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תקציר
בעקבות המלצות הוועדה המקצועית לטיפול בצמחים בסכנת הכחדה (וולצ'אק ועמיתיה,
 ,)2011שהסתמכה על המסמך" :שימור צמחים בסכנת הכחדה בישראל" (פולק,)2011 ,
הוחלט ברשות הטבע והגנים לתת קדימות לשימור של  40מיני צמחים 'אדומים' (או תת-
מינים) שהם גם אנדמיים לישראל – כל המינים ותתי-המינים שתחום התפוצה שלהם מוגבל
לישראל בלבד ,על פי 'הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל' (שמידע ופולק,
 ;2007שמידע ועמיתיו.)2011 ,
הסקר הנוכחי הינו סיכום של השנה הראשונה לסקר רב-שנתי וכלל ארצי ,שמטרתו עידכון
המידע הקיים על אתרי המינים ה'אדומים' תוך שימת דגש על גודל ומצב האוכלוסיות .הדגש
בסקר הינו על  40המינים ה'אדומים' האנדמים לישראל.
כחלק מהמידע שנאסף בסקר נרשמו גם פרטים חשובים אודות בית גידולו של המין,
הפנולוגיה שלו ,והאיומים על האתר.
בעקבות הסקר עולות שאלות בנוגע לטקסונומיה של מינים מסויימים המוגדרים כמינים
'אדומים'.
כמו כן ניכרת ירידה משמעותית בכמות האתרים שבהם מופיעים מינים מסויימים ,כאשר
הסיבות העיקריות לצימצום האתרים הן בנייה ופיתוח (בעיקר במישור החוף) וחקלאות
אינטנסיבית (בעמק יזרעאל ובגליל) .גורמים נוספים שייתכן ומשפיעים על ירידה במספר
האתרים הם רעייה אינטנסיבית (בעיקר של בקר) ושינויי אקלים.
לעומת זאת ,עבור מינים מסויימים נמצאו דווקא אתרים חדשים שלא היו ידועים קודם לכן
ולכן עבור מינים אלו הייתה עלייה במספר האתרים.
בעקבות הסקר ניתן לבחון מחדש את המספר האדום של חלק מהמינים ,ולתכנן תוכניות
מפורטות לממשק עבור כל מין.
עם זאת יש לקחת בחשבון שונות בין שנים לפני קבלת החלטות ולוודא חזרה לאתרים
במידה ונוכחות המין באתר בעקבות הסקר לא וודאית .בעיקר לאור השנה השחונה יחסית
בה בוצע הסקר.
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 .1מבוא
בעקבות המלצות הוועדה המקצועית לטיפול בצמחים בסכנת הכחדה (וולצ'אק ועמיתיה,
 ,)2011שהסתמכה על המסמך" :שימור צמחים בסכנת הכחדה בישראל" (פולק,)2011 ,
הוחלט לתת קדימות לשימור של  40מיני צמחים 'אדומים' (או תת-מינים) שהם גם אנדמיים
לישראל – כל המינים ותתי-המינים שתחום התפוצה שלהם מוגבל לישראל בלבד ,על פי
'הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל' (שמידע ופולק ;2007 ,שמידע ועמיתיו,
.)2011
בחירה זו מדגישה את האחריות ברמה העולמית של מדינת ישראל בכלל ורשות הטבע
והגנים בפרט ,למניעת הכחדה של מינים הייחודים לישראל.
בעקבות ההחלטה להתמקד ב' 40-המינים האדומים' האנדמיים לישראל ,הוכנה תכנית רב-
שנתית לסקירה הדרגתית של כל המינים הללו .בשנת  2013בוצע סקר חלוץ (פיילוט)
ראשוני על שני מינים נבחרים (לבל ועמיתיה ,)2013 ,ובשנה הנוכחית נבחרו שלושה בתי
גידול מאויימים אשר בהם ריכוז גבוה של מינים 'אדומים' ואנדמיים :סלעי כורכר ,אדמות
חמרה וקרקעות כבדות (בסקר הנוכחי נסקרו קרקעות כבדות רק בשלוש גלילות שבהן עיקר
האתרים :גלבוע ,גליל תחתון ועמק יזרעאל) .בנוסף ,נבחרו מספר מינים 'אדומים' אנדמיים
אשר ידועים ממספר קטן של אתרים ,והושלמו אתרים אשר לא נסקרו בסקר החלוץ.
הסקר התבסס בעיקרו על האתרים המצויינים ב'-ספר האדום' .מכיוון שחלק מהמידע הקיים
בספר מתבסס על תצפיות ישנות ,ייתכן כי בעקבות פיתוח ושינויים אחרים בשטח ,המינים
אינם קיימים בו עוד .לכן ,נופו נקודות שנמצאות כיום בתוך שטח בנוי .כמו כן ,לא בכל
האתרים המיקום המצויין במפות 'הספר האדום' הוא מדוייק .לצורך השגת מיקום מדוייק
יותר של האתרים ,ולקבלת מידע עדכני ,נאסף מידע נוסף מבוטנאים מקצועיים וחובבים,
מבנק הגנים ,ממאגר התצפיות של רט"ג וממערכת ה.BIOGIS-

 .2מטרות העבודה
 .1המטרה העיקרית של הסקר הייתה בדיקת מצבן של אוכלוסיות המינים 'האדומים' –
קיומן והערכת גודלן ,בהתבסס בעיקר על האתרים שבהם תועדו האוכלוסיות בעבר.
 .2מטרות משנה נוספות היו :הגברת המודעות הציבורית לשימור מינים אלה ,פיתוח ידע
מקצועי והקמת ערוץ קשר מוסדר עם קהילת הבוטנאים לקבלת מידע נוסף.
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 .3בתי הגידול של כורכר ,חולות וחמרה
3.1

רקע (לבנוני ;2011 ,שמידע ופולק ;2007 ,שמידע ועמיתיו)2001 ,

קרקעות הכורכר והחמרה הן בתי גידול אופייניים למישור החוף ,ובהן ריכוזים עשירים של
צומח וחי ייחודיים.
הכורכר והחמרה בנויים מתשתית של גרגירי חול (קוורץ) ברמות ליכוד שונות :הכורכר הוא
דיונת חול שהתאבנה ,והחמרה היא קרקע של גרגרי קוורץ ,עשירה בתחמוצות ברזל
וחרסית.
תהליך העיור לאורך מישור החוף ,והשימוש הנרחב בקרקעות החמרה לצורכי חקלאות ,גרמו
להרס של חלק ניכר מבתי גידול יחודיים אלו .מוערך כי פחות מ 1%-משטחי החמרה
והכורכר המקוריים במישור החוף ,נותרו כשטחים פתוחים שאינם מעובדים.
בבתי גידול חוליים (כורכר ,חמרה וחול) גדלים  38מיני צמחים המוגדרים כמינים 'אדומים'.
חלק ניכר ממינים אלו היו שכיחים בעבר ,אך תפוצתם הצטמצמה בשל הפיתוח המסיבי .בתי
הגידול של מינים אלו נעשו נדירים ,ושרדו רק בכתמים זעירים ומקוטעים .כשליש ממינים אלו
הם גם מינים אנדמיים .מכיוון שהכורכר ו/או החמרה בישראל הם בתי גידולם היחידים,
נמצאים מינים אלו בסכנת הכחדה עולמית.
הצמחים שנסקרו בכורכר ובחמרה בסקר הנוכחי הם:
.1
.2
.3
.4

זהבית שרונית תת-מין שרוני )(Gagea dayana
מקור-חסידה תמים )(Erodium subintegrifolium
דבקת פלשת )(Galium philistaeum
עדעד הגליל )(Limonium galilaeum

מין 'אדום' אנדמי הגדל גם הוא על רכס הכורכר בשני אתרים בלבד ,אך לא הגענו לאתריו
בסקר הנוכחי ,הוא קחון קצר-פירות ) .(Anthemis brachycarpaנאסף מידע משיר ורד על
האוכלוסיה באודים .יש לבדוק את האתרים בשנה הבאה.
מין 'אדום' אנדמי הגדל בבית גידול קרוב – חולות החוף – הוא גומא שרוני ( Cyperus
 ,)sharonensisוגם הוא נסקר בסקר הנוכחי.

3.2

שיטות עבודה

 3.2.1שלבי עבודת הממ"ג
לצורך מיפוי האתרים לסקר ,השתמשנו בשכבת האתרים של 'הספר האדום' שהתקבלה
מרט"ג .לשכבה זו הוספו נתונים על המינים הנסקרים ממאגר ה ,BIOGIS-ועבור כל מין נאסף
מידע מבוטנאים המכירים את המינים ,על אתרים ידועים נוספים שאינם כלולים באתרי
'הספר האדום'.
שכבת תצפיות  :2014אתרים ידועים שנבדקו בסקר זה ונמצא בהם המין 'האדום' ,סומנו
כנקודה חדשה בשכבה של  ,2014על מנת לקבל נ.צ .מדוייק יותר ,וקיבלו מספר אתר.
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אתרים ידועים שנבדקו ולא נמצאו בהם המינים 'האדומים' ,קיבלו מספר אתר בסקר הנוכחי
ונגזרו מאוחר יותר משכבת האתרים הידועים אל השכבה של .2014
כרטיס דיגום :על בסיס כרטיס דיגום לסקר צמחים נדירים של רת"ם ,הוכן גיליון נתונים
אלקטרוני עבור כל אתר (ראה נספח א') ,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 מפות עבודה עבור האתרים הידועים על רקע אורתופוטו/סימון
שבילים ,וכן מספר מפות התמצאות על פי אזורים .במפות העבודה צויין מקור המידע של
האתר ,והוספו למפות מינים 'אדומים' נוספים (על פי שכבת 'הספר האדום') הגדלים בקרבת
האתרים הנסקרים.
עבור זהבית שרונית וגומא שרוני הופקו מפות נפרדות ממקור-חסידה תמים ודבקת פלשת,
בשל ההבדל בעונת הפריחה.
 3.2.2שלבי עבודת השטח
נעשה תיעדוף של האתרים – אתרים בתוך שטח בנוי לא נבדקו .במידה והיו מספר נקודות
קרובות באותו אתר ( 1קמ"ר) ,לא נבדקו כל הנקודות כיוון שנבדק תמיד רדיוס של ק"מ
מאחת הנקודות.
עבור חלק מהאתרים התקבלו דיווחים אמינים מבוטנאים (כולל תמונה ,נ.צ וגודל אוכלוסיה).
אתרים אלו לא נבדקו שוב בסקר הנוכחי ,והוגדרו כאתרים 'חיוביים' שבהם המין קיים.
העבודה בשטח חולקה על פי איזורים גיאוגרפיים מדרום לצפון.
עבור כל אוכלוסייה של מין 'אדום' אנדמי שאותרה ,מולא כרטיס דיגום ידני ,ונלקח נ.צ.
מדוייק.
סה"כ ימי העבודה באתרים במישור החוף בחודשים פברואר-יולי 18 :יום .בכל כאשר בכל
אחד מהימים עבדו בין  2-4סוקרים.
להלן פירוט ממצאי הסקר בחלוקה למינים:

3.3

זהבית שרונית ,תת-מין שרוני ()Gagea dayana

 3.3.1רקע
גיאופיט קטן ממשפחת השושניים ,בעל שישה עלי עטיף צהובים (תמונה  ,)1הגדל קרוב אל
הקרקע בחול-חמרה בחברת בני-שיח .פורח בחודשים ינואר-פברואר .הפרחים נפתחים
בשעות אחה"צ .כיום אנדמי לישראל (בעבר גדל גם בדרום לבנון ,אך ככל הנראה נכחד
משם) .מספרו 'האדום'.5.3 :
למין זה תת-מין נוסף זהבית שרונית תת-מין הנגב .זהו טקסון מדברי הגדל בארצות שונות
במזרח התיכון ,ואינו אנדמי לישראל.
הסימן המבדיל את המין ממינים נוספים בסוג זהבית ,הוא שורשים מעובים העוטפים את
הבצל (תמונה .)2
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תמונה  :1זהבית שרונית ,תת-מין שרוני בפריחה ,צפונית לתל מחוז .צילום :מרב לבל ,פברואר .2014

תמונה  :2זהבית שרונית ,תת-מין שרוני -שורשים מעובים עוטפים את הבצל ,צפונית לתל מחוז .צילום :מרב
לבל ,פברואר .2014

 3.3.2האתרים שנבדקו
לאחר צימצום מספר נקודות/דיווחים מאותו האתר ,התקבלו  25אתרים ידועים מ'-הספר
האדום' .לאחר צימצום אתרים בתוך שטח בנוי ודיווחים אמינים שהתקבלו ,נבדקו  8אתרים
בסקר הנוכחי ,במהלך  3ימי עבודה .בנוסף ,נבדקו  2אתרים ממאגר ה ,BIOGIS -ו 4-אתרים
שדווחו ע"י לירן וקיל .התקבלו דיווחים וודאיים על  3אתרים חדשים מבוטנאים ,שהוגדרו
כאתרים 'חיוביים' ולא נסקרו על ידינו.
עבור  6אתרים נוספים מ'-הספר האדום' ,קיבלנו דיווחים עדכניים ( )2014מבוטנאים ,ולכן גם
הם לא נבדקו שוב.
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 3.3.3תוצאות
זהבית שרונית נמצאה בסקר הנוכחי ב 4-אתרים ,כולם חדשים (מפה  ,1טבלה  .)1ב8-
אתרים הידועים מ'-הספר האדום' לא נמצא המין .במספר מקרים נמצאו מינים אחרים בסוג
זהבית (לא ניתן היה לקבוע את המין הספציפי) באתרים הללו ,ולכן ייתכן כי הזיהוי שעליו
התבססו נתוני 'הספר האדום' – היה שגוי.
ארבעת האתרים שבהם נמצאה זהבית שרונית ,היו כולם על רכסי כורכר .לעיתים גדלה
בתוך חריצים בסלע הכורכר ,כמעט ללא כיסוי קרקע (תמונה  .)2הזהבית נמצאה בחברת
רותם המדבר ,מתנן שעיר וקורנית מקורקפת.
האתרים שבהם נמצא המין בסקר ,נמצאו כולם במישור החוף הדרומי .גודל האוכלוסייה כלל
עשרות פרטים ברוב האתרים .בגבעת ברנר נמצאה האוכלוסייה הגדולה ביותר – מאות
פרטים (טבלה  .)1המין לא אותר כלל בשרון במהלך הסקר ,אך התקבלו דיווחים אמינים על
הימצאות אוכלוסיות של המין בשרון ע"י שיר ורד (מפה  .)1בחלק מהאתרים שבדקנו בשרון
נמצאו מינים אחרים בסוג ,ולכן ייתכן כי באתרים אלו – היה הזיהוי בעבר – שגוי.
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מפה  :1ממצאי סקר זהבית שרונית  .2014אתרים בהם נמצא המין מסומנים בירוק (כולל דווחי שיר ורד וד"ר
יובל ספיר) ,אתרים שבהם לא נמצא המין מסומנים בכתום .בריבוע לבן מסומנים האתרים של 'הספר האדום'
שהוחלט שלא לסקור בסקר הנוכחי (בעיקרם בשטחים בנויים).
מס"ד

שם האתר

גלילה

מסלע/קרקע

מקור המידע

גודל אוכלוסיה

1
2
3
4

גבעת ברנר
גבעות חבצלת (רחובות)
צפון גבעות מער
צפון מזרחית לתל מחוז.
מצפון לנחל חנין ושורק

מישור החוף הדרומי
מישור החוף הדרומי
מישור החוף הדרומי
מישור החוף הדרומי

כורכר
כורכר
כורכר
כורכר

לירן וקיל
לירן וקיל
לירן וקיל
לירן וקיל

מאות פרטים
עשרות פרטים
עשרות פרטים
עשרות פרטים
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טבלה  :1האתרים שבהם נמצאה זהבית שרונית בחלוקה לגלילות ,סוג המסלע/הקרקע ,מקור המידע וגודל

האוכלוסיה המוערך בכל אתר.
 3.3.4מסקנות
זהבית שרונית נמצאה במספר קטן של אתרים בסקר הנוכחי .מכיוון שנדרשת הוצאה של
הבצל לצורך הגדרת המין ,יתכן כי דיווחים מהשנים האחרונות התבססו על תפוצת המין
הידועה ,ולכן דווחו אתרים שבהם גדלים מינים אחרים בסוג – כאתרי זהבית שרונית.
מהוצאת הבצלים עולה כי ככל הנראה ישנם מיני מעבר שאינם משתייכים לאחד ממיני הסוג
הידועים .יתכן כי מבחינה טקסונומית ,זהו לא מין המוגדר מספיק טוב ,או לחילופין –
שבשנים שחונות ,כמו בזו שבה בוצע הסקר הנוכחי ,ישנו שינוי מורפולוגי בצורת הבצל (על
פי השירות המטארולוגי ,בינואר  2014ירדו במישור החוף המרכזי והדרומי  5-15מ"מ גשם
בעוד שהממוצע הרב שנתי באיזור זה הוא  .)120-150בנוסף ,מכיוון שזהו מין זעיר ,אשר
פרחיו נפתחים רק בצהריים ,קשה מאד לזהות את המין בשעות הבוקר .יש לקחת פרט זה
בחשבון ,בחישוב ימי סקר נדרשים בסקרים עתידיים.

 3.4מקור-חסידה תמים ()Erodium subintegrifolium
 3.4.1רקע
צמח חד-שנתי ממשפחת הגרניים ,גובהו  10-40ס"מ.
פורח מסוף פברואר ועד אפריל .לעיתים קרובות יוצר מרבדי פריחה (תמונה  .)3צבע
הכותרת ורוד-לילך ,וקוטר הכותרת מגיע ל 1.5-ס"מ .עלי הכותרת נופלים משעות הבוקר
המאוחרות – עד הצהריים (תמונה  .)4גדל על גבעות כורכר ובקרקעות חמרה חוליות .אנדמי
לישראל ומספרו 'האדום'.4.7 :
מין המוצא שלו הוא כנראה מקור-חסידה מפוצל ( ,)Erodium laciniatumוניתן להבדיל בין
המינים לפי העלים .מקור-חסידה מפוצל ,כשמו כן הוא ,בעל עלים שסועים-גזורים ,ולעומתו
למקור-חסידה תמים לרוב עלים כמעט תמימים .לעיתים חלק מהעלים גזורים פעם אחת
(תמונה .)5
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תמונה  :3מקור-חסידה תמים ,מרבדי פריחה ,פארק השרון (חדרה) .צילום :מרב לבל ,אפריל .2014

תמונה  :4מקור-חסידה תמים ,גבעת הכלניות ,מעגן מיכאל .עלי הכותרת נושרים לקראת הצהרים .צילום :מרב
לבל ,אפריל .2014

תמונה  :5מקור-חסידה תמים ,גבעת הכלניות ,מעגן מיכאל .מימין עלה כמעט תמים ,משמאל עלה מעט גזור.
צילום :מרב לבל ,אפריל .2014
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 3.4.2האתרים שנבדקו
לאחר צימצום מספר נקודות/דיווחים מאותו האתר ,התקבלו  43אתרים ידועים מ'-הספר
האדום' .מתוכם נבדקו  25אתרים בסקר הנוכחי ,במהלך  5ימי עבודה .בנוסף ,נבדק אתר
אחד ממאגר ה ,BIOGIS -ואותרו במהלך הסקר  4אתרים חדשים של המין.
שני אתרים נפסלו לבדיקה מכיוון שהיו בשטח עירוני בנוי 8 .אתרים נבדקו ע"י הבוטנאי שיר
ורד ב ,2014-ולכן לא נבדקו שוב .סה"כ לא נבדקו כלל  8אתרים מ'-הספר האדום' מפאת
קוצר העונה (לא נבדקו רק אתרים ידועים אשר נמצאים במרכז גבול התפוצה של המין).
 3.4.3תוצאות
מקור-חסידה תמים נמצא בסקר הנוכחי ב 19-אתרים 14 :מ'-הספר האדום' ,אתר אחד מה-
 ,BIOGISו 4-אתרים חדשים .שיר ורד דיווח על  6אתרים נוספים שבהם נמצא המין (מפה ,2
טבלה .)2
מתוך  19האתרים שבהם נמצא המין ,ב 17-אתרים הוא נמצא על גבעת כורכר (תמונה .)4
לעיתים גבעת הכורכר הייתה מכוסה בחול ,ולעיתים בחמרה .רק במקרה אחד נמצא המין על
דיונת חול חצי-מיוצבת ,ובאתר אחד – בקרקע חמרה בשולי יער אלון תבור .חברות הצומח
העיקריות באתרים שבהם נמצא המין היו :חרוב מצוי ואלת המסטיק ,קורנית מקורקפת ואלת
המסטיק ,ורותם המדבר ולענה חד-זרעית.
 19האתרים היו פזורים על פני שלוש גלילות :חוף הכרמל ,השרון ומישור החוף הדרומי.
במספר אתרים מופיע המין במרבדים של מאות ואלפי פרטים .האוכלוסיות הגדולות ביותר הן
בגבעת הצבעונים במעגן מיכאל ,בפארק השרון ובתל יצחק דרום (טבלה  .)2המין לא אותר
כלל בסקר הנוכחי בנגב המערבי ,אם כי הוא נמצא בנגב הצפוני בשנים האחרונות (בסקר
משארים  2012שערך ד"ר עוז גולן ,נמצאו ברוחמה במספר אתרים) .יתכן כי השעות שבהן
בוצע הסקר השפיעו על מציאת המין באתרים אלו ,מכיוון שעלי הכותרת נושרים בשעות
הבוקר.
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מפה  :2ממצאי סקר מקור חסידה-תמים  .2014אתרים שבהם נמצא המין מסומנים בירוק (כולל דיווחי שיר
ורד) .אתרים שבהם לא נמצא המין מסומנים בכתום .בריבוע לבן מסומנים האתרים של 'הספר האדום' שלא
נסקרו בסקר הנוכחי.

מס"ד
1
2
3
4
5

שם האתר

גלילה

מסלע/קרקע

מקור המידע

גודל אוכלוסיה

גבעת הצבעונים מעגן מיכאל
דרומית לבית ספר שדה מעגן
מיכאל
מחלף צפונית למעגן מיכאל
צפונית למעגן מיכאל
דרום מערבית לשמורת אלון
(פרדס חנה)

חוף הכרמל
חוף הכרמל

כורכר
כורכר

הספר האדום
הספר האדום

אלפי פרטים
עשרות פרטים

חוף הכרמל
חוף הכרמל
שרון

כורכר
כורכר
חמרה

אתר חדש
BIOGIS
הספר האדום

פרטים בודדים
עשרות פרטים
עשרות פרטים
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

פארק השרון (על שביל ישראל
ליד משתלה)
פארק השרון
פארק השרון
פארק השרון
פארק השרון
תל יצחק דרום
צפונית לבנימינה
צומת פלי"ם צפון
בית עלמין בית חרות ,ליד
מגדל המים
שמורת ביתן אהרון
שמורת חרוצים צפון
גבעות חבצלת (דרום רחובות)
הגבעה האדומה -מזרחית
לגבעת ברנר
גבעת חומרה

שרון

כורכר

אתר חדש

מאות פרטים

שרון
שרון
שרון
שרון
שרון
שרון
שרון
שרון

כורכר
כורכר
כורכר
כורכר
כורכר
כורכר
חול
כורכר

אתר חדש
הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום
אתר חדש

מאות פרטים
אלפי פרטים
אלפי פרטים
עשרות פרטים
אלפי פרטים
עשרות פרטים
עשרות פרטים
פרטים בודדים

שרון
שרון
מישור החוף
הדרומי
מישור החוף
הדרומי
מישור החוף
הדרומי

כורכר
כורכר
כורכר

אתר חדש
הספר האדום
הספר האדום

מאות פרטים
עשרות פרטים
עשרות פרטים

כורכר

הספר האדום

מאות פרטים

כורכר

הספר האדום

עשרות פרטים

טבלה  :2האתרים שבהם נמצא מקור-חסידה תמים בחלוקה לגלילות ,סוג המסלע/הקרקע ,מקור המידע וגודל

האוכלוסיה המוערך בכל אתר.
 3.4.4מסקנות
מקור-חסידה תמים נמצא במספר גדול של אתרים ,ויוצר אוכלוסיות גדולות (מרבדי פריחה).
הגדרת המין ללא פרח קשה ,ומכיוון שהפרחים נופלים בשעות הבוקר המאוחרות – ניתן
לזהותו בוודאות רק בשעות הבוקר ,כך שנדרש מספר גדול של ימי סקר לבדיקת כל
האוכלוסיות .המין חד-שנתי ,ולכן יש לקחת בחשבון שונות רבה בין שנים בגודל האוכלוסייה.
מסיבה זו ,נדרש מעקב רב-שנתי על מנת לאמוד את גודל האוכלוסיות ויציבותן .בית הגידול
של המין – רכסי כורכר – הינו בית גידול בסכנה בשל פיתוח בנייה במישור החוף .לכן ,חשוב
לשמור על אתרים מרכזיים של המין ,כמו פארק השרון.

 3.5דבקת פלשת ()Galium philistaeum
 3.5.1רקע
צמח חד-שנתי ממשפחת הפואתיים ,עדין ומסתעף ,שגובהו  10-20ס"מ.
העלים סרגליים ,ערוכים בדורים (מאפיין של המשפחה) ,והתפרחות הן מכבד צפוף ,שנישא
על גבעולים דקיקים .הפרחים קטנים ,בצבע קרם-צהוב וכמעט שאינם נראים .הפרי בנוי
משתי פרודות חצי-כדוריות ,ומכוסה לרוב בשערות צפופות (תמונה  .)6עונת הפריחה :מרץ-
אפריל .גדל בכורכר ,בחמרה ובחולות מיוצבים וחצי-מיוצבים .אנדמי לישראל ,ומספרו
'האדום'.4.7 :
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תמונה  :6דבקת פלשת בפריחה ובפרי" ,הגבעה האדומה" ,גבעת ברנר .צילום :רעות לוריא ,אפריל .2014

 3.5.2האתרים שנבדקו
לאחר צימצום מספר נקודות/דיווחים מאותו האתר ,התקבלו  33אתרים ידועים מ'-הספר
האדום' .מתוכם נבדקו  17אתרים בסקר הנוכחי ,במהלך  4ימי עבודה .אתר נוסף נבדק ע"י
הבוטנאי שיר ורד .בנוסף ,נבדק אתר אחד שדווח ע"י פרופ' גדי פולק 8 .אתרים נפסלו
לבדיקה מכיוון שהיו בשטח עירוני בנוי .סה"כ לא נבדקו כלל  6אתרים מ'-הספר האדום'
מפאת קוצר העונה.
 3.5.3תוצאות
דבקת פלשת נמצאה ב 8-אתרים ,מתוכם  7מ'-הספר האדום' .באתרים רבים מ'-הספר
האדום' לא נמצא המין( .מפה  ,3טבלה .)3
מתוך  8אתרים שבהם נמצא המין ,ב 6-אתרים הוא נמצא על קרקע חמרה .באתר אחד
נמצא המין על גבעת כורכר עם כיסוי חמרה ,ובאחר אחר נמצא על חוסמס מעורב עם חמרה.
במקרים רבים האתר נמצא בתוך חורשת איקליפטוס נטועה ,או בקרבת שטחים חקלאיים.
המין גדל לרוב בשחייה פתוחה בשלטון של קידה שעירה ,שמשון סגלגל ,מתנן שעיר ,סירה
קוצנית ורותם המדבר.
רוב האתרים שבהם נמצא המין הם בשרון .אתר אחד היה במישור החוף הדרומי .בכל אתר
נמצאו אוכלוסיות קטנות של פרטים בודדים עד עשרות פרטים ,מלבד שתי אוכלוסיות גדולות:
ביער קדימה וביער אילנות מערב ,ובהן מאות בודדות של פרטים (טבלה  .)3בסקר הנוכחי
לא נבדקו אתריםבנגב המערבי ,אך בסקר משארים  2012שערך ד"ר עוז גולן ,נמצא המין
במישור החוף הדרומי (כרמיה ,יד מרדכי וגברעם) ובנגב המערבי (רוחמה) במספר רב של
אתרים.
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מפה  :3ממצאי סקר דבקת פלשת  .2014אתרים שבהם נמצא המין מסומנים בירוק ,אתרים שבהם לא נמצא
המין מסומנים בכתום .בריבוע לבן מסומנים האתרים של 'הספר האדום' שלא נסקרו בסקר הנוכחי.
שם האתר

גלילה

מסלע/קרקע

מקור המידע

גודל אוכלוסיה

מס"ד
1
2
3

חורשת איקליפטוס ,רמת הכובש
יער קדימה
"הגבעה האדומה" מזרחית
לגבעת ברנר

4
5
6
7

אילנות מערב
תל יצחק דרום
שמורת חרוצים צפון
שמורת בני ציון

שרון
שרון
מישור
החוף
הדרומי
שרון
שרון
שרון
שרון

חמרה
חמרה
חמרה

הספר האדום
הספר האדום
גדי פולק

עשרות פרטים
מאות פרטים
עשרות פרטים

חמרה
כורכר
חמרה
חמרה

הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום

מאות פרטים
פרטים בודדים
עשרות פרטים
פרטים בודדים

8

שמורת חרוצים צפון

שרון

חמרה

הספר האדום

עשרות פרטים
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טבלה  :3האתרים שבהם נמצאה דבקת פלשת בחלוקה לגלילות ,סוג המסלע/הקרקע ,מקור המידע וגודל

האוכלוסיה המוערך בכל אתר.
 3.5.4מסקנות
דבקת פלשת נמצאה בסקר הנוכחי בכמחצית מהאתרים שנבדקו .מרבית האתרים שבהם
נמצא המין נמצאים בשרון ,וכולם על קרקע חמרה .במישור החוף הדרומי אותר המין רק
באתר אחד .מכיוון שזהו מין חד-שנתי ,ובמישור החוף הדרומי הוא ידוע גם מאתרים שבהם
הקרקע חולית ,ייתכן כי המים היוו גורם מגביל באתרים אלו בשל השנה השחונה ,ולכן המין
כלל לא נבט בהם השנה .באתרים שבהם נמצא המין ,הוא אותר בצל צמחייה גבוהה .ברוב
האתרים נמצאו פרטים בודדים ,ורק בשני אתרים :ביער קדימה וביער אילנות (שבהם עצים
גבוהים – אלונים ואיקליפטוסים) – נמצאו אוכלוסיות של מאות בודדות של פרטים .חשוב
לבדוק שוב את האתרים שבהם לא נמצא המין ,כמו גם אתרים נוספים שלא נבדקו ,בשנה
עם כמות משקעים גדולה יותר.

 3.6עדעד הגליל ()Limonium galilaeum
 3.6.1רקע
עשבוני רב-שנתי ממשפחת העופרתיים ,שגובהו  15-30ס"מ .מסתעף למספר גבעולים
בסמוך לבסיס .בבסיסו שושנת עלים דמויי מרית ,ובעלים בלוטות להפרשת מלח (מאפיין של
הסוג) .פורח בחודשים אפריל-מאי (אך לעיתים הפריחה ארוכה יותר) .הפרחים ורודים,
קטנים (קוטר עד  6מ"מ) ,ובעלי חמישה עלי-כותרת.
גדל בסלעי כורכר בחגורת הרסס הראשונה בחוף הים .מין אנדמי לישראל .מספרו 'האדום':
.4.2
מין דומה הוא עדעד רותמי ( .)Limonium virgatumלעדעד רותמי תפרחות מסועפות ועמודי
התפרחת עבים וירוקים יותר .לעומתו ,לעדעד הגליל מעט פרחים בכל תפרחת ,עמודי
התפרחת דקים ועדינים ,ובעלי גוון אדמדם .בין המפרקים ,כל פרק של הגבעול נוטה מעט
הצידה ,כך שנוצרת מעין צורת זיגזג בגבעול (תמונה .)7
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תמונה  :7עדעד הגליל בפריחה .מימין לשמאל :עמוד תפרחת ,פרט גדול בכיס קרקע בסלע הכורכר .חוף עמק
עכו ,בין ראש הנקרה לבוסתן הגליל .צילום :מרב לבל ,מאי .2014

 3.6.2האתרים שנבדקו
ידועים  16אתרים היסטוריים של המין מ'-הספר האדום' ,מתוכם נבדקו  14אתרים בסקר
הנוכחי ,במהלך  3ימי עבודה .בנוסף ,נבדק אתר אחד ממאגר ה .BIOGIS-שני אתרים מ-
'הספר האדום' לא נבדקו ,מכיוון שעל פי ממצאים מסקרי עבר ,כנראה נעשתה טעות בזיהוי
המין באתרים אלו.
 3.6.3תוצאות
עדעד הגליל נמצא ב 10-אתרים ,מתוכם  9מ'-הספר האדום' (מפה  ,4טבלה  .)4המין נמצא
רק בעמק עכו (מפה  .)4בחוף הכרמל נבדק רק אתר אחד ,ונמצא בו מין אחר בסוג :עדעד
רותמי .יתכן שגם בשני האתרים הנוספים בחוף הכרמל הייתה טעות בזיהוי המין בעבר.
האתרים שבהם נמצא המין הם כולם על סלע הכורכר בקו רסס ראשון (תמונה  .)7הצמחים
השולטים בבית גידול זה הם קריתמון ימי ועדעד כחול .המין גדל לאורך כל החוף ,בכל מקום
שבו יש רצף של סלעי כורכר .ישנם אלפי ומאות אלפי פרטים בכל אתר ,וחלק מהאתרים
כמעט רציפים (מפה .)5
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מפה  :4ממצאי סקר עדעד הגליל  .2014אתרים שבהם נמצא המין מסומנים בירוק ,אתרים שבהם לא נמצא
המין מסומנים בכתום .בריבוע לבן מסומנים האתרים של 'הספר האדום' שלא נסקרו בסקר הנוכחי.
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מפה  :5אתרי עדעד הגליל שנסקרו בסקר  2014בחלוקה גיאוגרפית .מימין :מפת אתרים דרומית לנהריה,
משמאל :מפת אתרים צפונית לנהריה .אתרים שבהם נמצא המין מסומנים בירוק ,אתרים שבהם לא נמצא המין
מסומנים בכתום .בריבוע לבן מסומנים האתרים של 'הספר האדום' שלא נסקרו בסקר הנוכחי .במשולש לבן
מסומנים מינים 'אדומים' נוספים שנמצאו בסקר.

שם האתר

גלילה

מסלע/קרקע

מקור המידע

גודל אוכלוסיה

מס"ד
1
2
3

דרומית לראש הנקרה
דרומית לראש הנקרה
מערבית לאיזור תעשיה אכזיב

עמק עכו
עמק עכו
עמק עכו

כורכר
כורכר
כורכר

הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום

4

חוף בית ספר שדה גליל מערבי

עמק עכו

כורכר

הספר האדום

מאות פרטים
פרט בודד
מאות אלפי
פרטים
אלפי פרטים
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5
6
7
8
9
10

אנדרטה צפונית לגן לאומי אכזיב
דרומית לגן לאומי אכזיב
חוף שבי ציון דרום
דרומית לשבי ציון
בוסתן הגליל (מצפון לנחל יסף)
דרומית לבוסתן הגליל

עמק עכו
עמק עכו
עמק עכו
עמק עכו
עמק עכו
עמק עכו

כורכר
כורכר
כורכר
כורכר
כורכר
כורכר

הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום
BIOGIS
הספר האדום
הספר האדום

מאות פרטים
מאות פרטים
מאות פרטים
מאות פרטים
מאות פרטים
עשרות פרטים

טבלה  :4האתרים שבהם נמצא עדעד הגליל בחלוקה לגלילות ,סוג המסלע/הקרקע ,מקור המידע וגודל
האוכלוסיה המוערך בכל אתר.

 3.6.4מסקנות
עדעד הגליל נמצא בסקר הנוכחי ברוב האתרים שנסקרו בחוף הגליל .אותרו אוכלוסיות
גדולות וכמעט רציפות של המין לאורך החוף ,על סלע הכורכר בקו רסס ראשון (האתרים ב-
'ספר האדום' סומנו בנ.צ .לא נכון – כק"מ מזרחה מקו החוף) .במקומות שבהם היה קיטוע
של סלע הכורכר (חוף חולי בלבד) ,לא נמצא המין .מכיוון שמלבד בחוף הגליל ,כמעט שלא
נותרו כורכרים רציפים לאורך החוף ,ישנה חשיבות גדולה לשימור בית גידול ייחודי זה.
היעלמותו משמעותו היעלמות המין .עדעד הגליל דווח בעבר גם מכורכרים בחוף הכרמל ,אך
בבדיקת אתר אחד נמצא מין אחר – עדעד רותמי ,ויתכן כי חלה בעבר טעות בזיהוי המין.

 3.7גומא שרוני ()Cyperus sharonensis
 3.7.1רקע
צמח רב-שנתי ממשפחת הגומאיים ,שגובהו  30-50ס"מ .לצמח קנה-שורש זוחל .התפרחת
היא קרקפת דחוסה של שיבוליות צפופות ,ועלי המעטפת ארוכים בהרבה מהתפרחת
(תמונה  .)9פורח מפברואר ועד יוני .המיןגדל בחולות מיוצבים למחצה במישור החוף,
בקרבת הים (תמונה  .)8אנדמי לישראל ,ומספרו 'האדום'.3.7 :

דומה למין גומא הקרקפת ( ,)Cyperus capitatusאשר נבדל ממנו בעיקר בגודל התפרחות
ובגודל הכללי של הצמח .גומא הקרקפת גם נמוך יותר .בנוסף ,נבדלים המינים בבית הגידול:
בעוד שגומא שרוני גדל רק בחולות מישור החוף ,גומא הקרקפת הוא צמח חולות מדברי,
הגדל בעיקר בחולות הנגב המערבי ,אך גם לאורך כל חולות מישור החוף (בחוף ישנה
חפיפה בין המינים).
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תמונה  :8גומא שרוני עם פירות בהפצה ,צומח על חולות על מצוק כורכר בשמורת חוף השרון (געש) .צילום:
מרב לבל ,יולי .2014

תמונה  :9גומא שרוני – תקריב על קרקפת עם פירות בהפצה .דרום תל כונס (כפר גלים) .צילום :מרב לבל ,יולי
.2014
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 3.7.2אתרים שנבדקו
ידועים  20אתרים היסטוריים של המין מ'-הספר האדום' ,מתוכם נבדקו  15אתרים בסקר
הנוכחי ,במהלך  3ימי עבודה .בנוסף ,נבדק אתר אחד ממאגר ה ,BIOGIS -ואתר אחד שדווח
ע"י הבוטנאית חוה להב .התקבל גם דיווח מפקח רט"ג אורי שפירא על  4אתרים חדשים.
אתר אחד נפסל לבדיקה מכיוון שהיה בשטח עירוני בנוי .אתר אחד נבדק ע"י פקח רט"ג אורי
שפירא ,ולכן לא נבדק שוב בסקר הנוכחי .סה"כ לא נבדקו כלל  3אתרים מ'-הספר האדום'
בשל אילוצים ביטחונים (מומלץ להשלים בשנה הבאה).

 3.7.3תוצאות
גומא שרוני נמצא ב 12-אתרים ,מתוכם  10מ'-הספר האדום' (מפה  ,6טבלה  .)5המין נמצא
בחוף כרמל ובשרון .האוכלוסיות באתרים – גדולות (מונות עשרות ומאות פרטים) .שתי
האוכלוסיות הגדולות ביותר ,עם אלפי פרטים ,הן בתל כונס ובשמורת בית ינאי (טבלה .)5
לא נבדקו אתרים במישור החוף הדרומי בסקר הנוכחי ,ולכן אין מידע על תפוצתו בגלילה זו.
מתוך  12האתרים שבהם נמצא המין 9 ,אתרים היו על דיונות חול (מיוצבות או חצי-
מיוצבות) .בשלושת האתרים הנוספים ,נמצא המין על רכס כורכר מכוסה בחול (תמונה  )8או
בחול-חמרה .מיני צמחים עיקריים באתרים שבהם נמצא המין היו :גלדן סמרני ,מדחול
דוקרני ,חילף החולות ,אגמון הכדורים ,טיונית החולות ,דו-פרק חופי ,רותם המדבר ,לענה
חד-זרעית וחרוב מצוי.
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מפה  :6ממצאי סקר גומא שרוני  .2014אתרים שבהם נמצא המין מסומנים בירוק (כולל דיווחי פקח רט"ג אורי
שפירא) ,אתרים שבהם לא נמצא המין מסומנים בכתום .בריבוע לבן מסומנים האתרים של 'הספר האדום' שלא
נסקרו בסקר הנוכחי.
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

שם האתר

גלילה

מסלע/קרקע

מקור המידע

גודל אוכלוסיה

שמורת חוף הבונים
דיונות דרומית למושב דור
דרום תל כונס ,מערבית לכפר גלים
דיונות צפון מערבית לקיסריה
צפון מזרחית לגבעת אולגה .צפונית
לשכונת קדמתיים
צפונית לגבעת אולגה
שפך נחל אלכסנדר
שמורת בית ינאי
שמורת נחל פולג (וינגייט)
שמורת נחל פולג (וינגייט)
שמורת חוף השרון (געש)
שמורת שפיים

חוף הכרמל
חוף הכרמל
חוף הכרמל
שרון
שרון

כורכר
חול
חול
חול
חול

הספר האדום
הספר האדום
חוה להב
BIOGIS
אתר חדש

עשרות פרטים
עשרות פרטים
אלפי פרטים
עשרות פרטים
פרטים בודדים

שרון
שרון
שרון
שרון
שרון
שרון
שרון

חול
חול
חול
חול
חול
כורכר
כורכר

הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום

עשרות פרטים
מאות פרטים
אלפי פרטים
מאות פרטים
מאות פרטים
עשרות פרטים
עשרות פרטים

טבלה  :5האתרים שבהם נמצא גומא שרוני בחלוקה לגלילות ,סוג המסלע/הקרקע ,מקור המידעוגודל
האוכלוסיה המוערך בכל אתר.

 3.7.4מסקנות
המין נמצא ברוב האתרים שנבדקו .רוב האוכלוסיות נמצאות בתוך שמורות טבע ,ולכן המין
מוגן .מכיוון שהמין גדל בחולות ,אחת הסכנות היא השתלטות של המין הפולש טיונית
החולות על האתרים שבהם הוא גדל .באתרים עם טיונית החולות מספר הפרטים של גומא
שרוני היה קטן באופן משמעותי (דור ,קיסריה ,געש) .על אף שבדקנו את סמני ההגדרה לפי
תיאור המין של דנין ,לא נמצא סימן טוב להגדרת המין מלבד גודלו (גובה מעל הקרקע) .ישנן
אוכלוסיות עם פרטים נמוכים ופרטים גבוהים ,ולכן צריך לבדוק מספר פרטים .יתכן שישנן
אוכלוסיות מעבר בין מינים.

 3.8סיכום – מינים של כורכר ,חולות וחמרה
כלל המינים 'האדומים' האנדמיים לכורכר ולחמרה ,נמצאים תחת איום בשל הסכנה הנשקפת
לבית גידולם שהולך ונעלם .לכן חשוב לשמר את האתרים שבהם נמצאו המינים .עבור חלק
מהמינים נמצאו בסקר הנוכחי אוכלוסיות קטנות במספר קטן של אתרים ,כמו זהבית שרונית
ודבקת פלשת .אחרים מופיעים באוכלוסיות גדולות ובמספר גדול של אתרים ,כמו מקור-
חסידה תמים וגומא שרוני (טבלה .)6
עדעד הגליל נמצא באוכלוסיות גדולות וברוב האתרים מהם היה ידוע ,אך מרוכז באיזור
גיאוגרפי ספציפי (חוף הגליל).
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ישנם מינים קשים להגדרה ,שדומים למינים נוספים בסוג ,ולכן ייתכן כי אתרים היסטוריים הם
למעשה טעות בזיהוי של המין (זהבית שרונית ,עדעד הגליל וגומא שרוני).
בשל מיעוט הגשמים השנה ,חשוב לחזור ולסקור חלק מהאתרים שבהם לא נמצאו המינים
החד-שנתיים ,ו להשלים אתרים ידועים שאליהם לא הגענו בסקר הנוכחי מפאת קוצר העונה
ומסיבות נוספות.
שם המין
זהבית שרונית
(סקר)
זהבית שרונית
(בוטנאים)
זהבית שרונית
– סה"כ
מקור חסידה
תמים (סקר)
מקור חסידה
תמים (בוטנאים)
מקור חסידה
תמים – סה"כ
דבקת פלשת
(סקר)
דבקת פלשת
(בוטנאים)
דבקת פלשת –
סה"כ
עדעד הגליל
(סקר)
גומא שרוני
(סקר)
גומא שרוני
(בוטנאים)
גומא שרוני –
סה"כ

אחר

אחר

נמצאו
4

ספר
אדום
0

סה"כ אתרים
שנבדקו
14

ספר
אדום
8

4

6

3

3

10

6

4

6

7

24

14

10

10

3

30

25

5

19

14

5

8

8

0

6

6

0

38

33

5

25

20

5

18

17

1

8

7

1

1

1

0

1

1

0

19

18

1

9

8

1

15

14

1

10

9

1

18

16

2

12

10

2

6

1

5

6

1

5

24

17

7

18

11

7

מצב המין לאור
הסקר

ירידה משמעותית
במספר האתרים
אתרים חדשים,
BIOGIS
ללא שינוי
משמעותי
גדי פולק

ירידה משמעותית
במספר האתרים
(לבדוק שוב
בשנה גשומה)
ללא שינוי
משמעותי

BIOGIS

חוה להב ,אורי
שפיראBIOGIS ,
ללא שינוי
משמעותי

טבלה  :6סיכום ממצאי האתרים שנסקרו במישור החוף לכל מין 'אדום' ואנדמי .בכל מין מובאים הנתונים
שנאספו בסקר הנוכחי ,והנתונים שהתקבלו מבוטנאים ומפקחי רט"ג.
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מקור האתרים
הנוספים
לירן וקיל ,שיר
ורד ,יובל ספיר

 .4בית הגידול של קרקעות כבדות
 4.1רקע (הגן הבוטני אוניברסיטת תל אביב ,2014 ,שמידע ופולק)2007 ,

בית הגידול של קרקעות כבדות (אדמות סחף) ,מוגדר כאחד משלושת בתי הגידול הפגיעים
והמאויימים ביותר בישראל ,יחד עם בתי הגידול הלחים והקרקעות הקלות (כורכר ,חמרה
וחולות).
קרקעות כבדות הן קרקעות בעלות אחוז גבוה של חרסית (חלקיקי הקרקע הזעירים ביותר),
ולכן מאופיינות בכושר חילחול נמוך וכושר גבוה לספיחת מים .לאחר הגשמים הקרקע
נאטמת והופכת לבוצית .בחודשי הקיץ לעומת זאת ,הקרקע מתייבשת ומתכווצת ,ונוצרים בה
סדקים לעומקה .לכן רק צמחים בעלי שורשים עמוקים ועמידים (חד-שנתיים או רב-שנתיים)
מותאמים לבית גידול זה.
בגלל אחיזת המים הטובה ,קרקעות אלו נוצלו ברובן לחקלאות .לצמחי הבר הגדלים בשדות
התאמות שונות לעיבוד החקלאי ,וביניהן :מערכת שורשים עמוקה ומסועפת .הצמחים הללו,
שלהם כושר תחרותי ,נהנים מהתנאים הניתנים לצמחי תרבות ,כמו תוספת דשנים ומים.
חלק מהצמחים מנצלים את שולי השדות הצרים וגדלים בגלי אבנים שסוקלו ,ואחרים גדלים
במרווח בין הגידולים בתוך השדות.
צמחי הקרקעות הכבדות נפגעו קשות בשנים האחרונות ,בשל מעבר מחקלאות מסורתית
לחקלאות מודרנית ,שכוללת עיבוד מכני עמוק של הקרקע ,ובשל פיתוח של כבישים ,ישובים
ותשתיות נוספות על הקרקעות הללו.
בבית גידול זה גדלים  49מינים 'אדומים' ,מתוכם כ 35% -הם מינים אנדמיים .מכיוון
שהאדמות הכבדות בישראל הן בית גידולם היחיד ,נמצאים מינים אלו בסכנת הכחדה
עולמית.
הצמחים שנסקרו בקרקעות כבדות בסקר הנוכחי הם:
.1
.2
.3
.4

אשבל זהרי ()Stachys zoharyana
אלקנת הגליל )(Alkanna galilaea
בקיית יזרעאל ))Vicia esdraelonensis
מרוות אייג ( )Salvia eigii Zohary
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שני מינים נוספים 'אדומים' ואנדמיים שתוכננו גם הם לסקר השנה הם זמזומית ורבורג
) (Bellevalia warburgiובקיית החולה) . (Vicia hulensisאולם בשל מיעוט המשקעים
בעונת הגשמים ,ייתכן כי מינים אלו כלל לא הצמיחו עלווה/לא נבטו השנה ,ולכן לאחר בדיקת
מספר אתרים שבהם לא נצפו מינים אלו ,הוחלט שלא לסקור אותם השנה ,ולהמתין לשנה
גשומה יותר.

 4.2שיטות עבודה
 4.2.1שלבי עבודת הממ"ג:
לצורך מיפוי האתרים לסקר ,השתמשנו בשכבת האתרים של 'הספר האדום' שהתקבלה
מרט"ג .לשכבה זו הוספו נתונים על המינים הנסקרים ממאגר ה ,BIOGIS-ועבור כל מין נאסף
מידע מבוטנאים המכירים את המינים ,על אתרים ידועים נוספים שאינם כלולים באתרי
'הספר האדום'.
עבור המינים שגדלים בקרקעות כבדות ,הוחלט לסקור רק את האתרים הנמצאים בגלילות:
עמק יזרעאל ,גליל תחתון וגלבוע ,מכיוון שאלו הגלילות עם ריכוז האתרים הגדול ביותר.
זאת ,למעט אשבל זהרי שבשל מיעוט האתרים של מין זה ,הוא נבדק גם בגליל המערבי
(מפה .)7
שכבת תצפיות  :2014אתרים ידועים שנבדקו בסקר זה ונמצא בהם המין 'האדום' ,סומנו
כנקודה חדשה בשכבה של  2014על מנת לקבל נ.צ .מדוייק יותר ,וקיבלו מספר אתר.
אתרים ידועים שנבדקו ולא נמצאו בהם המינים 'האדומים' ,קיבלו מספר אתר בסקר הנוכחי
ונגזרו מאוחר יותר משכבת האתרים הידועים אל השכבה של .2014
כרטיס דיגום :על בסיס כרטיס דיגום לסקר צמחים נדירים של רת"ם ,הוכן גיליון נתונים
אלקטרוני עבור כל אתר (ראה נספח א') ,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 מפות עבודה עבור האתרים הידועים על רקע אורתופוטו/סימון
שבילים ,וכן מספר מפות התמצאות על פי אזורים .במפות העבודה צויין מקור המידע של
האתר ,והוספו למפות מינים 'אדומים' נוספים (על פי שכבת 'הספר האדום') הגדלים בקרבת
האתרים הנסקרים.
 4.2.2שלבי עבודת השטח
נעשה תיעדוף של האתרים – אתרים בתוך שטח בנוי לא נבדקו .במקרים שבהם היו מספר
נקודות באותו אתר ( 1קמ"ר) ,לא נבדקו כל הנקודות.
העבודה בשטח חולקה על פי גלילות .בכל יום סקר נסקרו מספר אתרים קרובים באותה
הגלילה :גלבוע ,עמק יזרעאל וגליל תחתון.
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עבור כל אוכלוסייה של מין 'אדום' אנדמי שאותרה ,מולא כרטיס דיגום ידני ,ונלקח נ.צ.
מדוייק.
סה"כ ימי העבודה באתרי הקרקעות הכבדות בחודשים מרץ-אפריל 9 :ימים .בכל יום עבודה
עבדו בין  2-4סוקרים.

מפה  :7אתרי המינים 'האדומים' האנדמיים לקרקעות כבדות שנסקרו בסקר  .2014גיליון א' במפה מציין
אתרים שנסקרו בגליל התחתון ,גיליון ב' – אתרים שנסקרו בעמק יזרעאל ,וגיליון ג' – אתרים שנסקרו בגלבוע
ובדרום הגליל התחתון.

 4.3אשבל זהרי ()Stachys zoharyana
 4.3.1רקע
חד-שנתי זקוף ממשפחת השפתניים ,שגובהו  20-35ס"מ .גדל בשולי שדות ובקרקעות
כבדות .היה נפוץ במספר גלילות ,אך כיום גדל רק בגליל העליון המערבי ובגליל התחתון,
במספר קטן של אתרים .הצמח כולו מכוסה שערות דלילות וארוכות ושערות בלוטיות קצרות.
הפרחים הערוכים בדורים הם בעלי כותרת קטנה ( 18מ"מ) בצבע ורוד-לילך ,אשר בולטת
במעט מהגביע .מין 'אדום' ואנדמי לישראל .מספרו 'האדום'.6.3 :

ניתן להבדיל בינו לבין המין הקרוב לו – אשבל ערבי ,אשר אצלו הכותרת גדולה יותר ובולטת
מהגביע .כמו כן ,אשבל ערבי שעיר פחות מאשבל זהרי .אך סימן ההבדל החשוב בין המינים
הוא קיום או היעדר חפיות .לאשבל זהרי חפיות גדולות המלוות את הפרחים (תמונה ,)10
ואלו אינן קיימות באשבל ערבי.
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תמונה  :10אשבל זהרי ביער אחיהוד .מימין לשמאל :הצמח בשלמותו ותקריב על הפרח והגביע בעלי שערות
פשוטות ושערות בלוטיות (החפית מסומנת בעיגול אדום) .צילום :מרב לבל ,אפריל .2014

 4.3.2אתרים שנבדקו
ב'-ספר האדום' מצויין רק אתר אחד בעמק יזרעאל .אתר זה נבדק בסקר הנוכחי .בנוסף,
נסקרו  2אתרים נוספים בגליל התחתון ובגליל המערבי ,שמידע עליהם התקבל מבנק הגנים
לצמחי ארץ ישראל .אל אתר נוסף הנמצא בשטח בטחוני סגור לא הצלחנו להגיע בסקר
הנוכחי.
 4.3.3תוצאות
אשבל זהרי נמצא רק באתר אחד ,בחורשת איקליפטוס נטועה ביער אחיהוד בגליל המערבי
(מפה  ,)9באזור קרחת יער קרוב לשביל (תמונה  .)15האוכלוסיה מונה מאות פרטים.
 4.3.4מסקנות
אשבל זהרי נמצא רק באתר אחד .ממשק שונה ביער אחיהוד יכול לגרום להיעלמות המין
באתר .באתר נוסף שנבדק ולא נמצא ,יתכן כי המין נעלם (או שאוכלוסייתו הצטמצמה עד
מאד) כתוצאה מלחץ רעייה (רביצה של עדרי בקר שרמסו את הצמחייה) .לחלופין ,יתכן
שהושפע ממיעוט הגשמים בשל היותו צמח חד-שנתי.
יש לבדוק את האתר הנוסף הידוע (בתחומי המתקן הבטחוני הסגור) כדי להעריך את מספר
האוכלוסיות הקיימות של המין.

 4.4אלקנת הגליל ()Alkanna galilaea
30

 4.4.1רקע
בן-שיח ממשפחת הזיפניים ,שגובהו  30-50ס"מ .גדל בקרקעות עמוקות ,וגם בשדות בור
ושדות חקלאיים בקרקעות כבדות אבניות במקצת .הצמח כולו מכוסה זיפים רכים וארוכים.
פורח ממרץ ועד יולי ,הפרחים צהובים ,ערוכים בחיק עלים בקצות גבעולים (תמונה .)11מוכר
ממספר אתרים בגלבוע ,בגליל התחתון ובעמק יזרעאל .נמצא פעם יחידה גם בשומרון .צמח
'אדום' תת-אנדמי לישראל ולעמון (בירדן) .מספרו 'האדום'.4.2 :

תמונה  :11אלקנת הגליל בפריחה ,שדות כוכב הירדן .צילום :גידי נאמן ,מרץ .2014

 2.4.2אתרים שנבדקו
למין זה מספר גדול של אתרים לפי 'הספר האדום' ,אך רובם בתוך שטח עירוני בנוי (בעיקר
באזור עפולה עילית וכפר תבור) .כמו כן 2 ,אתרים בגלבוע נמצאים מעבר ל'-קו הירוק' ,ולכן
גם הם לא נסקרו .לאחר צימצום האתרים נותרו  20אתרים לבדיקה שנסקרו בסקר הנוכחי.
 4.4.3תוצאות
אלקנת הגליל נמצאה ב 3-אתרים :שניים בגליל התחתון ואחד בגלבוע (מפה  ,)8שלושתם
בשולי כביש .באתר אחד בין הכביש לחורשת אורנים נטועים ,ובשני האתרים הנוספים – בין
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הכביש לשדות חקלאיים .נמצאו פרטים בודדים עד עשרות פרטים באוכלוסייה של מעלה
אלישע.

מפה  :8אתרי מינים 'אדומים' אנדמיים לקרקעות כבדות ,בדרום הגליל התחתון ובגלבוע .אתרים שנסקרו ב-
 2014ונמצא בהם המין מסומנים בטבעת ירוקה ,אתרים שבהם לא נמצא המין מסומנים בטבעת כתומה.
ריבועים מציינים אתרים שלא נסקרו .ניתן לראות כי המין היחיד שנמצא בדרום הגליל התחתון ובגלבוע היה
אלקנת הגליל.

 4.4.4מסקנות
אלקנת הגליל נמצאה בשני אתרים בכוכב הירדן ובאתר אחד בגלבוע .מספר הפרטים קטן
מאד .האוכלוסיות בכוכב הירדן נמצאות בסכנת פיתוח ,ולכן הועתקו פרטים מן השדות
לערוגת מקלט בגן לאומי 'כוכב הירדן' ע"י יפתח סיני.
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 4.5בקיית יזרעאל ( )Vicia esdraelonensis
 4.5.1רקע
צמח חד-שנתי מטפס בעל קנוקנות ,ממשפחת הפרפרניים .אורך הגבעולים  20-80ס"מ.
פורח מסוף מרץ עד אמצע מאי ,הפרחים ערוכים  1-2על עוקץ קצר ( 1ס"מ) וצבעם ורוד
חזק .במרכז המפרש כתם לבן (תמונה  ,)12וזהו סימן ההיכר המבחין בין מין זה למינים
דומים אחרים בסוג .הפרי הוא תרמיל קירח באורך  4-5ס"מ ובתוכו  5-7זרעים (תמונה .)13
המין גדל בשקעים לחים בקרקעות כבדות ,בשולי נחלים ומעיינות .גדל גם באדמות עמוקות
מוצפות בחורף ,בשולי שטחים חקלאיים .מין 'אדום' אנדמי לצפון ישראל ,גדל בעמק יזרעאל
ובעמק החולה .מספרו 'האדום'.6.3 :

תמונה  :12בקיית יזרעאל בפריחה ,תל עדשים .סימני ההיכר של המין :שני פרחים על עוקץ ,ובמרכז המפרש
כתם לבן .צילום :מרב לבל ,אפריל .2014
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תמונה  :13פרי תרמיל של בקיית יזרעאל ,תל עדשים .צילום :מרב לבל ,אפריל .2014

 4.5.2אתרים שנבדקו
למין זה אתר אחד בעמק יזרעאל לפי 'הספר האדום' (עם  3תתי-אתרים) .בסקר הנוכחי
סקרנו  2תת-אתרים מתוכם .תת-אתר נוסף היה בעומק שדות חקלאיים ולכן לא הגענו אליו.
בנוסף ,סקרנו  2נקודות באתר נוסף בתל עדשים ,שדווחו ע"י מעיין מרמלשטיין.
 4.5.3תוצאות
בקיית יזרעאל נמצאה ב 2-אתרים קרובים (מתוכם אחד מ'-הספר האדום') בעמק יזרעאל
(מפה  .)9בשני האתרים המין נמצא בשולי שדות חקלאיים בקרבת מעיין/נחל (תמונה ,)16
והאוכלוסיות מונות פרטים בודדים בלבד ,עד עשרות פרטים באוכלוסייה שסמוך למעיין
בשדות תל עדשים.
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מפה  :9אתרי מינים 'אדומים' אנדמיים לקרקעות כבדות ,בעמק יזרעאל ובגליל המערבי (מפה קטנה) .אתרים
שנסקרו ב 2014-ונמצא בהם המין מסומנים בטבעת ירוקה .אתרים שבהם לא נמצא המין מסומנים בטבעת
כתומה .ריבועים מציינים אתרים שלא נסקרו .בעמק יזרעאל נמצא רק המין בקיית יזרעאל ,ובגליל המערבי
נמצא אתר אחד שבו אשבל זהרי.

 4.5.4מסקנות
בקיית יזרעאל גדלה בשני אתרים בשדות תל עדשים וליד המעיין .שרד מספר קטן של
פרטים בצמוד לשדות ,וייתכן כי עיבוד חקלאי מסיבי הוא הגורם לצמצום משמעותי במספר
הפרטים באוכלוסייה .נעשה ניסיון ע"י התושבים להשיב את המין לגדות הנחל המשוקם ,אך
הניסיון לא צלח .מומלץ להשיב את המין למספר אתרים ,אך יש למצוא את הנישה המתאימה
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למין ולקיים את ההשבה תוך שיקום בית הגידול ושיתוף פעולה עם חקלאי האזור .בשל
הבדלים בצבע הפרחים בין האוכלוסיות ,כדאי לאסוף זרעים משתי האוכלוסיות .כיום מאגר
הזרעים הקיים נאסף רק מהאוכלוסייה בשדות שליד המכללה.

 4.6מרוות אייג ( )Salvia eigii Zohary
 4.6.1רקע
עשבוני רב-שנתי בן-חלוף ממשפחת השפתניים ,שגובהו  30-60ס"מ .הצמח בעל שושנת-
עלים שממנה מתפתח גבעול פריחה זקוף ומסועף (תמונה  .)14הגבעול מרובע ומחוספס,
אך אינו דביק (בניגוד למרוות ירושלים הדומה למין זה) .פורח ממרץ עד יוני .כותרת הפרחים
ורודה לבנה ,והפרחים ערוכים בדורים של  2-6פרחים קטנים וקירחים .המין גדל בקרקעות
כבדות ,בעיקר בשדות מעובדים בחקלאות מסורתית ,שדות בור וחורשות איקליפטוס נטועות.
נמצא בעבר גם בשטחים אבניים בשולי שדות .נמצא במספר קטן של אתרים ,שרובם בגליל
התחתון ,אך גם בכרמל ,בעמק יזרעאל ,בדרום הגולן ובפלשת .צמח 'אדום' ואנדמי לישראל.
מספרו 'האדום'.5.3 :
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תמונה  :14מרוות אייג ,יער לביא .מימין לשמאל :גבעול תפרחת עם ניצנים לפני פריחה ,שושנות עלים עם
גבעולי תפרחת לפני פריחה .צילום :מרב לבל ,מרץ .2014

 4.6.2אתרים שנבדקו
לאחר צימצום מספר נקודות/דיווחים מאותו האתר ופסילת אתרים בתוך שטח בנוי ,נותרו 11
אתרים לבדיקה.
 4.6.3תוצאות
מרוות אייג נמצאה ב 4-אתרים ,כולם בגליל התחתון (מפה  ,)10מתוכם שניים בחורשת
איקליפטוס (תמונה  ,)15אחד בשטח מרעה פתוח (תמונה  ,)17ואחד בקרבת כרמי זיתים.
האוכלוסיה הגדולה ביותר נמצאת מצפון לצומת גולני ומונה מאות פרטים.
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מפה  :10אתרי מינים 'אדומים' אנדמיים לקרקעות כבדות ,בגליל התחתון (גיליון צפוני) .אתרים שנסקרו ב-
 2014ונמצא בהם המין מסומנים בטבעת ירוקה .אתרים שבהם לא נמצא המין מסומנים בטבעת כתומה.
ריבועים מציינים אתרים שלא נסקרו .בחלקו הצפוני של הגליל התחתון נמצא רק המין מרוות איג.

 4.6.4מסקנות
מרוות אייג גדלה בעיקר סביב צומת גולני ,ולכן יש סכנה לאוכלוסיות בעקבות המשך עבודות
פיתוח ובנייה של הכביש והצומת .כמו כן ,ייתכן כי לחץ רעיית בקר מקטין את האוכלוסיות.
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ביער לביא נמצאו פרטים רק בשטח מגודר ללא רעייה .לחלופין ,יתכן שבשל היות הצמח בן
חלוף ,הושפע מן השנה השחונה.

תמונה  :15קרקעות כבדות בחורשת איקליפטוס .מימין לשמאל :יער לביא ,אתר שבו נמצאה מרוות אייג ,ויער
אחיהוד ,שבו נמצא אשבל זהרי .צילום :מרב לבל ,מרץ-אפריל .2014

תמונה  :16שולי שדות חקלאיים בקרבת נחל ,תל עדשים .אתר בו נמצאה בקיית יזרעאל .צילום :מרב לבל,
אפריל .2014
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תמונה  :17שטח מרעה פתוח ליד הישוב כלנית .אתר שבו נמצאה מרוות איג .צילום :מרב לבל ,מרץ .2014

 4.7סיכום -מינים של קרקעות כבדות
סה"כ נמצאו מינים 'אדומים' אנדמיים לקרקעות כבדות ב 10-אתרים שונים בגלבוע ,בגליל
התחתון ובעמק יזרעאל (טבלה  .)7מספר האתרים שנותרו כיום בשטחים פתוחים קטן
משמעותית מבעבר .גם השטחים הפתוחים שנבדקו בסקר הם ברובם שדות חקלאיים
מעובדים ללא צמחיית בר בשוליים ,ולכן מספר האתרים שבהם נמצאו מינים 'אדומים' קטן
באופן משמעותי ממספר האתרים שנבדקו (נמצאו מינים 'אדומים' בכרבע מאתרי הסקר)
(טבלה .)8
המינים 'האדומים' האנדמיים שנסקרו בסקר הנוכחי נמצאו כולם בקרקעות כבדות באתרים
מופרים – חורשות נטועות ,שולי שדות חקלאיים ושולי כבישים .כל אלו הם אתרים לא
מוגנים ,בעלי פוטנציאל לפיתוח .לכן ,מינים אלו נתונים תחת סכנה תמידית ,ונשקפת
לאוכלוסיותיהם סכנת הכחדה משמעותית.
גורם נוסף שייתכן ומשפיע על גודל האוכלוסיות של המינים 'האדומים' הוא לחץ רעיית בקר.
כמו כן ,על מינים חד-שנתיים ורב-שנתיים בני חלוף ,יתכן שישנה השפעה למיעוט הגשמים
השנה ,וישנם מינים שרצוי לסקור שוב בשנה גשומה.

מס"ד

שם המין

שם האתר

גלילה

מקור המידע

גודל אוכלוסיה

1

מרוות איג

חורשה דרומית לשדה אילן

גליל תחתון

הספר האדום

עשרות פרטים
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2
3
4
5

מרוות איג
מרוות איג
מרוות איג
בקיית
יזרעאל
בקיית
יזרעאל
אשבל זהרי
אלקנת הגליל
אלקנת הגליל

10

אלקנת הגליל

6
7
8
9

יער לביא (מזרחית לצומת גולני)
צפון מערבית לצומת גולני
צפון מערבית לכלנית
מעיין תל עדשים

גליל תחתון
גליל תחתון
גליל תחתון
עמק יזרעאל

הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום
הספר האדום

עשרות פרטים
מאות פרטים
עשרות פרטים
עשרות פרטים

שדות דרומית לתל עדשים

עמק יזרעאל

מעיין מרמלשטיין

פרטים בודדים

יער אחיהוד ,מזרחית לג'דידה
צפון מזרחית למלכישוע ,גלבוע
מעלה אלישע ,צפון מערבית
לכוכב הירדן
צומת כוכב הירדן מעלה אלישע

גליל מערבי
גלבוע
גליל תחתון

בנק הגנים
הספר האדום
הספר האדום

מאות פרטים
פרטים בודדים
עשרות פרטים

גליל תחתון

הספר האדום

פרטים בודדים

טבלה  :7האתרים שבהם נמצאו המינים 'האדומים' האנדמיים לקרקעות כבדות ,בחלוקה לשם המין ,גלילה,

מקור המידע וגודל האוכלוסיה המוערך בכל אתר.

סה"כ
אתרים
שנבדקו
11

ספר
אדום

אחר

נמצאו

ספר
אדום

אחר

מצב המין
לאור הסקר

שם המין

11

0

4

4

0

אלקנת הגליל

20

20

0

3

3

0

בקיית יזרעאל

3

2

1

2

1

1

אשבל זוהרי

3

1

2

1

0

1

ירידה
משמעותית
במספר
האתרים
ירידה
משמעותית
במספר
האתרים
ירידה
משמעותית
במספר
האתרים
ירידה
משמעותית
במספר
האתרים

מרוות אייג

מקור המידע
של האתרים
הנוספים

מעיין
מרמלשטיין
בנק הגנים

טבלה  :8סיכום ממצאי האתרים שנסקרו בגליל התחתון ,בגלבוע ובעמק יזרעאל עבור המינים 'האדומים'
האנדמיים של קרקעות כבדות.
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 .5מינים בצפון הנגב ובהר הנגב
5.1

רקע (דנין ,2014 ,שמידע ועמיתיו)2001 ,

בהמשך לסקר בבתי גידול מאויימים – כורכר ,חולות וחמרה וקרקעות כבדות ,הוחלט לבחור
מספר מינים 'אדומים' ואנדמיים אשר ידועים ממספר קטן של אתרים בנגב ,ולבדוק גם את
מצב האוכלוסיות שלהם.
המינים שנבחרו הם שום קולמן (( )Allium kollmannianumצפון הנגב) ,צלף רמון
( )Capparis ramonensisובופונית רמון (( )Bufonia ramonensisהר הנגב) .בנוסף ,בוצעה
השלמה לסקר  2013למין אזובית רמון ( - )Origanum ramonenseמין 'אדום' ואנדמי הגדל
גם הוא רק בהר הנגב.
סיכום ממצאי הסקר של המינים שנסקרו בסתיו  :2014שום סתווי ()Allium tardiflorum
(כרמל) וסתוונית הרמון (()Colhcicum aff.Antilibanoticumהר הנגב) יצורף לדוח הבא.

5.2

שיטות

 5.2.1שלבי עבודת הממ"ג
לצורך מיפוי האתרים לסקר ,השתמשנו בשכבת האתרים של 'הספר האדום' שהתקבלה
מרט"ג .עבור כל מין נאסף מידע מבוטנאים המכירים את המינים ,על אתרים ידועים נוספים
שאינם כלולים באתרי 'הספר האדום'.
שכבת תצפיות  :2014אתרים ידועים שנבדקו בסקר זה ונמצא בהם המין 'האדום' ,סומנו
כנקודה חדשה בשכבה של  ,2014על מנת לקבל נ.צ .מדוייק יותר ,וקיבלו מספר אתר.
אתרים ידועים שנבדקו ולא נמצאו בהם המינים 'האדומים' ,קיבלו מספר אתר בסקר הנוכחי
ונגזרו מאוחר יותר משכבת האתרים הידועים אל השכבה של .2014
כרטיס דיגום :על בסיס כרטיס דיגום לסקר צמחים נדירים של רת"ם ,הוכן גיליון נתונים
אלקטרוני עבור כל אתר (ראה נספח א') ,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.
עבור צלף רמון שיטת הדיגום היתה שונה ,וכללה מיפוי של חלק מהפרטים באוכלוסייה ,כולל
תיאור פנולוגיית הפרט וספירות פירות והערכת גודל האכולוסייה ע"י בדיקת גבולות השטח
וספירת הפרטים בתוך שטח .שיטת דיגום זו נבחרה כיוון שהמין לא הופיע בספר ה'אדום',
ולכן היה חשוב לבצע תיעוד מפורט של האוכלוסיה וגבולותיה .כמו כן ,דיגום ראשוני זה נועד
להוות בסיס לניטור רב שנתי של האוכלוסיה.
מפות עבודה :עבור אזובית רמון הוכנו והודפסו מפות עבודה עבור האתרים הידועים על רקע
אורתופוטו/סימון שבילים ,וכן מספר מפות התמצאות על פי אזורים .במפות העבודה צויין
מקור המידע של האתר.
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עבור בופונית רמון לא הופקה מפה ,מכיוון שלא היה נ.צ .מדוייק של האתר היחיד ממנו מוכר
המין ,ולכן הגעה אל האתר היתה על סמך הכוונה טלפונית של פרופ' דנין.
עבור צלף רמון ,שאינו מופיע ב'-ספר האדום' ,ההגעה אל האתר היתה בעזרת הפקח
המקומי של רט"ג  -נדב טאובה.
 5.2.2שלבי עבודת השטח
עבור כל אוכלוסייה של מין 'אדום' אנדמי שאותרה ,מולא כרטיס דיגום ידני ונלקח נ.צ .מדוייק.
סה"כ ימי העבודה באתרים של מינים 'אדומים' אנדמיים בנגב בחודשים מאי-יולי 6 :יום .בכל
יום עבודה עבדו בין  2-4סוקרים.

5.3

שום קולמן ()Allium kollmannianum

 5.3.1רקע
גיאופיט קטן ממשפחת השומיים ,שגובהו  10-30ס"מ .פורח בסוף מאי .העלים מתייבשים
עוד לפני הפריחה ,גבעול הפריחה קירח ובראשו תפרחת דלילה של  10-20פרחים בצבע
חום-לבן .הפרחים עטופים במתחל שנשאר סגור בחלקו התחתון (תמונה  .)18הבצל עטוף
קליפות בצבע חום-ארגמן ,בעלות עורקים סיביים מקבילים (תמונה  .)19גדל במישורי הלס
במדבר עם כמות משקעים שנתית ממוצעת של  100-200מ"מ .נמצא עד כה רק בנגב
הצפוני בשני אתרים :ליד באר שבע וליד דימונה .זהו מין 'אדום' אנדמי לישראל ומספרו
'האדום'.5.3 :

מינים קרובים למין זה הגדלים באותו בית גידול הם שום האבקנים ()Allium daninanum
ושום ערבתי ( ,)Allium decaisneiאך הם פורחים מעט לפני שום קולמן (אפריל) ,והמתחל
שלהם נפתח עד לבסיסו.

תמונה  :18שום קולמן ,ניצנים לקראת פתיחה ,נחל עשן (באר שבע) .צילום :מרב לבל ,מאי .2014
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תמונה  :18שום קולמן ,בצל חום ארגמני ,נחל באר שבע .צילום :מרב לבל ,מאי .2014

 5.3.2אתרים שנבדקו
ידועים  2אתרים על פי 'הספר האדום' .בסקר הנוכחי נסקר אתר אחד מ'-הספר האדום'
ונסקרו  8אתרים נוספים שדווחו ע"י בוטנאים .מכיוון שאחת הנקודות שנבדקו (מדיווחי
בוטנאים) היתה קרובה לאתר של 'הספר האדום' ונגישה ממנה ,לא נבדק אתר זה.
 5.3.3תוצאות
שום קולמן נמצא ב 7-אתרים (מפה  ,)11ובכולם גדל המין על קרקע לס ,בטופולוגיה
משתנה .בשני אתרים המין נצפה על משטחי לס עם קרום קרקע קשיח (תמונה  )19וב5-
אתרים – במדרונות אבניים עם קרקע לס בין האבנים .גודל האוכלוסיות מונה בין פרטים
בודדים לעשרות פרטים ,כאשר האוכלוסייה הגדולה ביותר ,דרומית לנחל ממשית ,מונה
מאות פרטים.
 5.3.4מסקנות
שום קולמן נמצא במספר אתרים גדול מכפי שמצויין ב'-ספר האדום' ,וככל הנראה ישנן מספר
אוכלוסיות של המין סביב באר שבע .למין נשקפת סכנת הכחדה בשל פיתוח סביב הערים
באר שבע וערד ,בעיקר בנחלים שמסביב לבאר שבע – שבהם מתוכננת כבר היום הרחבת
העיר.
גם לרעייה (צאן) ,ישנה ככל הנראה השפעה שלילית על המין ,בשל הימצאותו על קרקע לס
עם קרום קרקע קשיח .רמיסת הקרקע ע"י המקנה גורמת להסרה של קרום הקרקע ,ויוצרת
הפרעה בבית הגידול המתאים למין.
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מפה  :11האתרים של שום קולמן שנסקרו בסקר  .2014אתרים שבהם נמצא המין מסומנים בירוק ,אתרים
שבהם לא נמצא המין מסומנים בכתום .המשולש האדום מסמן את האתר מ'-הספר האדום' שלא נסקר בסקר
הנוכחי.
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תמונה  :19משטחי לס ,נחל באר שבע .בית גידול אופייני לשום קולמן .צילום :מרב לבל ,מאי .2014

5.4

צלף רמון ()Capparis ramonensis

 5.4.1רקע
עשבוני רב-שנתי בן-חלוף ממשפחת הצלפיים ,שענפיו שרועים על הקרקע ולכן גובה הצמח לא עולה
על  20ס"מ .הפריחה היא בחודשים מאי-יולי .הפרי בעל תוכן עסיסי ,לרוב אדום מבפנים ,הזרעים
שחורים (תמונה  .)21זהו מין 'אדום' אנדמי הגדל רק על משטחי גבס במכתש רמון .תואר רק בשנת
 )Danin et al., 2011( 2011ולכן לא נכנס ל'-ספר האדום' ואין לו מספר 'אדום'.
ייחודו ממיני צלף אחרים בארץ הוא כי הוא צמח שרוע ,הדוק לקרקעית המדבר ,ובכל שנה מלבלב
ענף חדש ,בעוד שהענף מהשנה שעברה מתייבש (תמונה .)20

46

תמונה  :20צלף רמון על משטחי גבס שונים בנחל רעף (מכתש רמון) .צילום :מרב לבל ,יולי .2014

תמונה  :21פירות של צלף רמון ,נחל רעף (מכתש רמון) .מימין לשמאל :פרי ירוק ,פרי בהפצה.

 5.4.2אתרים שנבדקו
על פי פרופ' אבינעם דנין ,ידועים  2אתרים של המין .בסקר הנוכחי נסקר אתר אחד בלבד
(האוכלוסיה הגדולה יותר נסקרה ,מהאתר הנוסף היה מידע עדכני מרט"ג) ,והתגלה אתר
נוסף צמוד אליו.
 5.4.3תוצאות
צלף רמון נמצא ב 2-אתרים צמודים (מפה  .)12בשניהם גדל הצמח על משטחי גבס
בתצורות שונות (תמונה  .)20מבחינת טופוגרפיה ,גדל המין על מישורי גבס או במדרונות אל
הערוץ ,ומעט בתוך חריצים שיורדים אל הערוץ ,אך לא בתוך הערוצים הגדולים .בכל אתר
נספרו מאות פרטים.
 5.4.4מסקנות
לפני ביצוע הסקר היו ידועים שני אתרים של המין ,וגודל האוכלוסיה באתר שנסקר הוערך
בכ 200-פרטים .בסקר הנוכחי נמצא כי האוכלוסיה הידועה בנחל רעף מונה מאות רבות של
פרטים (מעל  ,)700וכי תפוצת המין נמשכת בערוץ הסמוך ולמעשה ניתן לחלק את
האוכלוסיה לשני אתרים (לפי  1קמ"ר לאתר).
יתכן כי ישנן אוכלוסיות נוספות של המין במכתש רמון.
בעקבות הסקר סומנו ע"י מחוז דרום של רט"ג  50פרטים באוכלוסייה ,לצורך ניטור ארוך
טווח .כמו כן ,מתוכנן לשנת  2015סקר רחב-היקף ,שמטרתו איתור אוכלוסיות נוספות של
המין בהתבסס על מפות ליתוגרפיות (לפי משטחי הגבס במכתש).
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מפה  :12השטח בו נמצא צלף רמון בסקר  .2014גבולות השטח מסומנים בסגול .הגבולות מופו ע"י סימון
הפרטים הקיצוניים ביותר בשטח .הנקודות הסגולות מציינות פרטים שמופו באתר הראשון.

 5.5בופונית רמון ()bufonia ramonensis
 5.5.1רקע
בן-שיח קטן ממשפחת הציפורניים ,שגובהו עד  30ס"מ .ענפי הצמח מסועפים מבסיסו,
מתייבשים מדי קיץ ומתחדשים בחורף מחלקם התחתון (תמונה  .)22הצמח פורח במאי,
הפרחים קטנים ( 3מ"מ) ,לבנים ,וכמעט יושבים לאורך הגבעול (תמונה  .)23המין גדל בסדקי
סלעים וכיסי קרקע על מחשופי סלע קשים .ידוע רק מאתר אחד בהר הנגב .זהו מין 'אדום'
אנדמי לישראל שמספרו 'האדום' הוא .5.3 :

 5.5.2אתרים שנבדקו
ידוע רק אתר אחד של המין .אתר זה נבדק בסקר הנוכחי .לא התגלו אתרים נוספים.
 5.5.3תוצאות
בופונית רמון נמצאה באתר היחיד המוכר (מפה  .)13גדלה על משטח סלע גדול (תמונה .)24
גודל האוכלוסייה – כמה עשרות פרטים.
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תמונה  :22בופנית רמון ,הצמח השלם ,הר הנגב .צילום :מרב לבל ,מאי .2014

תמונה  :23בופונית רמון בפריחה ,הר הנגב .צילום :מרב לבל ,מאי .2014
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תמונה  :24משטח סלע מעל ערוץ נחל לוץ ,בהר הנגב .האתר שבו נמצאה בופונית רמון .צילום :מרב לבל ,מאי
.2014

 5.5.4מסקנות
נמצאה האוכלוסיה הידועה של בופונית רמון .גודל האוכלוסיה נראה יציב ודומה לגודלה
כשנמצאה .עד כה לא נמצאו אוכלוסיות נוספות ,אם כי ישנו דיווחו על אוכלוסיה נוספת באתר
קרוב – בהר רמון (ד"ר אורי פרגמן-ספיר).
יש לחפש את המין בסקרים עתידיים באזור.
מכיוון שהמין ידוע רק מאתר אחד ,חשוב לשמור על אתר זה ,אף כי לא נשקפת לו סכנה
כרגע.
בעקבות הסקר נאספו זרעים של המין לבנק הגנים של צמחי ארץ ישראל ,לשימור המגוון
הגנטי של האוכלוסיה וללמידת הביולוגיה של המין.

 5.6אזובית רמון ()Origanum ramonense
 5.6.1רקע
בן-שיח רב-שנתי ,ממשפחת השפתניים .פורח כמעט כל השנה ,בין מרץ לנובמבר .הפרחים
בהירים ,לבן עד ורוד בהיר .כפתור הפרח צבעו ארגמני .מאופיין בשעירות רבה על העלים
והענפים .בעל שערות בלוטיות ושערות פשוטות .המין אנדמי לישראל ,וגדל רק בהר הנגב
ברום שמעל  880מ' ,מהר אריכא במזרח הר הנגב ,ועד הר רומם והר לוץ במערב הר הנגב.
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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 :
נבדל ממין אחר בסוג :אזובית המדבר ( ,)Origanum dayiהן בגודל הפרחים והן במידת
השעירות .אזובית רמון בעלת פרחים קטנים יותר ( 8-9מ"מ) ,והשערות על העלים צפופות
(תמונה .)25
יותר ומקנות לצמח גוון בהיר יותר

תמונה  :25מימין לשמאל :אזובית רמון בפריחה ,צילום :יהודה מרטה; אזובית רמון – השיח השלם ,הר הנגב.
צילום :מרב לבל ,נובמבר .2013

 5.6.2אתרים שנבדקו
לאחר צימצום אתרים כפולים ,על פי 'הספר האדום' ,קיימים  13אתרים שבהם תועד המין.
מתוכם נבדקו  4אתרים בסקר החלוץ בשנה הקודמת (לבל ועמיתיה 3 .)2013 ,אתרים
נפסלו מכיוון שהמין לא נצפה בהם בשנים האחרונות 3 .אתרים הינם בעלי נ.צ .לא מדוייק,
ונבדקו אתרים קרובים להם .בסקר הנוכחי נבדקו  3האתרים הנותרים ,ועוד  2אתרים מנתוני
פרופ' אבינעם דנין.

 5.6.3תוצאות
אזובית רמון לא אותרה בסקר הנוכחי .המין גדל במשטחי סלע ברום של מעל  880מטרים
מעפ"י (על פי ממצאי סקר החלוץ) .בסקר החלוץ נמצא המין ב 4-אתרים בלבד ,כולם היו
מרוכזים באזור גיאוגרפי מצומצם – יחסית לתפוצת המין על פי 'הספר האדום' ,וכולם
ממערב להר רמון (מפה .)13
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מפה  :13האתרים שנבדקו בהר הנגב בסקר  2014ובסקר סתיו  .2013אתרים שבהם נמצא המין מסומנים
בירוק .אתרים שבהם לא נמצא המין מסומנים בכתום .בריבוע מסומנים אתרים ידועים מ'-הספר האדום' שלא
נבדקו בסקר .במשולש מסומנים מינים 'אדומים' נוספים שאינם אנדמיים ונמצאו בסקר.

 5.6.4מסקנות
יתכן כי מתרחש צמצום בתחום התפוצה של המין ,המתבטא בהיעלמות חלק מהאוכלוסיות,
אולי כתוצאה משינויי אקלים .אך על מנת לוודא שאכן מדובר בתופעה אמיתית ,נדרש מאמץ
דיגום גדול לסריקה של משטחי הסלע הרבים בהר הנגב.

 5.7סיכום -מינים של צפון הנגב והר הנגב
המינים שנבדקו בנגב הם מינים הידועים ממספר קטן של אתרים בלבד ,וחלקם אף תוארו
לראשונה רק בשנים האחרונות ולכן לא מופיעים ב'-ספר האדום' .בסקר הנוכחי נאסף מידע
על אתרים נוספים שאינם מוכרים מ'-הספר האדום' של המינים הנסקרים ,מתצפיות של
בוטנאים שונים.
שום קולמן נמצא ב 7-אתרים ,כלומר – במספר אתרים גדול מזה המצויין ב'-ספר האדום'.
בופונית רמון נמצאה באתר היחיד הידוע של המין ,ולא נמצאה באתרים נוספים .אזובית רמון
לא נמצאה כלל בסקר הנוכחי ,אך נמצאה ב 4-אתרים בסקר החלוץ בשנה שעברה ,וייתכן כי
המין נעלם מאתרים רבים .עבור צלף רמון ,אשר ידועים  2אתרים שלו ,נבדק אתר אחד
והתגלה אתר נוסף צמוד לו .ייתכן שישנם אתרים נוספים לא ידועים (טבלאות .)9,10
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ספר
אדום

אחר

נמצאו

ספר
אדום

אחר

מצב המין
לאור הסקר

מקור המידע
לאתרים הנוספים

שם המין

1

8

7

1

6

בופונית רמון

1

1

0

1

0

1

עלייה
משמעותית
במספר
האתרים
ללא שינוי

יובל ספיר ,דר בר
נתן ובנק הגנים

אזובית רמון

15

7

8

4

1

3

צלף רמון

1

0

1

2

0

2

ירידה
משמעותית
במספר
האתרים
עלייה קלה
במספר
האתרים

שום קולמן

סה"כ
אתרים
שנבדקו
9

אבינעם דנין
אבינעם דנין ,גל
וין
נדב טאובה

טבלה  :9סיכום ממצאי האתרים שנסקרו בנגב של המינים 'האדומים' האנדמיים.

מקור המידע

גודל אוכלוסיה

מס"ד

שם המין

שם האתר

גלילה

1

שום קולמן

בנק הגנים

2

שום קולמן

נגב צפוני

לס

בנק הגנים

עשרות פרטים

3

שום קולמן

נגב צפוני

לס

יובל ספיר

פרטים בודדים

4
5

שום קולמן
שום קולמן

מדבר יהודה
מדבר יהודה

לס
לס

דר בר נתן
דר בר נתן

עשרות פרטים
עשרות פרטים

6

שום קולמן

נגב צפוני

לס

הספר האדום

עשרות פרטים

7

שום קולמן

נגב צפוני

לס

יובל ספיר

פרטים בודדים

8
9
10

בופונית רמון
אזובית רמון
אזובית רמון

הר הנגב
הר הנגב
הר הנגב

לס
לס
לס

הספר האדום
הספר האדום
אבינעם דנין

עשרות פרטים
פרטים בודדים
עשרות פרטים

11

אזובית רמון

הר הנגב

לס

גל וין

עשרות פרטים

12
13

אזובית רמון
צלף רמון

הר הנגב
הר הנגב

לס
גבס

אבינעם דנין
נדב טאובה

עשרות פרטים
מאות פרטים

14

צלף רמון

דרומית לנחל
ממשית
צפונית לכביש
לערד 5 ,ק"מ
מזרחית לחורה
נחל באר שבע
(דרומית לבאר
שבע)
ערד -רחוב היסמין
ערד -קצה רחוב
ברקן
צפון מערבית
לתחנת הרכבת
דימונה
נחל עשן (צפונית
לבאר שבע)
ערוץ של נחל לוץ
צפונית להר רומם
מערבית לראש
אלות
דרומית לנחל
אליאב
שפך נחל אליצור
נחל רעף ,מכתש
רמון
מערבית לנחל רעף,
מכתש רמון

נגב צפוני

מסלע/
קרקע
לס

מאות פרטים

הר הנגב

גבס

חדש

מאות פרטים

טבלה  :10האתרים שבהם נמצאו המינים 'האדומים' האנדמיים בחלוקה לאתר ,גלילה ,מסלע/קרקע ,מקור

המידע וגודל האוכלוסיה המוערך בכל אתר.
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 .6מסקנות והמלצות
 6.1מסקנות כלליות
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

ישנה 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.
מכיוון 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.
יש 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'.
חלק 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.
חלוקה לחוליות סוקרים מפזרת את מאמץ הדיגום ומקטינה את זמן החיפוש אחר
המין ,ולכן יש חשיבות רבה להכשרת סוקרים ומתנדבים לזיהוי המינים
'האדומים'.
דגם תפוצה של מינים חד-שנתיים וגודל האוכלוסייה עשוי להשתנות מידי שנה.
לכן ,חשוב ניטור ארוך-טווח ,על מנת לבדוק האם אכן יש צמצום במספר
האתרים של מין מסויים ,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.

 6.2המלצות ויישומן
 6.2.1בעקבות סקר זה שופר הטופס למילוי באתר (בעזרת רט"ג) לטופס אחיד
ממוחשב דרכו יוזנו כל התצפיות ,על מנת ליצור אחידות במאגר הנתונים
ולאפשר העברת מידע בין הגופים.
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6.2.2

6.2.3

6.2.4
6.2.5
6.2.6

6.2.7
6.2.8

6.2.9

כמו כן ,הוספו קטגוריית "נוכחות/העדר" ,על מנת שיהיה אפשר לדווח גם מאתר
בו לא נמצא המין בוודאות (אם יש חשש או לא נבדק כל האתר לא תוכנס תצפית
'העדר' .וקטגוריית "איומים ,על מנת לבצע הערכת מצב האתר והסבירות
להמצאות המין באתר בו דווח על העדר .בשנה הנוכחית לא נרשמו אתרי
ההעדר ,אך לגבי כל מין נעשתה הערכה לאילו אתרים כדאי לשוב בשנים הבאות
(בהמשך הסקר).
ישנה חשיבות רבה להיות הסקר סקר רב-שנתי .חשוב לעבור על כלל המינים
ברשימת  40ה'אדומים' האנדמים ,שטרם נסקרו ,וליצור סדר עדיפויות לסקר עם
תוכנית רחבה כמה שיותר ,כך שאם עבור מין מסויים השנה אינה מתאימה (פרח
מוקדם יותר /אין מספיק גשמים לפריחה /המצב הבטחוני לא מאפשר להגיע
לאתרים) ,יסקר מין אחר באותה השנה.
חשוב להשלים אתרים אליהם לא הגענו בשנת  2014ו/או אתרים עם בית גידול
מתאים בהם לא מצאנו את המין.
מומלץ ליצור רשימה של מינים 'אדומים' נוספים שאינם אנדמים ,שיסקרו במידת
האפשר .למשל מינים בעלי מיעוט אתרים.
חשוב לדווח על תצפיות חשובות וממצאים מפתיעים לאקולוגים של רשות הטבע
והגנים עוד בזמן הסקר ,על מנת לאפשר להם לבנות תוכנית עבודה ספציפית
לכל מין שנסקר ולדאוג לממשק המתאים .כמו כן ,במידה ונדרשת "הצלת
אוכלוסיה בסכנה" או איסוף זרעים ,יש לאפשר זאת בהקדם ולכן חשוב הדיווח.
כל מידע אקולוגי חדש על המינים שנמצא בסקר יכול לשמש גם כן לבניית
תוכניות ממשק.
מומלץ לשתף את ציבור הבוטנאים בממצאים וכן בתוכניות הסקר ,למשל להציג
את הסקר ותוצאותיו בכנסים וימי עיון ,בקבוצות ובאתרי אינטרנט ובמגזינים
המתאימים ,כך ישנה מודעות הציבור לסקר ולעיסוק בנושא ומתקבל לא פעם
מידע חדש ועדכני על אתרים נוספים של מינים 'אדומים' שנמצאו.
מומלץ לצרף לסקר בשנה הבאה נספח דיווח על פעולות ממשק שנעשו ברשות
הטבע והגנים בעקבות ממצאי הסקר.
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 .7נספחים
 7.1נספח א' – כרטיס הדיגום שמולא עבור כל אתר שבו נמצא המין 'האדום' ,כולל את
המידע הבא:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מספר האתר בסקר הנוכחי
שמות הסוקרים
תאריך
שעת התחלה
שעת סיום
שם האתר
מקור האתר (ספר אדום /אחר)
אזור גיאוגרפי
מפנה
רום
סוג המסלע/הקרקע
שלושת 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
פנולוגיית 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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 7.2נספח ב' – מפות מפורטות של האתרים שנבדקו במישור החוף בסקר 2014
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