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תקציר
מטעי התמרים בחבל ים המלח מהווים בית גידול בעל לחות גבוהה בקרקע, וזאת בניגוד לתנאים השוררים באזור הצחיח. 
חקרנו את עושר המינים של צמחי הבר ואת הרכב הצמחייה במטעי התמרים אשר כולם מושקים בטפטוף, כאשר הגישה 
להדברת העשבים אינה זהה בכל המטעים. התוצאות הראו כי במטעי נווה עין גדי, שבהם הדברת הצומח היא מזערית וצמחיית 
הבר נתפסת על ידי הדקלאים כחלק מתנאי השטח, מספר המינים של צמחי הבר גדול פי חמישה בהשוואה למספר המינים 
במטעים שנמצאים באתרים אחרים באזור ים המלח, ובהם נהוגה הדברה אינטנסיבית. נמצא שבית הגידול של מטעי התמרים 
חשוב עבור המינים הסודניים, אשר גדלים בקצה גבול התפוצה הצפוני העולמי. במטעי נווה עין גדי נתגלה ריכוז של צמחים 
שתחום תפוצתם ברובו סודני או כולל את החבל הפיטוגיאוגרפי הסודני – 53 מינים )31.5% מכלל הרשימה(. במטעי התמרים 
של אזור ים המלח, בעיקר בנווה עין גדי, נמצאו לפחות 24 מיני צמחים החשובים לשימור המגוון הביולוגי ברמה הארצית. 
ביניהם מינים שהוכרזו כנכחדים )או שאינם נמצאים( בישראל ומינים בסכנת הכחדה )צמחים שנכללו בספר האדום הלאומי(, 
וצמחים שצוינו בפרסומים מקצועיים כנדירים מאוד או נדירים בארץ. לרבים מצמחים אלה האדמות החקלאיות של מטעי 
התמרים מהוות בית גידול בלעדי או עיקרי, לא רק בחבל ים המלח, אלא בארץ כולה. כמו כן, התברר שבית הגידול של מטעי 
התמרים חשוב לשימור מגוון צמחיית הבר ברמה המקומית – כ-8 מינים נוספים מצמחי נווה עין גדי מתקיימים )או התקיימו( 
רק או בעיקר בתחום המטעים. מסקנתנו: מטעי התמרים שבהם נמנעים מהדברת עשבים אינטנסיבית הם בית גידול בעל ערך 
רב לשימור מגוון צמחי הבר. נוסף לכך, לפי בדיקות שערכנו, מטעי התמרים בחבל ים המלח אינם המקור של הצמחים הגרים 

באזור, אלא המטעים סובלים מפלישתם, בעיקר מגינות הנוי הסמוכות. 

מילות מפתח: שימור המגוון הביולוגי, חקלאות, בית גידול, מינים בסכנת הכחדה, מינים נדירים, מינים גרים, נווה עין גדי.

מבוא

אלכסנדר  הבחין  הקודמת  המאה  של  ה-20  בשנות  עוד 
בעקבות  בארץ  הצומח  בנוף  התחוללו  אשר  בשינויים  איג 
כבר  היהודית.  ההתיישבות  של  האינטנסיבית  החקלאות 
 ,)1927b ;1927a  ;1926 )איג,  הראשונות  עבודותיו  בסדרת 
ושמירת  הבוטניקה  של  היסוד  מאבני  אחת  מהווה  אשר 
הטבע בישראל, נפל מבטו של איג על חליפות ותמורות בנוף 
החקלאי. דוגמאותיו מלפני כשמונים שנה יכולות לשרת גם 
כיום כפתיח לנושא: “תמונה בהירה לשינוי הצמחייה בשדות 
ידי ההתיישבות היהודית אפשר לראות  הזריעה הנגרם על 
לדגניה,  הסמוכים  צמח,  שדות  דגניה.  יד  על  הירדן  בעמק 
נקיים  דגניה  שדות  ואילו  ועוד,  וינקה  חצב,  כלנית,  זרועים 
מכל אלה. דוגמה לא פחות טיפוסית משמש גם עמק גינוסר 
הפורה. חלקו האחד, שנמצא בידי הבעלים הראשונים, כולו 
זרוע שיזף השיח וגם שיזף מצוי והבדואים חורשים, זורעים 
וקוצרים את החלקות הקטנות שבין השיחים. וחלקו השני, 
שדות מגדל, שגם הם היו פעם מכוסים בשיחים האלה, נקיים 

מהם כיום לגמרי” )איג, 1926: 51(.  

חלו  לא  עוד  איג,  ע”י  המתוארים  הארץ,  בצפון  השינויים 
באותה תקופה בחבל ים המלח. בשנת 1926 ירד הגיאוגרף 
יוסף ברסלבסקי מבית לחם לים המלח, וכך צייר את נווה עין 
גדי של שנות ה-20: “למטה, על גבי טראסה רחבה, מסתמנת 

נאת עין גדי. היא זרועה עצים ושיחים לרוב, ועטורה חלקות-
לפי   .)111  :1950 )ברסלבסקי,  ומוריקות”  מעובדות  חלקות 
התיעוד של חלוצי חבל ים המלח )אלמוג ואשל, 1957: 99( 
“עברנו  ה-40:  שנות  עד  השתנה  לא  בנווה  החקלאי  הנוף 
בשדות עין גדי. מישורים רחבי ידיים לימיננו ולשמאלנו; עצי 
שיטים וסלוודורה, תפוח סדום וסולנום החדק, אשלים ושיחי 
תועדו  עשור  כעבור  קבוצות-קבוצות”.  מפוזרים   – ימלוח 
שיחים  עקרו  “סיקלו,  גדי:  בעין  הקרקע  הכשרת  עבודות 
ששיבשו את השטח, השמידו עשבים שוטים, סתמו ערוצי 
שיטפונות, חרשו ויישרו שטחים כדי לאפשר השקיה. זה היה 
מאבק קשה בטבע פראי ומוזנח” )אלמוג ואשל, 1957: 200(. 
בסיום “המאבק” נותרו לשמורת הטבע, שהוכרזה בעין גדי 
בשנת 1971, בעיקר צוקים רמים ללא שיח וללא עץ ונחלים 
שבהם מתרחשים שיטפונות עזים לעתים תכופות. לא נכלל 

בשמורה ולו דונם אחד מהקרקעות הפוריות של הנווה.  

על  לשמור  ניתן  שלא  המודעות  בעולם  מתעצמת  כיום 
המגוון הביולוגי בשמורות הטבע בלבד, ואפילו לא בארצות 
שיש בהן שטחים מוגנים שגודלם הוא כגודל מדינת ישראל. 
לפי הערכת מצב של מערכות אקולוגיות בעולם, בתחילת 
 ,)Millennium Ecosystem Assessment, MA( האלף 
אדמות מעובדות מהוות כרבע מפני כדור הארץ. הפרויקט 
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העולמי )MA, 2005( תיעד את ההשפעות הדומיננטיות של 
החקלאות על המערכות היבשתיות ועל ניצול משאבי המים 
החקלאיים  הנופים  של  חשיבותם  את  והדגיש  המתוקים 
לא רק לאספקת תוצרת לקיום בני אדם, אלא גם לתמיכה 
יש  האקולוגיים.  ולשירותים  הבר  מיני  של  הביולוגי  במגוון 
בין  הפריד  אשר  הקודמת,  המאה  של  שהמודל  הטוענים, 
אינו  חקלאי,  לייצור  שטחים  לבין  הטבע  לשמירת  שטחים 
 Scherr and( דנים  וכיום  העולם  רחבי  ברוב  עוד  הולם 
McNeely, 2008( בפרדיגמה חדשה של חקלאות משמרת 

 .)ecoagriculture( טבע

סיכוי  יש  כי  מציינים  הישראלית,  למציאות  בהקשר 
תהפוך  הביולוגי,  במגוון  גם  המתחשבת  תקינה,  שחקלאות 
ולחמן,  )זליגמן  הציבורית  המודעות  העצמת  עם  לנורמה 
בעיקר  לרוב,  מיובאות  עדיין  לכך  הדוגמאות  אך   .)2008
על   .)2006 )סקוטלסקי,  אירופה  של  המפותחות  מארצות 
סביבה  משמרת  חקלאות  של  בנושא  ספרות  סקירת  פי 
השפעת  את  הבודקים  מחקרים   ,)2006 )סקוטלסקי, 
גם  חסרים  הביולוגי  המגוון  על  האקסטנסיבית  החקלאות 
במדינות של אגן הים התיכון באירופה, וגם בארץ לא ידוע 
בתי  לספק  יכולים  אכן  סביבתית  חקלאות  של  סוגים  אלו 
שהנתונים  ייתכן  לפיכך,  הביולוגי.  המגוון  לשימור  גידול 
שמוצגים במאמר הזה מהווים עניין מעבר לנושא הספציפי 

והתחום הגיאוגרפי של מחקרנו. 

במטעי  והצומח  החי  של  הבר  מיני  מגוון  שימור  לגבי 
הן  וגם  כלליות,  אמירות  בעיקר  בספרות  נמצאו  התמרים 
נאות  של  חקלאיות  שמערכות  צוין  למשל,  רבות.  אינן 
של  רבים  למינים  ומשאבים  גידול  בתי  מספקות  המדבר 
התמרים  שמטעי  והוזכר   ,)Koohafkan, 2003( וצומח  חי 
עשיר  ביולוגי  מגוון  עם  יבשתי  גידול  בית  מהווים  בבחרין 
 .)Al Madani and Al-Kuwari, 2006( בממלכה  ביותר 
בנאות המדבר עם דקלי התמר  מגוון הציפורים  על  מחקר 
גם בהיבטי  )Selmi and Boulinier, 2003(, שדן  בטוניסיה 
שימור מסוימים, הוא היוצא מן הכלל בין העבודות שהגיעו 
 Shaltout( ערב  בארצות  שבוצעו  מספר  מחקרים  לידינו. 
 and El-Halawany, 1992; Abd-El-Ghani, 1994, 1998;
El-Halawany, 2001( עוסקים בצמחיית מטעי התמרים, אך 
בהיבט של עשבים רעים )weeds( בלבד. עד עתה לא מצאנו 
השכנות,  )בארצות  התמרים  מטעי  את  שחוקרות  עבודות 
בארצות הרחוקות או בארץ( מבחינת שימור המגוון הביולוגי 
של צמחי הבר. כפי הנראה, מחקרנו “מטעי התמרים בחבל 
ים המלח כבית גידול לצמחי בר” )שהיבטים מסוימים ממנו 
בצמחיית  הראשון שהתמקד  הוא  הנוכחי(  מוצגים במאמר 

מטעי התמרים מבחינת שמירת הטבע.  

שיטות וחומרים

חמישה אתרים של מטעי תמרים בחבל ים המלח )מצפונו 
ונאות הכיכר  גדי  – אלמוג, קליה, מצפה שלם, עין  לדרומו( 
בנווה  התמרים  מטעי  המחקר.  כשטחי  נקבעו   –  )1 )איור 
והן  ידנית  )הן  היא מזערית  גדי, שבהם הדברת הצומח  עין 
מכאנית, כמעט ללא שימוש בקוטלי עשבים( וצמחיית הבר 
נתפסת ע”י הדקלאים כחלק מתנאי השטח, נכללו במחקר 
אינטנסיבי  באופן  המודברים  המטעים  לצד  ההשוואתי 
ונמצאים באתרים אחרים באזור ים המלח, שבהם התפיסה 
גם  לכך  ובהתאם  נקי”,  שטח  על  “שמירה  היא  החקלאית 

פעולת ההדברה )כולל הדברה כימית(. 

בנווה עין גדי כל חלקות התמרים הנמצאות בין נחל דוד לבין 

נחל ערוגות )92.4 דונם, איור 2( נקבעו כחלקות הדיגום. על 
חלקות  של  הכולל  הגודל  ברי-השוואה,  נתונים  לקבל  מנת 
הדיגום בכל אחד מארבעת אתרי המטעים בצפון ים המלח 
ובדרומו נקבע כגודל השטח של כל המטעים שנסקרו בנווה 
אתר  בכל   )GIS בתוכנת  חישוב  )לפי  דונם   97-92 גדי:  עין 
)איורים 6-3(. במחקר נכללו חלקות תמרים בגילאים שונים, 
מלבד המטעים הצעירים ביותר שנשתלו בשנים האחרונות. 
כל המטעים מושקים ע”י טפטוף, ובשנים האחרונות מרביתם 

מושקים במי קולחין.  

איור 1: אתרי סקר צמחיית מטעי התמרים בחבל ים המלח

של  התמרים  במטעי  הבר  צמחי  מצאי  לבירור  שדה  סקר 
נעשה בעיקר בחודשים אפריל-מאי 2007  חמשת האתרים 
עם השלמות במרץ-אפריל 2008. העבודה בוצעה במסלולים 
ההשקיה(.  מערכת  לקווי  )במקביל  הדקלים  שורות  לפי 
שהוא  במטע,  הדקלים  בין  למרחק  הותאמה  הסקר  שיטת 
9-8 מ’ באזור ים המלח, וזאת במטרה לתת כיסוי מקיף לכל 
החוקרים  שני  בין  התחלק  המסלול  נתיב  הנסקר.  השטח 
נעו במקביל. שורת הדקלים שימשה כמרכז הרצועה  אשר 
של  הכולל  אורכם  סוקר(.  לכל  מ’   4.5-4( מ’   9-8 שרוחבה 
מסלולי הסקר הוא כ-48 ק”מ. לזיהוי מיני הצמחים שנמצאו 
במטעי התמרים ולתיעוד תוצאות הסקר נאספו דגימות של 

הצמחים בכל אתר בנפרד ונערכה עשבייה מדעית. 

 Zohary, 1966,( פלשתינה  פלורה  לפי  לרוב  זוהו  הצמחים 
בר  לצמחי  ומגדיר   )1972; Feinbrun-Dotan, 1978, 1986
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בארץ ישראל )פינברון-דותן ודנין, 1998(. השמות המדעיים 
פלורה  בסדרת  האחרון  הפרסום  לפי  ניתנו  המינים  של 
בהתאם  הם  העבריים  והשמות   ,)Danin, 2004( פלשתינה 
של   )2003  ,1999( ארץ-ישראל”  צמחי  “שמות  למילון 
הוגדרו  הגרים  מהמינים  חלק  העברית.  ללשון  האקדמיה 
 Chew, 1989;  1998 וחוב’,  )פאהן  נוספים  מקורות  לפי 
 Wunderlin, 1997; Faden, 2000; Orchard and Wilson,

.)2001; Wu et al., 2003

על  מתבסס  הנוכחי  המאמר  לעיל,  שתואר  לסקר  נוסף 
בנווה  החוקרים  של  עשבייה(  )כולל  המתועדות  התצפיות 

עין גדי ובאזור ים המלח בשנים 2008-1992. 

)Ein Gedi( איור 2: חלקות הסקר במטעי עין גדי

תוצאות ודיון

עושר המינים והרכב הצמחייה במטעי התמרים

ים  התוצאות של סקר הצמחייה במטעי התמרים של חבל 
המלח מוצגות במלואן בנספח 1. במטעי נווה עין גדי, שנכללו 
בסקר )איור 2(, נמצאו 168 מינים של צמחי בר. לעומת זאת, 
באזור  אחרים  אתרים  בארבעה  זהה  בשיטה  שנערך  בסקר 
ים המלח )איור 1(, בחלקות המטעים )איורים 6-3( ששטחן 
הכולל בכל אתר ואתר שווה בקירוב לשטחם של מטעי עין 
גדי, נמצאו מ-24 עד 40 מיני צמחים )איור 7(. על פי תוצאות 
הסקר, צמחיית מטעי התמרים בנווה עין גדי היא העשירה 
מגדלים  שבהם  המלח,  ים  בחבל  האתרים  כל  מבין  ביותר 
את דקל התמר: מספר המינים של צמחי הבר במטעים של 
עין גדי גבוה פי חמישה מן הממוצע של מדד זה במטעים 

 )191( )33.5(. מבין סך כל המינים  ים המלח  אחרים באזור 
מינים   25 רק   ,)1 )נספח  האתרים  בחמשת  בסקר  שתועדו 

)13.1%( לא נמצאו בעין גדי. 

בצפון  במטעים  הגדלים  הצמחים  מיני  של  הנמוך  מספרם 
ים המלח ובדרומו, בהשוואה למטעים בעין גדי, הם עובדה 
מצמחייה”  כ”נקיים  לשמור  שמשתדלים  בשטחים  צפויה 
הוא  בתוצאות  המפתיע  מהדקלאים(.  פה  בעל  )מידע 
שבחלקות המודברות מתקיימים עשרות מיני צמחים, אם כי 
צפיפות הצמחים בתחילת הקיץ נמוכה עד כדי כך, שבמבט 
גדי,  עין  למטעי  בהשוואה  האלה,  המטעים  נראים  הראשון 

כסטריליים לחלוטין. 

החבל  בצפון  התמרים  במטעי  הצמחייה  זאת  בכל  האם 
במטעים  לזו שקיימת  כלשהי  מבחינה  דומה  סדום  ובכיכר 
התמרים  מטעי  צמחיית  של  ההרכב  האם  גדי?  עין  של 
באתרים השונים תלוי בהרכב הצמחייה במרחב הגיאוגרפי 
כאלה  שאלות  על  לענות  לנסות  מנת  על  אותם?  הסובב 
ערכנו השוואה בין הרכב צמחיית המטעים באתרים השונים 

בשני היבטים: ביומורפולוגי וביוגיאוגרפי. 

היבט ביומורפולוגי: הרכב צורות החיים 

 Zohary, לפי  ביומורפולוגי  )מידע  החיים  צורות  הרכב 
פינברון-דותן   ;1966, 1972; Feinbrun-Dotan, 1978, 1986
הוצג  השונים  באתרים  המטעים  צמחיית  של   )1998 ודנין, 
1. בין צמחי הבר הגדלים בצל התמרים, בכל אחד  בטבלה 
המייצגים  מינים  נמצאו  המלח,  ים  באזור  המטעים  מאתרי 
את כל חמשת צורות החיים העיקריות: עשבים חד-שנתיים, 
מהנתונים  ועצים.  שיחים  בני-שיחים,  רב-שנתיים,  עשבים 
אתר  מהווים  אינם  גדי  עין  שמטעי  עולה  הביומורפולוגיים 
 .)8 )איור  החיים  צורות  רוב  של  היחסי  חלקם  לגבי  קצה 
מזה  גדול   )56.5%( גדי  בעין  החד-שנתיים  שיעור  לדוגמה: 
 .)66.7%( שבקליה  מזה  קטן  אך   ,)43.2%( סדום  שבכיכר 
לעומת זאת, שיעור העשבים הרב-שנתיים בעין גדי )23.2%( 
שבקליה  מזה  גדול  אך   ,)27.0%( סדום  שבכיכר  מזה  קטן 

          .)12.1%(

התפלגות המינים לפי צורות החיים בצמחיית מטעי התמרים 
סטטיסטית  מבחינה  שונה  נמצאה  לא  האתרים  בחמשת 
נערכו  נפרדים  מבחנים  שני   .)test of independence(
בטבלאות 2 על 5 לגבי החלק היחסי של עצים ושיחים ביחד 
)Raunkiaer’s phanerophytes: χ² = 1.3; df = 4; ns( והחלק 
 Raunkiaer’s therophytes:( היחסי של צמחים חד-שנתיים
χ² = 4.7; df = 4; ns(. כלומר, לא נמצא הבדל מובהק בהרכב 

הביומורפולוגי היחסי של הצמחייה באתרים השונים.

טבלה 1. הרכב צורות החיים בצמחיית מטעי התמרים באתרים 
השונים של חבל ים המלח

עין גדי נ. הכיכרמ. שלםקליהאלמוג

2522131695חד-שנתי 

5441039עשב רב-שנתי 

32325בן-שיח   

532312שיח      

222617עץ        

40332437168סה”כ
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חלקות הסקר   :5 איור   ;)Kalia( חלקות הסקר במטעי קליה   :4 איור   ;)Almog( חלקות הסקר במטעי אלמוג   :3 איור 
.)Neot Hakikar( איור 6: חלקות הסקר במטעי נאות הכיכר ;)Mitzpe Shalem( במטעי מצפה שלם
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איור 7: עושר המינים של צמחי הבר במטעי התמרים בחבל ים 
המלח וגודל שטחי המדגם באתרים השונים )בדונם(

באתרים  התמרים  מטעי  צמחיית  של  היחסי  ההרכב   :8 איור 
השונים של חבל ים המלח לפי צורות החיים

היבט ביוגיאוגרפי: מינים בעלי זיקה סודנית

ים  בבקע  הטבעית  הצמחייה  את  המייחדים  מאפיינים 
סודנו-דקניים  אלמנטים  הם  ביוגיאוגרפית,  מבחינה  המלח, 
 Zohary, 1966; Shmida( סודניים  או   )Eig, 1931/1932(
and Aronson, 1986( בקצה גבול תפוצתם הצפוני העולמי. 

צמחי  של  רשימה  מציגים   )131-127  :1983( ואור  שמידע 
 192 הכוללת  סודני   )chorotype( כורוטיפ  בעלי  הארץ 
שבצמחיית  מציינים  וארונסון  שמידע  זאת,  לעומת  מינים. 
חלקית,  לפחות  שמשתייכים,  צמחים  מיני   157 יש  הארץ 
לאזור הפיטוגיאוגרפי הסודני, כאשר מתוכם יש 116 מינים 
 .)Shmida and Aronson, 1986( שתפוצתם בעיקר סודנית
הגישה  לפי  נערכה  במחקרנו  הפיטוגיאוגרפית  ההשוואה 
הנרחבת של שמידע ואור )1983(. צמחים שתחום תפוצתם 
העולמי הוא בעיקר סודני או כולל את האזור הסודני )מידע 
ודנין,  פינברון-דותן   ;1983 ואור,  שמידע  לפי  ביוגיאוגרפי 
 Zohary, 1966, 1972; Feinbrun-Dotan, 1978, 1986; 1998
בעלי  מינים  להלן  נקראים   )Shmida and Aronson, 1986
בכל  התמרים,  במטעי  נמצאו  האלה  המינים  סודנית.  זיקה 
אחד מאתרי הסקר, אך מספרם משתנה מ-3 במטעי קליה 
המטעים  צמחיית  בהרכב  ושיעורם  גדי,  עין  במטעי  ל-53 
גדי  בעין   31.5% לבין  בקליה   9.1% בין  נע  השונים  באתרים 
)טבלה 2(. הרכב צמחיית מטעי התמרים בחמשת האתרים, 
מבחינת החלק היחסי של מינים בעלי זיקה סודנית, נמצא 

.)test of independence( שונה באופן מובהק

טבלה  2: מספר ושיעור של מינים בעלי זיקה סודנית בצמחיית 
מטעי התמרים בחבל ים המלח 

עין גדינ. הכיכרמ.שלםקליהאלמוג

%מס’%מס’ %מס’ %מס’%מס’

מינים 
עם זיקה 
סודנית 

717.5 39.1416.7718.95331.5

מיני 
צמחים 
אחרים

3382.53090.92083.33081.111568.5

40100331002410037100168100סה”כ 

          χ2 = 11.2; df = 4; p<0.05

מצאו   )Shmida and Aronson, 1986( וארונסון  שמידע 
סודנית  זיקה  בעלי  הנציגים  במספר  לירידה  ברורה  נטייה 
מכ-140  לצפון,  מדרום  המלח  ים  בקע  לאורך  בצמחייה 
הכינרת.  בסביבות  בודדים  למינים  ועד  אילת  באזור  מינים 
ניתן למצוא  )חצבה(  ים המלח  נתוניהם, מדרום לחבל  לפי 
מינים  כ-85  לעומת  סודנית  זיקה  בעלי  מינים  מ-95  יותר 
בעלי זיקה סודנית במרחב עין גדי וכ-40 מינים כאלה בצפון 
וארונסון  נתוני שמידע  בין  )יריחו(. השווינו  ים המלח  אזור 
ובין תוצאות מחקרנו בהיבט המגמות בלבד. באיור 9 מוצגת 
השוואה גראפית בין מספר המינים בעלי זיקה סודנית במטעי 
התמרים )באתרים הנבחרים( ובין מספר הנציגים בעלי זיקה 
)או  המטעים  את  הסובבים  המרחבים  בצמחיית  סודנית 
הקרובים אליהם(. על אף שאחד מאזורי המחקר של שמידע 
סקר  של  לאתר  קרוב  יחסי  באופן  רק  )חצבה(  וארונסון 
שפסיפס  ולמרות  הכיכר(,  )נאות  התמרים  מטעי  צמחיית 
הנופים ובתי הגידול בסביבות חצבה ובכיכר סדום הוא שונה, 
איור 9 משקף לדעתנו את הנטיות. ייצוג המינים בעלי זיקה 
שנמצא  כפי  השונים,  באתרים  המטעים  בצמחיית  סודנית 
במחקרנו, אינו תואם את המגמה העיקרית בצמחיית הבקע 
 Shmida and Aronson,( לפי מחקרם של שמידע וארונסון
1986(. כלומר, ההבדלים בין צמחיית מטעי התמרים באתרים 
זיקה  בעלי  אלמנטים  של  היחסי  החלק  מבחינת  השונים, 
סודנית, אינם מסתמנים רק כתלות בהרכב הצמחייה במרחב 
משקפים  שהם  להניח  ניתן  הקרוב.  או  הסובב  הגיאוגרפי 
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במידה זו או אחרת את ההבדלים בממשק החקלאי במטעים 
השונים ביחס לצמחיית הבר.

מטעי  בצמחיית  סודנית  זיקה  בעלי  המינים  מספר   :9 איור 
התמרים לעומת מספרם בצמחיית המרחב הקרוב

 Shmida and  ;1983 ואור,  )שמידע  ועמיתיו  שמידע  לפי 
או  בודד  גדלים באתר  רבים  סודניים  מינים   ,)Ellner, 1984
בתפוצה  המלח,  ים  בקע  לאורך  בלבד  מועטים  במקומות 
מידה  בקנה  מסתכלים  אם  לחלוטין,  כאקראית  הנראית 
בקנה  מסתכלים  שאם  מצביעים,  החוקרים  אולם  מפורט. 
הנדירים,  הסודניים  המינים  כלל  קיום  על  כוללני  מידה 
הגידול המתאימים(, אפשר  )בבתי  הגיאוגרפי  בכל המרחב 
להסביר את קיומם באמצעות מודל אקולוגי המביא בחשבון 
לדעת  כן,  על  יתר  הגידול.  בית  של  והנדירות  הקיטוע  את 
 ,)Shmida and Ellner, 1984 ;1983 ,החוקרים )שמידע ואור
במערכת מעין זו לא צפוי קיום של מינים רבים יחדיו, לא רק 
בגלל הקיטוע והמרחק בין בתי הגידול, אלא מעצם נדירותם 
של המינים – קרי קיום אוכלוסיות בעלות מספר פרטים קטן. 
שבבית  מתברר   ,2 בטבלה  שהוצגו  מחקרנו,  תוצאות  לאור 
גידול טבעי למחצה של מטעי התמרים בנווה עין גדי, בשטח 
שגודלו פחות ממאה דונם, מתקיימים ביחד יותר מחמישים 
מינים בעלי זיקה סודנית, ובהם מינים נדירים רבים מהנציגים 
עובדה  בהמשך(.  )ראה  הסודנית  הצמחייה  של  המובהקים 
גידול  כבית  לאפיון מטעי התמרים  זאת משמעותית מאוד 
לצמחי בר ולהדגשת המיוחדות והחשיבות של מטעי עין גדי 

)בממשקם החקלאי הנוכחי( מבחינת שמירת הטבע.

צמחיית מטעי התמרים מבחינת שימור המגוון הביולוגי

בישראל  הכחדה  בסכנת  צמחים  של  האדומה  הרשימה 
לאחר  גובשה   )2010 וחוב’,  שמידע   ;2007 ופולק,  )שמידע 
 Shmida et al., ;1999 ,’תהליך של טיעון מדעי )שמידע וחוב
Sapir et al., 2003 ;2002(. צמצום מספר המינים, על מנת 
להם  שנשקפת  המינים  את  המזהה  סבירה  רשימה  לבנות 

של  האחרון  בשלב  המטרות  כאחת  הוגדר  מרבית,  סכנה 
“אילו אימצנו  ופולק, 2007(.  עריכת הספר האדום )שמידע 
בספר זה את הקריטריונים של ארגון שמירת הטבע העולמי, 
היו  ישראל  של  הבר  צמחי   2388 מתוך  מ-866  פחות  לא 
נחשבים למינים בסיכון” – כתוב בהקדמה לספר האדום. אף 
על פי  שלגבי הרשימה של 543 מינים המאוימים בארץ נאמר 
)שמידע  וחוב’, 1999(: “האם באמת כל כך הרבה מיני צמחים 
עורכי  כן!”,  היא:  הברורה  תשובתנו  הכחדה?  בסכנת  הם 
הספר האדום והוועדה המקצועית המלווה העדיפו רשימה 
מצומצמת יותר של 413 מינים )שמידע וחוב’, 2010(. אין אנו 
חולקים על עמדתם של שמידע ופולק )2007(, שהאפשרות 
לשמור על הצמחים הכלולים ברשימה המצומצמת ולהגן על 
בית גידולם, היא סבירה ומעשית יותר. אולם עמדה זו אינה 
מהווה, לדעתנו, קו חותך לסינון המינים מבחינת חשיבותם 
במחקרנו  לנתח  לנכון  ראינו  לכן,  הביולוגי.  המגוון  לשימור 
את רשימות הצמחים מבחינת ערך המינים לשמירת הטבע, 
לא רק בהתייחסות לרשימת הספר האדום, אלא גם ביחס 
בארץ.  נדירים  בצמחים  שדנים  נוספים  מידע  למקורות 
השימור  מבחינת  המינים  לערך  המורחבת  הגישה  לדעתנו, 
מוצדקת במיוחד כאשר מדובר במגוון הביולוגי בקנה מידה 

מפורט - אזורי ומקומי. 

תרומת מטעי התמרים לשימור מגוון הצמחייה בארץ  

האדום  בספר  שנכללו  הצמחים  מרשימת  מינים  שמונה 
הלאומי נמצאו במטעי התמרים של נווה עין גדי )טבלה  3(.  
על מנת להבליט את תרומת המטעים של דקל התמר בעין 
בישראל,  הכחדה  בסכנת  צמחים  מיני  שמונה  לשימור  גדי 
הנווה  של  החשיבות  לגבי  ההערכה  את   3 בטבלה  הוספנו 
כל  עבור  מהווה  גדי  עין  שנווה  מתברר  בארץ.  לשימורם 
לקיומם  ביותר  החשובים  האתרים  אחד  המינים  שמונה 

בארץ, ולחלקם – הבלעדי. 

במטעי  שנמצאו  בישראל1  הכחדה  בסכנת  צמחים   :3 טבלה 
התמרים בנווה עין גדי וחשיבות הנווה לשימורם בארץ

חשיבות נווה עין גדי 
לקיום המין בארץ2  Scientific name שם עברי

אחד מכ-10 אתרים או 
פחות Boerhavia repens בורהביה זוחלת

אתר בלעדי  Convolvulus pilosellifolius חבלבל מדברי

אחד מכ-10 אתרים או 
פחות  Corchorus trilocularis מלוכיה 

משולשת

אתר בלעדי לשימור 
המין כאוכלוסייה  Cordia sinensis גופנן המדבר 

אחד משני אתרים  
)אתר השבה(   Grewia villosa גרויה שעירה

אחד משני אתרים  Indigofera articulata ניל מכסיף

אתר בלעדי לשימור 
המין כאוכלוסייה  Moringa peregrina מורינגה 

רותמית

אחד משני אתרים  Pulicaria inuloides פרעושית 
טיונית

1 לפי שמידע ופולק, 2007; שמידע וחוב’, 2010. 

2 הערכת המחברים עפ”י מידע מהספרות )שמידע וחוב’, 1999( ומידע 

אישי. 

בשנים  גדי  עין  נווה  במטעי  הצמחייה  סקר  של  תוצאות 
2008-2007 ונתונים מתועדים נוספים משנים שקדמו לסקר 
מאפשרים לעדכן את המעמד של שלושה מינים שבסכנת 
הכחדה בארץ: חבלבל מדברי, ניל מכסיף ופרעושית טיונית. 
דוגמאות של שלושת המינים האלה מהאיסוף שלנו הופקדו 
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בשנת 2009 בעשבייה הלאומית.

חבלבל מדברי הוכרז כצמח נכחד בישראל )שמידע ופולק, 
2007( בהתאם לכללים שנקבעו על ידי הוועדה המקצועית 
של הספר האדום. הוועדה החליטה כי צמח יוכרז כ”נכחד” אם 
אין שום עדויות על הימצאותו בארץ לפחות במשך שלושים 
השנים האחרונות )שמידע ופולק, 2007: 31(. חבלבל מדברי 
עמד בהגדרה זאת עד שמצאנו את הצמח במטעי התמרים 
בין נחל דוד לנחל ערוגות ב-29 במרץ 2008 )בלכר ובלכר, 
2010(. בנווה עין גדי המין לא תועד ב-66 השנים הקודמות. 
הגילוי שלנו מהווה יסוד לשינוי מעמד המין בארץ מ”נכחד” 

ל”נמצא בסכנת הכחדה”. 

ניל  אחרי  בחיפושים  הצלחה  חוסר  של  רבות  שנים  לאחר 
נתגלה  הצמח   ,)1999a וחוב’,  )פרגמן  ובירדן  בארץ  מכסיף 
בנווה עין גדי ב-25 במאי 1994 )בלכר, 1995; בלכר ובלכר, 
אי-דיוקים שנפלו בפרסומים אחדים בעקבות  2001(. עקב 
מציאתנו, נדגיש כאן שהשיח הבודד הראשון נמצא בחלקת 
תמרים קטנה. כלומר, לא בשמורה או בתחום של בית ספר 
שדה, כפי שכתבו מלמד וכסליו )2005(, ולא בקרבת מעיין עין 
גדי, כפי שצוין אצל פרגמן וחוב’ )1999a(. הפרטים הנוספים 
של הצמח, שאותרו בנווה עין גדי לאחר 1994, נמצאו אף הם 
בחלקות התמרים, ושיח אחד בלבד נמצא מחוץ למטעים, אך 
בשטח מושקה גם כן. לפני כעשור ניל מכסיף תועד במטעי 
העשבייה   ,30.10.99 גולן,  )עוז  הכיכר  נאות  של  התמרים 
במטעי  שסקרנו  בחלקות  אותר  לא  המין  אך  הלאומית(, 
יש עדויות ארכיאולוגיות )מלמד  נאות הכיכר בשנת 2007. 
וכסליו, 2005( והסטוריות )ברסלבסקי, 1950( על גידולי ניל 
ים המלח להפקת צבע אינדיגו, מהתקופה הרומית- בחבל 
ביזנטית ועד לשנות ה-20 של המאה הקודמת. לדעתנו, ניל 
מכסיף הוא מרכיב אתנו-בוטני בצמחיית אזור ים המלח ויש 
לשמור עליו בתור שריד של תרבות עתיקת יומין, מסורתית 

ומקומית, להבדיל מפליטי התרבות המודרנית הגלובלית. 

לראשונה  הלאומית(  )העשבייה  נאספה  טיונית  פרעושית 
בארץ ב-4 באפריל 1974 בנווה עין גדי ע”י רוחמה ברלינר וגם 
זוהתה על ידה. אולם, בוטנאי מחו”ל )F. Axelrod( שביקר 
בעשבייה בירושלים בשנת 1989, מצא שהגדרת ברלינר אינה 
 Danin( נכונה וזיהה את הצמח כמין אחר. בספרות אף דווח
)גיליונות העשבייה( שעליהן  and Lack, 2000( שהדגימות 
טיונית  לפרעושית  בהקשר  פלשתינה  פלורה  מבוססת 
פרעושית  של  דגימות  הן   )Feinbrun-Dotan, 1978: 318(
בתחומי  המין  לנוכחות  תיעוד  שאין  נקבע  וכך  ערבית, 
ישראל. בשל חילוקי הדעות לגבי הגדרת המין, דגימות של 
פרעושית טיונית ממטעי התמרים של נווה עין גדי )שנאספו 
דנין  אבינועם  פרופ’  בהמלצת  נשלחו  ידינו(  על  והוגדרו 
התיכון.  הים  באזור  המורכבים  למשפחת  מומחה  לבדיקת 
לפי האישור של Berlin( Dr. Norbert Kilian( מ-19.06.08 
הוחזר  וכך   .Pulicaria inuloides (Poir.) DC אכן  הוא  הצמח 
המין באופן עובדתי מדעי לרשימת צמחי הארץ. במגדרים 
לצמחי ארץ-ישראל )זהרי, 1976; פינברון-דותן ודנין, 1998( 
איורים  אין   )Feinbrun-Dotan, 1978( פלשתינה  ובפלורה 
לפרעושית טיונית והציורים שהוכנו למאמר הנוכחי מציגים 
לראשונה את המין מהארץ )איור 10( ומבליטים את סימני 

הזיהוי שלו )איור 11(.

לגבי מין נוסף שמופיע בטבלה 3, גרויה שעירה, ראוי לציין 
גידול  בבית  התחדשותו  של  הראשון  בתיעוד  שמדובר 
עין  בנווה  שנטעו  מהפרטים  ניכר  ובמרחק  למחצה  טבעי 
שליד  בארץ  היחידה  הטבעית  מהאוכלוסיה  )מקורם  גדי 
מצפה שלם שכיום שרדו ממנה פרטים בודדים(. בעבר מנו 

למרחק”  הפצה  מנגנון  כל  “חסרי  הצמחים  בין  הגרויה  את 
של  הפרי  את  תצפיותינו,  לפי   .)18  :1983 ואור,  )שמידע 
 )Blecher, 2004( הגרויה אוכלים בנווה עין גדי טריסטרמיות

ובולבולים והם שמפיצים אותה למרחק. 

בטבלה 4 מופיעים מיני צמחים של מטעי התמרים בעין גדי 
אשר צוינו כנדירים בארץ, בשני פרסומים מקצועיים לפחות, 
בשני העשורים האחרונים )ראה הפניות בתחתית הטבלה(. 
כמחצית מהמינים האלה – אבוטילון קהה, סלוודורה פרסית, 
– סווגו כנדירים מאוד בהצעת  סולנום החדק וקוטב מכונף 
מדובר  היה  כאשר  ישראל,  צמחי  של  האדומה  הרשימה 
נכנסו  לא  הם  אך   .)Shmida et al., 2002( מינים  ב-543 
 )Sapir et al., 2003( לרשימה מצומצמת יותר של 370 מינים
ולא נכללו בספר האדום. כפי שהצביעו שמידע ופולק )2007: 
’אכזרית’  ביסודה  היא  מתמטית  קריטריונים  “מערכת   :)15

ובלתי מתחשבת”. 

 .)Pulicaria inuloides (Poir.) DC.( טיונית  פרעושית   :10 איור 
ציור: אירנה בלכר © 2008. 

שתועדו  ו-4,   3 בטבלאות  המופיעים  המינים  ל-17  נוסף 
במטעי עין גדי אשר בתחום הסקר ההשוואתי של הצמחייה 
)איור 2(, מצאנו במטעים החדשים באזור עין גדי )דרומית 
מצוי  תלת-מלען  ההשוואתי(  בסקר  נכללו  לא  לקיבוץ, 
בארץ  מאוד  נדיר  צמח  שהוא   ,)Aristida adscensionis L.(

 .)Shmida et al., 2002 לפי(

או  סודניים  מינים  הם   4 בטבלה  שנכללו  הצמחים  רוב 
סודניים-טרופיים. קבוצה פיטוגיאוגרפית זו מיוצגת בהצעת 
בצמחיית  לשיעורה  מעבר  ישראל  של  האדומה  הרשימה 
הארץ באופן מובהק )Sapir et al., 2003(, וזאת סיבה נוספת 
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לערכם הגבוה של המינים הסודניים הנדירים בישראל ושל 
על  הארצית.  ברמה  הביולוגי  המגוון  לשימור  גידולם  בתי 
מנת להמחיש את החשיבות של מטעי התמרים כבית גידול 
לצמחים נדירים בארץ )סודניים ואחרים(, הוספנו בטבלה 4 
את ציוננו לשכיחות המינים בקנה מידה של גלילת ים המלח. 
להערכתנו, רק מין אחד מתוך הרשימה לא עומד בהגדרה 
של מין נדיר ברמה האזורית – אזוביון שעיר. שאר המינים, 
)נאסף  שברשותנו  המלח  ים  חבל  צמחי  על  המידע  לפי 
במשך כ-18 שנים(, נמצאים באתרים בודדים )נדירים מאוד( 
מהמינים  חלק  לגבי  )נדירים(.  נמוכה  בתדירות  פזורים  או 
אשר   ,)Danin, 2004( דנין  של  בנתונים  מחוזקת  הערכתנו 
קהה,  אבוטילון  של  המלח  ים  באזור  נמוכה  תדירות  מציין 

ערבז דק-פרחים וסנה מדברי.

 Pulicaria inuloides) זיהוי של פרעושית טיונית  סימני  איור 11: 
DC (.Poir)): זרעון )למעלה, בהגדלה פי 20( ושפת העלה עם 
שערות שבבסיסן גבשוש )למטה, בהגדלה פי 40(. ציור: אירנה 

בלכר © 2008. 

לפי תוצאות הסקר, מסתמנות לא רק תכונות יוצאות דופן 
של צמחיית מטעי עין גדי, אלא יש גם אותות מסוימים לגבי 
הפוטנציאל של מטעי התמרים באתרים אחרים של האזור 
בתור בית גידול לצמחי בר ומקלט לשימור המגוון הביולוגי. 
המלח  ים  חבל  של  התמרים  במטעי  התגלו  שלנו  בסקר 
צמחים מהרשימה האדומה או צמחים שהם נדירים בישראל 
)טבלה   ואלמוג  הכיכר  נאות   – גדי  לעין  נוסף  בשני אתרים, 
5(. וזאת, על אף הגישה החקלאית הרווחת באתרים האלה 
לטובת החזקת השטח של מטעי התמרים כנקי מצמחי הבר.

טבלה  4: צמחים נדירים בישראל1 שנמצאו במטעי התמרים 
בנווה עין גדי ושכיחותם באזור ים המלח

שכיחות באזור2  Scientific name שם עברי

נדיר מאוד  Abutilon hirtum אבוטילון קהה

נדיר מאוד  Balanites aegyptiaca זקום מצרי

נדיר מאוד  Centaurium tenuiflorum ערבז דק-פרחים 

נדיר  Convolvulus auricomus חבלבל מגובב

תדיר בערוצי מדבר  Lavandula pubescens אזוביון שעיר

נדיר מאוד  Salvadora persica סלוודורה פרסית

נדיר מאוד  Senna italica סנה מדברי

נדיר מאוד  Solanum incanum סולנום החדק

נדיר  Tribulus pentandrus קוטב מכונף

1 לפי בר שי וחוב’, 1987; ברלינר, 1988; כהן ושמידע, 1989; פינברון-

  Shmida ;1999b ,’דותן ודנין, 1998; שמידע  וחוב’, 1999; פרגמן וחוב
.et al., 2002; Sapir et al., 2003

2 הערכת המחברים לפי מידע אישי )פירוש ההגדרות להלן בטקסט(. 

טבלה  5: צמחים בסכנת הכחדה או נדירים בישראל שנמצאו 
במטעי התמרים של אלמוג ונאות הכיכר 

אתר מעמד המין 
בארץ Scientific name שם עברי

נ. הכיכר בסכנת הכחדה1  Aeluropus littoralis כף-חתול שרועה

נ. הכיכר נדיר2  Launaea capitata לונאה מגובבת

אלמוג  נדיר2
 Sphenopus
 divaricatus יתדן מפושק 

נ. הכיכר  בסכנת הכחדה1  Suaeda monoica אוכם חד-ביתי 

1 שמידע ופולק, 2007. 

 .1999b ,’2 בר שי וחוב’, 1987; פרגמן וחוב

תרומת המטעים לשימור מגוון צמחי הבר ברמה המקומית 

המקומית  ברמה  הביולוגי  המגוון  של  המעשי  השימור  את 
בקנה  כחשובים  נראים  אשר  למינים  רק  להגביל  ניתן  לא 
מידה ארצי או אפילו בקנה מידה אזורי. על מנת להציג היבט 
ומהמינים  הכחדה  בסכנת  מהצמחים  הדיון  את  נרחיב  זה, 
התמרים.  במטעי  שתועדה  הצמחייה  לכלל  בארץ  הנדירים 
נוספים שבעבורם  רוכז המידע על שבעה מינים   6 בטבלה 
מטעי התמרים בנווה עין גדי הם בית גידול חשוב – עיקרי, 
ראה  הקטגוריות  לשלושת  )פירוש  בלעדי  או  יחידי  כמעט 
בהמשך(. חמשת המינים הראשונים בטבלה הם מינים בעלי 
זיקה סודנית, ובהם צמחים בעלי תפקידים אקולוגיים בולטים 
בנווה. לדוגמה, פתילת-המדבר הגדולה מהווה פונדקאי או 
מהווה  הטבעות  זקנונית  מסוימים;  לחרקים  תזונתי  מקור 
שני  אישי(.  מידע  ובלכר,  )בלכר  ליעלים  קיצי  מזון  מקור 
המינים האחרונים בטבלה 6 – בוצין מפורץ וורבנה רפואית 
נהוגה  – מסתמנים כמינים אופייניים לנאות המדבר שבהם 
של  התמרים  במטעי  גם  נמצאים  והם  מסורתית,  חקלאות 
 Abd-El-Ghani,( נווה המדבר הקלאסי של מצרים – Siwa

.)1994

כאן המקום להתייחס גם למינים שלא נמצאו בסקר בשנים 
כצמחי  ובתצפיותנו,  בעשבייתנו  תועדו  אך   ,2008-2007
חלקות התמרים בנווה עין גדי, בשנים שקדמו לסקר )טבלה  

 .)7

ידינו במטעי התמרים של עין  לעוסית מטפסת תועדה על 
גדי, בנקודות בודדות בלבד, לראשונה בשנת 1992. בשורה 
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 ;1999b וחוב',  פרגמן   ;1999 וחוב',  )שמידע  פרסומים  של 
Shmida et al., 2002; Sapir et al., 2003( היא מופיעה כמין 
נדיר מאוד בישראל המומלץ להגנה בארץ ולרשימה האדומה. 
 Sapir et al.,( 'אולם, בנספח הערות למאמר של ספיר וחוב
נכללה ברשימת  ולא  2003( סומנה הלעוסית כמין אפיזודי 
הספר האדום )שמידע וחוב’, 2010(. בפרסומים אחרים )הלר 
מטפסת  לעוסית   )Dafni and Heller, 1990  ;1983 ודפני, 
פלורה  סדרת  של  האחרון  בכרך  אך  בארץ,  גר  כמין  צוינה 
פלשתינה )Danin, 2004( ובסיכום נוסף )דנין, 2005( היא לא 
נכללה בקטגוריה זו. פורסם )Lev, 2002( על שימוש שנעשה 
בה בארץ, בתור צמח מרפא, עוד בימי הביניים. טריסטראם 
)Tristram, 1884( מצא אותה כצמח בר בסביבות ים המלח 
בשנות ה-60 של המאה ה-19. לדעתנו, מעמדה של לעוסית 
לתשומת  ראוי  המין  מקרה  בכל  אך  בירור,  דורש  מטפסת 
לב מבחינת שימור המגוון הביולוגי, לפחות כאלמנט אתנו-

בוטני השייך לתרבויות העבר בארץ.

טבלה 6: צמחים שבעוברם מטעי נווה עין גדי מהווים בית גידול  
)ב”ג( חשוב לשימור מגוון המינים ברמה המקומית 

חשיבות מטעי 
התמרים לקיום 

המין בעין גדי1
Scientific name שם עברי

ב”ג עיקרי  Aerva javanica לובד המדבר 

ב”ג עיקרי  Calotropis procera פתילת-המדבר 
הגדולה 

ב”ג עיקרי   Commicarpus plumbagineus בלוטנית אפריקנית

ב”ג עיקרי  Dichanthium annulatum זקנונית הטבעות 

ב”ג עיקרי   Pennisetum orientale זיף-נוצה מחוספס

ב”ג יחידי כמעט  Verbascum sinuatum בוצין מפורץ

ב”ג בלעדי  Verbena officinalis ורבנה רפואית

1 בלכר ובלכר, מידע אישי )פירוש ההגדרות להלן בטקסט(.

גדי  עין  נווה  של  התמרים  במטעי  שתועדו  צמחים   :7 טבלה 
בעבר1 ולא נמצאו בסקר 2008-2007

תצפית 
אחרונה

חשיבות מטעי התמרים 
לקיום המין בעין גדי Scientific name שם עברי

2001 בית גידול בלעדי Mentha 
longifolia L.

נענה 
משובלת

1994 בית גידול בלעדי Momordica 
balsamina L.

לעוסית 
מטפסת

1 בלכר ובלכר, מידע אישי.

נענה משובלת היא המין הנפוץ ביותר של סוג נענה בארץ 
תדירותו  המלח  ים  בחבל  אך   ,)1998 ודנין,  )פינברון-דותן 
הצמח  את  אספנו  גדי  עין  במטעי   .)Danin, 2004( נמוכה 
ראוי  בלבד.  אחת  תמרים  בחלקת   ,1992 בשנת  לראשונה 
התמרים  מטעי  לצמחיית  אופיינית  משובלת  שנענה  לציין, 

 .)Abd-El-Ghani, 1998; El-Halawany, 2001( במצרים

גידול  בית  המטעים  היוו  האחרונים  המינים  שלשני  מאחר 
בלעדי בעין גדי, יש משמעות עקרונית להיעלמותם ממטעי 
בנווה.  הבר  צמחי  של  מינים  שני  הכחדת   – והיא  התמרים 

מבחינתנו, שני המינים הללו הם מועמדים להשבה.

קנה מידה מקומי ושימור המגוון ברמה הארצית

בכדי לדרג ולמיין את צמחי הארץ למטרות שמירת הטבע 
חשוב לקחת בחשבון לא רק את הנדירות של הצמח, אלא 

והפגיעות או ההיעלמות של  בעיקר את מידת האיום עליו 
בית גידולו )Shmida et al., 2002; Sapir et al., 2003; שמידע 
ופולק, 2007(. מנקודת מבט זו הצגנו בטבלה 8 את הערכת 
בית  בתור  גדי,  עין  בנווה  התמרים  מטעי  של  החשיבות 
גידול עבור 11 מיני צמחים שהם בסכנת הכחדה או נדירים 
בישראל. לשלושה מהם, מטעי התמרים מהווים בית גידול 
של  המוחלט  הרוב  או  אוכלוסייתם  )מרבית  בנווה  עיקרי 
פרטיהם נמצאים במטעים(, לשישה מינים נוספים, המטעים 
ניתן  בלבד  בודדים  )פרטים  כמעט  היחידי  הגידול  בית  הם 
למצוא מחוץ למטעי התמרים(, ולשני מינים אחרים לא קיים 
ולו  נצָפה  לא  כלומר:  גדי,  עין  בנווה  חלופי  גידול  בית  כלל 

פרט אחד שלהם מחוץ לחלקות התמרים. 

תוספת חשובה נדרשת לטבלה 8. מלבד הצמחים שמופעים 
או  גם עצים סודניים ממינים שהם בסכנת הכחדה  יש  בה, 
טבלה  רותמית,  ומורינגה  המדבר  )גופנן  בישראל  נדירים 
אלה  עצים   .)4 טבלה  פרסית,  וסלוודורה  מצרי  זקום   ;3
קשורים בנווה עין גדי, במידה זו או אחרת, למטעי התמרים 
ולשוליהם. העצים לא נכללו בטבלה 8 כי כלפיהם מתבקשת 
גישה שונה מזו שלצמחים רב-שנתיים אחרים. קיום עצי בר 
מבחינה  בעייתי  הוא  במטעים  גדולות  כאוכלוסיות  בוגרים 
במטעי  המתחדשים  העצים  פרטי  לרוב  לכן,  חקלאית. 
לעומת  חקלאי,  בשטח  לבגרות  להגיע  סיכוי  אין  התמרים 
במטעי  שמתקיימים  הרב-שנתיים  והעשבים  השיחים 
התמרים כאוכלוסיות בעלות ערך מלא. הסיכוי להתפתחות 
המטעים,  בשולי  שמתחדשים  העצים  לפרטי  בעיקר  קיים 
לחקלאות.  מטרד  מהווים  אינם  הם  זה  שבתחום  מכיוון 
לקיום  פוטנציאל  יש  התמרים  מטעי  של  השוליים  בתחום 
עצים בוגרים. להערכתנו, לגבי המין הנדיר ביותר בין ארבעת 
מיני העצים שצוינו לעיל – גופנן המדבר – ניתן לציין ששולי 
גדי.  עין  בנווה  עיקרי  גידול  בית  עבורו  מהווים  המטעים 
דהיינו, תחום החיץ של מטעי התמרים בעין גדי הוא התחום 
שגופנן  מכיוון  בארץ,  המין  של  עתידו  להבטחת  העיקרי 

המדבר, כאוכלוסייה, מתקיים בישראל רק בנווה עין גדי. 

לסיכום הדיון בהיבטים השונים של חשיבות מטעי התמרים 
לשימור מגוון צמחיית הבר נדגיש את רגישות המצב: שינוי 
גדי  עין  קיבוץ  של  התמרים  במטעי  הבר  לצמחי  היחס 
ים  בחופי  אחרים  במטעים  המקובלת  לתפיסה  והתאמתו 
המלח, עלול לגרום לפגיעה קשה בשימור מגוון הצמחייה, לא 
רק ברמה המקומית של נווה עין גדי וברמת חבל ים המלח, 
אוכלוסיות  להכחדת  או  מינים  להכחדת  להביא  אף  אלא 
ברמה הארצית. הכוונה היא למינים שנכללו בספר האדום, 
דוגמת חבלבל מדברי, ניל מכסיף ופרעושית טיונית, אך גם 
 Shmida et al., למינים שנדחקו מהרשימה האדומה )ראה 
2002 בהשוואה ל-Sapir et al., 2003(, כגון: אבוטילון קהה. 

הצמחים הגרים: 
האם מטעי התמרים הם מקור הבעיה? 

צמחים גרים בחבל ים המלח זאת תופעה מתרחבת )בלכר 
השלכות  לה  ויש   )2006 דנין,   ;2005 בלכר   ;2005 ובלכר, 
לבעיה  בהקשר  ביולוגיות.  פלישות  של  בהיבט  סביבתיות 
מטעי  האם  בלבד:  אחת  לשאלה  כאן  נתייחס  זו  אקולוגית 

התמרים מהווים מקור להתפשטות צמחים זרים? 

במטעי נווה עין גדי, שנכללו בסקר השוואתי של הצמחייה, 
נמצאו לפחות 18 מיני צמחים גרים )שני סוגי עצים ממוצא 
לא   – לרוב  צעירים  פרטים  וינבוט,  ושינגטוניה   – אמריקני 
אותם  חילקנו  מין(.  של  לרמה  עד  הנוכחי  במחקר  הוגדרו 
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באופן  לארץ  הוכנסו  או  שהגיעו  צמחים  קבוצות:  לשתי 
 ,)9 )טבלה  האדם  מצד  תחילה  כוונה  ללא  כלומר:  אקראי, 

וצמחים שהובאו לארץ למטרה כלשהי )טבלה 10(.

טבלה 9: מינים גרים בצמחיית מטעי התמרים של נווה עין גדי 
שהגיעו או הוכנסו לארץ באקראי

שנת תיעוד המין 
כגר בארץ Scientific name שם עברי

21902  Amaranthus blitum ירבוז מבריק
11917  Bassia indica קוכיה הודית
11896  Conyza bonariensis קייצת מסולסלת
11948  Euphorbia prostrata חלבלוב פושט
11940  Euphorbia serpens חלבלוב זוחל
11906  Oxalis corniculata חמציץ קטן
11922  Sorghum virgatum דורה רותמית

 .Dafni and Heller, 1990 ;1983 ,1 הלר ודפני

2 דנין, http://flora.huji.ac.il ,2006, נצפה: 31 ביולי 2010.

לפי נתוני טבלה 9, ניתן לראות שלא נמצא ולו מין גר אחד 
אשר מעורר חשד שהוכנס לנווה עין גדי באקראי, דווקא בעת 
הקמת מטעי התמרים במקום. המטע הראשון ניטע בעין גדי 
בשנת 1954 )אלמוג ואשל, 1957(, כאשר כל העשבים הגרים 
שמופיעים בטבלה 9 כבר תועדו בארץ. ולכן, כל אחד מהם 
היה יכול להגיע לנווה או לפני נטיעת המטעים או בדרכים 
אחרות, למשל: בעציצים של צמחי גן או עם מוצרי מזון, על 
גלגלי רכב או בתרמילי מטיילים. התמונה שהתבררה אינה 
מובנת מאליה, ולגבי קבוצות אורגניזמים מסוימים גם אינה 
תקפה. כך למשל, נמצאו במטעי התמרים של עין גדי שני 
קרוב  למטעים,  שהוכנסו  )אמריקאים(  זרים  שבלולים  מיני 

.)Mienis, 1977( לוודאי, עם שתילי הדקלים

באופן  הובאו   10 בטבלה  שריכזנו  מהצמחים  מ-90%  יותר 
מכוון לא רק לישראל, אלא במיוחד לנווה עין גדי. מין אחד 
בלבד מרשימה זו, מלוח ספוגי, לא הוכנס לעין גדי ישירות 
לחקר  המכון  ידי  על  מרעה  כצמח  הובא  אלא  האדם,  בידי 

הנגב )באר שבע( בשנות ה-60, ומשם התפשט )הלר ודפני, 
וסביבות  הערבה  עד  והלאה,  לערד  דרכים  צדי  דרך   )1983
הוכנס  רודס(,  )עשב  המרעה  עשבת  אחר,  מין  המלח.  ים 
פלש  ומהשדות   ,)1983 ודפני,  )הלר  מרעה  כצמח  לישראל 
בעיקר לצדי דרכים )נאסף לראשונה כצמח גר בארץ בשנת 
1939(. בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20 גידלו את הצמח 
ליעלים  חלופי  כמרעה  מיוחדת,  בחלקה  גדי,  עין  בשמורת 
)Hakham and Ritte, 1993(. שאר המינים בטבלה 10 הם 
לנטנה  ושיח  שברשימה  העצים  כל  בפרט  רובם,  נוי.  צמחי 
גם  אלא  למטעי התמרים,  רק  לא  מהגינות  פלשו  ססגונית, 
)בלכר  יהודה  ומדבר  המלח  ים  באזור  טבעיים  גידול  לבתי 
 Blecher,( החיים  בעלי  באמצעות  בהפצה   )2005 ובלכר, 
תועדו  בנגלי  ופיקוס  השדרות  פיקוס   .)2005 בלכר,   ;2004
 ;1994a ,על ידינו בשמורת עין גדי לפני שנים מספר )בלכר
בטבלה  בארץ.  חדשים  גרים  כצמחים   )1998 ובלכר,  בלכר 
פיקוס השדרות שנפלה  תוקנה טעות בשם המדעי של   10
בדיווחים שלנו )Blecher, 2004; בלכר ובלכר, 2005; בלכר, 
2005(. השם נקבע אז לפי המגדיר לצמחי התרבות בישראל 
וחוב’, 1998(, אך התברר ש-.Ficus benjamina L הוא  )פאהן 
לא השם המדעי הנרדף לפיקוס השדרות, כפי שצוין במגדיר, 
 Chew, 1989; Wunderlin, 1997;( אחר  מין  של  שם  אלא 

 .)Wu et al., 2003

למטעים  הנוי שחדרו  מינים מצמחי  שני  ההפצה של  דרכי 
וחלבלוב   )Commelina erecta L.( קומלינה   – גדי  עין  בנווה 
דנין  עדיין.  התבררו  לא   –  )Euphorbia cyathophora Murr.(
מיישובי  באחד  נוי  כצמח  “גודל  שהחלבלוב  הניח   )2004(
בקעת ים המלח”. ואכן נכון הדבר. בשמורת עין גדי רשומות 
מהגינות  הצמח  חדירת  על  שנה  כ-20  מלפני  עוד  עדויות 
של הקיבוץ לבתי גידול מושקים בתחום השמורה. אך לפי 
ולהקים  להתפשט  הצליח  לא  הזר  החלבלוב  שלנו,  נתונים 
בעוד  אישי(,  מידע  ובלכר,  )בלכר  גדולה  אוכלוסייה  בנווה 
)שגם  התמרים  במטעי  הקומלינה  של  ענפה  שאוכלוסייה 
מקורה בגינות הנוי( זאת תופעה שהתפתחה בעשור האחרון. 
את הקומלינה הגדרנו לפי המפתח של פלורה צפון אמריקה 
)איור 12(  וזהו התיעוד הראשון של הצמח   )Faden, 2000(

בתור מין גר בארץ שהקים אוכלוסייה בשטח חקלאי. 

טבלה 8: צמחים בסכנת הכחדה או נדירים בארץ שבעבורם מטעי התמרים הם בית גידול חשוב בנווה עין גדי

חשיבות מטעי התמרים 
לקיום המין בנווה עין גדי3 מעמד בארץ   Scientific name שם עברי

בית גידול יחידי כמעט  נדיר מאוד2  Abutilon hirtum אבוטילון קהה

בית גידול יחידי כמעט  בסכנת הכחדה1  Boerhavia repens בורהביה זוחלת

בית גידול עיקרי נדיר2   Convolvulus auricomus חבלבל מגובב

בית גידול בלעדי נכחד1 ]נמצא מחדש[4 Convolvulus pilosellifolius חבלבל מדברי 

בית גידול בלעדי  בסכנת הכחדה1  Corchorus trilocularis מלוכיה משולשת        

בית גידול יחידי כמעט  בסכנת הכחדה1  Grewia villosa גרויה שעירה               

בית גידול יחידי כמעט   בסכנת הכחדה1  Indigofera articulata ניל מכסיף

בית גידול עיקרי  בסכנת הכחדה1  Pulicaria inuloides פרעושית טיונית

בית גידול יחידי כמעט  נדיר2  Senna italica סנה מדברי

בית גידול יחידי כמעט  נדיר מאוד2  Solanum incanum סולנום החדק

בית גידול עיקרי נדיר מאוד2  Tribulus pentandrus קוטב מכונף

1 לפי שמידע ופולק, 2007; שמידע וחוב’, 2010; 2 לפי בר שי וחוב’, 1987; ברלינר, 1988; כהן ושמידע, 1989; פינברון-דותן ודנין, 1998; שמידע  

וחוב’, 1999; פרגמן וחוב’, Shmida et al., 2002; Sapir et al., 2003 ;1999b; 3 בלכר, 2004; בלכר ובלכר, מידע אישי; 4 בלכר ובלכר, 2010
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איור 12: קומלינה ).Commelina erecta L(. ציור: אירנה בלכר © 
.2008

מספרם של המינים הגרים במטעים של עין גדי )18 לפחות( 
באתרים  שמצאנו  המינים  מספר  מבין  ביותר  הגבוה  הוא 
המינים  של  חלקם  אך  הצמחייה.  השוואת  במעגל  שכללנו 
הזרים במטעי עין גדי )10.7%( הוא נמוך יחסית )טבלה 11(. 

נקל לראות, שללא תשעת צמחי הנוי )ראה טבלה 10(, מספר 
המינים הגרים במטעי עין גדי יכול לרדת מ-18 ל-9, וחלקם 
היחסי – ל-5.4% בלבד. חשוב לציין, שיש שלושה מינים גרים 
נוספים במטעי כיכר סדום לעומת אתרים בצפון ים המלח 
)טבלה 11(, ואלה הם שלושה עצים אקזוטיים )ראה בנספח 

1( שפלשו מגינות הנוי. התמונה משקפת את קרבת מטעי 
נאות הכיכר ליישובים עם גינות )איור 6(, שמהווים מקור של 

צמחים גרים, כמו בנווה עין גדי.          

באתרים  התמרים  במטעי  הגרים  המינים  מספר   :11 טבלה 
השונים וחלקם היחסי בצמחיית האתר

עין גדי נ. הכיכרמ. שלםקליהאלמוג

444718מס’ מינים גרים

10.012.116.718.910.7אחוז מינים גרים 

  

ניתן להסיק מהנתונים שהצגנו כי מטעי התמרים בחבל ים 
ביולוגיות.  פלישות  של  לבעיה  מקור  מהווים  אינם  המלח 
שהובאו  זרים  מינים  חודרים  למטעים  הנכון.  הוא  ההפך 
ססגונית,  לנטנה  כגון:  שבהם,  האלימים  נוי.  כצמחי  לאזור 
מתפשטים באופן בולט במטעים של נווה עין גדי. הבעייתיות 
של מינים אקזוטיים פולשניים שנשתלו בגינות הנוי )בפרט 
בנווה עין גדי ובאזור ים המלח בכלל(, אותרה על ידינו לפני 
המלצות  גובשו  זאת  בעקבות   .)1994a )בלכר,  רבות  שנים 
)בלכר, 1994b; 1995; בלכר ובלכר, 1998( ומתבצעת פעילות 

מחקרית, חינוכית ומעשית )בלכר ובלכר, 2001; 2005(. 

סיכום

 Global Strategy,( צמחים  לשימור  גלובלית  אסטרטגיה 
שעליה  הביולוגי,  המגוון  מאמנת  כחלק  שגובשה   ,)2002
העיקריים  היעדים  אחד  בתור  הגדירה  ישראל,  גם  חתומה 
)יעד מס’ 6( ניהול של כ-30% לפחות מן השטחים המעובדים, 
מטעי  הבר.  צמחי  מגוון  של  השימור  למטרות  בהתאם 

התמרים בנווה עין גדי הם דוגמה לכך שהדבר אכן אפשרי.

במטעי  גדי  עין  של  התקדים  את  ליישם  לנסות  מנת  על 
התמרים באתרים נוספים, חשוב להבין לעומק את התמונה 
ואת משמעויותיה, הן מנקודת המבט של שמירת הטבע, והן 
מהבחינה התפעולית החקלאית. הסוגיות המהותיות שבהן 
של  התפוצה  דפוסי  הן  המחקר  בהמשך  להתמקד  מוטב 
צמחי הבר במטעי התמרים, גודל האוכלוסיות של הצמחים 
התפלגות  הביולוגי,  המגוון  שימור  מבחינת  חשובים  אשר 

טבלה 10: מינים גרים בצמחיית מטעי התמרים של נווה עין גדי שהוכנסו לארץ במכוון

צורת חיים מטרת היבוא Scientific name שם עברי
עץ גינון2 Acacia salicina שיטת עלי-ערבה

מרעה1 חד-שנתי Atriplex holocarpa מלוח ספוגי

מרעה1 עשב רב-שנתי Chloris gayana עשבת המרעה

עשב רב-שנתי גינון3 Commelina erecta 4 ]?[ קומלינה
גינון3 עשב רב-שנתי Euphorbia cyathophora 4 ]?[ חלבלוב
עץ  גינון2 Ficus benghalensis פיקוס בנגלי
עץ  גינון2 Ficus religiosa פיקוס קדוש
עץ גינון2 Ficus microcarpa פיקוס השדרות
שיח גינון2 Lantana camara לנטנה ססגונית
עץ גינון2 Prosopis sp. ינבוט ב. מ.
עץ גינון2 Washingtonia sp. וושינגטניה ב. מ.

1 הלר ודפני, 1983;  2 בלכר ובלכר, 2005;  3 בלכר ובלכר, מידע אישי;  4 טרם נקבע שם עברי רשמי. 
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אוכלוסיות המינים בעלי ערך לשימור לפי תת-בתי הגידול 
בממשק  הבר  צמחיית  של  השתלבות  ודרכי  במטעים 

החקלאי. 

תודות

שיתוף  על  המלח  ים  חבל  של  הדקלאים  לכל  מודים  אנו 
הפעולה במחקרנו. 

על הזכות המיוחדת שנפלה בחלקנו, ללמוד את העולם של 
כהן  ליהודה  נתונה  תודתנו  גדי,  עין  תמרי  בצל  הבר  צמחי 

וחבריו לעבודה בצוות הדקלאים של הקיבוץ. 

הסיוע  עבור  לב  לקרן  הייעוץ,  על  ווליס  סרגי  לד”ר  תודות 
 Dr. Norbert Kilian-ל  ,GIS בתוכנת  וחישוב  במיפוי 
)Berlin( על אישור הגדרת צמח ולד”ר יהושע שקדי עבור 

הערותיו.

המאמר הנוכחי הוא חלק מהפרויקט “מטעי התמרים בחבל 
ים המלח כבית גידול לצמחי בר” שמומן על ידי נקודת ח”ן 
לקידום ערכי נוף וסביבה באזורים חקלאיים בישראל )קרן 

יד הנדיב(.
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נספח 1: רשימת מיני הצמחים שתועדו במטעי התמרים באתרים השונים של חבל ים המלח בסקר השוואתי שנערך בשנים 
2008-2007

Scientific name
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A
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og שם עברי

Aaronsohnia factorovskyi Warb. & Eig v    v אהרונסוניית פקטורי

Abutilon fruticosum Guill. & Perr. v אבוטילון השיח    

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet v אבוטילון קהה    

Acacia raddiana Savi v שיטה סלילנית    

Acacia salicina Lindl. v v שיטת עלי-ערבה   

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne v שיטה סוככנית    

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.  v כף-חתול שרועה   

Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult. v לובד המדבר     

Agathophora alopecuroides (Delile) Fenzl ex Bunge   v מתלולן הערבות  

Aizoon canariense L. v חייעד קנרי    

Alhagi graecorum Boiss.  v v  v הגה מצויה

Amaranthus blitum L. v v v v v ירבוז מבריק

Ammi majus L. v אמיתה גדולה    

Anabasis setifera Moq. v יפרוק זיפני    

Anagallis arvensis L. v מרגנית השדה    

Anchusa aegyptiaca (L.) DC. v לשון-פר מצרית    

Andrachne telephioides L. v שלוחית קירחת    

Anthemis pseudocotula Boiss. v קחוון מצוי    

Antirrhinum orontium L. v לוע-ארי קטן     

Asphodelus tenuifolius Cav. v עירית צרת-עלים    

Asteriscus graveolens (Forssk.) Less. v כוכב ריחני    

Astragalus tribuloides Delile v קדד קוטבי    

Atriplex halimus L. v  v v v מלוח קיפח

Atriplex holocarpa F.Muell. v מלוח ספוגי    

Atriplex leucoclada Boiss. v  v מלוח מלבין  

Balanites aegyptiaca (L.) Delile v זקום מצרי    

Bassia indica (Wight) A.J.Scott v v v v v קוכיה הודית 

Beta vulgaris L. v סלק מצוי      

Boerhavia repens L. v בורהביה זוחלת    

Brachypodium distachyum (L.) P.Beauv. v עקצר מצוי    

Bromus fasciculatus C.Presl     v ברומית מאוגדת

Bromus madritensis L. v ברומית ספרדית    

Calotropis procera (Aiton) Aiton f. v v פתילת-המדבר הגדולה    

Capparis aegyptia Lam. v    v צלף מצרי

Carthamus nitidus Boiss. v קרטם מבריק    

Caylusea hexagyna (Forssk.) M.L.Green v ששן מאפיר    

Centaurea hyalolepis Boiss.     v דרדר קרומי

Centaurea lanulata Eig v דרדר צמרני     

Centaurea pallescens Delile v דרדר המדבר    

Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch v ערבז דק-פרחים     

Chaetosciadium trichospermum (L.) Boiss. v שערור שעיר    

Chenopodium album L. v v v v v כף-אוז לבנה

Chenopodium murale L. v v v v v כף-אוז האשפות

Chloris gayana Kunth v עשבת המרעה     

Chrozophora obliqua (Vahl) A.Juss. ex Spreng. v לשישית הבוצין      

Chrysanthemum coronarium L. v חרצית עטורה    
Cichorium endivia L. v עולש מצוי     
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Commelina erecta L. v קומלינה ]?[     
Commicarpus plumbagineus (Cav.) Standl. v בלוטנית אפריקנית    

Convolvulus auricomus (A.Rich.) Bhandari v חבלבל מגובב    

Convolvulus pilosellifolius Desr. v חבלבל מדברי    

Conyza bonariensis (L.) Cronquist v v v v v קייצת מסולסלת 

Corchorus trilocularis L. v מלוכיה משולשת    

Cordia sinensis Lam. v גופנן המדבר     

Crepis aspera L. v ניסנית זיפנית    

Crepis sancta (L.) Bornm. v ניסנית דו-קרנית    

Cucumis prophetarum L. v מלפפון הנביאים    

Cynanchum acutum L.  v חנק מחודד   

Cynodon dactylon (L.) Pers. v    v יבלית מצויה

Cyperus rotundus L. v v גומא הפקעים   

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. v בת-יבלית מצרית    

Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf v זקנונית הטבעות     

Diplotaxis acris (Forssk.) Boiss. v טוריים מדבריים    

Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. v טוריים זיפניים    

Echinochloa colonum (L.) Link v v v v דחנית השלחין   

Enarthrocarpus strangulatus Boiss. v מחרוזת משונצת    

Eragrostis barrelieri Daveau v בן-חילף נמוך    

Eragrostis cilianensis (All.) Janch. v בן-חילף דגול-שיבולית    

Erodium neuradifolium Delile v מקור-חסידה מצרי    

Erucaria rostrata (Boiss.) Greuter & Burdet v   v v שלח הערבות

Euphorbia cyathophora Murr. v חלבלוב ]?[     

Euphorbia peplus L. v חלבלוב מצוי     

Euphorbia prostrata Aiton v חלבלוב פושט    

Euphorbia serpens Kunth v v v v v חלבלוב זוחל 

Fagonia mollis Delile v פגוניה רכה    

Ficus benghalensis L. v פיקוס בנגלי    

Ficus carica L. v פיקוס התאנה    

Ficus religiosa L. v פיקוס קדוש    

Ficus microcarpa L. f. v פיקוס השדרות    

Filago desertorum Pomel v פילגון מדברי    

Forsskaolea tenacissima L. v  v פורסקולאה שבירה  

Frankenia pulverulenta L.  v   v פרנקניה מאובקת 

Glaucium corniculatum (L.) J.H.Rudolph v פרגה מקרינה    

Grewia villosa Willd. v גרויה שעירה    

Halothamnus lancifolius (Boiss.) Kothe-Heinrich     v אלניה אזמלנית 

Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) A.Juss. v פיגמית מגובששת    

Heliotropium bacciferum Forssk. v עוקץ-עקרב גלוני     

Heliotropium europaeum L. v עוקץ-עקרב אירופי    

Heliotropium hirsutissimum Grauer v עוקץ-עקרב שעיר    

Heliotropium rotundifolium Lehm. v עוקץ-עקרב עגול-עלים    

Hippocrepis unisiliquosa L. v פרסה דלת-תרמילים    

Hordeum glaucum Steud. v שעורת העכבר    

Hyoscyamus aureus L.     v שיכרון זהוב

Imperata cylindrica (L.) Raeusch. v v משין גלילני    
Indigofera articulata Gouan v ניל מכסיף    
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Juncus rigidus Desf. v v סמר ערבי   
Kickxia acerbiana (Boiss.) Täckh. & Boulos v עפעפית אשונה     

Lactuca serriola L. v   v חסת המצפן 

Lamarckia aurea (L.) Moench v משערת זהובה    

Lantana camara L. v לנטנה ססגונית    

Launaea capitata (Spreng.) Dandy  v לונאה מגובבת   

Launaea mucronata (Forssk.) Muschl.  v  v לונאה מחודדת 

Launaea nudicaulis (L.) Hook.f. v לונאה שרועה    

Lavandula pubescens Decne. v אזוביון שעיר    

Leontodon laciniatus (Bertol.) Widder    v שן-ארי שעירה  

Leptochloa fusca (L.) Kunth  v v v v דו-מוץ חום

Limonium lobatum (L.f.) Chaz. v    v עדעד המדבר

Malva parviflora L. v v v v v חלמית קטנת-פרחים

Matthiola aspera Boiss. v מנתור מחוספס    

Medicago laciniata (L.) Mill. v אספסת מפוצלת    

Medicago rotata Boiss.     v אספסת גלגלית

Mercurialis annua L. v מרקולית מצויה    

Mesembryanthemum nodiflorum L. v  v v v אהל מצוי

Moringa peregrina (Forssk.) Fiori v מורינגה רותמית    

Nitraria retusa (Forssk.) Asch.  v   v ימלוח פגום

Notoceras bicorne (Aiton) Amo v דו-קרן מדברית    

Ochradenus baccatus Delile v v v v v רכפתן מדברי

Ochthodium aegyptiacum (L.) DC. v חטוטרן מצוי    

Oligomeris linifolia (Vahl ex Hornem.) J.F.Macbr. v    v בת-רכפה מרצענית

Onobrychis crista-galli (L.) Lam.     v כרבולת התרנגול

Oxalis corniculata L. v חמציץ קטן     

Parietaria alsinifolia Delile v  v v v כתלית זעירה

Peganum harmala L. v שבר לבן    

Pennisetum ciliare (L.) Link v זיף-נוצה ריסני     

Pennisetum orientale L.C.Rich. v זיף-נוצה מחוספס    

Phagnalon rupestre (L.) DC. v   v צמרנית הסלעים 

Phalaris minor Retz. v חפורית קטנה    

Phoenix dactylifera L. v v v v v תמר מצוי

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. v v v  v קנה מצוי

Picris longirostris Sch.Bip. v מררית דמשקאית    

Pimpinella cretica Poir. v כמנון כרתי    

Plantago ovata Forssk. v לחך סגלגל    

Pluchea dioscoridis (L.) DC. v פלגית שיחנית    
Polygonum bellardii All. v v  v v ארכובית חד-שנתית
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. v v v  v עבדקן מצוי 

Portulaca oleracea L. v v v v רגלת הגינה 

Prosopis farcta (Banks & Sol.) J.F.Macbr.  v   v ינבוט השדה 

Prosopis sp. [alien] v v ינבוט ב.מ. ]אמריקני[   

Pteranthus dichotomus Forssk. v כנפן קוצני    

Pterocephalus brevis Coult. v נוציץ עטוף    

Pulicaria incisa (Lam.) DC. v פרעושית גלונית    

Pulicaria inuloides (Poir.) DC. v פרעושית טיונית    
Reichardia tingitana (L.) Roth v   v תמריר מרוקני 
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Reseda muricata C.Presl v רכפה מגובששת    
Reseda stenostachya Boiss. v רכפה דקת-שיבלת    

Reseda urnigera Webb v רכפת ים-המלח    

Rostraria smyrnacea (Trin.) H. Scholz v דגנין בירותי    

Rumex cyprius Murb. v חומעה ורודה    

Salsola inermis Forssk. v מלחית חומה     

Salsola sp.    v מלחית ב.מ. 

Salsola tetrandra Forssk. v מלחית קשקשית    

Salsola vermiculata L.  v מלחית אשונה   

Salvadora persica L. v סלוודורה פרסית    

Salvia aegyptiaca L. v מרווה מצרית    

Schismus arabicus Nees v   v שסיע ערבי 

Senecio glaucus L. v   v סביון הערבות 

Senna italica Mill. v סנא מדברי    

Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. v v v v v זיפן מצוי

Sisymbrium erysimoides Desf. v תודרה מעובה    

Sisymbrium irio L. v   v תודרה סייגית 

Solanum incanum L. v סולנום החדק    

Solanum nigrum L. v v  v v סולנום שחור 

Solanum villosum (L.) Mill. v סולנום שעיר    

Sonchus oleraceus L. v v  v v מרור הגינות

Sorghum virgatum (Hack.) Stapf v דורה רותמית    

Spergula fallax (Lowe) E.H.L.Krause v דורית רפה    

Spergularia diandra (Guss.) Boiss. v אפזרית דו-אבקנית    

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb.     v יתדן מפושק

Stipa capensis Thunb. v מלעניאל מצוי    

Suaeda fruticosa Forssk. ex J.F.Gmel.   v v v אוכם שיחני

Suaeda monoica Forssk. ex J.F.Gmel.  v אכם חד-ביתי   

Tamarix nilotica (Ehrenb.) Bunge v v v v v אשל היאור

Torilis nodosa (L.) Gaertn. v גזיר המפרקים     

Tribulus pentandrus Forssk. v v קוטב מכונף    

Tribulus terrestris L. v קוטב מצוי      

Trichodesma africana (L.) Lehm. v צמרורה אפריקנית    

Tricholaena teneriffae (L.f.) Link v בן-דוחן מדברי    

Trigonella stellata Forssk. v    v גרגרנית כוכבנית

Trisetaria macrochaeta (Boiss.) Maire v שילשון מדברי    

Urospermum picroides (L.) F.W.Schmidt v אזנב מצוי    

Urtica urens L. v סרפד צורב    

Verbascum sinuatum L. v בוצין מפורץ    

Verbena officinalis L. v ורבנה רפואית    

Veronica anagallis-aquatica L.    v ורוניקת המים  

Veronica polita Fries v ורוניקה מבריקה    

Vitex agnus-castus L. v שיח-אברהם מצוי    

Volutaria crupinoides (Desf.) Maire v ישימונית דו-גונית    

Washingtonia sp. v v ושינגטניה ב.מ.   

Withania somnifera (L.) Dunal v   v v ויתניה משכרת

Ziziphus spina-christi (L.) Desf. v שיזף מצוי    
Zygophyllum simplex L. v זוגן פשוט    



WILD PLANTS IN DATE PALM PLANTATIONS OF THE DEAD SEA AREA: 
SPECIES RICHNESS AND FLORISTIC COMPOSITION

Michael Blecher* and Irene Blecher**

ABSTRACT

The drip irrigated date palm plantations are a habitat with high soil moisture that contrasts with prevailing 
conditions in the Dead Sea arid surroundings. We studied wild plant species richness and floristic composition 
in date palm plantations with different intensities of weed control. Our field survey shows that the number of 
wild plant species in plantations with low weed control is five times larger in comparison to plantations with 
intensive weed control. We found that the date palm plantations as a habitat for wild plant are substantial 
for peripheral populations of Sudanian origin species at the northern margin of their distribution. A 
concentration of species that belong at least partially to the Sudanian phytogeographic region has been 
found in the plantations of the Ein Gedi Oasis (53 species, 31.5% of the total list), where weed control is 
minimal and the wild plants are accepted by the farmers as a part of the land conditions. No less than 24 
species that are important for biodiversity conservation in Israel on the national scale (listed as: either extinct 
or not existent; endangered and included in the national Red Book; very rare or rare in the country) have 
been found in the date palm plantations, mostly at the Ein Gedi Oasis. For many of them these agricultural 
lands are an exclusive or a core habitat not only in the Dead Sea Area, but also in the country as a whole. 
Our data demonstrate that this habitat is important for local species diversity too: an additional group of 
Ein Gedi wild plants (at least 8) grows in the date palm plantations of the oasis exclusively or primarily. We 
conclude that the date palm plantations with low weed control have a considerable conservation value as a 
habitat for wild plants both on national and local levels. According to our analysis, the date palm plantations 
do not serve as a source of the alien plants in the region, but they do suffer from invasion of the exotic 
ornamental species planted in the neighboring gardens.

Keywords: biodiversity conservation, agriculture, habitat, endangered species, rare species, alien species, Ein 
Gedi Oasis
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