונים
של חסרי-חוליות אקווטיים .מרבית הטקסונים משתייכים למחלקת
החרקים ( ,)64%והיתר למחלקת הסרטנים ומערכת הרכיכות ( 16%כל אחד)
ולמערכת התולעים הטבעתיות ( .)4%הטקסונים השכיחים ביותר היו:
יתושים ממשפחת הימשושיים ( 65%( )Chironomidaeמהתחנות); שפריריות
ממשפחת הרמחיתיים ( 35%( )Coenagrionidaeמהתחנות); סרטנים ממחלקת
הצידפונאים (  ,)Ostracodaשפירית מהסוג דלגנית ( )Crocothemisוסרטן
שטצד ( 30%( )Echinogammarus foxiמהתחנות כל אחד).
י

י

י

מקרב הרכיכות ,החילזון שחריר יריחו נמצא במספר מעיינות בשטחים
החקלאיים ממזרח לתל אל-בידה ובנהר הירדן בתחנה ליד מוצב "זרזיר".
זהו מין אנדמי לישראל שמאכלס גופי מים איתנים בעמק המעיינות
ובנחלים הנשפכים למורד נהר הירדן .חלזונות אחרים שנמצאו בחלק
מהמעיינות באזור הם :סהרונית ארץ-ישראלית ,שחריר חלק ,מין של מימנית
( )Heleobia sp.ובוענית חדה .בנהר הירדן עצמו נמצאו בסקר חמישה מיני
חלזונות (סהרונית הירדן ,מגדלית הנחלים ,שחריר חלק ,שחריר יריחו ומימנית) ,רובם
בתחנה אחת בודדת ,במובלעת של מוצב "זרזיר".
i

במהלך הסקר נמצאו גם כמה טקסונים שתפוצתם בישראל מוגבלת,
וששכיחותם בבתי-גידול לחים מצומצמת .כך לדוגמה ,השטצד הנדיר
( Corophium sp.משפחת ה )Corophidae-נמצא בשלוש מתחנות הדיגום בירדן
התחתון .נמצאו גם שני מינים של סדרת הבריומאיםCheleocloeon soldani :
שנמצא בנחל מילחה ,והוא נדיר למדיי בישראל ,ומין שני ,שזהותו טרם התבררה
i
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(" )Cloeon vanharteni/saharense/"00זוהה בוואדי אל-אחמר ובבריכה עונתית
בוואדי אל-מלחה ,ומוכר ממקווי מים שמליחות מימיהם גבוהה בנחלים בנגב,
במדבר יהודה ובבקעת הירדן .ראוי לציון גם את הימצאותו (בכמה מגופי המים
במרחב הסקר) של הפשפש  ,Heleocoris minusculusהנחשב נדיר וידוע מנחלי
איתן לחופי ים המלח .הממצאים מהסקר הנוכחי מצביעים על כך שהוא
מתקיים בצפון בקעת הירדן לפחות עד אזור נחל מילחה.
i

מבין החולייתנים המין השכיח ביותר בגופי המים שנדגמו היה צפרדע
נחלים (כ 53%-מהתחנות) ואחריו דג הגמבוזיה (כ 24%-מהתחנות) וצב ביצות
(כ 19%-מהתחנות) .נוסף על אלה ,נצפו בשכיחות נמוכה יותר ,ורק באזור
הצפוני של מרחב הסקר שני מיני דו-חיים :קרפדה ירוקה ואילנית מצויה.
מבין דגי המים המתוקים תועדו בסך הכול תשעה מינים המשתייכים
לחמש משפחות .ביניהם שישה מינים מקומיים ,מין אחד שהוא בן-כלאיים
ושני מינים זרים .בגופי המים שנדגמו בשטחים החקלאיים שבין נחל בזק
בצפון לנחל מלחה (ואדי אל מאליח) בדרום נמצאו חמישה מיני דגים ,מהם
שלושה מינים מקומיים (אמנונית יוסף ,אמנון מצוי ושפמנון מצוי) ושני מינים
זרים :גמבוזיה ודג זהב .המין המרכזי באזור זה הוא אמנונית יוסף ,שנמצא
בשלושה מגופי המים בשפיעות גדולה (עין בליבל עליון ,עין אל-קרען ועין סוכות).
בסקר מ 2010-דווח שבעין אל-חמה (חמה תחתא) ,ממערב לכביש  ,90נמצאו
פרטים רבים של אמנונית יוסף ועגלסת הירדן .דרומה יותר ,במורד נחל תרצה
ארעָ ה) וסמוך לציר גדר המערכת לא נמצאו דגים כלל .בהקשר זה
(ואדי אלפַ ִ
חשוב לציין ,שבאיסופים שנערכו במעלה נחל תרצה עד אמצע שנות ה80-
נצפו סמוך למעיינותיו הגדולים ארבעה מיני דגים :חפף ישראלי ,בינון הירדן,
עגלסת הירדן ובינית
גדולת-קשקשים.
בחלקו התחתון
אל-
ואדי
של
אחמר זוהתה בסקר
אוכלוסייה לא מוכרת
של נאווית ים-המלח
Aphanius
( dispar
.)ssp.
richardsoni

מין זה מצוי בנחלים

מורד ואדי אל-אחמר
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ובמעיינות באזור ים המלח ,החל ממעיינות
עין פשחה (עיינות צוקים) שבצפון ,וכלה
בנאות הכיכר בדרום ,והוא מוגדר כמין
המצוי בסכנת הכחדה עולמית בידי ארגון
( IUCNהאיגוד הבינלאומי לשימור הטבע ומשאבי

הטבע) .האוכלוסייה של נאווית ים-המלח
נאווית ים-המלח
שנמצאה בוואדי אל-אחמר מרחיבה את
תפוצת המין בישראל כ 35-ק"מ צפונה .כמו כן ,רמת המליחות בוואדי אל-אחמר
(כ 50,000-מיקרוסימנס) היא הגבוהה ביותר שנמדדה בבית-גידול שבו מתקיים
מין זה בארץ (צילומים :אלדד אלרון).
בנהר הירדן עצמו ,ליד השפך של נחל ייט"ב (וואדי עוג'ה) ,נתפסו ארבעה
מיני דגים :אמנון מכלוא ,שהוא בן-כלאיים של אמנון ירדן ואמנון זר למערכת
הירדן; אמנונית יוסף; נאווית ים-המלח וגמבוזיה .השכיח מכולם היה אמנון
המכלוא ,שכנראה הגיע לנהר בעבר כ'פליט' מבריכות דגים ,והתרבה בטבע
במשך כמה דורות עם אמנוני ירדן או בני-כלאיים אחרים .אשר לנאווית
ים-המלח ,הרי שבדומה לממצא בוואדי אל-אחמר ,גם אוכלוסייה זו אינה
מוכרת באזורים אלו ,ומצויה מצפון לגבול התפוצה הידוע של המין .עוד
ממצא מעניין הוא הימצאותו של המין אמנונית יוסף באזור זה .עד לסקר
הנוכחי הנקודה הדרומית ביותר שבה מין זה היה מתועד הייתה עין סוכות,
כ 50-ק"מ צפונה ,ליד מושב מחולה .מכאן ,שהתחנה שנסקרה כעת בנהר
הירדן היא הנקודה הדרומית ביותר שבה ידוע מין זה בישראל.
זוחלים
במהלך הסקר נרשמו  100תצפיות ,שבהן זוהו  17מיני זוחלים ו 3-מיני דו-
חיים .כמות התצפיות הנמוכה אינה מאפשרת ניתוח כמותי או איכותי של
הבדלים בין האתרים שנדגמו .למרות המאמץ לצאת לשטח בעיתוי מתאים,
היה רושם שבשנה הנוכחית נוכחות ופעילות זוחלים הייתה יחסית דלה.
כצפוי ,הייתה השפעה חזקה של נוף הצומח על מגוון הזוחלים בבתי-גידול
שונים ועל כמותם .כן נמצאה לעתים חפיפה בין עושר מינים גבוה יחסית
לבין מוקדי פעילות אנושית .כמו כן ,כצפוי ,נמצא מפל של ירידה בנוכחות
מינים בעלי תפוצה מדברית מדרום לצפון בתוך המרחב הנסקר .גם בסקר
הזוחלים נמצאו מינים אחדים שנמצאים בסכנת הכחדה.
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עופות
במסגרת הסקר תועדו  146מיני עופות ,מתוכם  131שנצפו בזמן נקודות
הספירה ( 65 .)90%מינים תועדו בעת קינון או בסבירות גבוהה לקינון,
 13מהם מינים בסכנת הכחדה ,שחלקם הוגדרו כמקננים ספורדיים או
בהיקפים שאינם משמעותיים .בהקשר זה ראויים במיוחד לציון חמישה
מינים המוגדרים בישראל באחת מדרגות הסיכון ,ומין נוסף המוגדר בסכנת
הכחדה עולמית ,שאוכלוסייתם בתחומי הסקר היא חלק משמעותי בהשוואה
לכלל אוכלוסייתם בישראל :שדמית אדומת-כנף ( ,)ENתור מצוי ( VUעולמי),
שרקרק ירוק ( ,)CRזמיר הירדן ( ,)NTחמריה חלודת-זנב ( )VUותחמס
מצרי ( 4.)CRכשליש מהזוגות המקננים בארץ של שדמית אדומת-כנף
נמצאו בבקעת מחולה .התחמס המצרי ,אחרי כ 70-שנה שלא נצפה בארץ,
התגלה דוגר בצפון ים המלח במהלך סקר ייעודי שנערך ב 2016-17 -על
ידי צפרים עצמאיים (עדי גנץ ,אמיר בן-דב ,רון אפרת וניר ספיר) בשיתוף עם
רט"ג.
מרחב הסקר ,כך מתברר ,נמצא בלב מסדרון אקולוגי בעל חשיבות אזורית
ועולמית לעופות .לפיכך ,שמירה על אזור זה היא קריטית למגוון רב של
מינים ולמערכות אקולוגיות רגישות.

.4

תחמס מצרי

שדמית אדומת-כנף

(צילום :עדי גנץ)

(צילום :אבנר רינות)

דרגות הסיכון שצוינו הן על פי :א' מירוז ,ג' וין ,ז' לבינגר ,ע' שטייניץ ,א' הצופה ,א' חביב,
י' פרלמן ,ד' אלון ונ' ולידר ,הספר האדום של העופות בישראל ,תל אביב .2017
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יונקים
בסך הכול תועדו בסקר  1127אירועי צילום ,שבהם נצפו  14מינים של
יונקים .רשימת המינים כוללת את מרבית מיני היונקים הגדולים והבינוניים
שתחום תפוצתם הידוע כולל את הירדן הדרומי .בלטו במיוחד כמות
אירועי הצילום של צבי ישראלי ,ונוכחותם בשבעה מעשרת אתרי הסקר.
על פי הספר האדום של החולייתנים 5,אוכלוסיות מין זה בבקעת הירדן
הינן דלילות .אולם בסקר זה נראה שנוכחותו במרחב שבין הגדר לנהר
בולטת למדיי .בהשוואה בין חלקות שמוקמו בגאון הירדן לחלקות שמוקמו
בכיכר הירדן ובבתרונות ,נראה שתנים זהובים ודרבנים העדיפו את קרבת
הנהר ,בעוד שצבאים ושועלים מצויים העדיפו את שטחי כיכר הירדן ואת
הבתרונות .חזירי בר נצפו בשני תאי השטח במידה דומה.
בהשוואה בין חלקות הסמוכות לשטחי חקלאות לבין חלקות מרוחקות,
נראה שסמוך לשטחים חקלאיים נצפה עושר נמוך של מינים ,ונצפו יותר מיני
טורפים ,בכללם כלבי בית .ייתכן שנוכחות מוגברת זו של טורפים בשטחים
החקלאיים היא גורם מגביל משמעותי על עושר המינים בשטחים המושפעים
מקרבה זו .יצוין עוד ,כי כמה מינים שתחום תפוצתם אמור לכלול את מרחב
הסקר לא תועדו בו ,ובכללם הקרקל ,הסמור ,הנמייה והלוטרה.
רצף שטחים פתוחים
בבחינת מודל רצף השטחים הפתוחים ,יש לציין כי אזור הסקר הוא אחת
החוליות החשובות ביותר בקנה המידה הארצי ,משום שהוא ציר האורך
המזרחי ביותר בישראל לאורך בקעת הירדן ,ואזור המעבר ()transition zone
שבין האזור הים-תיכוני בצפון לבין האזור המדברי בדרום .זהו ציר ארוך
וצר ,שבו אין כמעט יישובים ,והפרות מעטות יחסית של שטחים מבונים,
חקלאיים ותשתיות חוצות .ההפרה העיקרית של הרצף לאורך כל תחום
הסקר היא גדר המערכת לאורך הגבול עם ממלכת ירדן ,לצד האלמנטים
הביטחוניים הנלווים אליה :שביל הטשטוש ,דרך המערכת ,מיקוש ,מכשולים
למיניהם ועוד .עוד רכיב בולט בשטח ,המהווה הפרה משמעותית של רצף
השטחים הפתוחים ,הוא כביש הבקעה ( .)90תוואי הכביש יוצר חייץ לבעלי

.5

ב' שלמון' ,יונקים' ,בתוך :ע' דולב וא' פרבולוצקי( ,עורכים) ,הספר האדום של החולייתנים
בישראל ,ירושלים  ,2002עמ' .282-201
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חיים שוכני קרקע בין מורדות הרי שומרון ויהודה לבין כיכר הירדן .פרטים
רבים נופלים קרבן לתנועה הסואנת בכביש ונדרסים בניסיונותיהם לחצות
אותו .פרטים אחרים נמנעים מלחצותו ,וכך נוצרת הפרדה בין אוכלוסיות
משני ִצדי הכביש .נוסף על הגידור ועל כביש  90יש עוד רכיבים עיקריים
החוצים את הרצף מצפון לדרום ,והם :הדרכים אל מוצבי צה"ל הנטושים,
הדרכים אל המובלעות החקלאיות ,הדרכים אל מאגרי נחל תרצה ,הכביש
אל גשר אלנבי/המלך חוסיין ומעבר הגבול עצמו.

דיון ומסקנות
מרחב נהר הירדן נמצא בלב מסדרון אקולוגי בעל חשיבות אזורית ועולמית.
שמירה על אזור זה היא קריטית למגוון רב של מינים ומערכות אקולוגיות
רגישות .מוקדות ( )hot-spotsמשמעותיות במיוחד של מיני צמחים נדירים הן
מעיינות בקעת מחולה; מורד נחל תרצה; מלחת ואדי אל-מלחה; מורד נחל
ייט"ב ובתרונות תצורת הלשון בין נחל פרת לדיר חג'לא .ערכיות בוטנית
מירבית תועדה בעיקר בגאון הירדן ,בבתי-גידול לחים ובמלחות .ערכיות
גבוהה מאוד הוגדרה במעיינות ,בגאון הירדן ובערוצי נחלים החוצים את
הבתרונות.
גופי המים המשמעותיים ביותר לדגים בשטח הסקר הם נהר הירדן
התחתון; עין אל-קרען; עין סוכות ומורד נחל ייט"ב .כן חשוב לציין את
ואדי אל-אחמר ,שבו מתקיימת האוכלוסייה הצפונית ביותר של נאווית
ים-המלח בארץ .הערכיות הזואולוגית המירבית מתקיימת בבתי הגידול
הלחים ,לאורך גאון הירדן ובמלחות – שבהם עושר גבוה של מינים מכל
הקבוצות הטקסונומיות ,חלקם כאלו הנמצאים בסכנת הכחדה .ערכיות
גבוהה מאוד ישנה גם לבתות העשבוניות בכיכר הירדן ,לשטחי החקלאות
האקסטנסיבית בבקעת מחולה ,למוצבי צה"ל הנטושים ,למטעי התמרים
הבוגרים ולמדבר החשוף שבצפון ים-המלח – שבכל אחד מהם נצפה לפחות
מין אחד שנמצא בסכנת הכחדה .היות שרוב האתרים הללו אינם טבעיים ,יש
לטפל בהם באמצעות ממשק מתאים ושיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים
(צה"ל ,חקלאים ועוד) ,שיעודדו את השמירה על המינים המאוימים בשטחים
המצויים תחת אחריותם.
המרחב מצוי ברובו בשטח צבאי סגור ,והפעילות האנושית בו נמוכה
למדיי .אולם במרחב שוכנות מובלעות חקלאיות גדולות ,כגון אלו שבאזור

  םדאה תשרומו ףונ ,עבט רקס :חלמה םי דע קזב לחנמ ,ויתוביבסו ימורדה ןדריה
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מובלעות ינשוף ,טובלן וזרזיר .באזורים אלו קיימים תהליכים שנראה שהם
בעלי השפעה משמעותית על עושר המינים :שימוש בכלבים להגנה על
שטחים חקלאיים ,גידור ,פסולת חקלאית שמזינה מינים ג'נרליסטיים ,עיבוד
בשטחים המיועדים לשימור ,שריפות גזם ,שיוצאות מכלל שליטה ומכלות
שטחים טבעיים ועוד .גם כאן ,מומלץ לבצע פעולות ממשק מתאימות בשיתוף
החקלאים ,למזעור השפעות אלו.
נהר הירדן עצמו אינו עוד רחב ועמוק כבעבר ,ובעבור מינים רבים אינו
מהווה חסם מוחלט ,בייחוד באזורי המעברות הרדודים .לפיכך ,אי אפשר
להתעלם גם מהשפעת תהליכים המתרחשים כל העת בצדו המזרחי הירדני
של הנהר .אלו כוללים בין השאר עיבוד חקלאי אינטנסיבי ,הקמת בריכות
דגים קטנות ,שריפות המדלגות אל הגדה המערבית של הנהר ועוד .ייתכן
שבעלי חיים רבים – בכללם כלבים בפרט וכלביים בכלל – חוצים את הנהר
מעת לעת.
מבחינת מפת הערכיות האקולוגית-מרחבית הכוללת (מפה  ,)2עולה
שהערכיות המירבית נמצאה בבקעת מחולה ,לאורך גאון הירדן ,בקטעים
הרציפים והנרחבים יחסית בכיכר הירדן בבקעת ארגמן-ג'יפטליק ,בבקעת
פצאל ,במדרגה המוגבהת סביב נעמ"ה ,ובבקעת יריחו .כך גם בערוצים
הגדולים המתחתרים בבתרונות מנחל תרצה ועד ים המלח :נחל תרצה ,ואדי
אל-אחמר ,ואדי אל-מלחה ,נחל ייט"ב ,ואדי נועיימה ,נחל פרת ,ואדי אל-
מורר ויובליהם .בערכיות כוללת מרבית נמצא גם המדבר החשוף של הבריכות
הנטושות של בית הערבה ואזור נסיגת ים המלח .יתרת השטח נמצאה רובה
בערכיות גבוהה מאוד ,למעט אזורים מופרים לאורך גדר המערכת ,השטחים
הבנויים ,אתר סילוק הפסולת (אס"פ) טובלן והדרכים המובילות אליהם.

