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מבוא
בעקבות המלצות הועדה המקצועית לטיפול בצמחים בסכנת הכחדה (וולצ'אק וחובריה,
 ,)2011שהסתמך על המסמך" :שימור צמחים בסכנת הכחדה בישראל" (פולק,)2011 ,
הוחלט לתת קדימות לשימור של  40מיני צמחים 'אדומים' שהם גם אנדמיים לישראל  -כל
המינים שתחום התפוצה שלהם מוגבל לישראל בלבד ,על פי 'הספר האדום – צמחים בסכנת
הכחדה בישראל' (שמידע ופולק ;2007 ,שמידע וחובריו.)2011 ,
בחירה זו מדגישה את האחריות ברמה העולמית של מדינת ישראל בכלל ורשות הטבע
והגנים בפרט ,למניעת הכחדה של מינים הייחודים לישראל.
המטרה העיקרית של הסקר הייתה בדיקת קיומן של אוכלוסיות המינים ה'אדומים' והערכת
גודלן ,במקומות שבהם תועדו האוכלוסיות בעבר .מטרות נוספות היו הגברת המודעות
הציבורית לשימור מינים אלה ,ופיתוח ידע מקצועי וקשר עם קהילת הבוטנאים לקבלת מידע
נוסף.
בסקר הנוכחי נסקרו שני 'מינים אדומים' :אזובית הרמון ( )Origanum ramonenseועטיינית
מגובבת ( ,)Crypsis minuartioidesכסקר חלוץ לבניית תוכנית מפורטת לסקירת 'מינים
אדומים' נוספים .בסקר זה הושם דגש על בדיקה של שיטות העבודה והאמצעים הנדרשים
לביצוע סקר 'מינים אדומים' בהיקף רחב יותר.
שני מינים אלו נבחרו מכוון שהם בעלי מאפיינים שונים ומייצגים קבוצות שונות של צמחים-
עטיינית מגובבת הוא מין חד-שנתי ,גדל בבתי גידול ספציפים ,אך תפוצתו בארץ רחבה
והפרטים גדלים בצפיפות .אזובית הרמון הוא מין רב-שנתי ,גדל בבתי גידול המתפרסים על
שטח נרחב ,אך תפוצתו בארץ מוגבלת.
שיקול נוסף בבחירת המינים היה העונה שבה התבצע הסקר –עונת הסתיו ,שבה צמחים
רבים אינם פורחים.
הסקר התבסס בעיקרו על האתרים המצויינים ב'ספר האדום' .מכיוון שחלק מהמידע הקיים
מתבסס על תצפיות ישנות ,ייתכן כי חלו שינויים בשטח ,והמינים אינם קיימים בו עוד .כמו כן,
לא בכל האתרים מצויין המיקום המדוייק שבו נצפה המין .ייתכן גם מצב שבו המין נמצא
במקומות נוספים מעבר לאתרים שתועדו במאגרי המידע וב'ספר האדום' ,ולכן נבדקו
במסגרת הסקר גם אתרים פוטנציאליים חדשים.

 .1עטיינית מגובבת ()Crypsis minuartioides

1.1

רקע (שמידע וחובריו)2011 ,

צמח חד-שנתי ממשפחת הדגניים שגדל במישור החוף הדרומי ,השרון והשפלה בקרקעות
ביצה ,בריכות חורף ומאגרי מים .אנדמי לישראל .מספרו האדום.4.7 :
גובה הצמח עד  30ס"מ ,מסועף קרוב לקרקע ,לעיתים שרוע ולעיתים זקוף (לרוב כתלות
בצפיפות הצמחייה סביב) .פורח בין החודשים מאי עד ספטמבר.
גדל לרוב במקבצים של מאות ואלפי פרטים בחגורות שהתייבשו בשולי בריכות חורף ומאגרי
מים ,או בכתמים גדולים באיזורים מישוריים שהתייבשו במרכז הבריכה ,אך ישנן גם
אוכלוסיות קטנות יותר של כמה עשרות פרטים בלבד .גודל האוכלוסיות ומיקומן עשוי
להשתנות מדי שנה מכיוון שזהו מין של צמח חד-שנתי.
בסיס העלה (הנדן) רחב וקצר ,בצורת ספל .העלה עוטף/עוטה את התפרחת (ומכן שם הסוג
בעברית – עטיינית) .עורקי העלים בולטים מאד.
לכל פרח שניים או שלושה אבקנים ,הפרחים פורחים בתפרחת צפופה .בכל שיבולית – פרח
אחד ללא מלענים (תמונה .)1
העטיינית המגובבת – כשמה כן היא :התפרחות קרובות זו לזו ,גדלות ב'גיבוב' (תמונה .)2
התפרחות חבויות ברובן בתוך העלים העוטים ,ולא בולטות כמו בעטיינית קצרה ( Crypsis
 ,)schoenoidesמין אחר בסוג שאינו נדיר .לעיתים קרובות גדלים שני המינים הללו זה לצד
זה ,וניתן להבדיל ביניהם בעיקר לפי אורך התפרחת הבודדת ולפי הקרבה בין התפרחות
השונות של אותו פרט (בעטיינית הקצרה הן רחוקות יותר זו מזו ,ולא מגובבות יחד).

תמונה  :1עטיינית מגובבת בפריחה (צילום :אורי רמון).

תמונה  :2מספר פרטים צפופים של עטיינית מגובבת (צילום :מרב לבל).

1.2

שיטות עבודה

 1.2.1שלבי עבודת הממ"ג
לצורך מיפוי האתרים לסקר ,השתמשנו בשכבת האתרים של ה'ספר האדום' שהתקבלה
מרט"ג ובה  65אתרים .התקבלו שתי שכבות נוספות ובהן מספר אתרים מצומצם יותר ,אך
מכוון שלא היה תיעוד של הסיבות להורדת האתרים ,השתמשנו בשכבה המלאה ביותר.
משכבה זו נמחקו נקודות כפולות (בעלות אותו נ.צ ).ונקודות שכמעט חופפות (נ.צ .קרובים
מאד ,שהיו למעשה תצפיות שונות שנעשו באותו אתר) ,כך שהתקבלו  26נקודות .כמו כן,
נמחקו נקודות שנמצאות כיום בתוך שטח עירוני בנוי ( 7אתרים :אחד בפרדס חנה ,אחד
בכפר מלל ,אחד בהוד השרון ,אחד באזור ושלושה בתל אביב) ,ושתי נקודות שמקור הדיווח
שלהן התגלה כשגוי (נקודה אחת מהגולן ונקודה אחת מברכת יער בחדרה –כנראה תצפית
של עטיינית עטופה שדווחה כעטיינית מגובבת).
שכבת אתרים ידועים :מכילה את הנקודות שנשארו לאחר סינון האתרים בשכבת 'הספר
האדום' (סה"כ  17אתרים) .אלו הם הנקודות מ'הספר האדום' שנבדקו בסקר זה (מפה .)1
שכבת תצפיות עטיינית מגובבת  :2013אתרים ידועים שנבדקו בסקר זה ונמצאה בהם
עטיינית מגובבת ,סומנו כנקודה חדשה בשכבה של  2013על מנת לקבל נ.צ .מדוייק יותר,
וקיבלו מספר אתר .אתרים ידועים שנבדקו ולא נמצאה בהם עטיינית ,קיבלו מספר אתר
בסקר הנוכחי ונגזרו מאוחר יותר משכבת האתרים הידועים אל השכבה של .2013
כרטיס דיגום :על בסיס כרטיס דיגום לסקר צמחים נדירים של רת"ם ,הוכן גיליון נתונים
אלקטרוני עבור כל אתר ,שבו שדות עם אפשרות בחירה מתוך רשימה ,ושדות שמאפשרים

הזנת מלל חופשי .לאחר סיום איסוף הנתונים בשטח ,חוברה טבלת גיליון הנתונים לשכבת
התצפיות לפי מספר האתר.
מפות עבודה :הוכנו והודפסו  17מפות עבודה עבור האתרים הידועים על רקע אורטופוטו,
וכן מספר מפות התמצאות על פי אזורים .אתרים חדשים נבחרו במהלך הסקר על בסיס
סימוני מאגרים במפת סימון שבילים ,ולכן לא סומנו במפות העבודה.
 1.2.2שלבי עבודת השטח
במהלך שישה ימי עבודה ,נסקרו  38אתרים פוטנציאליים להמצאות עטיינית מגובבת ,מתוכם
 17אתרים מ'הספר האדום' ו 21-אתרים חדשים שנבחרו על ידי הבוטנאית מימי רון
בהסתמך על בית הגידול האופייני לעטיינית המגובבת ובהסתמך על מידע שהתקבל
מהבוטנאי שיר ורד (על סמך תצפיות קודמות שלו ושל עוז גולן) (מפה .)2

מפה  :1אתרי עטיינית מגובבת על פי הספר האדום .בשחור מסומנים אתרים היסטורים שלא
נבדקו בסקר זה (דיווחים שגויים ואתרים בשטח בנוי) ,ובאדום אתרים שנבדקו בסקר הנוכחי.

מפה  :2אתרי עטיינית מגובבת שנבדקו בסקר הנוכחי .באדום מסומנים האתרים משכבת 'הספר
האדום' ובירוק אתרים חדשים.

בכל יום סקר עבדו שלושה סוקרים ,ובחלק מימי העבודה הצטרפו אל צוות הסוקרים גם
מתנדבים ככוח עזר נוסף .בכל יום סקר נבדקו אתרים באיזור גיאוגרפי שונה מדרום לצפון.

בכל אתר תועדו שעת תחילת הדיגום ושעת הסיום ,על מנת להעריך את מאמץ הדיגום .כל
אתר נבדק בהיקפו (היקף מקווה המים) בחלוקה לחוליות סוקרים ,ואחר כך נבדקו גם
איזורים פוטנציאלים במרכז האתר (שטחים מישוריים שהתייבשו ואין בהם השתלטות של
צמחייה גבוהה) – אם היו כאלו .עבור כל אוכלוסייה של עטיינית מגובבת שאותרה ,מולא
כרטיס דיגום ידני ונלקח נ.צ .מדוייק.

1.3

תוצאות

 1.3.1אופי בית הגידול
אופי בית הגידול באתרים שנבדקו כלל בריכות חורף טבעיות ,מאגרי מי קולחין (מאגרים
מלאכותיים) ,אחו לח (אחו בנימינה) ,מחפורות ,שולי שדות וגדת נחל (תמונה  .)3עטיינית
מגובבת נמצאה בשלוש בריכות חורף ,שישה מאגרי מי קולחין ובקוליסים בגדת נחל שורק
(גרף .)1

בתמונה למעלה :שלולית רוברטס (בריכת
חורף טבעית בשולי שדות) .בתמונה למטה:
מאגר מים מערבית ליסודות.

בתמונה למעלה :שלולית שפיר (בריכת
חורף) .בתמונה למטה :מאגר מים צפונית
לשלולית רוברטס (מאגר מי קולחין).

תמונה  :3מספר אתרים בעלי אופי בית גידול שונה ,שנמצאה בהם עטיינית מגובבת (צילום :מרב
לבל).

אתרים בסקר עטיינית מגובבת  2013בחלוקה לבתי גידול
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גרף  :1האתרים שנסקרו בסקר העטיינית המגובבת הנוכחי בחלוקה לפי בתי גידול .בכל בית גידול
מופיע מספר האתרים שבהם נמצאה עטיינית מגובבת ,ומספר האתרים שבהם היא לא נמצאה.

 1.3.2איתור עטיינית מגובבת בחלוקה למקור המידע על האתר
סה"כ מתוך  38האתרים שנבדקו ,נמצאה עטיינית מגובבת רק בעשרה אתרים (מפה ,)3
מתוכם שישה אתרים מקורם ב'ספר האדום' (מפה  ,)4וארבעה אתרים חדשים (גרף .)2

מפה  :3אתרי עטיינית מגובבת שנבדקו בסקר הנוכחי .באדום מסומנים האתרים שבהם לא נמצאה
עטיינית מגובבת ,ובירוק מסומנים האתרים שבהם נמצאה עטיינית מוגבבת.

מפה  :4מצב עדכני של אתרי עטיינית מגובבת מה'ספר האדום' ,שנבדקו בסקר הנוכחי .בשחור
מסומנים אתרים בהם לא נמצאה עטיינית מגובבת ובאדום אתרים בהם נמצאה עטיינית מגובבת.

האתרים הנבדקים בסקר עטיינית
מגובבת  2013בחלוקה למקור האתר
6
17

הספר האדום'  -נמצא
הספר האדום' -לא נמצא

11

אתרים חדשים -נמצא
4

אתרים חדשים -לא נמצא

גרף  :2האתרים שנסקרו בסקר העטיינית המגובבת הנוכחי בחלוקה למקור האתר הנבדק .עבור כל
מקור אתר מופיע מספר האתרים שבהם נמצאה עטיינית מגובבת ,ומספר האתרים שבהם היא לא
נמצאה.

 1.3.3מאמץ הדיגום
זמן העבודה באתר משתנה ותלוי בגודל האתר .סה"כ זמן העבודה באתר עבור שלושה
סוקרים יחד נע בין  20דקות לשעה וארבעים דקות ,כאשר זמן העבודה הממוצע הוא 52
דקות לאתר (חושב עבור  15אתרים בהם נמדד זמן עבודה מדוייק).
מאמץ הדיגום = זמן העבודה ליחידת שטח ,השתנה גם הוא בין האתרים ,ונע בין 1.5-10
(דקות/לדונם/לסוקר).
 1.3.4האתרים שבהם נמצאה עטיינית מגובבת
עטיינית מגובבת נמצאה רק בשלושה אתרים קרובים בשרון ,באיזור געש ויקום .בשאר
האתרים שנבדקו בשרון לא נמצאה עטיינית מוגבבת .במישור החוף הדרומי נמצאה עטיינית
מגובבת בחמישה אתרים ובשפלה בשני אתרים בלבד (טבלה .)1
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שלולית
שפיר

5

שלולית
רוברטס

נ.צ(Y).

נ.צ(X).

3724169

3864299

3730895

3857141

איזור
מישור
החוף
הדרומי
מישור
החוף
הדרומי

מקור
האתר

בית
גידול

גודל האוכלוסיה

הספר
האדום

בריכת
חורף

עשרות אלפי
פרטים

הספר
האדום

בריכת
חורף

מאות אלפי
פרטים

6

7

8

9

12

מאגר מים
צפונית
לשלולית
רוברטס
מאגר מים
צפון
מזרחית
ליסודות
מאגר מים
מערבית
ליסודות
מאגר מים
צפון
מזרחית
לרבדים
ביוב
מערבית
לבריכת
געש

3730945

3739893

3739575

3733811

3857267

מישור
החוף
הדרומי

אתר
חדש

אחר

אלפי פרטים

שפלה

הספר
האדום

מאגר
מים

עשרות אלפי
פרטים

שפלה

אתר
חדש

מאגר
מים

מאות אלפי
פרטים

מישור
החוף
הדרומי

אתר
חדש

מאגר
מים

מאות אלפי
פרטים

שרון

הספר
האדום

אחר

מאות אלפי
פרטים

אתר
חדש
הספר
האדום

מאגר
מים
בריכת
חורף

הספר
האדום

אחר

3881925

3879395

3877197

3793922

3876688

13

מאגר יקום

3795407

3877459

שרון

14

בריכת געש

3793986

3877059

שרון

16

נחל שורק
גדה צפונית

3755052

3865493

מישור
החוף
הדרומי

מאות אלפי
פרטים
מאות פרטים
עשרות פרטים

טבלה  :1עשרת האתרים שבהם נמצאה עטיינית מגובבת ,כולל מספר האתר בסקר הנוכחי ,שם
האתר ,האיזור הגיאוגרפי ,מקור המידע על האתר ,אופי בית הגידול והערכה של גודל האוכלוסייה
באתר.

1.4

מסקנות

 1.4.1ישנה חשיבות רבה לעבודת ההכנה בממ"ג לפני היציאה אל השטח ,מכיוון
שבשכבות 'הספר האדום' של רט"ג ישנן כפילויות רבות שנובעות בעיקר מתצפיות
חוזרות באותו האתר ,ומסימון חוזר של נ.צ .קרובים באותו האתר .לכן ,על מנת
לדעת מהו המספר המדוייק של אתרים לדיגום ,חשוב לעבור על השכבה לפני
היציאה אל השטח ,ולסנן תצפיות חופפות.
 1.4.2מכיוון שהאתרים משכבת 'הספר האדום' הינם אתרים היסטוריים שכוללים גם
תצפיות ישנות ,כחלק מעבודת ההכנה חשוב לסנן את האתרים ,ולהוריד אתרים
שהמין נצפה בהם בעבר – אך כיום הם בשטח בנוי .כמו כן ,חשוב לבדוק את אמינות
הדיווח של כל אתר על ידי בדיקת מקור הדיווח במידת האפשר ,מכיוון שחלק
מהאתרים בשכבת 'הספר האדום' מקורם בדיווח שגוי.

 1.4.3יש להתייעץ לפני היציאה אל השטח עם בוטנאים מומחים למין או לבית גידולו
הספציפי ,על מנת לקבל מידע על אתרים פוטנציאליים – בנוסף לאתרים שמופיעים
בשכבת 'הספר האדום'.
 1.4.4חלק מהאתרים שמופיעים בשכבת 'הספר האדום' הם בנ.צ .לא מדוייק ,והאתר שבו
נצפה המין יכול להיות גם במרחק הגדול מגודל האתר (יותר מ 1-ק"מ ,כפי שמוגדר
ב'ספר האדום') .לכן ,כדאי להכיר את בית הגידול הספציפי למין ,ובמידה והמין לא
נמצא באתר משכבת 'הספר האדום' ,לחפש במפות בתי גידול פוטנציאליים בקרבת
האתר (גם במרחק של מספר ק"מ מהאתר).
 1.4.5חלוקה לחוליות סוקרים מפזרת את מאמץ הדיגום ומקטינה את זמן החיפוש אחר
המין ,ולכן יש חשיבות רבה להכשרת סוקרים ומתנדבים לזיהוי ה'מינים האדומים'.
 1.4.6בסקר הנוכחי לא נמצאו פרטים של עטיינית מגובבת באתרים מצפון ליקום.
 1.4.7בשל היעלמות בית הגידול הטבעי של העטיינית המגובבת – בריכות חורף (מספרן
קטן ב 82%-מתחילת המאה ה ,)Levine et al., 2009 ;'20-מתבסס כיום המין בעיקר
במאגרי מים מלאכותיים ,שמשמשים כתחליף לבתי הגידול המקוריים שנעלמו.
 1.4.8עטיינית מגובבת צומחת רק במאגרים אשר להם שוליים "טבעיים" ,כלומר שאינם
מבוטנים ואינם מכוסים ביריעות פלסטיק .היות והנטייה היום היא לבטן ולאטום
ביריעות את דפנות המאגרים על מנת לצמצם את חלחול המים מהם ,יש להגדיר,
בשיתוף עם הגורמים המתאימים ,פעילות לשימור חגורות "טבעיות" אלו ,המשמשות
לקיומו של המין – על מנת למנוע את היעלמותו .לכן ,המלצת 'הספר האדום' לזריעת
עטיינית מגובבת במאגרי מים בשפלה ,יישומית רק במידה ויעשו פעולות לשמירת
מאגרי מים בעלי שוליים "טבעיים".
 1.4.9בסקר זה נמצאה עטיינית מוגבבת רק בשליש מבריכות החורף שנבדקו .בריכות
החורף חשופות לפגיעות שונות :מינים פולשים ,זיהומים ,עיבוד השטח .ייתכן
שפגיעות אלו משפיעות גם על היעלמות המין מבית גידולו הטבעי.
 1.4.10הסקר מראה על צמצום במספר האתרים שבהם מופיעה עטיינית מגובבת בהשוואה
למספר האתרים המתועדים ב'-ספר האדום' ,אך מכיוון שזהו מין חד-שנתי ,דגם
תפוצתו וגודל האוכלוסייה עשוי להשתנות מדי שנה .לכן חשוב ניטור ארוך-טווח ,על
מנת לבדוק האם אכן יש צמצום משמעותי במספר האתרים שבהם מופיעה העטיינית
המגובבת ,או שמדובר בתנודתיות טבעית במסגרת השונות הרב-שנתית ,המושפעת
ממאפיינים ספציפיים של אותה שנה .יש לזכור כי נתוני 'הספר האדום' מבוססים על
איסוף מידע רב-שנתי ,בעוד שהסקר הנוכחי מבוסס על מידע שנאסף בשנה אחת
בלבד.

 .2אזובית הרמון ()Origanum ramonense

 2.2רקע (שמידע ופולק)2007 ,
צמח רב-שנתי ,ממשפחת השפתניים .אנדמי לישראל ,גדל רק בהר הנגב ,ברום שמעל 880
מ' ,מהר אריכא במזרח הר הנגב ,ועד הר רומם והר לוץ במערב הר הנגב .מכיוון שצמח זה
גדל בבית גידול מיוחד של סדקים במשטחי סלע וכמעט שאינו חורג מהם ,מספר האתרים
שבהם הוא נמצא אינו גדול .מספרו האדום.4.1 :
בן-שיח נמוך וצפוף ,שקוטרו כ 30 -ס"מ (תמונה  .)4גדל לרוב בפרטים בודדים עד עשרות
פרטים .הפרטים אינם גדלים בצפיפות.
פורח כמעט כל השנה – בין מרץ לנובמבר.
מאופיין בשעירות רבה על העלים והענפים .בעל שערות בלוטיות ושערות פשוטות .העלים
תמימים ,עגולים וחלקים בשוליים ,בעלי צורה ביצתית רחבה .סידור העלים על הגבעול:
נגדיים (שני עלים בכל מפרק).
הפרחים בהירים ,לבן עד ורוד בהיר .כפתור הפרח צבעו ארגמני.
נבדל ממין אחר בסוג :אזובית המדבר ,הן בגודל הפרחים והן במידת השעירות .אזובית
הרמון בעלת פרחים קטנים יותר ,אורך הכותרת  8-9מ"מ ,והשערות על העלים צפופות יותר
ומקנות לצמח גוון בהיר יותר (תמונה .)5

תמונה  :4פרט אחד של אזובית הרמון ,על נוף משטחי הסלע בהר רומם (צילום :מרב לבל).

תמונה  :5אזובית הרמון בפריחה (צילום :יהודה מרטה).

 2.3שיטות עבודה
 2.3.1שלבי עבודת הממ"ג:
לצורך מיפוי האתרים לסקר ,השתמשנו בשכבת האתרים של 'הספר האדום' שהתקבלה
מרט"ג ובה  19אתרים .התקבלו מרט"ג שתי שכבות נוספות ובהן מספר מצומצם יותר של
אתרים (החופפים לשכבת ה'ספר האדום') ,אך מכוון שלא היה תיעוד לסיבות לצימצום
האתרים ,השתמשנו בשכבה המלאה ביותר .משכבה זו נמחקו נקודות כפולות (בעלות אותו
נ.צ ).ונקודות שכמעט חופפות (נ.צ .קרובים מאד ,שהיו למעשה תצפיות שונות שנעשו באותו
אתר).
שכבת העבודה :מכילה את האתרים שנשארו מסינון האתרים בשכבת 'הספר האדום' (סה"כ
 13אתרים) ,שאליהם נוספו  3אתרים נוספים שדווחו על ידי גל וין (מתוך דיווחי פקחי רט"ג),
ו 12-אתרים שהתקבלו מרישומי אבינועם דנין .סה"כ בשכבת העבודה היו  28אתרים
לבדיקה.
שכבת תצפיות אזובית הרמון  :2013אתרים ידועים שנבדקו בסקר זה ונמצאה בהם אזובית
הרמון ,סומנו כנקודה חדשה בשכבה של  2013על מנת לקבל נ.צ מדוייק יותר ,וקיבלו מספר
אתר .אתרים ידועים שנבדקו ולא נמצאה בהם אזובית הרמון ,קיבלו מספר אתר בסקר
הנוכחי ונגזרו מאוחר יותר משכבת האתרים הידועים אל השכבה של .2013
כרטיס דיגום :על בסיס כרטיס דיגום לסקר צמחים נדירים של רת"ם ,הוכן גיליון נתונים
אלקטרוני עבור כל אתר ,שבו שדות עם אפשרות בחירה מתוך רשימה ושדות שמאפשרים
הזנת מלל חופשי .לאחר סיום איסוף הנתונים בשטח בעזרת מחשב לוח ('טאבלט') שעליו
שכבות הממ"ג הרלוונטיות על פלטפורמת  ,ArcGIS Onlineחוברה טבלת גיליון הנתונים
לשכבת התצפיות לפי מספר האתר.
מפות עבודה :הוכנו והודפסו מפות עבודה בקנ"מ  1:11,000עבור  28האתרים
הפוטנציאליים של אזובית הרמון .המפות הודפסו לפי איזורים בשני סטים :על רקע
אורתופוטו עם קווי גובה ונחלים ,ועל מפת סימון שבילים ,להתמצאות נוחה יותר בשטח.

 2.3.2שלבי עבודת השטח
במהלך שלושה ימי עבודה ,נסקרו  10אתרים בלבד מתוך  28אתרים פוטנציאליים להמצאות
אזובית הרמון (*אתר אחד מחולק לשלושה תת-אתרים ,שכל אחד מהם קיבל מספר משלו,
מכיוון שנמצאו שם  3ריכוזים מופרדים של אזובית הרמון) ,מתוכם  4אתרים מ'הספר
האדום' 4 ,אתרים מרישומי אבינועם דנין ,ושני אתרים שדווחו על ידי גל וין (מפות .)6 ,5
האתרים שנסקרו נבחרו על פי הקריטריונים הבאים :אמינות הדיווח (סבירות הימצאות המין
באתר) ,שנת הדיווח (נבחרו אתרים שנצפתה בהם אזובית הרמון בשנים האחרונות) ,מידת
הדיוק (אתרים שלהם נ.צ .מדוייק יותר) ,אפשרות הגעה (באחד מימי הסקר סקרנו ברכב

פרטי ,ולכן נבחרו אתרים קרובים אל הכביש ,וביומיים הנוספים נבחרו אתרים שיכולנו להגיע
אליהם ברכב שטח בסיוע פקחי רט"ג).
בכל יום סקר עבדו שלושה סוקרים ,ובחלק מימי העבודה הצטרפו אל צוות הסוקרים גם
מתנדבים ככוח עזר נוסף .בהגעה אל סוף הדרך הסלולה (וירידה מהרכב) תועדה שעת
תחילת המסלול אל האתר ,ועם החזרה אל הרכב תועדה שעת הסיום ,על מנת להעריך את
מאמץ הדיגום .במהלך המסלול התחלקנו לקבוצות סוקרים ,וכל קבוצה סקרה קו גובה שונה
לאורך המסלול ,על מנת לכסות שטח גדול יותר .עבור כל אוכלוסייה של אזובית הרמון
שאותרה ,מולא כרטיס דיגום ידני ונלקח נ.צ .מדוייק.
סימון מסלולים :עבור חמישה מסלולים מדגמיים ,נלקחו נ.צ .בזמן המסלול – על מנת לתעד
את הדרך שבה הלכנו אל האתר (נספחים).

מפה  28 :5אתרים פוטנציאליים להימצאות אזובית הרמון בהר הנגב ,בחלוקה לפי מקור המידע על
האתר .באדום מסומנים האתרים מ'הספר האדום' ,בירוק – האתרים מרישומי אבינועם דנין ,ובתכלת
– אתרים שהתקבלו על ידי גל וין מרישומי פקחי רט"ג.

מפה  28 :6אתרים פוטנציאליים להימצאות אזובית הרמון בהר הנגב ,בחלוקה לפי מקור המידע על
האתר ,בתוספת סימון עשרת האתרים שנסקרו בסקר הנוכחי.

 2.4תוצאות
 2.4.1אופי בית הגידול
אופי בית הגידול באתרים בהם נמצאה אזובית הרמון היה אחיד :בכל האתרים נמצאה
האזובית בסדקים במשטחי סלע ,כפי שמוגדר בספרות בית הגידול של המין (שמידע ופולק,
 .)2007השוני בין האתרים בא לידי ביטוי רק במפנה :באתר אחד נמצאה אזובית הרמון על
קו הרכס ,בשני אתרים בערוצים רדודים עם תשתית סלעית ,ובאתר הרביעי נמצאה אזובית
הרמון גם על ראש האוכף וגם במשטחי סלע אשר על המדרון (תמונה .)6

בתמונה למעלה :משטחי סלע במדרון ,מערבית
לראש אלות .בתמונה למטה :ערוץ רדוד במדרון
תלול עם תשתית סלעית ,דרומית לנחל אליאב.

בתמונה למעלה :משטחי סלע על קו הרכס ,הר
רומם .בתמונה למטה :ערוץ רדוד במדרון תלול
עם תשתית סלעית ,שפך נחל אליצור.

תמונה  :6בית הגידול האופייני לאזובית הרמון – סדקים במשטחי סלע (צילום :מרב לבל).

 2.4.2איתור אזובית הרמון בחלוקה למקור המידע על האתר
מתוך עשרת האתרים שנבדקו בסקר (מפה  ,)7ארבעה אתרים היו משכבת 'הספר האדום',
ושישה היו ממקור אחר (שניים דווחו על ידי פקחים ,וארבעה אתרים מרישומי אבינועם דנין).
סה"כ נמצאה אזובית הרמון בארבעה אתרים :אתר אחד מ'הספר האדום' ,שני אתרים
מרישומי אבינעם דנין ,ואתר אחד שדווח על ידי הפקח גל וין (גרף .)3

מפה  :7כל האתרים שנבדקו בסקר אזובית הרמון הנוכחי .בורוד מסומנים האתרים שבהם נמצאה
אזובית הרמון ,ובצהוב מסומנים האתרים שבהם לא נמצאה אזובית הרמון.

האתרים הנבדקים בסקר אזובית הרמון
 2013בחלוקה למקור האתר
1
'הספר האדום'  -נמצא
'הספר האדום'  -לא נמצא

3

3

מקור מידע אחר  -נמצא
מקור מידע אחר  -לא נמצא

3

גרף  :3האתרים שנסקרו בסקר עטיינית מגובבת הנוכחי ,בחלוקה למקור האתר הנבדק .עבור כל
מקור אתר מופיעים מספר האתרים בהם נמצאה עטיינית מגובבת ומספר האתרים בהם היא לא
נמצאה.

 2.4.3מאמץ הדיגום

מכיוון שאתרים רבים של אזובית הרמון רחוקים מהכביש ודורשים הגעה עם רכב שטח
והליכה ממושכת עד הנקודה ,מאמץ הדיגום בסקר זה נמדד מרגע היציאה מהרכב ועד
החזרה אליו .כלומר ,מאמץ הדיגום כולל למעשה בעיקר את מאמץ ההגעה אל האתר (תנאי
הכרחי לדיגום חלק מהאתרים).
לכן ,משתנה זמן הדיגום בין האתרים כתלות בקרבת האתר אל כביש/דרך עפר ,ונע בין 20
דקות לשלוש שעות .זמן דיגום ממוצע 74 :דקות.
 2.4.4האתרים שבהם נמצאה אזובית הרמון
האתרים בהם נמצאה אזובית הרמון ממוקמים גיאוגרפית באיזור מצומצם יחסית לתפוצת
המין כפי שמופיע ב'ספר האדום' .נמצאה אזובית רק באיזור שמערבית להר רמון ,הן מצפון
לכביש והן מדרום .מרבית האתרים היו ברום שמעל  880מ' ,כפי שמתואר בית הגידול של
המין (טבלה  ,2מפה .)8
מספר
אתר

שם האתר

איזור
הר הנגב

 1צפונית להר רומם
מערבית לראש אלות – מפנה צפון-
 6מזרחי
מערבית לראש אלות – מפנה
 7מזרחי

הר הנגב

 8מערבית לראש אלות – ראש אוכף

הר הנגב

הר הנגב

 10דרומית לנחל אליאב

הר הנגב

 11שפך נחל אליצור

הר הנגב

רום נ.צ)Y( .
492135
970
493426.2 950
493519.1 960
493610.7 950
486856.9 910
486710.2 870

מקור האתר
נ.צ)X( .
 160933.8הספר
האדום
161340.7
אבינועם דנין
161261.2
אתר חדש
161395
אבינועם דנין
163172.8
גל וין
161784.8
אבינועם דנין

טבלה  :2ארבעת האתרים שבהם נמצאה אזובית הרמון (האתר מערבית לראש אילות מפורט
לשלושה תת-אתרים) ,כולל מספר האתר בסקר הנוכחי ,שם האתר ,האיזור הגיאוגרפי ,מקור האתר,
אופי בית הגידול והערכה של גודל האוכלוסייה באתר.

בית גידול
משטחי סלע
משטחי סלע
משטחי סלע
משטחי סלע
משטחי סלע
משטחי סלע

מפה  :8האתרים שנבדקו בסקר הנוכחי ונמצאה בהם אזובית הרמון.

 2.5מסקנות
 2.5.1עבור 'מינים אדומים' שמופיעים בצפיפות נמוכה ובכתמיות בלתי אחידה על פני בית
גידול נרחב ,דוגמת אזובית הרמון ,מיקום האתרים על פי 'הספר האדום' ברזולוציה
של  1קמ"ר ,אינו מאפשר הסתמכות על אתרי 'הספר האדום' .לפיכך ,איתור הצמח
בשטח ,ויותר מכך – שלילת הימצאותו ,דורשים עבודת הכנה מוקדמת ,לאיתור מידע
מדוייק ככל הניתן על המיקום של המין בשטח – על סמך מקור המידע המקורי
שסיפק את הנתונים ל'ספר האדום' – במידת האפשר .אם אין גישה למידע זה ,יש
לקחת בחשבון את האפשרות שאיתור המין בשטח ,או שלילת הימצאותו ,ידרשו זמן
רב.
 2.5.2האתרים של אזובית הרמון נמצאים כולם בשמורת טבע ,אך בנוסף ,משמש השטח
גם לאימוני צבא .יש לקחת גורם זה בחשבון בשלב ניטור המין .סגירת שטח לצורך
אימון צבאי יכולה לעכב/לעצור את הניטור.
 2.5.3כדי להגיע לחלק מאתרי אזובית הרמון ,נדרש רכב שטח והיכרות עם השטח .לכן,
חשוב תיאום עם פקחי רט"ג – שכן הם מכירים את השטח ,ובנוסף – מתואמים עם
הגורמים הצבאיים.
 2.5.4לאזובית הרמון בית גידול מוגדר וידוע ,אך לא בכל מקום שבו בית הגידול מתאים
לכאורה לאזובית הרמון – מצאנו אוכלוסיות של מין זה .לכן ,חשוב לתעד במדוייק את
האתרים שבהם נצפה המין ,ולהגדיר את תוכנית הניטור עבור אתרים אלו כחלק
מתיק הממשק של השמורה.

 2.5.5גבולות בית הגידול -בסקר הנוכחי נבדקו בעיקר אתרים דרומית לראש אילות .כדי
לקבל תמונה מלאה יותר על פיזור אתרי אזובית הרמון ,נכון להיום ,חשוב להשלים
ולסקור אתרים צפוניים יותר – הן מ'הספר האדום' והן אתרים נוספים מחוץ לתחום
התפוצה הידוע.
 2.5.6אתרים שלא נבדקו בסקר הנוכחי – לגבי האתר הצפוני ביותר ,היה חשש לטעות
בדיווח .הפקח שדיווח על האתר לא זכר את אזובית הרמון באתר זה ולאחר הסקר
חזר לבקשתינו לאתר ודיווח שלא נמצאה שם אזובית הרמון .האתרים באיזור הר
אריכא נבדקו בשבוע שלפני הסקר הנוכחי במסגרת סקר אחר ולא נצפתה שם
אזובית הרמון ולכן קיבלו עדיפות נמוכה יותר בסקר הנוכחי .האתרים באיזור נחל
ניצנה לא נסקרו מסיבות טכניות – סגירת השטח לצורך תרגיל צבאי בזמן ביצוע
הסקר.

 .3דיון
 3.1יש להגדיר תהליך מסודר של ניטור ארוך-טווח ל'מינים האדומים' ,על בסיס טיוטת
הפרוטוקול שגובשה ע"י מרגרטה וולצ'אק ואבי שמידע .פרוטוקול ניטור כזה יגדיר מה
נדרש בסקר המקיף המקדים לניטור ,שמהווה את בסיס המידע שלו .למשל ,כאשר
סקירת כל האתרים של המין דורשת השקעת זמן רבה ,יש צורך לתעדף אתרים
שאליהם חשוב יותר להגיע במסגרת הסקר המקיף.
 3.2חשובה מאד עבודת הכנה לפני היציאה אל הסקר המקיף:
 oבדיקת כל האתרים מול מקור המידע (במידה וקיים).
 oהורדת אתרים חופפים/שגויים/בשטחים בנויים.
 oשיתוף בוטנאים ומומחים מקומיים (לקבלת מידע על אתרים נוספים).
 oהכשרת סוקרים ומתנדבים.
 oתעדוף האתרים לסקר (במידת הצורך).
 3.3שני המינים שנבחרו לסקר הנוכחי :עטיינית מגובבת ואזובית הרמון – מציגים בצורה
טובה את ההיבטים השונים האופיינים לכל מין ,והדגישו את הצורך בחלוקת ה'מינים
האדומים' לקבוצות של מינים בעלי מאפיינים דומים (על פי בית גידול ,צורת חיים ,דגם
פיזור ,דגם תפוצה וכד') ופיתוח פרוטוקול סקר ספציפי לכל קבוצה ,בשיטת דיגום
שמתאימה באופן פרטני למאפייני הקבוצה.

 .4נספחים
 4.1מפות האתרים בהם נמצאה עטיינית מגובבת בסקר זה ,בחלוקה לאזורים:

 4.2מפות עבור חמישה מסלולים מדגמיים לאתרי אזובית הרמון:

 4.3כרטיס הדיגום שמולא עבור כל אתר בו נמצא ה'מין האדום' ,כולל את המידע הבא:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מספר האתר בסקר הנוכחי
שמות הסוקרים
תאריך
שעת התחלה
שעת סיום
שם האתר
מקור האתר (ספר אדום /אחר)
איזור גיאוגרפי
מפנה
רום
סוג הקרקע
שלושה מיני הצמחים השולטים באתר
טיפוס בית הגידול
אחוז כיסוי –צומח רב-שנתי
אחוז כיסוי –צומח חד-שנתי
תיאור בית הגידול
תיאור בית הגידול הספציפי ל'מין האדום'
תיאור גבולות בית הגידול
פנולוגית פירות ,פרחים ועלווה
הערכת גודל האוכלוסיה
הערות

*כרטיס הדיגום הוא בפורמט של גיליון אקסל המכיל רשימת אפשרויות סגורות
עבור חלק מהעמודות (בשאר העמודות הוזן מלל חופשי) .המידע שהוזן
בכרטיסי הדיגום זמין בשכבת ה GIS-של סקר זה.
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