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תקציר
מסמך זה מהווה סיכום השנה הראשונה בפרויקט פיתוח כלים ושיטות למיפוי ,סקר וסימון ערכי טבע
מוגנים ביערות קק"ל המיועדים לדילול .עבודה זו נועדה להגדיר ולאפיין את שיטת העבודה הנדרשת
על מנת לקיים את הנחיות הנספח המקצועי להיתר הכללי לפגיעה בערכי טבע מוגנים בפעולות ניהול
היער ,כפי נוסחו במשותף ע"י קק"ל ורט"ג (פורת ורותם.)2018 ,
דילול היער הינו פעולת הממשק המשמעותית ביותר בחשיבותה ובהיקפה ביערות הנטועים בישראל,
והוא חיוני לבריאותם ולהתפתחותם התקינה של העצים ,לחידוש הטבעי של היער ולגיוון הצומח שבו.
כמו כן ,דילול היער עשוי לשמש ככלי חשוב לטיפוח ולעידוד המגוון הביולוגי ביער בטווח הארוך ,הכולל
גם מינים מוגנים ע"פ חוק .יחד עם זאת ,ברור שבאופן ישיר או עקיף ,תיתכן פגיעה (זמנית ,נקודתית
ואולי אף מהותית) במינים מסוימים ,במהלך ביצוע פעולות הדילול ביער.
מטרת עבודה זו היא לפתח פרוטוקולים לסקרים אקולוגיים ולשיטות סימון ומיפוי של ערכי טבע ביערות
קק"ל המיועדים לדילול ,ובמקביל – לפתח מבנה מסד נתונים ממ"גי תואם בנושא זה.
בשנת העבודה ה ראשונה הוקם צוות היגוי לליווי הפרויקט ,הוקמו צוותי עבודה לבניית פרוטוקולים
לעבודה וסקרי שדה ,נבנתה שכבת ערכי טבע נקודתית ונסקרו  16יערות מצפון ועד דרום ,המיועדים
לדילול ,לצורך איתור ריכוזי מיני צמחים בסכנת הכחדה וערכי טבע נוספים .בסקרים נמצאו ערכי טבע
רבים ,כולל מינים בסכנת הכחדה ,ריכוזים משמעותיים של מינים מוגנים ,בריכת חורף ,עצי תפארת
ופעילות רבה של בעלי חיים .מבין המינים בסכנת הכחדה יש לציין את הדרכמונית הסורית ,מין בסכנת
הכחדה נדיר מאוד בארץ ( ,CRמס' אדום  ,)6.8אשר נמצא בגלי אבנים ביער ראש הנקרה.
בעבודה זו מוצג פרוטוקול לסקר צמחים בסכנת הכחדה ביערות קק"ל המיועדים לדילול ,מוצגת שכבת
ערכי הטבע המוגנים וסיכום הממצאים של סקרי אביב  2020ביערות המיועדים לדילול.
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רקע
כחלק מתורת ניהול היער החדשה שגובשה לאחרונה בקק"ל (אסם ועמיתיו ,)2014 ,הוגדרו גם שלוש
המטרות הבאות לייעור בישראל  :תמיכה במגוון הביולוגי הייחודי לישראל; הגנה על עצי ארץ-ישראל;
ושיקום אקולוגי של בתי-גידול פגועים .לשם השגת מטרות אלו ,הוגדרו בתורת ניהול היער ,בין השאר,
גם העקרונות הבאים :תכנון וביצוע ממשק אדפטיבי מוכוון מטרה; קביעת מטרות היער ,מבנהו ,הרכבו
ופעולות הממשק בו בהתאמה לבית הגידול ולמערכות האקולוגיות; הישענות על מינים מקומיים
ותהליכים טבעיים; התערבות מזערית בשטח; שימור וטיפוח מגוון נופים ,בתי-גידול ,תצורות צומח,
מינים וגנוטיפים; ושמירה על ערכי טבע ומורשת וטיפוחם .חלק ממטרות אלו מעוגנות גם בחוק" :אכרזת
גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) (תיקון) ,התש"ף –
 ," 2019שלפיו על קק"ל לשמור על ערכי הטבע המוזכרים בחוק בתחומי השטחים שבניהולה .מתוקף
חוק זה ,על קק"ל לקבל היתר כללי מרט"ג לפגיעה בערכי טבע מוגנים ,שעקרונותיו נוסחו במשותף ע"י
קק"ל ורט"ג (פורת ורותם .)2018 ,עבודה זו נועדה להגדיר ולאפיין את שיטת העבודה הנדרשת על
מנת לקיים את הנחיות מסמך העקרונות.
דילול היער הינו פעולת הממשק המשמעותית ביותר בחשיבותה ובהיקפה ביערות הנטועים בישראל,
והוא חיוני לבריאותם ולהתפתחותם התקינה של העצים ,לחידוש הטבעי של היער ולגיוון הצומח שבו.
כמו כן ,דילול היער עשוי לשמש כלי חשוב לטיפוח ולעידוד המגוון הביולוגי הכללי שביער בטווח הארוך,
הכולל גם מינים מוגנים ע"פ חוק .למשל ,ע"פ מחקרים שבוצעו ביערות קק"ל בשנים האחרונות ,נמצאה
עליה מובהקת בעושר מיני הצמחים הכללי ובשפע הפרטים של מספר מיני גיאופיטים מוגנים ,מספר
שנים לאחר דילול יערות (אשכנזי ,פורת ואסם .)2017 ,יחד עם זאת ,ברור שבאופן ישיר או עקיף,
תיתכן פגיעה )זמנית ,נקודתית ואולי אף מהותית( במינים מסוימים ,במהלך ביצוע פעולות הדילול
ביער.

מטרות
מטרת פרויקט זה לפתח כלים מקצועיים למזעור הפגיעה בערכי טבע מוגנים בעת עבודות דילול ביערות
קק"ל ,לשם עמידה במטרות תורת ניהול היער ובדרישות החוק:
 .1הגדרת שיטות העבודה המדויקות ליישום נוהל שמירה על ערכי טבע מוגנים בעת דילול היער
(פורת ורותם.)2018 ,
 .2פיתוח פרוטוקולים לסקרי ערכי טבע מוגנים ביערות קק"ל המיועדים לדילול.
 .3פיתוח שיטות לסימון ומיפוי של ערכי טבע מוגנים ביערות קק"ל המיועדים לדילול.
 .4פיתוח מבנה מסד נתונים ממ"גי תואם בנושא זה.
 .5ניטור השפעת עבודות דילול ביערות קק"ל על ערכי טבע מוגנים.

שיטת העבודה
בשנת העבודה הראשונה בוצעו הפעולות הבאות:
 .1הקמת צוות היגוי הכולל נציגים מקק"ל ,רט"ג ומכון דש"א.
 .2פיתוח פרוטוקולי סקר של צמחים מוגנים וצמחים בסכנת הכחדה (ראו להלן).
 .3פיתוח מאגר נתונים נקודתי לערכי טבע מוגנים .מאגר זה מיועד לצורך מיפוי ערכי טבע מוגנים
ביערות קק"ל המיועדים לדילול ,כמו גם לשימוש רחב יותר של אקולוגים ,מהנדסי יער ויערנים
בקק"ל .יעשה מאמץ לתיאום בין מאגרי המדע של קק"ל ורט"ג( .ראו טבלה .)1
 .4סקר צמחים בסכנת הכחדה ביערות קק"ל המיועדים לדילול בתוכנית העבודה לשנת 2020
שיש לגביהם מידע מוקדם (כפי שיפורט בהמשך).
 .5כתיבת דו"ח עם סיכום הממצאים והנחיות לשימור לכל יער .ראו נספח א'.
 .6ליווי מכרזים ביערות לדילול לטובת תיאום ובקרה משותפת עם היערנים ומהנדסי היער ,סימון
ערכי טבע וניטור (בעבודה).

פרוטוקול סקר צמחים מוגנים וצמחים בסכנת הכחדה
שנת העבודה הראשונה של פרויקט זה התמקדה במיפוי של צמחים בסכנת הכחדה ,לגביהם יש מידע
מוקדם ,ביערות קק"ל המיועדים לדילול על פי תוכנית העבודה לשנת  .2020מיקוד זה נעשה בכדי

לכוון את המאמצים לאזורים בהם יש עדויות קודמות לממצאים חשובים שדורשים הגנה .להלן סכמת
העבודה הכללית של הפרוטוקול (איור :)1

איור  .1סכמת עבודה למיפוי צמחים בסכנת הכחדה ביערות קק"ל המיועדים לדילול

שלב א' בניית תכנית עבודה לסקרים:
לביצוע ניתוח ממ"גי מקדים לבניית תכנית הסקרים ,יש להשתמש בשתי שכבות:
תכנית עבודה שנתית לדילול יער :שכבת יחידות עבודה ועומדי יער לפי תכנית עבודה שנתית
של קק"ל .השכבה צריכה לכלול את שמות היערות ,מספרי החלקות ומספרי העומדים.
תצפיות קיימות ממאגרי רט"ג ,קק"ל ,ודש"א :תצפיות בצמחים בעלי מספר אדום  3.2ומעלה
( ,)VUמעשרים השנים האחרונות (משנת  .)2000בהמשך ,ייאסף מידע על ריכוזים משמעותיים
של צמחים מוגנים וגם על בע"ח ודומם.
לטובת בניית תכנית עבודה לסקרים ,יש לבצע ניתוח ממ"גי ברמת עומדי היער:
 .1יש להוריד עומדים שנסקרו בשנים קודמות
 .2יש להוריד עומדי יער שערכם בשדה "ייעוד שטח"" :אזור חייץ" ,או שערכם בשדה "מטרת
הדילול"" :הקמת אזור חייץ" ו"-תחזוקת אזור חייץ".

 .3חיתוך שכבת עומדי יער המיועדים לדילול עם שכבת הצמחים בסכנת הכחדה  -תצפיות
במרחק של עד  250מ' מהעומד (איור .)2
 .4סינון תצפיות בצמחים בסכנת הכחדה שאינן רלוונטיות ,כתוצאה מחוסר התאמה בין אזור
התפוצה הידועה של המין למיקום התצפית ,או חוסר התאמה מובהקת של המין לבית הגידול.
יש להתייעץ בבוטנאי מומחה בשלב זה.
 .5שימוש בכלי " "Near tableשמקשר בין הנקודות הקרובות מרחבית לעומד לאותו העומד,
ולאחר מכן קישור בין טבלת התצפיות לשכבת העומדים באמצעות "."Relate
 .6גזירת תכנית עבודה לסקירת העומדים לפי עונת הסקר המתאימה (עד רמת החודש) לכל
עומד לפי מין צמח המטרה באותו עומד .יש לסקורבעונה המתאימה לזיהוי כל מין (פריחה ,פירות
וכד') .יש להתייעץ בבוטנאי מומחה בשלב זה .תכנית הסקרים הבסיסית כוללת רק את עומדי
היער בהם או במרחק  250מ' מהם קיימת תצפית קודמת בצמח בסכנת הכחדה ,ולא את כל
שטח יחידת העבודה (כאשר נמצא מין המטרה בשטח העומד בסקר ,יש לשקול האם להמשיך
בסקר גם בשאר שטח יח' העבודה ,ראה בסעיף הבא).

איור  .2סכמת חיתוך עומדי יער ותצפיות במיני צמחים בסכנת הכחדה

שלב ב' סקר עומדים מיועדים לדילול
סקר ערכי טבע מוגנים ייערך בעומדים היועדים לדילול לפי השלבים והדגשים הבאים:
•

למידת תכונות המין – בית גידול ,תכונות ,סימני זיהוי ,מינים קרובים לפני היציאה לשטח.

•

למידת תכונות העומד ותיאום (שיחה עם אנשי קק"ל) לפני היציאה לשטח.

•

עם ההגעה לשטח ,ביקור בנקודת התצפית הידועה להכרת המין (לפי הצורך).

•

סקירת העומד :ביצוע שני חתכים מקבילים לאורך העומד תוך סטייה מהם לצורך ביקור בבתי-
גידול מתאימים ,אם נצפו כאלו (איור .)3

•

רישום צמחים בסכנת הכחדה וערכי טבע נוספים (לפי רשימת ערכי טבע שמופיעים במסמך
פורת ורותם )2018 ,ואיסוף מידע בשכבה הנקודתית של ערכי טבע מוגנים (טבלה .)1

•

צילום שתי תמונות :תצפית מקרוב של המין המאפשרת לראות פרטים ,ותצפית מרחוק הכוללת
את המין בתחומי בית הגידול בו הוא נמצא היער.

•

במידה ומין המטרה (או מין אחר בסכנת הכחדה) נמצא בעומד בזמן הסקר ,יש לשקול להמשיך
בסקר בשיטה זאת גם בשטח העומדים הסמוכים שהינם חלק מיח'/תכנית העבודה .למשל,
כאשר מדובר על מין בעל חשיבות גבוהה מאוד לשימור ,כאשר ידוע שאזור הסקר מהווה חלק
משמעותי מתחום תפוצתו בארץ וכשניתן לשער שבית הגידול בשאר יח' העבודה אכן מתאים
למין זה (למשל :צלען הגליל ביער חניתה ,ראה דו"ח הסקר ביער זה ב 2020המצורף כנספח
ב').

איור  .3סכמת סקירת העומד

שלב ג' סיכום והמלצות
לאחר סיום המיפוי בשטח ,יש להכין דו"ח מסכם לכל יער לפי הפורמט המוצג בנספח ב' .הדו"ח יכלול
הנחיות לשימור לפי פורת ודותן ( .)2018כחלק מפרויקט זה יבחנו הנחיות אלה במהלך ליווי וניטור
עבודות הדילול.

שכבה נקודתית של ערכי טבע מוגנים
כחלק מפרויקט זה ,מוקם מאגר ממ"גי של תצפיות בערכי טבע ביערות קק"ל .מאגר זה מיועד לשימוש
בסקרי ערכי טבע מוגנים ביערות קק"ל המיועדים לדילול ,כמו גם לשימוש רחב יותר של סקרים
אקולוגים ,ופעילות מהנדסי יער ויערנים בקק"ל ,בעת מיפוי ערכי טבע ביערות .יעשה מאמץ שמאגר
זה יתואם מול מערכת התצפיות של רט"ג.
המידע (הממוקד) של ערכי טבע מוגנים יהיה זמין כשכבה נקודתית ,לשימוש הסוקרים גם בסקר מצב
היער ,ובהמשך לכל אנשי השטח של קק"ל (יערנים ,מהנדסי יער ,אקולוגים וכד') בין אם לדיווח או
לידיעה.
יש לבצע תיאום עם רט"ג ולשתף את התצפיות משכבה זו עם מאגר התצפיות של רט"ג.

טבלה  .1שדות למילוי בשכבת ערכי טבע נקודתית
ערכים/שדות

מידע

GLOBAL_ID

אוטומטי

תאריך  +שעת אירוע

אוטומטי

ITM - LONG

נ.צ X .אוטומטי

ITM - LAT

נ.צ Y .אוטומטי

שם מדווח ()EDITOR

אוטומטי

סוקרים נוספים

טקסט חופשי

רדיוס תצפית

שדה מספרי ,טבלה קטגוריאלית

תצורת צומח ראשי

טבלת תצורות צומח

קבוצת גובה ראשי

טבלת קבוצת גובה

רמת כיסוי ראשי

טבלת רמת כיסוי צמרות

תצורת צומח משני

טבלת תצורות צומח

שכבת גובה משני

טבלת קבוצת גובה

רמת כיסוי משני

טבלת רמת כיסוי צמרות

קטגוריה

צמחים

קטגוריה משנית

צמחים בסכנת
הכחדה

שם מין

רשימת צמחי ישראל

מס' פרטים

שדה מספרי פתוח

פרטים הערכה

טבלה

צפיפות (שדה מספרי פתוח
פרטים מ"ר)

שדה מספרי פתוח

שדה מספרי
פתוח

פיזור אוכלוסייה

טבלה

טבלה

צל/חצי צל/מואר
תיאור תצפית והערות
(סימנים לאיתור וסימון
התצפית לשימור)
רדיוס הגנה

טבלה

טבלה

תמונה (תקריב)
תמונה (סביבה)

אתרי לינה ורבייה של בע"ח (פעיל או פוטנציאלי)
ריכוז משמעותי
במיוחד של מינים
מוגנים מאבות צמחי-
תרבות ,או בעלי
פריחה או הופעה
כללית מרשימה
במיוחד ,או נדירים
במיוחד

עץ/שיח
תפארת

אחר (מינים
נדירים,
ריכוז מינים
מוגנים שלא
עונים
להגדרה)

טקסט חופשי
שדה מספרי טבלה קטגוריאלית (לפי הגדרות פורת ורותם )2018

אתר רביית דו-
חיים (בריכות
חורף/מעיינות
/בורות מים
וכד')

מצוק

קן פעיל

בעלי-חיים

מאורה
פעילה

מושבות קינון
ולינה של
עופות ביער

מערה (אתר
לינה
לעטלפים)

פעילות
צבאים
(סימני שטח
או תצפית)

אחר
(תצפית
בבע"ח)

רשימת
יונקים +
זוחלים +
ציפורים
שדה מספרי
פתוח

רשימת יונקים  +זוחלים  +ציפורים

טבלה

ערכי טבע
דוממים

טבלה

טבלה

ערכי
מורשת

טבלה

מפגעים

מפגע

טבלה

מינים פולשים

רשימת צמחי
ישראל /
מינים פולשים
שדה מספרי
פתוח
טבלה

טבלה  .2טבלאות בחירה בשדות למילוי בשכבת ערכי טבע נקודתיים

טבלאות בחירה
רדיוס תצפית (מ')

תצורות צומח יערניות

0-1

יער מחטני

קבוצת
גובה
0-1

כיסוי %2-0

2-5
6-10
11-20
21-50

יער מעורב
חורש טבעי
יער רחב עלים
יער איקליפטוס

1-2
2-6
6-12
>12

כיסוי %11-2
כיסוי %33-%11
כיסוי %66-%33
מעל  %66כיסוי

51-100
101-500
>501

יער שיטים
יער מעורב שיטים – רחבי עלים
יער שיטים פולשני
יער אשלים
בוסתנים ומטעים
צומח עצי מחטני נמוך
צומח עצי מעורב נמוך
צומח עצי רחבי עלים נמוך
צומח עצי איקליפטוס נמוך
צומח עצי שיטים נמוך
צומח עצי מעורב שיטים – רחבי עלים נמוך
שיחייה
בתה
עשבוני
חישת קנה
אחר
שטח חקלאי

רמת כיסוי צמרות

פרטים הערכה

פיזור האוכלוסייה

צל/חצי-צל/מואר

ערכי מורשת

ערכי טבע דוממים

1-5

אקראי

צל

ארכיאולוגי/היסטורי

בולבוסים

רדיוס הגנה
(מ')
10

6-10
11-20
21-50
51-100

מקובץ
אחיד
קווי
פרט בודד

חצי-צל
מואר

הנצחה
נוף/תצפית
אחר

גאודה (אבטיחי אליהו)
מאובנים
אחר

25
50
100
200

101-500
>501

500
1000
>1000

מפגעים
אשפה/
מטמנה
שפכי עפר
פסולת בניין
ביוב
פריצת
שבילים
גידור
קיטוע מקומי
שריפה
זיהום אור
סחף קרקע
אחר

סיכום הממצאים
בשנה הראשונה נסקרו  16יערות לפני דילול .כחלק מתכנית עבודה זו ,נותר לבצע סקר סתיו בשני יערות שלא נסקרו,
וסקר סתיו בשני יערות שנסקרו באביב ,לאיתור מינים פורחי סתיו .יער מי עמי לא נסקר מחוסר התאמה של בית הגידול
למין היעד.
טבלה  .3יערות שנסקרו בשנת 2020

מרחב
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום

אזור
גליל תחתון  -גלבוע
גליל עליון  -רמה"ג
גליל עליון  -רמה"ג
גליל עליון  -רמה"ג
גליל מערבי-כרמל
גליל עליון  -רמה"ג
גליל מערבי-כרמל
גליל מערבי-כרמל
גליל מערבי-כרמל
חוף  -שפלה
מנשה  -שרון
מנשה  -שרון
מנשה  -שרון
ההר
נגב צפוני
הר הנגב והערבה
נגב צפוני
נגב צפוני
נגב צפוני

יער
גלבוע
אורטל
ביריה
הרי נפתלי
חניתה
מטולה
ראש הניקרה
נחל תות
קרן הכרמל
בן שמן
אילנות
הזורע
מי עמי
עמינדב
דבירה
דודאים
יד מרדכי
להב
רוחמה

הערות
נסקר
נסקר
נסקר ,יש לסקור שוב בסתיו
נסקר
נסקר
נסקר ,יש לסקור שוב בסתיו
נסקר
יש לסקור בסתיו
יש לסקור בסתיו
נסקר
נסקר
נסקר
לא נסקר מחוסר התאמה של בית הגידול
נסקר
נסקר
נסקר
נסקר
נסקר
נסקר

ביערות אלה תועדו  131תצפיות בערכי טבע מוגנים אשר להם ניתנו הנחיות לשימור בעת עבודות דילול .בין תצפיות
אלו נצפו  16מינים בסכנת הכחדה 9 ,ריכוזים של מינים מוגנים 4 ,עצי תפארת 4 ,מאורות יונקים פעילות 2 ,תצפיות
בצבאים ,בריכת חורף ושני קינים פעילים של דורסים (טבלה .)3
מבין הממצאים ,יש לציין את הדרכמונית הסורית ( .)Tordylium syriacumזהו מין אנדמי לדרום טורקיה ,קפריסין,
האזור הים-תיכוני בסוריה ובלבנון וצפון ישראל .הוא נדיר מאוד בישראל ,ואף נחשב לנכחד באזורים רבים בארץ .גדל
כנראה בעיקר בכתמי טרה -רוסה שטופים בהרים ברוכי גשם ,אך נאסף גם משולי שדות ובאדמות כבדות .בסקר יער
ראש הנקרה נצפו פרטים רבים בגלי אבנים בתוך היער .יער זה כנראה ומשמר את מירב התצפיות במין זה באזור
הגליל.

טבלה  .4סיכום תצפיות בערכי טבע
שכיחות ואנדמיות עפ"י פרגמן ועמיתיו ( ,) 1999עם עדכונים שבוצעו ע"י בוטנאי מכון דש"א; עמודת מספר אדום עפ"י שמידע ופולק ()2007
ושמידע ועמיתיו ( ,)2011ועדכונים מאתר הצמחים בסכנת הכחדה (.)https://redlist.parks.org.il/
 EIאנדמי לישראל בלבד ET .אנדמי לישראל ודרום טורקיה EY .אנדמי לישראל וקפריסין (לפעמים גם בלבנון וטורקיה) EA .אנדמי לישראל,
לבנון ומערב סוריה עד להרי אמנוס
 – Oעל סף הכחדה ( 3-1אתרים) – RR ,נדיר מאד ( 30-4אתרים) – RP ,נדיר ( 100-31אתרים) – R ,נדיר למדי – F ,תדיר – C ,מצויCC ,
– מצוי מאד.
ראה מיפוי הצמחים בסכנת הכחדה (מינים נדירים ,נדירים מאוד ועל סף סכנת הכחדה) בנספח א'.
שכיחות

אנדמיות

Iris haynei

RP

EI

מספר
אדום
3.7

מספר
תצפיות
17

קטגוריה

מין

צמחים בסכנת
הכחדה

אירוס הגלבוע
אירוס נצרתי

Iris bismarckiana

RP

EI

4.2

1

אירוס שחום

Iris atrofusca

RP

EI

4.2

16

Verbascum galilaeum

RP

ET

3.7

1

O

6.8

8

Rosa phoenicia

RP

4.2

2

Bellevalia warburgii

RR

EI

4.7

2

Onopordum carduiforme

RP

EI

3.2

6

טופח ארך-עמוד תת-מין
מכונף
סומקן ענקי

El

3.2

1

Onosma gigantea

RP

3.7

1

סחלב נקוד

Orchis punctulata

RP

3.2

9

צלען הגליל

Gonocytisus pterocladus

RP

3.7

2

Astragalus cretaceus

RP

3.2

3

R

3.2

19

RP

4.2

1

בוצין הגליל
דרכמונית סורית
ורד צידוני
זמזומית ורבורג
חוחן קרדני

קדד נאה
שום הגלגל
תורמוס צהוב
ריכוזים
משמעותיים
של צמחים
מוגנים

שם מדעי

Tordylium syriacum

Lathyrus gorgonei

Allium schubertii
Lupinus luteus

אירוס ארם-נהריים

Iris mesopotamica

דבורנית הקטיפה

Ophrys sphegodes

R

דבקה סורית

Galium cassium

RR

1

חד-שפה מזרחי

Ajuga orientalis

RP

2

3

Antirrhinum majus

F

סחלב שלוש-השיניים

Orchis tridentata

C

2

צבעוני ההרים

Tulipa agenensis

C

2

רקפת מצויה

Cyclamen persicum

CC

שום תל-אביב

Allium tel-avivense

RP

צמחי תבלין

EI

2.5

2
4

עצי תפארת

4
חיוויאי הנחשים
נץ מצוי

אתר רבייה דו-
חיים
מאורה פעילה

1
3

לוע-ארי גדול

קן פעיל

EA

בריכת חורף

Circaetus gallicus
Accipiter nisus
2
4

תצפית צבאים

2

אתרי מורשת
מינים פולשים

2
דודוניאה דביקה

Dodonea viscosa

2

טטרקליניס מפריק

Tetraclinis articulata

2

פרקינסוניה שיכנית

Parkinsonia aculeata

3

Acacia saligna

4

Oxalis pes-caprae

1

שיטה כחלחלה
חמציץ נטוי

תמונה  .1דרכמונית סורית ,יער ראש הנקרה .צילום :עומרי שליו.

תמונה  .2קדד נאה ,יער דודאים .צילום :הילה גיל.

תמונה  .3חוחן קרדני .יער רוחמה .צילום :הילה גיל.

תמונה  .4תורמוס צהוב ,יער אילנות .צילום :הילה גיל.

תמונה  .5סחלב נקוד ,יער ראש הנקרה .צילום :עידן טלמון.

רשימת מקורות
אשכנזי ,מ ,.פורת .,י ,.אסם ,י )2017( .ניטור הטיפולים בנזקי השלגים ביערות בירייה ,בעש"ט ומירון .מחלקת אקולוגיה ,אגף
הייעור ,קק"ל.
אסם ,י ,.ברנד ,ד ,.טאובר ,י ,.פרבולוצקי ,א .וצורף ,ח )2014( .תורת ניהול היער בישראל .מדיניות והנחיות לתכנון ולממשק
היער .אגף הייעור ויחידת הפרסומים ,קשרי ציבור ,קרן קימת לישראל.
פורת ,י .ורותם ,ד )2018( .הגנה על ערכי טבע מוגנים בחוק תוך כדי פעולות דילול היער .הגדרות מקצועיות כחלק מתהליך רב
שנתי לצורך קבלת היתר כללי לפגיעה בערכי טבע .מינהל פיתוח הקרקע ,אגף הייעור ,קק"ל.
פרגמן ,א ,.פליטמן ,ע ,.הלר ,ד .ושמידע ,א )1999( .רשימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיה .המחלקה לאבולוציה,
סיסטמטיקה ואקולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
שמידע ,א .ופולק ,ג )2007( .הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל (כרך א') .רשות הטבע והגנים.
שמידע ,א ,.פולק ,ג .ופרגמן-ספיר ,א )2011( .הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל (כרך ב') .רשות הטבע והגנים.

נספח א' .דו"חות סיכום סקר לדוגמא – יערות חניתה ,גלבוע ודודאים
סיכום סקר מיני צמחים בסכנת הכחדה בתוכנית דילולים 2020
יער חניתה 15/04/2020 ,16/03/2020 ,11/03/2020
סוקרים : :חוה להב ,הילה גיל ,רעות לוריא ,שני גלייטמן ,יהל פורת ,עומרי שליו
משך הסקר 2.5 :ימים
מיני צמחים בסכנת הכחדה לגביהם הועבר תיעוד מוקדם (מעשרים השנים האחרונות) ממאגרי המידע של
רט"ג ברדיוס  250-0מ' מתוכנית עבודה :2020
מין

מאפיינים

סחלב נקוד ()Orchis punctulata

מס' אדום  ,3.2פגיע  ,VUגיאופיט בן חלוף ,פורח מרץ עד
אפריל ,בגליל העליון נמצא בארבעה אתרים צמודים באזור
חניתה.
מס' אדום  ,3.7פגיע  ,VUאנדמי לישראל ,לבנון ,סוריה ורכס
האמנוס בטורקיה .שיח זקוף ודליל ,פורח מאי עד אוגוסט

צלען הגליל ()Gonocytisus pterocladus

שיטת הסקר :הליכה בשני חתכים מקבילים (עד כמה שניתן) לאורך העומד בחיפוש אחר בית הגידול
המתאים לקיום מין המטרה .חיפוש מפורט יותר נעשה בכל אותם מקומות בהם נראה שבית הגידול מתאים.
בעקבות מציאת פרטים של סחלב נקוד ,ביער זה החיפוש הורחב מהעומדים בקרבתם ישנן תצפיות עבר
לכל יחידות העבודה המתוכננות לשנת .2020
עומדי יער שנסקרו:
חלקה

עומדים

2
3

111-113, 207, 208
101, 102, 104-107, 108, 111, 112, 201-204
101, 102, 104-108, 111, 115, 116, 201-204,
206, 208, 209
101-103, 105

4
5

סה"כ שטח 1134 :דונם.
ממצאים:
 .1עומד  :102/3ריכוזים של צמחי תבלין על מחשופי סלע בקרחות יער .תצורת צומח :יער מחטני תמיר
ברמת כיסוי פתוחה של אורן ברוטיה עם תצורה משנית של חורש טבעי בגובה בינונית בכיסוי בינוני.
 .2עומד :104/3
 .2.1צלען הגליל ליד דרך יער בתחתית הואדי.
 .2.2עצי תפארת חרוב מצוי ,קטלב מצוי ואלון מצוי בערוץ הנחל.
 .2.3מאורת יונקים בערוץ נחל.

 .2.4עצי תפארת אלון מצוי מצפון לדרך עפר בתוך הקיבוץ.
 .2.5ריכוז פריחה ( +50פרטים) של לוע-ארי גדול לאורך דרך העפר בקיבוץ.
 .3עומד  :112/3ריכוז של צלען הגליל ( 5פרטים) לאורך דרך יער ,ביער מעורב גבוה-בינוני בכיסוי גבוה
 .4עומד  :106/3סחלב נקוד ,ביער מחטני תמיר ברמת כיסוי פתוחה ( )11-33%של אורן ברוטיה ,בכתם
של קרחת יער פתוחה של בתה.
 .5עומד  13 :107/3פרטים של סחלב נקוד בתוך כרם זיתים הנמצא ביער מחטני גבוה בבצפ' בינונית של
אורן ירושלים עם תת-יער שיחייה בשלטון קידה שעירה.
 .6עומד  :206/4מאורת יונקים פעילה ביער מחטני גבוהה בכיסוי בינוני של אורן ברוטיה.
 .7עומד  :208/4יער מעורב גבוה-בינוני בכיסוי פתוח של אורן ברוטיה ואלון מצוי
 .7.1ריכוז פריחה בכתם של  5מ"ר עם כ 50-פרטים של סחלב שלוש-השיניים
 .7.2אתר מורשת בור כבשן סיד.
 .8עומד  :209/4יער מחטני תמיר בכיסוי פתוח של אורן ברוטיה עת תת-יער בינוני של חורש טבעי בינוני
בכיסוי בינוני של אלון מצוי
 .8.1ריכוז ( 5פרטים) של סחלב נקוד
 .8.2בריכת חורף .בבריכה נמצא דמסון כוכבני.
 .8.3אתר מורשת בור וקיר.
 .9מינים נוספים שנצפו בשטח הם :קדד גדול-פרי (המהווה פונדקאי לפרפר נדיר) ,לוע-ארי גדול ,חצב
מצוי ,דבורנית הקטיפה ,דבקה סורית ,צלבית רחבת עלים וסחלב שלוש-השיניים.
 .10נמצא מוקד פלישה של שיטה כחלחלה המשתרע על שטח של כ  2.5דונם בצמוד לעומד .107/3
המוקד נמצא אמנם מחוץ לשטחי היער אך בצמוד אליהם.
 .11נמצא מוקד פלישה של דודוניאה דביקה ובו כ  20פרטים בין עומד  112/3ו .104/3

הנחיות לשמירה על ערכי טבע מוגנים בעת דילול היער בהתאם לממצאי הסקר:
מס'
עומד

ממצאים

רדיוס שטח
לסימון והגנה

הנחיות

עונת עבודה מותרת בשטח
המסומן

3/102

מוקד צמחי תבלין

 10מ'

 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן

כל השנה

3/104

 .1צלען הגליל
 .2עצי תפארת
 .3כתמי צמחי תבלין
 .4כתם פריחה של
לוע ארי גדול

 10מ'

 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן

כל השנה

 .5מאורות

 25מ'

 .1צלען הגליל

 10מ'

 .2מאורות

 25מ'

3/112

 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן

כל השנה

3/106

סחלב נקוד

 10מ'

 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן

יוני – דצמבר (מסיום פיזור
זרעים ועד תחילת הצצה)

3/107

סחלב נקוד

 10מ'

 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן

יוני – דצמבר (מסיום פיזור
זרעים ועד תחילת הצצה)

4/104

סחלב נקוד

 10מ'

 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן

יוני – דצמבר (מסיום פיזור
זרעים ועד תחילת הצצה)

4/206

מאורת יונקים פעילה

 25מ'

 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן

כל השנה

4/209

 .1סחלב נקוד
 .2בריכת חורף עם
דמסון כוכבני.

 10מ'

 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן

יוני – דצמבר (מסיום פיזור
זרעים ועד תחילת הצצה)

,3/110
,4/108
,4/201
,4/208

ללא הנחיות מיוחדות

הנחיות כלליות לכל העומדים שבמכרז:
 .1גיאופיטים שייחשפו במהלך העבודות יישתלו במקום בגמר העבודה.
 .2יש להטמיע הנחיות אלו במכרז ,בתאום עם מחלקת אקולוגיה.
המלצות נוספות:
 .3מומלץ לבחון אפשרות לאיסוף זרעים על-ידי בנק הגנים בעונה המתאימה ,של צלען הגליל וסחלב נקוד.
 .4מומלץ לתכנן ולבצע ממשק רב-שנתי לטיפול במינים פולשים :שיטה כחלחלה ודודוניאה דביקה.

רשמו :עומרי שליו ושני גלייטמן.

מפה  :1שטח הסקר ביער חניתה ביחס לתוכנית עבודה  2020ושכבת מיני הצמחים בסכנת הכחדה.

מפה  :2שטח הסקר ביער חניתה ביחס לתוכנית עבודה  2020ושכבת מיני הצמחים בסכנת הכחדה

מפה  :3שטח הסקר ביער חניתה ביחס לתוכנית עבודה  2020ושכבת מיני הצמחים בסכנת הכחדה

בריכת חורף

סחלב נקוד

ריכוז צמחי ליקוט על מחשופי סלע

צלען הגליל

מראה הואדי ועצי תפארת

אתר מורשת כבשן סיד

דמסון כוכבני

ריכוז סחלב שלוש שיניים

סיכום סקר ערכי טבע מוגנים לפני דילול 2020

יער הגלבוע 05/05/2020 ,12/04/2020 ,26/03/2020
סוקרים :מימי רון ,הילה גיל ,עומרי שליו ,יהל פורת
משך הסקר 3 :ימים
מיני צמחים בסכנת הכחדה לגביהם הועבר תיעוד מוקדם (מעשרים השנים האחרונות) ממאגרי המידע של
רט"ג ברדיוס  250-0מ' מתוכנית עבודה :2020
מאפיינים

מין
אלקנת הגליל ()Alkanna galilaea

מס' אדום  ,4.7בסכנת הכחדה  ,ENאנדמי לישראל וירדן .עשב רב-שנתי
בן-קיימא ,פורח מרס-מאי .אדמות עמק עמוקות בהרים ,ברמות ובעמקים
גדולים ,אשר אינן מנוצלות לחקלאות אינטנסיבית; שדות בור ושדות
חקלאיים באדמה כבדה ,לעתים אבנית במקצת.
מס' אדום  ,3.7עתידו בסכנה  ,VUאנדמי לגלבוע ולמזרח השומרון.
גיאופיט בן-חלוף ,פורח במרס .בגלבוע גדל בבתת ְספָ ר מצוי ,בשולי
שדות חקלאיים וביערות אורן ירושלים נטועים.
מס' אדום  ,3.2עתידו בסכנה  ,VUגיאופיט בן-חלוף ,פורח מרס-אפריל.
מאפיין מעונות פתוחים בהם התפרחות יכולות להתגלגל כגון שדות בור,
שדות חקלאות מסורתית ,שטחי צומח עשבוני ויער ספר הררי פתוח.
מס' אדום  ,3.2עתידו בסכנה  ,VUאנדמי לארץ-ישראל ,ירדן ומערב סוריה.
הספָ ר
חד-שנתי ,פורח אפריל עד מאי ,מאפיין מדרונות אבניים בחגורת ְ
בתחום משקעים של  400-200מ"מ ,לרוב גדל במצע גירני ובעיקר
בחגורה היובשנית של האזור הים-תיכוני.

אירוס הגלבוע ()Iris haynei
שום הגלגל ()Allium schubertii
חלוק זוהרי ()Petrorhagia zoharyana

שיטת הסקר :הליכה בשני חתכים מקבילים (עד כמה שניתן) לאורך העומד בחיפוש אחר בית הגידול
המתאים לקיום מין המטרה .חיפוש מפורט יותר נעשה בכל אותם מקומות בהם נראה שבית הגידול מתאים.
עומדי יער שנסקרו:

סה"כ שטח נסקר 1,038 :דונם.

ממצאים:
 .12עומד :107/13

חלקה

עומדים

13
33
34
39
40

107
201
101
209 ,104
108 ,107 ,105 ,104

.12.1

מספר פרטים של שום הגלגל נצפו בעומד.

.12.2

פרטים רבים של שום הגלגל נצפו בעומד  120/13הצמוד מדרום.

מצפה בעומד  120/13מדום ,פרט אחד של סומקן ענקי ( ,)Onosma giganteaצמח עשבוני
.12.3
רב-שנתי בן-חלוף ,עתידו בסכנה ( ,VUמס' אדום  ,)3.7פורח מרס  -מאי.
נצפו שני פרטים של זמזומית ורבורג ,גיאופיט בן-חלוף אנדמי לישראל בסכנת הכחדה (,EN
.12.4
מס' אדום  .)4.7פורח מרס–אפריל.
.12.5

מאורת יונקים פעילה.

נצפו פרטים של דורבנית התבור ,גיאופיט בן-חלוף נדיר למדי ( )Rואנדמי ,ופרטים של עטייה
.12.6
זעירה ,צמח חד-שנתי נדיר למדי ( .)Rשניהם אינם מוגדרים כמינים מוגנים.
 .13עומד :201/33
.13.1

פרטים רבים של אירוס הגלבוע.

.13.2

ריכוז משמעותי של דבורנית הקטיפה ,גיאופיט בן-חלוף נדיר למדי ( )Rומוגן בחוק.

.13.3

פעילות צבאים  -נצפה פרט אחד של צבי ישראלי.

.13.4

נצפו שתי מאורות יונקים פעילות.

.13.5

קינון פעיל של נץ מצוי.

 .14עומד :101/34
.14.1

פרטים רבים של אירוס הגלבוע.

.14.2

קינון פעיל של חיוויאי.

 .15עומדים :107-108/40 ,104-105/40 ,209/39 ,104/39
.15.1

לא נצפו פרטים של אלקנת הגליל.

.15.2

נצפו פרטים של גביעונית הלבנון ודבורנית צהובה ,גיאופיטים בני-חלוף ומוגנים בחוק.

הנחיות לשמירה על ערכי טבע מוגנים בעת דילול היער בהתאם לממצאי הסקר:

מס'
עומד

ממצאים

רדיוס שטח
לסימון והגנה

הנחיות

עונת עבודה מותרת בשטח
המסומן

 .1שום הגלגל
 .2זמזומית ורבורג

 10מ' מכתם
התצפית

 .3מאורה פעילה

 25מ'

 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן
 .2עבודה בשטח המסומן תבוצע באופן ידני
ככל הניתן
 .3יש להימנע מפסי גרירה משטחי עבודה
בעומד  120/13הצמוד מדרום

יוני – נובמבר (מסיום פיזור
זרעים ועד תחילת הצצה)

 .1אירוס הגלבוע
 .2ריכוז משמעותי של
דבורנית הקטיפה

 10מ' מכתם
התצפית

 .3מאורה פעילה

 25מ'

 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן
 .2עבודה בשטח המסומן תבוצע באופן ידני
ככל הניתן

 25מ' מעגל
ראשון
 100מ' מעגל
שני

במעגל הגנה ראשון אין לדלל כלל כל
השנה.
במעגל הגנה שני מותר לדלל מחוץ לעונת
הקינון.

107/13

201/33
 .4קן פעיל נץ מצוי

101/34
 .2קן פעיל חיוואי

אין לעבוד בעונת הקינון מ
 15/4ועד 1/8

יש להתחיל את העבודות מכיוון הישוב מעלה
גלבוע צפונה

 .5פעילות צבאים

 .1אירוס הגלבוע

יוני – נובמבר (מסיום פיזור
זרעים ועד תחילת הצצה)

 10מ' מכתם
התצפית
 50מ' מעגל
ראשון
 200מ' מעגל
שני

209/39
104/40
105/40
107/40
108/40
הנחיות כלליות לכל העומדים שבמכרז:

 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן
 .2עבודה בשטח המסומן תבוצע באופן ידני
ככל הניתן
במעגל הגנה ראשון אין לדלל כלל כל
השנה.
במעגל הגנה שני מותר לדלל מחוץ לעונת
הקינון.

ללא הנחיות מיוחדות

יש להטמיע הנחיות אלו במכרז ,בתאום עם מחלקת אקולוגיה.

רשמו :עומרי שליו ושני גלייטמן

יוני – נובמבר (מסיום פיזור
זרעים ועד תחילת הצצה)

אין לעבוד בעונת הקינון מ 1/3
ועד 15/9

מפה  :4שטח הסקר ביער ביחס לתוכנית עבודה  2020ושכבת מיני הצמחים בסכנת הכחדה.

מפה  :5שטח הסקר ביער ביחס לתוכנית עבודה  2020ושכבת מיני הצמחים בסכנת הכחדה

מפה  :6שטח הסקר ביער ביחס לתוכנית עבודה  2020ושכבת מיני הצמחים בסכנת הכחדה

שום הגלגל

שום הגלגל

דבורנית הקטיפה

אירוס הגלבוע

סיכום סקר ערכי טבע מוגנים לפני דילול 2020

יער דודאים 01/04/2020
סוקרים :הילה גיל
משך הסקר 0.5 :ימים
מיני צמחים בסכנת הכחדה לגביהם הועבר תיעוד מוקדם (מעשרים השנים האחרונות) ממאגרי המידע של
רט"ג ברדיוס  250-0מ' מתוכנית עבודה :2020
מין

מאפיינים

אירוס שחום ()Onopordum carduiforme

מס' אדום  ,4.2בסכנת הכחדה  ,ENאנדמי לארץ-ישראל ולצפון
ירדן .גיאופיט בן-חלוף ,פורח מרץ-אפריל ,מדרונות גיר סלעיים
בחגורת ַה ְספָ ר בתחום משקעים של  200-370מ"מ .גדל
בעיקר בטרשי גיר ובקרקעות טרה רוסה ,בקרקע לס
ובקרקעות אפורות על קונגלומרט ניאוגני.
מס' אדום  ,3.2עתידו בסכנה  ,VUאנדמי לישראל ,ירדן ,סוריה,
טורקיה וצפון עיראק .עשבוני רב-שנתי ,פורח מרץ-אפריל,
מאפיין בתות ספר שטופות שמש בחברת נואית קוצנית
ושלהבית קצרת-שיניים על מדרונות גירניים.

קדד נאה ()Astragalus cretaceous

שיטת הסקר :הליכה בשני חתכים מקבילים (עד כמה שניתן) לאורך העומד בחיפוש אחר בית הגידול
המתאים לקיום מין המטרה .חיפוש מפורט יותר נעשה בכל אותם מקומות בהם נראה שבית הגידול מתאים.
עומדי יער שנסקרו:
חלקה

עומדים

5

124 ,121 ,102

סה"כ שטח 855 :דונם.
ממצאים:
 .16נמצאו פרטים רבים של אירוס שחום:
עומד  :121/5כ  95פרטים מפוזרים בעומד ,לרוב בשטחים פתוחים של עשבוניים בני חלוף
.16.1
ומתנן שעיר ללא נטיעות.
עומד  :124/5כ  10פרטים בדרום מערב העומד ,לרוב בשטחים פתוחים של עשבוניים בני חלוף
.16.2
ומתנן שעיר ללא נטיעות.
.16.3

פרטים נוספים נמצאו מצפון לעומד  121/5ומדרום לעומד 124/5

 9 .17פרטים של קדד נאה נצפו בעומד  102/5בשטחים פתוחים.

הנחיות לשמירה על ערכי טבע מוגנים בעת דילול היער בהתאם לממצאי הסקר:
מס'
עומד

ממצאים

רדיוס שטח
לסימון והגנה

121/5
124/5

אירוס שחום

 10מ' מכתם
התצפית

102/5

קדד נאה

 10מ'
מהתצפית

הנחיות

 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן
 .2עבודה בשטח המסומן תבוצע באופן ידני
ככל הניתן
 .1פסי גרירה ומשטחי עבודה :ימוקמו מחוץ
לשטח המסומן
 .2עבודה בשטח המסומן תבוצע באופן ידני
ככל הניתן

הנחיות כלליות לכל העומדים שבמכרז:
 .1גיאופיטים שייחשפו במהלך העבודות יישתלו במקום בגמר העבודה.
 .2יש להטמיע הנחיות אלו במכרז ,בתאום עם מחלקת אקולוגיה.

רשמו :עומרי שליו ושני גלייטמן

עונת עבודה מותרת בשטח
המסומן

יוני – נובמבר (מסיום פיזור
זרעים ועד תחילת הצצה)

יוני – נובמבר (מסיום פיזור
זרעים ועד תחילת הצצה)

מפה  :7שטח הסקר ביער ביחס לתוכנית עבודה  2020ושכבת מיני הצמחים בסכנת הכחדה.

מפה  :8שטח הסקר ביער ביחס לתוכנית עבודה  2020ושכבת מיני הצמחים בסכנת הכחדה

אירוס שחום

אירוס שחום

קדד נאה

קדד נאה

