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ממשק

באזור  הדקל  בגידול  הפסקה  הייתה  כי  אם  קדם,  מימי  המדבר  נאות  של  נוף  מרכיב  הם  המלח  ים  בחבל  התמר  עצי 
למשך כמה מאות שנים קודם לפיתוח החקלאי המודרני. החזרת דקלי התמר לחופי ים המלח, שתחילתה באמצע המאה 
המדבר.  לנאות  אופייני  גידול  בית  לשחזור  סיכוי  גם  אלא  יומין,  עתיקת  חקלאית  מורשת  רק השבת  לא  היא  ה-20, 
סקרים שנערכו בעשור האחרון באזור ים המלח מצביעים על חשיבותם האקולוגית של מטעי תמרים שלא מודברים 
באופן אינטנסיבי. בפרט נמצא שהמטעים של נווה עין גדי תורמים רבות לשימור צמחיית הבר, ובה מינים שנמצאים 
על סף הכחדה בישראל. המאמר מרחיב את חקר מטעי התמרים בנווה עין גדי כבית גידול לצמחי הבר מסקר הרכב 
הצמחייה במטעים ללימוד התפוצה ולהערכת גודל האוכלוסיות של מינים בעלי ערך לשימור. מוצגות תוצאות מפקד 
הכולל  דונם  כ-160  של  בשטח  בוצע  המפקד  ועצים.  שיחים  שיח,  בני  רב-שנתיים,  עשבים  נבחרים:  מינים   17 של 
מטעי תמרים פעילים, חלקות תמרים שננטשו בשל בולענים ושורות דקלים בודדות. מלבד הערכת גודל האוכלוסיות 
וצפיפותן, המפקד משמש בסיס לדיון בדפוסי התפוצה של צמחי בר נבחרים במטעי התמרים ובדרכי הפצתם. מוצע 
לנהל את הנוף החקלאי המסורתי באופן אינטגרלי: ייצור חקלאי תוך כדי שמירת הטבע. גישת הדקלאים לצומח הטבעי 
במטעי התמרים כתנאי סביבתי בלתי נפרד של שטח חקלאי מאפשרת שימור צמחי בר רבים בממשק סביל. ממשק פעיל 
לשימור מיני הבר החשובים מומלץ בשולי המטעים ובתת-בתי הגידול של המטע, שבהם לא צפויה הפרעה כלשהי של 
צמחי הבר לחקלאות. התחום הפוטנציאלי ליישום המסקנות העקרוניות הוא אלפי דונמים של מטעי תמרים בחבל ים 

המלח – בוגרים, צעירים ומתוכננים. 
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Date palms in oases of the Dead Sea area are a component of the traditional landscape since ancient 
times, despite the break in their cultivation around the Dead Sea during some period of time prior to 
modern agricultural development. The return of date palm landscape to the region, which began in 
the middle of the 20th century, is not only a reintroduction of agricultural heritage, but also a chance 
for restoration of the distinctive oases habitat. Surveys conducted in the last decade showed the 
importance of date palm plantations with low weed control for nature conservation in the Dead Sea 
region. In particular, it was found that plantations of the En Gedi oasis could contribute significantly 
to the conservation of wild flora, including threatened species in Israel. This article expands the 
investigation of the date palm orchards as habitat for wild plants from a presence-absence survey 
of the flora to a study of the distribution patterns and population sizes of some selected plants – 
species of conservation value. Census results for 17 plant species – perennial herbs, sub-shrubs, 
shrubs and trees, are presented. The census area of approximately 160 dunams includes operational 
palm orchards, abandoned palm groves (because of sinkholes) and solitary palm lines. Besides 
evaluating the size and the density of the populations, the census data serves for discussion on the 
distribution patterns and dispersal pathways of the selected wild plants in date palm plantations. 
Management of the traditional agriculture landscape for both production and conservation is 
proposed. The approach to the wild plants in date palm plantations as an inseparable environmental 
condition of agricultural land provides passive ecological management, which makes possible the 
existence of many plant species of conservation value on the En Gedi oasis. Active management 
of the important wild arboreal species is recommended on the outskirts of date palm orchards. The 
potential territory for application of the principal conclusions is on thousands of dunams in date 
palm plantations of the Dead Sea area – mature, young and planned.
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1. מבוא

עצי התמר בחבל ים המלח הם מרכיב נוף של נאות המדבר מימי קדם, 
שנים  מאות  כמה  למשך  באזור  הדקל  בגידול  הפסקה  הייתה  כי  אם 
קודם לפיתוח החקלאי המודרני. החזרת דקלי התמר לחופי ים המלח, 
חקלאית  מורשת  השבת  רק  לא  היא  ה-20,  המאה  באמצע  שתחילתה 
עתיקת יומין, אלא גם סיכוי לשחזור בית גידול אופייני לנאות המדבר.

מה ערכם של מטעי התמרים כבית גידול לצמחי בר ומהי תרומתם 
לשימור המגוון הביולוגי בחבל ים המלח? שאלה זו עלתה לפני שנים 
הכוללת  מהגישה  כחלק   (Blecher and Blecher, 2008) מספר 
לשימור מגוון הצמחייה בנאות המדבר שלצד ים המלח (בלכר, 2012). 
התמרים  במטעי  הצמחייה  הרכב  ואת  המינים  עושר  את  שבחן  מחקר 
של האזור הראה כי מטעים שבהם מקפידים לא להדביר עשבים בצורה 
הבר  צמחי  מגוון  לשימור  רב  ערך  בעל  גידול  בית  הם  אינטנסיבית 
2013). במטעי התמרים בנווה עין גדי  2010ב; לחמן,  (בלכר ובלכר, 
או  הכחדה  בסכנת  מינים  גם  ביניהם  ילידים,  בר  צמחי  כ-150  תועדו 

באיום בארץ (בלכר ובלכר, 2010א; 2010ב). 
מאמר זה מתייחס להיבט נוסף של קיום צמחי הבר במטעי התמרים 
המטעים  בחינת  את  מרחיב  הוא  אינטנסיבי.  באופן  מודברים  שאינם 
מינים  של  בלבד  הנוכחות  מניתוח  הבר:  לצמחי  מיוחד  גידול  כבית 
להערכת   – 2010ב)  ובלכר,  (בלכר  התמרים  במטעי  אחרים  או  אלה 
גודל האוכלוסיות של צמחים נבחרים שהם בעלי ערך לשמירת הטבע, 
וללימוד דפוסי התפוצה שלהם ודרכי הפצתם. רוב המינים הללו בחבל 
ים המלח הם צמחים ממוצא סודני (סודנו-זמבזיאני) – מנוף הסוונות 
של מזרח אפריקה (בלכר, 2012; שמידע ואור, 1983; שמידע ופולק, 

2007; שמידע ואחרים, 2011).
 Shmida and Aronson,  ;1983 ואור,  (שמידע  ועמיתיו  שמידע 
1986) דנו בשאלת נדירות המינים הסודניים בארץ ובדפוס תפוצתם, 
שבתי  מדגישים  הם  וכוללני.  רחב  מידה  בקנה  השאלה  את  ובחנו 
הגידול של המינים הללו בישראל נמצאים באתרים מרוחקים זה מזה, 
מבודדים ומצומצמים. לדעתם, ניתן להסביר את התפוצה המקוטעת של 
המינים הסודניים בבקע ים המלח לא רק בהישרדותם מהתקופה שבה 
המעונות  בנדירות  גם  אלא  נרחב,  שטח  פני  על  הסודני  הצומח  שלט 
מצביעים  בפרט  העכשוויים.  בתנאים  הללו  לצמחים  המתאימים 
פזורים  המלח  ים  בחבל  המדבר  שנאות  כך  על  המצוטטים  החוקרים 
אינו  קיומם של צמחים אוהבי לחות  יובשנית, שבה  בסביבה קיצונית 
המדובר  באזור  הסודניים  המינים  אוכלוסיות  הסברם,  פי  על  אפשרי. 
הן קטנות לרוב ומרוחקות מאוד זו מזו, משום שבתי הגידול המתאימים 
מצומצמים והמרחקים ביניהן גדולים. לדעת שמידע ועמיתיו, בהתחשב 
מאוד  נמוכה  ובהסתברות  קטנות  אוכלוסיות  להכחדת  גבוה  בסיכוי 
שיחידות הפצה חדשות יגיעו לבית גידול מתאים, סביר כי רבים מבתי 
הגידול המתאימים למינים הסודניים יהיו פנויים ובלתי מאוכלסים בהם 

(שמידע ואור, 1983, 16).
בעבודה הנוכחית למדנו בקנה מידה מפורט את דפוסי התפוצה ואת 
גודל האוכלוסיות של המינים הסודנים (וצמחים נדירים ממוצא אחר) 
בתנאים שבהם המעונות המתאימים (המטעים) זמינים לאכלוס על ידי 
צמחי הבר באמצעות מנגנוני ההפצה השונים. מטרת העבודה היא בחינת 

האפשרויות לשילוב בין חקלאות לבין שימור מגוון ביולוגי. נעשה זאת 
בחקר מקרה מוגדר כדי לגבש המלצות ממשק ספציפיות, אולם התחום 
הפוטנציאלי ליישום הלקחים ולמימוש ההמלצות הוא לא רק בעשרות 
הדונמים שנלמדו כמקרה בוחן, אלא באלפי דונמים של מטעי התמרים 

בבקעת ים המלח – בוגרים, צעירים ומתוכננים.   

2. שיטות

העבודה נערכה בשטחי נווה עין גדי הנמצאים בעיקר בין נחל דוד ובין 
נחל ערוגות, ובתחום שבו נטועים דקלי התמר. תחום זה בעין גדי אינו 
מבחינה  והן  חקלאית  מבחינה  הן  שונים,  מרכיבים  מכיל  והוא  אחיד 
צומח  הדברת  מתבצעת  גדי  עין  נווה  של  התמרים  במטעי  אקולוגית. 
מינימלית, ידנית ומכנית, כמעט ללא שימוש בקוטלי עשבים. צמחיית 
הבר במטעים נתפסת כחלק מתנאי השטח, שבו רועים גם עדרי יעלים 
(בלכר ובלכר, 2010ב; בלכר, 2016). בשל תופעת הבולענים בחוף ים 
2006), חלק ממטעי התמרים באזור עין גדי  המלח (יחיאלי ואבלסון, 
ננטשו. בחלקות הנטושות נוצרו תנאי ניסוי המאפשרים לבחון אם עצי 
הבר המקומיים שנבטו והתפתחו במטעים פעילים מסוגלים לשרוד גם 
לאחר הפסקת ההשקיה, ובדיקה כזו אכן נערכה (בלכר ובלכר, 2011). 
מלבד חלקות התמרים, לפני עשרות שנים ניטעו בנווה עין גדי שורות 
בודדות של דקלי התמר שתחמו בזמנו את השדות המעובדים. במרוצת 
השנים מצאו השורות הללו את מקומן בעיקר לאורך הדרך התיירותית-

חקלאית שמחברת בין נחל דוד ובין נחל ערוגות.  
הסקר הנוכחי לא בוצע במדגם של שטחים שנבחרו בשיטה כלשהי, 
אלא מדובר בסקר מקיף: כל מטעי התמרים הפעילים נסקרו, ונסקרו 
גם כל החלקות הנטושות וכל שורות הדקלים הבודדות בנווה עין גדי 
ובין נחל ערוגות מדרום). מפני שכך,  ההיסטורי (בין נחל דוד מצפון 
מדובר במפקד כולל (total census) של אוכלוסיות המינים הנבחרים 
בתחום העניין כולו. חלקות התמרים הפעילות (נכון לשנת 2008) שבהן 
אנכי  אוויר  תצלום  בסיס  על  תוחמו  הנבחרים  הצמחים  מפקד  בוצע 
מיושר – אורתופוטו (איור 1). יש לציין שבתקופת ביצוע הסקר לצד 
מטעי התמרים היו בתחום נווה עין גדי גם מטעי מנגו, שנראים באיור 
1, אך אינם מתוחמים. מיפוי חלקות התמרים הפעילות והנטושות שבהן 
בוצע המפקד מוצג באיור 2 ללא רקע של תצלום אוויר, אך גם מפה זו 
מבוססת על אותו תצלום אורתופוטו (כולל רשת קואורדינטות). המפה 
שבאיור 2 משמשת גם כתשתית להמחשת דפוסי תפוצה של צמחי בר 

נבחרים בתחום מטעי התמרים (איורים בפרק 3).   
2007 ובחודשים פברואר–אפריל בשנת  בחודשים מאי–יוני בשנת 
2008 נערך מפקד אוכלוסיות של 17 צמחי בר נבחרים (טבלה 1) שגדלו 
כמה  לפי  נבחרו  למפקד  המינים   .(2 (איור  הפעילים  המטעים  בתחום 
קריטריונים מרשימת הצמחים שתועדו בסקר צמחיית המטעים בשנים 
2010ב). נבחרו למפקד: צמחים שנכללו  2007–2008 (בלכר ובלכר, 
ברשימה האדומה הארצית (שמידע ופולק, 2007); צמחים שסומנו (ראו 
(נמצאים  ים המלח  2010ב) כנדירים מאוד באזור  ובלכר,  אצל בלכר 
באתרים בודדים); העצים הסודניים האופייניים לנוף הצומח בנווה עין 
של  התפוצה  דפוסי  ללימוד  בוצע  המפקד   .(1983 ואור,  (שמידע  גדי 

המינים הנבחרים ולהערכת גודל האוכלוסיות וצפיפותן. 
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מטעי התמרים הפעילים וחלקות התמרים הנטושות שבהן בוצע מפקד הצמחים  איור 1: 
הנבחרים )2008(

הצמחים  מפקד  בוצע  שבהן  הנטושות  והחלקות  הפעילים  המטעים  גבולות  איור 2: 
הנבחרים )ומספור החלקות הפעילות( 

נוסף למפקד במטעים פעילים, שהם חלקות חקלאיות בעלות שתי 
מתוך  עצים  מיני  (שמונה  חלקי  מפקד  בוצע  לפחות,  תמרים  שורות 
רשימת 17 הצמחים הנבחרים: טבלה 1) גם בשורות הדקלים הבודדות 
וגם בחלקות שננטשו בשל התפתחות תופעת הבולענים בעשור שקדם 
לביצוע הסקר. המפקד הכולל נעשה לאורך כ-18 ק"מ של מסלולים, 
בשטח של כ-160 דונם, ובמהלכו תועדו במטעים הפעילים כל המינים 
הבודדות  ובשורות  הנטושים  במטעים  ואילו   ,(1 (טבלה  שברשימה 

נרשמו עצים בלבד.

מיני הצמחים שנבחרו למפקד האוכלוסיות בתחום מטעי  טבלה 1: 
התמרים בנווה עין גדי 

אמת המידה Scientific nameשם עברי וצורת חיים
לבחירה

רב-שנתיים ובני שיח

נכלל בספר האדום.Boerhavia repens Lּבּוְרַהְבָיה זֹוֶחֶלת

נכלל בספר האדום.Convolvulus pilosellifolius Desrֲחַבְלַּבל ִמְדָּבִרי

נכלל בספר האדום.Corchorus trilocularis Lַמּלּוְכָיה ְמֻׁשֶּלֶׁשת

נדיר מאוד באזור.Senna italica Millֶסֶנא ִמְדָּבִרי

נכלל בספר האדום.Pulicaria inuloides (Poir.) DCַּפְרעֹוִׁשית ַטּיּוִנית

שיחים

נכלל בספר האדוםAbutilon hirtum (Lam.) Sweetַאּבּוִטילֹון ֵקֶהה

נכלל בספר האדום.Grewia villosa Willdְּגרּוָיה ְׂשִעיָרה

נכלל בספר האדוםIndigofera articulata Gouanִניל ַמְכִסיף

נדיר מאוד באזור.Solanum incanum Lסֹוָלנּום ַהֶחֶדק

עצים

נכלל בספר האדום.Cordia sinensis Lamֻּגְפַנן ַהִּמְדָּבר

נדיר מאוד באזורBalanites aegyptiaca (L.) Delileַזּקּום ִמְצִרי

נכלל בספר האדוםMoringa peregrina (Forssk.) Fioriמֹוִריְנָּגה ָרְתִמית

נדיר מאוד באזור.Salvadora persica Lַסְלָודֹוָרה ָּפְרִסית

עץ סודני אופייני.Calotropis procera (Aiton) Aiton fְּפִתיַלת-ַהִּמְדָּבר ַהְּגדֹוָלה

עץ סודני אופייני.Ziziphus spina-christi Lֵׁשיָזף ָמצּוי

עץ סודני אופייניAcacia tortilis (Forssk.) Hayneִׁשָּטה סֹוְכָכִנית

עץ סודני אופייניAcacia raddiana Saviִׁשָּטה ְסִליָלִנית

תמרים  חלקות  בשמונה  נערך  הנבחרים  המינים   17 של  המפקד 
שאינן אחידות בשטחן. החלקות נמצאות בתחום שבין נחל דוד ובין נחל 
ערוגות (איור 2), בשטח כולל של 92.4 דונם. הספירה בוצעה שורה 
מערכת  לקווי  במקביל  במטעים,  התמרים  שורות  לאורך  שורה,  אחר 
ההשקיה. שני סוקרים נעו במקביל על נתיב המסלול בשני צדדים של 
שורת הדקלים, והתחלקו בספירת הצמחים הנבחרים ברצועה שרוחבה 
כתשעה מטרים, ובמרכזה שורת תמרים. כך נכלל במפקד שטחן של כל 
החלקות, ובסופו של דבר השטח הכולל של המטעים. המינים הנבחרים 
נספרו גם בשוליים של החלקות במרחק של עד חמישה מטרים משורת 
הקצה (כחצי מרוחב הרצועה בין השורות), ואלה נרשמו בנפרד. לזיהוי 
שיטה  מיני  ודומים,  קרובים  מינים  קיימים  שבהם  במקרים  הצמחים 

למשל, נאספו דגימות (חלקים מייצגים של פרטי הצמחים). 
מלבד  בוצע,  הנבחרים  העצים  של  האוכלוסיות  מפקד  שצוין,  כפי 
בשורות   2008 בשנת  הבודדות.  הדקלים  שורות  לאורך  גם  במטעים, 
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159 דקלים. כמות זו של דקלים שקולה  התמרים בנווה עין גדי גדלו 
הנטיעה  צפיפות  (לפי  דונם  כ-13.1  של  בחלקה  תמר  עצי  לכמות 
הממוצעת במטעי עין גדי: 12 דקלים לדונם). ספירת עצי הבר לאורך 
שורות התמרים נעשתה ברצועה ברוחב תשעה מטרים, בדומה לספירות 
מטרים  כמה  במרחק  שנמצאו  הבר  עצי  במטעים.  הנבחרים  הצמחים 
ביניהם) נרשמו במפקד  ולא  (לא בקרבת עצי התמר  משורת הדקלים 
בנפרד, וצוין כי הם נמצאים בשולי שורות הדקלים הבודדות. ההשוואה 
בין המטעים לבין השורות הבודדות נערכה לפי מדד הצפיפות, אולם יש 
צורך בהערה מתודית בקשר להיבט השוואתי זה. חלק משורות הדקלים 
כן מצטמצם תחום המחיה  ועל  נטועות לאורך דרך אספלט,  הבודדות 
הפוטנציאלי  השטח  לגבי  כך,  משום  סביבן.  בר  צמחי  של  האפשרי 

להתבססות צמחי הבר ישנה הטיה מסוימת לטובת החלקות. 
בחלקות  גם  הנבחרים  עצים  של  האוכלוסיות  מפקד  בוצע  כאמור, 
התמרים שננטשו בשל בולענים (איור 2). בשטח הנטוש, 57.3 דונם, 
 .2008 באביב  ששרדו  הנבחרים  העצים  מיני  של  הפרטים  כל  נספרו 
לזו שבחלקות הפעילות.  זהה  שיטת המפקד בחלקות הנטושות הייתה 
בקטעים מצומצמים שבהם נפערו בולענים נאלצנו להשתמש במשקפת 
לגילוי הצמחים. צפיפות העצים במטעים הנטושים חושבה ביחס לשטח 

הנסקר כפי שחושבה בחלקות הפעילות. 
פער של שנים ספורות בין ביצוע עבודת השדה ובין הכנת הדוח 
לדעת  כאן  המוצגים  הנתונים  מחשיבות  מוריד  לא  לפרסום  הנוכחי 
המחברים. השינויים הסביבתיים המתרחשים בנווה עין גדי והחלטות 
את  מבליטים   (2015 (רז,  בעקבותיהם  שמתקבלות  לכת  מרחיקות 
הצורך במבט אקולוגי אחורה. בסיס נתונים מן העבר נחוץ הן לניטור 

רב-שנתי והן לממשק יעיל.   

3. תוצאות ודיון

תוצאות המפקד של המינים הנבחרים במטעי התמרים הפעילים מוצגות 
בטבלה 2, לפי החלקות השונות ובהתאם למיפוין (איור 1) ולמספורן 
במפקד  מכיוון שמדובר  יחד.  החלקות  כל  בסיכום של  וגם   ,(2 (איור 
 ,)sample count  – מדגמית  בספירה  (לא  כולו  העניין  בשטח  מלא 
תוצאותיו אינן דורשות עיבוד סטטיסטי. הדבר נכון גם לגבי הנתונים 
(המופיעים  הבודדות  הדקלים  ולשורות  הנטושים  למטעים  הקשורים 

בתת-פרק 3.7). 
וצפיפותן, מפקד האוכלוסיות של  גודל האוכלוסיות  מלבד הערכת 
הצמחים  של  התפוצה  בדפוסי  לדיון  בסיס  משמש  הנבחרים  המינים 
במטעי התמרים ובדרכי הפצתם. מטרת הדיון היא להבין ולהסביר את 
יישומית, למען שילוב  וזאת מתוך עמדה  התמונה שהתקבלה במפקד, 
בין חקלאות רווחית לבין שימור מגוון ביולוגי. בנוסף לתוצאות המפקד 
ולמקורות הספרותיים (כולל פרסומים מהשנים האחרונות), הדיון בדוח 
יותר  גדי שתיעדו המחברים במשך  עין  בנווה  זה מתבסס על תצפיות 
משני עשורים (החל משנת 1992) ועל מידע אישי נוסף שטרם פורסם. 
זאת אחת מהסיבות לכך שהתוצאות והדיון במאמר זה אינם מופרדים 

לפרקים שונים. 

תוצאות המפקד של מיני הצמחים הנבחרים בהתפלגות לפי  טבלה 2: 
חלקות מטעי התמרים הפעילים

סה"כ12345678מס' החלקה )איור 2(

35.320.111.69.45.54.83.42.392.4שטח החלקה )דונם(

רב-שנתיים ובני שיח

60——4921521בורהביה זוחלת

12————12———חבלבל מדברי

44—2010—104——מלוכיה משולשת

249——————123126סנה מדברי

2320838913355201543985פרעושית טיונית

שיחים

14111751924102100436אבוטילון קהה

2———1———1גרויה שעירה

99———————ניל מכסיף

215—2318912561213סולנום החדק

עצים

277273115172גופנן המדבר

22———————זקום מצרי

214—8———4—מורינגה רותמית

14774132416116255סלוודורה פרסית

309—1043782613616פתילת-המדבר הגדולה

1052113526843185שיזף מצוי

2———————2שיטה סוככנית

93753663020815283שיטה סלילנית

3.1 צמחים בהפצה על ידי רוח
פתילת-המדבר הגדולה (תפוח-סדום) היא אחד מצמחי נווה עין גדי שזיהו 
 Lynch, 1850; Robinson( ה-19  המאה  של  המפורסמים  הסיירים 
and Smith, 1841; Tristram, 1865), והם הקדישו למין זה שורות 
רבות ביומניהם ובספריהם. יש לציין שלפני כ-175 שנה לא נמצא קשר 
היו  לא  לבין תפוח-סדום, מכיוון שכלל  גידול דקל התמר  בין  כלשהו 
 Robinson and Smith,) אז מטעי תמרים בעין גדי ובחבל ים המלח
נאספה לראשונה בעין  1841). פרעושית טיונית, לעומת תפוח-סדום, 
ופרשת  הקודמת,  המאה  של  השבעים  בשנות  רק  בכלל)  (ובארץ  גדי 
ובלכר,  בלכר  אצל  (ראו  לאחרונה  רק  הסתיימה  בישראל  המין  זיהוי 
2010ב). גם הזיקה של פרעושית טיונית למטעי התמרים בנווה עין גדי 
התבררה אך לא מזמן (בלכר ובלכר, 2010ב; שמידע ואחרים, 2011). 
פרעושית טיונית ופתילת-המדבר הגדולה נפוצו אל מטעי התמרים 
ובנק  שורשים  (בית  החקלאי  בתחום  שרדו  או  הקרובה  מהסביבה 
זרעים) במהלך הכשרת הקרקע לחקלאות, ואוכלוסיות ענפות התבססו 
במטעים. שני המינים תועדו במפקד כמעט בכל חלקת התמרים (טבלה 
בנווה  עיקרי  גידול  בית  שניהם  עבור  משמשים  התמרים  ומטעי   ,(2
(בלכר ובלכר, 2010ב). מכאן עולה שגם המקור להפצתם נמצא כיום 
בעיקר במטעים. שני הצמחים המדוברים הם בעלי מנגנונים המותאמים 
להפצה ברוח (anemochory). זרעי פרעושית טיונית ותפוח-סדום הם 
בעלי ציצית שערות, שתפקידה להפחית את מהירות נפילתם בתהליך 
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מגיעים  רוח  בהפצת  כלל  בדרך   .(trichometeorochory) ההפצה 
רוב הזרעים למרחק של מטרים ספורים מהמקור, לעיתים רחוקות הם 
להיות  צפויים  בודדים  זרעים  ורק  מטרים  מאות  של  למרחק  מופצים 
מופצים למרחקים גדולים יותר (Nathan et al., 2008). שילוב של 
הפצה למרחק קצר ולמרחק ארוך יכול להסביר את דפוסי התפוצה של 
פרעושית טיונית ושל תפוח-סדום במטעי התמרים בעין גדי (טבלה 2( 
 .(1 (איור  נפרדת  נוף  יחידת  היא  כל חלקה  גידול מקוטע, שבו  בבית 
הפצה למרחק קצר (עד 100 מטרים) משרתת תבנית מרחבית בתהליכי 
גיוס פרטים חדשים באוכלוסייה, והפצה למרחק ארוך קשורה לפיזור 
האוכלוסייה, וליכולתה ליישב בית גידול מקוטע ולקשר בין יחידות נוף 
מופרדות (Nathan et al., 2011). ההפצה ברוח מתאפשרת במטעים 
הודות לשטחים הפתוחים לרוח שקיימים בין חלקות התמרים בנווה עין 
גדי ובזכות המרווחים הגדולים בין הדקלים במטע. הדקלים, שנושאים 
עלים רק בראש הגזע הגבוה, מותירים מרחב פתוח שבו יכולה הרוח 

לשאת את הזרעים למרחקים. 
צפיפות האוכלוסיות של שני המינים המדוברים אינה אחידה בחלקות 
התמרים השונות (טבלה 2). במקרים מסוימים היא גבוהה באופן בולט 
אפשר  ובייחוד  יותר,  גדולות  חלקות  לעומת  יחסית  קטנות  בחלקות 
לעומת  ו-4   ,3  ,2 חלקות  (ראו  טיונית  פרעושית  אצל  בדבר  להבחין 
זרע  התופעה.  את  מסבירה  הצמחים  תכונות  בין  השוואה   .(1 חלקה 
הפרעושית הוא בעל ציצית שאינה מפותחת מאוד (ראו איור אצל בלכר 
של  המצנח,  דמויית  יותר,  היעילה  הציצית  לעומת  2010ב),  ובלכר, 
תפוח-סדום (איור 3). ככלל, זרעים בצורה של זרעי פרעושית טיונית 
מופצים למרחק של עד עשרות מטרים, ואילו זרעים כמו זרעי תפוח-
 Vittoz) סדום מסוגלים להגיע למרחק של עד 200 מטרים מצמח האם
and Engler, 2007). נוסף על כך יש לציין שמיני משפחת המורכבים 
 – דנן  במקרה  המשפחה  לנציגת  בצורתם  הדומים   ,(Compositae(
הפרעושית, מייצרים כמות זרעים גדולה ביותר: עשרות אלפי זרעים 
לפרט צמח אחד (Stevens, 1957). עם זאת, הגיוני להניח שכתמיות 
(וגם של תפוח- וחוסר אחידות בפיזור הפרטים של פרעושית טיונית 
סדום) בחלקות התמרים (טבלה 2) קשורים לא רק לתכונות הצמחים 
ובייחוד  האגרוטכנית,  הפעילות  לגורמי  גם  אלא  ההפצה,  ולתהליך 
אחרת,  או  זו  במידה  בה.  ולתקלות  ההשקיה  מערכת  של  לתפקודה 
ההנחה האחרונה רלוונטית כמובן גם לגבי דפוסי התפוצה במטעים של 

צמחים אחרים הנדונים בהמשך המאמר.
הלחות  לרמת  רגישים  טיונית  ופרעושית  שתפוח-סדום  מסתמן 
בקרקע. על פי תוצאות המפקד, צפיפותה של פתילת-המדבר הגדולה 
במטעי התמרים הפעילים המושקים גבוהה פי שמונה מצפיפותה בחלקות 
הנטושות היבשות (בלכר ובלכר, 2011), ואילו פרעושית טיונית כלל 
לא נמצאה (בשנת 2008) בחלקות התמרים הנטושות (א' בלכר, מידע 
להגיע  אמורים  התפתחותם  שבמהלך  הנבחרים  הצמחים  בין  אישי). 
לצורת החיים של עץ (טבלה 2), פתילת-המדבר הגדולה היא בדרך כלל 
המין היחיד שמניב פירות בחלקות התמרים. הצמח מותאם להניב פירות 
מידע  בלכר,  (א'  השורשים  מבית  המתחדשים  הצעירים  בענפים  גם 
בין התמרים, מצליחים  הגדלים  ולכן חלק מפרטי תפוח-סדום  אישי), 
לייצר זרעים (איור 3) למרות הגיזום האלים של הדקלאים (ראו תת-

פרק 3.7). 

פתילת-המדבר הגדולה, הפצת זרעים ברוח )ציור: אירנה בלכר © 2006( איור 3: 

3.2 צמחים בהפצת בעלי חיים תוך-גופית 
בין המינים הנבחרים (טבלה 1), הצמחים המופיעים תחת תת-הכותרת 
"עצים" ככלל אינם מפתחים בתחום החקלאי פרטים בוגרים (ראו תת-
פרק 3.7) המסוגלים לייצר פירות ולתפקד כצמחי אם בהפצת זרעים. 
יחידות ההפצה של העצים, כגון גופנן המדבר וסלוודורה פרסית, שיטה 
למטעי  מחוץ  שנמצאים  ממקורות  מגיעיות  סלילנית,  ושיטה  סוככנית 
בעלי  באמצעות  למרחק  הפצה  מנגנון  בעלי  הם  אלה  מינים  התמרים. 
חיים (zoochory). הם מאכלסים את המטעים באמצעות הפצה תוך-

גופית (endozoochory): הפרי נאכל על ידי בעל חיים, והזרע, שאינו 
מתעכל, מופרש. 

העצים הסודניים בכלל והשיטים בפרט הם מקור מזון חשוב של יעל 
 Blecher, 2003;  2012 )Capra nubiana) בנווה עין גדי (בלכר, 
גדי,  עין  Hakham and Ritter, 1993). על פי תצפיותינו בשמורת 
נוהגים היעלים לאכול את הפרי הבשל של השיטים מיד לאחר נפילתו 
על פני הקרקע. הם נמשכים למזון זה עד כדי כך שדי לטלטל ענף שיטה 
נופלים, והיעלים  ולגרום רשרוש של תרמילים  הנושא פירות בשלים 
מיד מגיבים לרחש, ורצים למזונם ממרחק ניכר (מ' בלכר, מידע אישי). 
בשני מיני השיטים באזור עין גדי הבשלת הפירות היא בחודשי החום 
היעלים  עדרי  יורדים  שבה  בתקופה  אישי),  מידע  בלכר,  (א'  והיובש 
מההר כדי לרעות במטעי התמרים הנמצאים בסמוך לשמורה (בלכר, 
2016). בדרכם מהמצוקים אל המטעים ובחזרה הם אוספים את נפולת 
הפירות של שיטה סלילנית או שיטה סוככנית. לא אותר בספרות מחקר 
ספציפי על הפצת זרעים של שיטה על ידי יעלים, אך התנהגותם בנווה 
 ,)Caprinae) היעלים  מתת-משפחת  הבית  חיות  על  ונתונים  גדי  עין 
ועל עזים (Capra hircus) בעיקר, משמשים בסיס להשערה שהיעלים 
עזים  גדי.  בעין  הם המפיצים העיקריים של השיטים במטעי התמרים 
נמצאו כמפיצות של השיטים באזורים צחיחים של אפריקה (ראו אצל 
Andersen et al., 2016 ובעבודות המצוטטות במקור זה). בבדיקות 
יעלים  בגללי  שיטה  של  זרעים  נמצאו   ,(2016) לאחרונה  שנערכו 

שנאספו באזור עין גדי (ג' אגסי ומ' בלכר, מידע שלא פורסם). 
בין שני מיני השיטים הגדלים בעין גדי נפוצה יותר שיטה סלילנית. 
(שמידע  סוככנית  שיטה  תפוצת  של  הצפוני  הקצה  הוא  גדי  עין  אזור 



א' בלכר, מ' בלכר114      

פחות  שכיחה  והיא   ,(Shmida and Aronson, 1986  ;1983 ואור, 
בלכר,  ומ'  בלכר  (א'  סלילנית  לשיטה  בהשוואה  ובסביבותיו  בנווה 
סדרי  בשני  ההבדל  את  להסביר  כדי  בכך  די  אין  אולם  אישי).  מידע 
תת-פרק  גם  ראו   ,2 (טבלה  במפקד  שתועדו  הפרטים  במספר  הגודל 
המינים  שני  של   (4 (איור  התפוצה  בדפוסי  הקיצוני  השוני  ואת   (3.7
המפקד  תוצאות  זה  במקרה  גדי.  עין  בנווה  התמר  דקל  גידול  בתחום 
העלו שאלה החורגת ממסגרת הדיון במאמר הנוכחי. נוכח זאת נראה 
כי שיטה סוככנית ושיטה סלילנית, המקובלות אצל בוטנאים באפריקה 
מעמיק  השוואתי  למחקר  ראויות  נפרדים,  כמינים  ולא  כתת-מינים 

בכלים מודרניים.

איור 4: התפוצה של שיטה סלילנית ושל שיטה סוככנית במטעי התמרים 

עסיסיים,  פרסית  סלוודורה  ושל  המדבר  גופנן  של  פירותיהם 
צבעוניים ואינם גדולים (5–10 מ"מ). פירות אלה נאכלים בנווה עין גדי 
בעיקר על ידי עופות (מ' בלכר, מידע אישי). מאפייני אורח חייה של 
גדי מאירים  עין  (Onychognathus tristramii) בנווה  טריסטרמית 
את חלקה בהפצת הצמחים שמפירותיהם היא ניזונה. הציפורים פעילות 
בקבוצות ובלהקות בשיחור מזון בכלל ובאכילת פירות העצים הנדונים 
מגוון  בכל  ומשתמשות  היממה  במשך  ניכרים  למרחקים  עפות  בפרט, 
בתי הגידול בנווה (Blecher, 2004). במחקר שנערך באזור ים המלח, 
מדברי  רכפתן  הפצת  של  הצפוי  שהטווח  נמצא  גדי,  מעין  הרחק  לא 
מ"מ,   6–4 בגודל  עסיסי  פרי  בעל  )Ochradenus baccatus), שיח 
 Spiegel and Nathan,) על ידי טריסטרמיות הוא 1168±840 מטרים

2007). במרחקים החופפים את טווח ההפצה של רכפתן מדברי, מצויים 
בסביבת מטעי התמרים בנווה עין גדי עשרות עצים בוגרים של הגופנן 
ושל הסלוודורה – מקורות זמינים להפצת זרעיהם על ידי טריסטרמיות 

(א' בלכר ומ' בלכר, מידע אישי). 
בהפצה מצמח ֵאם למרחק דרך מערכת העיכול של העופות אמורים 
הזרעים של המין המופץ להגיע בהפרשות הציפורים אל בית הגידול 
המתאים לנביטה (Jordano, 2007). כדי להבין את הגעתם של זרעי 
גדי, יש  גידול דקל התמר בעין  זרעי הסלוודורה אל תחום  הגופנן או 
להסביר מדוע מבקרות הטריסטרמיות במטעי התמרים. מטע התמרים 
מושך את העופות משום מכלול תכונותיו. הדקלים הם העצים הגבוהים 
ביותר בסביבת נווה המדבר, ועל כן הם משמשים עמדת תצפית טובה 
לציפורים ומחסה בטוח. המטע מספק מבחר מקומות מוצלים ומוגנים 
כפות התמרים  בינות  העץ,  רק בצמרת  לא  וזאת  למנוחה,  המתאימים 
הארוכות (כשלושה מטרים), אלא גם על גזע הדקל, על בסיסי כפות 
שנגזמו. המרחקים בין הדקלים מאפשרים לציפורים גישה נוחה במעוף 
למקומות המנוחה. מערכת ההשקיה של מטעי התמרים משמשת לעיתים 
קרובות מקור שתייה מזדמן לבעלי החיים. פירות תמר שנשרו מהעצים 
לפני הגדיד או במהלכו (או שלא גדדו בכלל) הם מזון לעופות, ובנווה 
ובלכר,  (בלכר  הדקלים  בין  בר  צמחי  גם  במטעים  מצויים  גדי  עין 
רגליים  ופרוקי  חרקים  גם  עסיסיים.  פירות  בעלי  שחלקם  2010ב), 
אחרים נמצאים בתוך הצומח. משום כך מטע תמרים הוא מערך רב-

קומתי ורב-תפקודי בעבור העופות.
מלבד טריסטרמית, פעילים במטעי התמרים של נווה עין גדי עופות 
אחרים המפיצים את זרעי העצים בעלי הפירות העסיסיים. אחד מהם 
הוא עורב קצר-זנב (Corvus rhipidurus). מידע ספציפי לגבי הפצת 
צמחים על ידי עורב זה לא נמצא בספרות, אך נחקרה הפצת זרעים על 
ידי מינים אחרים של עורביים (Corvidae), וידוע על תפקידם בהעברת 
 Jordano,) ויותר  קילומטר  של  למרחק  העיכול  מערכת  דרך  זרעים 
קצר-זנב  עורב  של  להקות  מושכים  גדי  בעין  התמרים  מטעי   .(2007
תצפיותינו  פי  ועל  טריסטרמיות,  לגבי  לעיל  שפורטו  סיבות  מאותן 

הפירות העסיסיים של העצים הנדונים נאכלים על ידם ברצון. 
רק לעיתים רחוקות אפשר לראות בנווה עין גדי את עץ הסלוודורה 
נושא פירות בשלים, שקוטרם כחמישה מ"מ (איור 5) והם כוללים זרע 
מפותח (א' בלכר, מידע אישי). אחת הסיבות לנדירות זו היא שפירות 
בשלים של המין המדובר נאכלים על ידי הציפורים כמעט מיד לאחר 
הבשלתם, והם מבוקשים במיוחד על ידי עורב קצר-זנב (מ' בלכר, מידע 
ידי  גם על  גדי  עין  בנווה  נאכלים  והסלוובדורה  פירות הגופנן  אישי). 
של  חלקה  להערכתנו  אך   ,(Pycnonotus xanthopygos) בולבול 
הציפור הקטנה בהפצת זרעי העצים למטעי התמרים הוא פחות מזה של 
טריסטרמית ושל עורב קצר-זנב, עופות גדולים מבולבול במידה ניכרת, 
ולכן גם אוכלים יותר. בהעדר צמחי האם (עצים בוגרים) בתוך המטעים 
3.7), תפקידו של בולבול בהפצת זרעים מעצי המקור  (ראו תת-פרק 
הנמצאים מחוץ לתחום המטעים הוא מוגבל גם מבחינה מרחבית. למשל 
במחקר שעסק בהפצת הרכפתן (Spiegel and Nathan, 2007), נמצא 
מצמח  מטרים  כ-500  של  בתחום  צפוי  בולבול  ידי  על  זרעיו  שפיזור 

האם, ורובם במרחק של עד 100 מטרים. 
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סלוודורה פרסית, פירות בשלים )ציור: אירנה בלכר © 2006(  איור 5: 

במטעי  פרסית  סלוודורה  ושל  המדבר  גופנן  של  התפוצה  דפוסי 
התמרים (טבלה 2) משקפים את דרכי הפצתם. נביטתם בכל החלקות, 
אך לא בצפיפות אחידה, מוסברת באמצעות תבנית מרחבית של הפצה 

 .(Jordano, 2007) על ידי עופות, המתאפיינת בכתמיות
דפוס התפוצה במטעי התמרים של שיזף מצוי, עץ נוסף שפירותיו 
מותאמים להפצה על ידי בעלי חיים, דומה לדפוסי התפוצה של גופנן 
המדבר, סלוודורה פרסית ושיטה סלילנית (טבלה 2). גם מין זה נמצא 
הגודל  בסדר  דומה  במטעים  שתועדו  הפרטים  ומספר  החלקות,  בכל 
לעצים שנזכרו. אולם במקרה של השיזף אין די בתצפיותינו כדי להצביע 
על הגורם עיקרי בהפצתו בנווה עין גדי בכלל ובמטעי התמרים בפרט. 
כמו כן, מידע בספרות המקצועית בנוגע להפצת שיזף מצוי לוקה בחסר. 
גורמים  כמה  פעילים  שבה  בהפצה  מדובר  דנן  במקרה  הנראה,  כפי 
מובהקים  צמחים  אוכלי  רק  לא  למטעים,  שמגיעים  יונקים  שונים: 
אלא גם טורפים, וכמו כן עופות, במידה זו או אחרת. זרעים של שיזף 
(Canis lupus) באזור עין  זאב  מצוי נמצאו ב-4.4% מדגימות גללי 
התמר  פרי  הוא  המדבר  בנווה  ביותר  התדיר  שמזונו  חיים  בעל  גדי, 
)Morgulis et al., 2009). מכיוון שהזאבים מבקרים לעיתים קרובות 
במטעי התמרים בשיחור מזונם המבוקש, הם המפיצים הפוטנציאליים 
של השיזף במטעים. פירות השיזף, כאשר הם זמינים, נאכלים על ידי 
 69 ,43 זוהו  זאבים בכמויות גדולות. בדגימות גללים שונות ונפרדות 
הפצת  פורסם).  מידע שלא  מורגוליס,  וא'  בלכר  (מ'  זרעים   101 ואף 
זרעים של שיזף מצוי במטעי התמרים באמצעות בעלי חיים בדרך חוץ-

גופית גם היא אפוא בת-יישום (ראו תת-פרק 3.3). 

3.3 צמחים בהפצת בעלי חיים חוץ-גופית 
אם לגבי השיטים אפשר להצביע על היעלים כמפיצים העיקריים במטעי 
התמרים, ולגבי הגופנן והסלוודורה – על העופות, הרי שבכל הקשור 
לעץ סודני נוסף, זקום מצרי (איור 6), נראה שאף לא אחד משני אלה 
מועילים, אף על פי שפרי הזקום נאכל על ידי בעלי החיים הללו (מ' 
באורכו)  ס"מ  (כשלושה  גודלו  לפי  הזקום,  זרע  אישי).  מידע  בלכר, 
וצורתו (איור 6), לא מתאים להעברתו במערכת העיכול של ציפורים 
(טריסטרמיות ובולבולים, אין בידנו תצפיות על אכילת פירות הזקום 
על ידי עורבים) או של יעלים. לפי גודל זרעו, הזקום אינו מתאים גם 
 .(Rousettus aegyptiacus) להפצה תוך-גופית על ידי עטלפי פירות

מסתמן שהדרך היחידה כמעט להפצת המין למרחק בנווה עין גדי היא 
צמח  על  הפרי  את  אוכל  לא  היונק  או  שהעוף  במקרה  זרעיו  העברת 
האם או בסמוך אליו, אלא עובר עמו לנקודת אכילה אחרת. התנהגות 
זו אופיינית לעטלף פירות (Izhaki et al., 1995), ולכן סביר להניח 

שיונק זה יכול להפיץ את הזקום במטעי התמרים בנווה עין גדי.

זקום מצרי — ענף עם פרי בשל, וזרע לאחר אכילת ציפת הפרי על ידי עטלף  איור 6: 
פירות )ציור: אירנה בלכר © 2006(

אכילה  עמדת  אכן  הם  גדי  עין  בנווה  תמר  עצי  נתונינו,  פי  על 
נחל  במבואת  שנשתלו  הגבוהים  התמר  דקלי  קבוצת  פירות.  לעטלפי 
דוד (שמורת עין גדי) בתחילת שנות האלפיים משמשת נקודת אכילה 
שאליה מביאים עטלפי פירות את מזונם מהעצים שבסביבה. בחודשים 
ינואר–מרץ בשנת 2003 ובשנת 2014 נלקטו ברחבה המרוצפת מתחת 
לדקלים במבואת נחל דוד שרידי המזון הטריים של העטלף, זרעים או 
פירות שנאכלו באופן חלקי. האיסוף נערך במהלך 20 ימים בשנת 2003 
ובמהלך 21 ימים בשנת 2014, בשעות 8–9 בבוקר. החומר הצמחי זוהה 
830 זרעים של שיזף מצוי וזרע אחד של  2003 נאספו  ונספר. בשנת 
זקום מצרי, ובשנת 2014 נמצאו 347 זרעים של שיזף ו-352 זרעים של 
זקום; לא תועדו שרידים של צמחי בר אחרים (מ' בלכר, מידע שלא 

פורסם). 
בעשור שבין שתי הדגימות חל שינוי בסביבת המבוא מבחינת צמחי 
האם של הזקום, זאת לעומת צמחי האם של השיזף שהיו ונשארו בקרבת 
 2003 10–50 מטרים), ללא שינוי עקרוני. בשנת  המבוא (בטווח של 
היו עצי הזקום הבוגרים, הקרובים ביותר לנקודת האכילה, במרחק של 
2014 הניבו  ואילו בשנת  (קו אווירי),  וכ-320 מטרים  כ-260 מטרים 
פירות שלושה עצים גדולים (עד גובה חמישה מטרים) נוספים של מין 
זה, שניטעו כשתילים קטנים בשנת 2001 במרחק 97, 115 ו-160 מטרים 
מקבוצת הדקלים במבואת השמורה (מ' בלכר, מידע אישי). במקרה של 
השיזף, המרחק המשוער מצמחי האם לנקודת האכילה בקבוצת הדקלים 
דומה לזה שנמצא בהפצת זרעים חוץ-גופית על ידי עטלף פירות באזור 
ים-תיכוני בארץ (Izhaki et al., 1995), אך במקרה של הזקום הוא 
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באופן משמעותי גדול יותר. למרות זאת נמצאו שני פרטים בלבד של 
זקום מצרי בתחום מטעי התמרים (טבלה 2). עובדה זו מרמזת על כך 
שבתנאי השטח של נווה עין גדי, יעילותה של הפצת המין למרחק אינה 
גבוהה. מה חלקו של עטלף הפירות בהפצת השיזף במטעי התמרים, אין 

ביכולתנו להעריך.
לפעילות  הקשורה  לעיל,  שנדונה  החוץ-גופית  ההפצה  לעומת 
האכילה (synzoochory), בורהביה זוחלת מותאמת להפצה חוץ-גופית 
פסיבית (epizoochory) באמצעות הידבקות פירות על גבי בעל חיים. 
(Agnew and Flux, 1970) הראה  כך למשל מחקר שנערך בקניה 
זוחלת, המכוסים שערות דביקות, הם בין הנפוצים  שפירות בורהביה 
מינים  כמה  של  הפצה  יחידות  לצד  מצויה,  ארנבת  פרוות  על  ביותר 
אחרים. המקור העיקרי להפצת הצמח בעין גדי נמצא במטעי התמרים 
עצמם, כי הם בית גידולו היחידי כמעט בנווה המדבר (בלכר ובלכר, 
2010ב). בעלי חיים, יונקים ועופות, הפעילים על פני הקרקע במטעי 
התמרים, הם מפיציה הפוטנציאליים של הבורהביה. להלן קווי הסבר 
הגדולות  החלקות  בכל  שתועד  הצמח,  של  התפוצה  לדפוס  אפשריים 

יחסית של התמרים (טבלה 2), אך ברובן בפרטים בודדים.
על סמך נתונים מהספרות ועל בסיס המידע העקיף שלנו, סביר להניח 
שמפיצים משמעותיים של בורהביה זוחלת במטעי התמרים הם טורפים, 
וזאבים בפרט. שאריות פירות תמר נמצאו ב-83.2% מדגימות גלליהם 
שנאספו באזור עין גדי במשך שנה (Morgulis et al., 2009), נתון 
המעיד על פעילות קבועה של הזאבים במטעי התמרים. זרעי הבורהביה 
גם שועל  החלקות.  ובתוך  לחלקה  פרוותם מחלקה  על  לעבור  יכולים 
מצוי (Vulpes vulpes) פעיל במטעי התמרים (מ' בלכר, מידע אישי). 
חשוב  סביל  זרעים  כמפיץ  לתפקד  יכול  ששועל  הראה  ניסיוני  מחקר 
ושועלים  זאבים  להערכתנו,   .(Hovstad et al., 2009) חקלאי  בנוף 

תורמים להפצת בורהביה זוחלת במטעי התמרים בנווה עין גדי. 
 Ammoperdix) אין זה מן הנמנע שגם לעוף שוכן קרקע, קורא מדברי
heyi), יש חלק בהפצת זרעי הבורהביה באופן סביל (על נוצותיו או על 
רגליו). קבוצות של ציפור זו (6.0±4.5 פרטים בממוצע, n=108) נצפו 
מביקורינו   (n=131( ב-83.3%  התמרים  חלקות  בכל  המפקד  במהלך 
ייתכן  זאת,  מלבד  פורסם).  מידע שלא  בלכר,  ומ'  בלכר  (א'  במטעים 
זרעים  העברת  הדקלאים.  ידי  על  במטעים  מופצים  הבורהביה  שזרעי 
חשובה  דרך  היא  גם   ,(anthropochory) אנשים  לבגדי  הנצמדים 

 .(Ansong and Pickering, 2014) בהפצת צמחים
עדרי  של  רצופה  פעילות  מתקיימת  השנה  חודשי  שברוב  מכיוון 
הבורהביה  שפירות  להניח  הגיוני   ,(2016 (בלכר,  במטעים  יעלים 
עם  במגע  באים  היעלים  למרחק.  נישאים  וכך  לפרוותם,  נצמדים 
בורהביה זוחלת גם משום שהיא נאכלת על ידם ברצון (א' בלכר, מידע 
נראה  במטעים.  פרטיה  בכל  נמצאו  משמעותיים  אכילה  סימני  אישי). 
כי לחץ הרעייה מצמצם את זמינות יחידות ההפצה בפרטי הבורהביה 
במטעים, וייתכן שעבור צמח זה רעיית היעלים אינה תורמת להפצתו. 
ערוגות  לנחל  מדרום  שנמצאת  הנטושה  התמרים  בחלקת  לדוגמה  כך 
(איור 2) רעו היעלים לעיתים רחוקות, ושם תועדה בעבר אוכלוסיית 
רבים  פירות  הנושאים  מפותחים  פרטים  עשרות  בת  זוחלת  בורהביה 
(א' בלכר, מידע אישי). יתר על כן, הפצה חוץ-גופית מסוג זה על ידי 
 ,)Albert et al., 2015) פרסתניים יעילה מגובה צמח של כחצי מטר

זה של  כן מאפיין  נמוך. על  היא צמח משתרע  זוחלת  ואילו בורהביה 
יעלים. שפני סלע  גבי פרוות  הבורהביה פוגם בפוטנציאל ההפצה על 
)Procavia capensis) מגיעים למטעי התמרים מהמושבות הסמוכות 
בשיחור המזון (א' בלכר ומ' בלכר, מידע אישי), ובדומה ליעלים, גם 
הם לא רק המפיצים האפשריים של הבורביה (באופן סביל), אלא גם 

הטורפים של פירותיה. 

3.4 תפוצת צמחים כמורשת נופית
הגירה  תהליכי  רק  משקפת  אינה  התמרים  במטעי  צמחים  תפוצת 
עכשוויים, אלא גם מורשת נופית של שטחי החקלאות בנווה עין גדי. 
במטעי  האוכלוסיות  במפקד  שנכללו  מהמינים  לחלק  לנו,  הידוע  ככל 
התמרים (טבלה 1) – אבוטילון קהה (איור 7), חבלבל מדברי, מורינגה 
ניל מכסיף, סולנום החדק וסנה מדברי –  רותמית, מלוכיה משולשת, 
חסר מנגנון מובהק של הפצה למרחק. לרובם, מלבד המורינגה, מטעי 
ובלכר,  (בלכר  בנווה  כמעט  יחידי  או  בלעדי  גידול  בית  הם  התמרים 
הבר  צמחיית  הם שריד של  לעיל  שנמנו  המינים  להערכתנו  2010ב). 
ששררה בעבר, לפני הפיתוח החקלאי המודרני, באדמות שבהן נטועים 
מדעיות  בעדויות  היתר,  בין  נתמכת,  זו  הערכה  התמרים.  מטעי  כיום 
כמאה  לפני  גדי  עין  בנווה  הללו  הצמחים  נוכחות  על  להלן,  שמוצגות 

שנים ואף הרבה יותר. 

אבוטילון קהה, כולל פרי עם זרעים בשלים )ציור: אירנה בלכר © 2007( איור 7: 

סנה מדברי הוא קרוב לוודאי המין הראשון בין צמחי נווה עין גדי 
שפורסם על סמך גיליון עשבייה מדעית. הצמח מעין גדי מופיע בשמו 
 )Griffith, 1852) בנספח הבוטני (Cassia obovata) המדעי הנרדף
של הדוח הרשמי שיצא לאור בארצות הברית בעקבות משלחת מחקר 
לירדן ולים המלח (1848). בראש המשלחת עמד קצין הצי האמריקני 
לינטש (Lynch, 1850). גיליון עשבייה נוסף המתעד סנה מדברי מעין 
 Post גדי בסוף במאה ה-19, נמצא באוסף הבוטני של פוסט (ראו אצל
and Dinsmore, 1932/1933), מי שחיבר את הספר המקיף הראשון 
קצרי-מועד  בביקורים  כן,  אם  נתגלה,  מדברי  סנה  הלבנט.  לצמחיית 
כי  להניח  סביר  כן  על  הנחלים.  של  הסחף  מניפות  בתחום  שהתמקדו 
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היה זה מין מצוי למדי בנווה המדבר, והוא לא גדל בפינות הנסתרות 
של עין גדי. 

8) אפשר  (איור  גדי  עין  בנווה  דפוס התפוצה של סנה מדברי  את 
לפרש כהישרדות בשטח חקלאי. כפי הנראה, תחומו הטבעי של הצמח 
מסתמן  ערוגות.  נחל  מניפת  של  השוליים  בערוצי  היה  גדי  עין  בנווה 
ניקוז המניפה לערוץ אחד בשנות החמישים של המאה ה-20  שלאחר 
שרדו פרטים של סנה מדברי בגדה הצפונית של ערוץ הניקוז, והם היו 

בסיס לאוכלוסייה במטעי התמרים. 

התפוצה של מלוכיה משולשת ושל סנה מדברי במטעי התמרים  איור 8: 

קיים דמיון בדפוסי התפוצה במטעים של מלוכיה משולשת (איור 8(, 
חבלבל מדברי וניל מכסיף (איור 9). תחום התפוצה של המינים הללו, 
 ,)9  ,8 (איורים  כן  לפני  כעשור  או   2008–2007 בשנים  שתועד  כפי 
הוא כמעט כולו בחלקות התמרים אשר נמצאות במרכז הנווה, בקרבת 
אתרי המורשת של עין גדי העתיקה ומחוץ למניפות הסחף של נחל דוד 
ונחל ערוגות, שעברו שינוי קיצוני (ניקוז). להבנתנו, שלושת הצמחים 
הללו הם מינים האופייניים לתחום חקלאות השלחין המסורתית בנווה 

עין גדי. 
מלוכיה משולשת תועדה בעין גדי על ידי דינסמור בתחילת המאה 
של  הראשון  התיעוד   .(Post and Dinsmore, 1932/1933( ה-20 
 Post( 19-חבלבל מדברי בנווה עין גדי הוא של פוסט, בסוף המאה ה
and Dinsmore, 1932/1933), ובתחילת שנות הארבעים של המאה 
הקודמת המין נאסף בעין גדי על ידי ד' זהרי בפאתי שדה חיטה (ראו 

אצל בלכר ובלכר, 2010א). ניל מכסיף, ששימש להפקת צבע אינדיגו, 
אינו  אך  שנה,  כ-150  לפני  המלח  ים  סביב  המדבר  בנאות  נפוץ  היה 
מוזכר בעין גדי באותה תקופה (Tristram, 1865). עם זאת, בחומרים 
בית הכנסת  (מחפירות לצד  כ-1,500 שנה  בני  ארכיאולוגיים צמחיים 
העתיק בעין גדי) זוהו זרעי ניל רבים (מלמד וכסלו, 2005). ראוי לציין, 
שכל הפרטים של ניל מכסיף שנמצאו על ידינו בנווה עין גדי (ראו אצל 
בלכר ובלכר, 2010ב) היו במרחק של פחות מ-500 מטרים מהאתר של 
בית הכנסת העתיק (איור 9). נראה כי ניל מכסיף באזור ים המלח בכלל 
ובנווה עין גדי בפרט, הוא שריד נדיר של חקלאות מסורתית עתיקת-

יומין השייכת לתרבות צבע האינדיגו (בלכר ובלכר, 2010ב). 

התפוצה של ניל מכסיף ושל חבלבל מדברי במטעי התמרים  איור 9: 

השייכים  נוספים  מינים  שני  הם  החדק  וסולנום  קהה  אבוטילון 
לצמחייה ההיסטורית באזור מטעי התמרים בנווה עין גדי. לשניהם תחום 
תפוצה רחב בחלקות התמרים (טבלה 2), אך תפוצתם בעין גדי כמעט 
שלא חורגת מעבר למטעי הנווה (בלכר ובלכר, 2010ב). אבוטילון קהה 
נאסף בעין גדי כבר לפני כ-150 שנה על ידי אנשי המשלחת הבריטית 
המפורסמת של טריסטרם (Tristram, 1865), והצמח גם זוהה נכון על 
 Abutilon) בשמו המדעי הנרדף (Lowne, 1867) ידי בוטנאי המשלחת
muticum). עוד קודם לכן, בספר שפורסם בעקבות מסעו של החוקר 
האמריקני רובינסון (Robinson and Smith, 1841) בארץ ישראל, 
הופיע תיאור מילולי של אחד מצמחי עין גדי, שתואם ללא ספק לסולנום 
הרומית–ביזנטית  לתקופה  השייכים  זה  צמח  של  רבים  זרעים  החדק. 
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נמצאו בחפירות בכפר עין גדי העתיק, ומעריכים שבימי קדם השתמשו 
בסולנום להלבנת בדים לפני צביעתם (מלמד וכסלו, 2005). 

בני  שעשבים,  ייתכן  למרחק,  להפצה  בולט  מנגנון  היעדר  אף  על 
ידי  על  התמרים  במטעי  מופצים  זה  בתת-פרק  הנדונים  ושיחים  שיח 
זרעים של מלוכיה משולשת  יכולים להפיץ  יעלים למשל  בעלי חיים. 
שנאכלת על ידם (א' בלכר, מידע אישי). בסקירת המחקרים שנערכו 
באזורים שונים בעולם נמצא שפרסתניים מפיצים, במידה זו או אחרת, 
בין  זאת  עם   .(Albert et al., 2015) להם  הזמינים  מהצמחים   44%
יש  להערכתנו,  היסטורית  היא  התמרים  במטעי  שתפוצתם  הצמחים 
מינים שהפצתם למרחק בתוך המטעים מוגבלת ביותר. לעץ המורינגה 
בפיזור  יעיל  להיות  שיכול  כזה  לא  לפחות  למרחק,  הפצה  מנגנון  אין 
הזרעים במטעים. זרעיה הבשלים נאכלים ברובם על ידי יעלים ושפני 
סלע בעת נפילתם על הקרקע, ובהיותם רכים יחסית, הם נלעסים על 
ידי בעלי החיים ומתפרקים לחלוטין (מ' בלכר, מידע אישי). שלושת 
כולן  נמצאות  המטעים  בחלקות  המורינגה  עצי  של  הקטנות  הקבוצות 
סמוך לתחום התפוצה של המין בבתי גידול טבעיים של הנווה. תפוצת 
פרטים  של  הישרדות  דפוס  היא  התמרים  במטעי  רותמית  מורינגה 

בודדים בשוליים של שטח חקלאי. 

3.5 השבת צמח בר – חקר מקרה
בספרות הבוטנית מזכירים לעיתים את נווה עין גדי בנוגע לתפוצה של 
גרויה שעירה בארץ (באמירה כללית ללא ציון עובדות), אך בעשבייה 
הלאומית בירושלים לא נמצא גיליון של מין זה המאשר את איסופו בעין 
וזאת במהלך הכשרת הקרקע  גדי. אפשר שהוא הושמד בטרם תועד, 
המסיבית בנווה המדבר, שכללה ביעור של צמחי הבר (בלכר ובלכר, 
2010ב). זיהוי שרידי עצה של גרויה שעירה מהחפירה הארכיאולוגית 
המין  של  היחיד  התיעוד  הוא   (Liphschitz, 2007) ערוגות  במצד 
הגרויה  עצת  נוכחות  על  מעיד  הארכיאולוגי  הממצא  גדי.  עין  באזור 
בנווה עין גדי בתקופה הביזנטית (Liphschitz, 2007). הגרויה אינה 
מותאמת ליבוא עצה, מכיוון שמדובר בשיח בעל גזעים בעובי מרבי של 
סנטימטרים ספורים, ועל כן הסבירות שהשרידים שייכים למין ילידי 
היא גבוהה מאוד. התיעוד הארכיאולוגי מאפשר להתייחס למין זה כחלק 
מהצמחייה הטבעית ההיסטורית בנווה המדבר, אף על פי שלא נאספה 
גדי  בעין  גדל  ייתכן שהצמח  גדי.  עין  באזור  בר  כצמח  גרויה שעירה 
במניפות הסחף של הנחלים, כפי שנמצא בזמנו באזור מצפה שלם, לפני 
הכחדת האוכלוסייה הגדולה היחידה בארץ ובארצות השכנות שמנתה 

יותר מ-100 פרטים (שאואט, 1979).
גרויה שעירה נשתלה לראשונה בתחום שמורת הטבע ובגינות בנווה 
עין גדי בשנת 1978, במסגרת העתקת הצלה משטחו של קיבוץ מצפה 
נוספות  ונטיעות  גידול הגרויה מזרעים   .(1979 שלם הנבנה (שאואט, 
הקודמת  המאה  של  התשעים  בשנות  החלו  גדי  עין  באזור  המין  של 
(בלכר ובלכר, 2001) במסגרת הפרויקט לשימור צמחיית נאות המדבר 
העתקת  פעילות  את  לסכם  אפשר   .(2012 (בלכר,  המלח  ים  בחבל 
המבואות  בשטחי  ושתילתה  מהזרעים  ריבוייה  גדי,  עין  לנווה  הגרויה 
של השמורה ובגינות הנוי, כניסיון להשתמש בצמח בר ילידי למטרות 
גינון, ופועל יוצא של פעילות זו הוא הקמת מקלטי גיבוי למין נדיר מאוד 

בארץ (בלכר ובלכר, 2001). 

או  טבעי  גידול  לבית  שעירה  גרויה  השבת  על  דובר  לא  כה  עד 
המין בתחום  אוכלוסייה חדשה של  על הקמת  לא  וגם  טבעי למחצה, 
תפוצתו ההיסטורית בארץ. פעולה נרחבת לשיקום נוף הצומח בנווה 
(בלכר,   2009 בשנת  רק  החלה  הגרויה,  גם  נשתלה  שבה  גדי,  עין 
בהשקיה.  היום  עד  מתקיימים  זו  במסגרת  שניטעו  השיחים   .(2012
לעומת זאת שיחי הגרויה שנמצאו (2007) בתחום מטעי התמרים גדלו 
פרא. שני פרטים במטעים פעילים ושלושה פרטים בחלקות שהיו כבר 
גידול  בבית  המין  של  ראשון  תיעוד  הם   ,(10 (איור  נטישה  בתהליך 
טבעי למחצה, מחוץ לאתרים שבהם נשתל בנווה עין גדי. פרטים אלה 
תפוצתו  לתחום  המין  להשבת  ראשונים  ניצנים  הם  גדי  עין  במטעי 
ההיסטורית, והם מגלמים סיכוי להקמת אוכלוסייה חדשה של השיח 
בחבל ים המלח. חשיבותם של פרטי הצמח הבודדים במטעי התמרים 
אינה מופרזת, וכך הודגש לגבי האוכלוסייה הטבעית של הגרויה בספר 
האדום הלאומי: "בכל המזרח התיכון ידועים כיום רק חמישה שיחים, 
שכולם גדלים באתר בודד" (שמידע ופולק, 2007, 36). אנו סבורים 
כי בתי גידול טבעיים למחצה בעלי קרקעות לחות, כמו מטעי התמרים, 
טומנים בחובם פוטנציאל לעתיד קיומו של המין באזור ים המלח. יש 
מצפה  באזור  הגרויה,  של  לכאורה  המקוריים  הגידול  שבבתי  לציין, 
שנה   40 לפני  לא  צעירים,  פרטים  נמצאו  לא  דרגות,  ומצוקי  שלם 
 Shmida and ;2007 ,(שאואט, 1979) ולא לאחר מכן (שמידע ופולק

 .(Aronson, 1986

איור 10: התפוצה של גרויה שעירה במטעי התמרים ותחומי נטיעתה הקרובים
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יוצא דופן בין המינים הסודניים המעוצים  גרויה שעירה היא צמח 
ובארצות  בישראל  כמעט  הנקודתית  תפוצתה  בשל  רק  ולא  בארץ, 
מכלול  בשל  אלא   ,(2007 ופולק,  שמידע   ;1979 (שאואט,  השכנות 
ההפצה  מנגנון  היא  הצמח  של  הייחודיות  מהתכונות  אחת  תכונותיה. 
למרחק. הפרי הבשל של הגרויה לא בולט במיוחד, צבעו אינו בוהק, 
העוטפת  הציפה   .(11 (איור  קשיחות  שערות  ומכוסה  יבשה  קליפתו 
את ארבעת הגלעינים עם הזרעים מצומצמת ביותר ביחס לגודל הפרי, 
סמיכה מאוד ואינה עסיסית (א' בלכר, מידע אישי). משקלה של ציפת 
זרעי הגרויה (0.09 ג' לפרי אחד, n = 48) הוא כחמישית ממשקל הפרי 
(מ' בלכר וא' פלח, מידע שלא פורסם). תכונות אלה של הגרויה חורגות 
עסיסיים  פירות  אוכלי  חיים  מאפיון צמחים המופצים באמצעות בעלי 
כל  "חסרי  הצמחים  בין  הגרויה  את  בעבר  מנו  כן  על   .(frugivory(
מנגנון הפצה למרחק" (שמידע ואור, 1983, 18), ולא דנו בה בהקשר זה 
)Shmida and Aronson, 1986). למרות כל זאת, הפירות של השיח 
מפיצים  והם  ובולבולים,  טריסטרמיות  ידי  על  גדי  עין  בנווה  נאכלים 
פרטיה  רוב   .(Blecher, 2004 2010ב;  ובלכר,  (בלכר  למרחק  אותו 
של גרויה שעירה במטעי התמרים נמצאו בחלקות התמרים הקרובות 
 .(10 יחסית לצמחי האם שנשתלו בגדה הדרומית של נחל דוד (איור 
העיקריות  המפיצות  הן  שהציפורים  בהשערה  תומך  זה  תפוצה  דפוס 

של הצמח. 

גרויה שעירה, פירות בשלים )ציור: אירנה בלכר © 2006( איור 11: 

3.6 גודל אוכלוסייה ומעמד לשימור
עצי הבר נגזמים על ידי החקלאים במטעים, וברוב המקרים הם אינם 
מתפקדים כפרטים בוגרים (ראו תת-פרק 3.7). לעומת זאת המינים הרב-
בתחום  מתקיימים   ,(2 (טבלה  הנבחרים  והשיחים  השיח  בני  שנתיים, 
פרטים  כולל  מלא,  חיים  מחזור  בעלות  כאוכלוסיות  התמרים  מטעי 
בוגרים המייצרים יחידות הפצה. יתרה מזאת, מטעי התמרים הם בית 
הגידול החשוב ביותר לקיומם של כל אחד מהצמחים הנבחרים שאינם 
עצים (תשעה מינים) בנווה עין גדי, ולגבי רובם זהו בית הגידול היחידי 
כמעט או הבלעדי (בלכר ובלכר, 2010א; 2010ב). רוב המינים הללו, 
הלאומית  האדומה  ברשימה  נכללו  מדברי,  וסנה  החדק  סולנום  מלבד 
בספר  הוגדר  מדברי,  חבלבל  מהם,  ואחד   ,)2011 ואחרים,  (שמידע 
סקירה  מוצגת  להלן   .(2007 ופולק,  (שמידע  בישראל  כנכחד  האדום 
השוואתית של תשעת המינים הללו מבחינת מעמדם לשימור, המבוססת 
האוכלוסיות.  גודל  על  כלומר  התמרים,  במטעי  המפקד  תוצאות  על 
נעשתה  לקבוצות  והחלוקה  צמחים,  קבוצות  בשלוש  נערכה  הבחינה 

בהתאם לדירוג המינים ברשימה האדומה הארצית, על פי סדר יורד. 

קבוצה ראשונה: חבלבל מדברי, גרויה שעירה וניל מכסיף. המין 
הראשון הוכרז כנכחד בארץ, ושני המינים האחרונים הוכרזו כמינים 
בסכנת הכחדה (שמידע ופולק, 2007; שמידע ואחרים, 2011). חבלבל 
מדברי נמצא מחדש בעין גדי בשנת 2008 )איור 12(, 66 שנים אחרי 
מכסיף  ניל  2010א).  ובלכר,  (בלכר  בנווה  המין  של  הקודם  התיעוד 
לאחר   ,1994 בשנת  בכלל  ובישראל  גדי  עין  בנווה  לראשונה  נתגלה 
כפי  2010ב).  ובלכר,  (בלכר  הבוטנאים  אחריו  שחיפשו  רבות  שנים 
שפורט לעיל (ראו תת-פרק 3.5), פרטי גרויה שעירה שנמצאו במטעים 
גידול טבעי למחצה,  בבית  הם התיעוד הראשון של התחדשות הצמח 
ובמרחק של מאות מטרים מהפרטים שניטעו בנווה עין גדי ושמקורם 

באוכלוסייה שהייתה בעבר באזור שבו נבנה קיבוץ מצפה שלם. 
אלה  למינים  כמעט  יחידי  או  בלעדי  גידול  בית  הם  מטעי התמרים 
בנווה עין גדי (בלכר ובלכר, 2010ב). על פי הפרטים הספורים שנמצאו 
במטעים הפעילים ובחלקות הנטושות בזמן ביצוע המפקד ולפניו (טבלה 
לדירוג  ראויים  כאן  הנדונים  המינים  שלושת   ,(10  ,9  ,8 איורים   ,2
הגבוה ביותר בתכניות שימור וממשק צמחים בנווה עין גדי. מסקנה זו 
תואמת גם את מעמדם בספר האדום הלאומי. כלומר בקבוצת המינים 
שהוגדרו כנמצאים בסכנת הכחדה בארץ (או כנכחדים), המידע על גודל 
האוכלוסיות (פחות מ-15 פרטים לכל מין) מוכיח את הצורך בפעולה 

דחופה לשימור הצמחים.

חבלבל מדברי פורח במטעי התמרים. החבלבל הוכרז כמין נכחד בארץ  איור 12: 
)צילום: מיכאל בלכר, 2008(   
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ופרעושית  משולשת  מלוכיה  זוחלת,  בורהביה  שנייה:  קבוצה 
שכן  זהה,  האדום  בספר  הללו  הצמחים  שלושת  של  מעמדם  טיונית. 
לציין,  יש   .(2011 ואחרים,  (שמידע  באיום  כמינים  דורגו  שלושתם 
שבספרות (פינברון-דותן ודנין, Zohary, 1972 ;1998) מופיעה מלוכיה 
משולשת כצמח חד-שנתי, אך לפי תצפיותינו במטעי התמרים בעין גדי, 
פרטים של המלוכיה מתקיימים שנים מספר, ולכן אנו מתייחסים גם למין 
זה כצמח רב-שנתי. בגודל האוכלוסיות של המינים הנדונים נמצא הבדל 
ניכר (טבלה 2). מספר הפרטים באוכלוסיות של בורהביה זוחלת ושל 
מלוכיה משולשת (60 ו-44 בהתאם) מציב את שני המינים הללו בגבול 
הקריטי להמשך קיום במטעים ובנווה עין גדי בכלל, ואילו האוכלוסייה 
של פרעושית טיונית, המונה 985 פרטים, יכולה לשרוד לטווח ארוך. 
 Frankham et al., 2014; Shaffer,) זאת על פי ההערכות הכלליות
Traill et al., 2007 ;1981) לגבי גודל אוכלוסייה בת-קיימה מינימלית 

 .(minimum viable population size(
עוד  כל  מידי  איום  נשקף  לא  טיונית  שלפרעושית  להניח  יסוד  יש 
נצפה  שהמין  גם  מה  ישתנה,  לא  גדי  עין  במטעי  האגרוטכני  המשטר 
לעיתים בבתי גידול לחים נוספים בנווה. לעומת זאת להמשך הקיום של 
בורהביה זוחלת ומלוכיה משולשת בעין גדי נדרשות אוכלוסיות גדולות 
יותר, לפחות בסדר גודל אחד. מטעי התמרים הם בית הגידול היחידי 
כמעט של בורהביה זוחלת, ובית גידולה הבלעדי של מלוכיה משולשת. 
לפיכך מעמדם של שני המינים הללו בהתייחס לשמירת המגוון הביולוגי 
בנווה עין גדי, אינו שונה באופן עקרוני ממעמדם של שלושת המינים 

שנדונו בקבוצה הראשונה לעיל. 
מדברי.  וסנה  החדק  סולנום  קהה,  אבוטילון  שלישית:  קבוצה 
בין הצמחים הללו רק המין הראשון נכלל ברשימה האדומה של צמחי 
התמרים  בחלקות  המפקד  פי  על   .)2011 ואחרים,  (שמידע  ישראל 
(טבלה 2), אוכלוסיית אבוטילון קהה, מין שדורג על סף איום בארץ, 
גדולה פי שניים מהאוכלוסיות של סולנום החדק ושל סנה מדברי, מינים 
שאינם בסיכון בישראל על פי הספר האדום. עבור כל אחד משלושת 
כמעט  יחידי  גידול  בית  הוא  התמרים  מטעי  תחום  זו  בקבוצה  המינים 
בנווה עין גדי (בלכר ובלכר, 2010ב). הדירוג של שלושת המינים הללו 
למטרת שימור המגוון הביולוגי בנווה עין גדי ובחבל ים המלח הוא ככל 
לעדיפות  מקום  יש  האוכלוסיות  גודל  נוכח  מזאת,  יתרה  זהה.  הנראה 
מסוימת בפעולת השימור דווקא לשני המינים שאינם ברשימה האדומה 
(פרט לנתונים המוצגים  נוספים  נתמכת בנתונים  זו  הלאומית. מסקנה 
183 פרטי  2008 נספרו בשורות הדקלים הבודדות  2): בשנת  בטבלה 
(א'  מדברי  סנה  נמצא  ולא  החדק,  סולנום  פרטי  ו-15  קהה  אבוטילון 

בלכר ומ' בלכר, מידע אישי).
 Shaffer et אף על פי שאין בידינו הערכות ספציפיות (ראו אצל 
הצמחים  של  מינימלית  בת-קיימה  אוכלוסייה  גודל  לגבי   (al., 2002
סכנת  נשקפת  להניח שלרובם  לעיל, סביר  בשלוש הקבוצות שהובאו 
הדרוש  האוכלוסיות  גודל  מבחינת  התמרים.  במטעי  מקומית  הכחדה 
פרטים  באלפי  רבים  מחקרים  סמך  על  שנאמד  ארוך,  לטווח  לשימור 
)Frankham et al., 2014; Traill et al., 2007), אוכלוסיות המינים 
פגיעות  הן   (2 (טבלה  ורב-שנתיים  שיח  בני  שיחים,  של  הנבחרים 
במטעים. זאת גם על פי הקריטריונים היישומיים המקובלים בקביעת 
הרשימות האדומות (IUCN, 2012a; 2012b). יש להדגיש, שסבירות 

הפגיעה בהן גבוהה לא רק בשל גודלן המצומצם, אלא גם בשל הפעילות 
הרציפה שמתקיימת בשטח שנועד לייצור חקלאי. נזכיר שרוב המינים 
גידול אחרים בנווה עין  הנדונים קיימים כפרטים בודדים בלבד בבתי 
ובלכר,  (בלכר  התמרים  למטעי  מחוץ  נמצאו  לא  כלל  וחלקם  גדי, 
2010ב). במצב כזה מוצדקת באופן מיוחד טענת המומחים שאין "מספר 
 Flather et al.,) קסם" של גודל אוכלוסייה שיכול להבטיח את קיומה

2011), אלא שנחוצים ניטור וממשק. 

3.7 עצי בר בתחום גידול דקל התמר 
לקבוצת העצים הנבחרים (טבלה 2) נדרשת התייחסות נפרדת. ההפרדה 
נובעת לא רק מהשוני בצורת החיים, אלא גם מהעובדה שלרוב פרטי 
לבגרות.  להגיע  סיכוי  אין  הפעילים  התמרים  במטעי  הנובטים  העצים 
זאת משום גיזום קשוח ולעיתים אף עקירת פרטים המפריעים לפעילות 
מטר  גובה  עד  עצים  החקלאים  שמבחינת  לציין,  ראוי  האגרוטכנית. 
מקום  יש  נגזמו  שטרם  הפרטים  לעלוות  משיחים.  שונים  אינם  בערך 
ניכר בתזונת היעלים במטעים (א' בלכר, מידע אישי). על כל פנים, לגבי 
 ,)3.1 בתת-פרק  הסבר  ראו  פתילת-המדבר,  (מלבד  העצים  מיני  רוב 
כספירת  הפעילים  במטעים  הצעירים  הפרטים  מפקד  את  להגדיר  נכון 

ההתחדשות בלבד. 
בשטחי  הנובטים  הבר  עצי  להתפתחות  סיכוי  קיים  זאת  בכל  האם 
גידול דקל התמר בנווה עין גדי? הסיכוי קיים לגבי העצים המתחדשים 
בוגרים, מכיוון  יש אפשרות לקיום עצים  זה  בשולי המטעים. בתחום 
שאינם מפריעים לחקלאות. אולם רק חלק קטן מהעצים שתועדו במפקד 
האוכלוסיות בחלקות הפעילות (טבלה 2) נמצא בשולי המטעים (טבלה 
3), וברוב המינים מדובר בפחות מ-11% (פרט למורינגה רותמית, ראו 
הסבר בתת-פרק 3.4). לכן, להערכת הישימות של תחום החיץ לקיום 
עצי הבר במטעים משמשים גם נתוני המפקד שבוצע בחלקות התמרים 

הנטושות ובשורות הבודדות של דקלי התמר. 
מבלי  שהתבססו  הסודניים  העצים  על  הנתונים  מוצגים   3 בטבלה 
הדקלים  שורות  בשולי  הפעילים,  המטעים  בשולי  לחקלאות  שיפריעו 
הבודדות ובחלקות הנטושות. הנתונים מוכיחים שסביבת מטעי התמרים 
בנווה עין גדי מאפשרת את שרידותם של עצי הבר שהצליחו להתבסס 
בתחום החיץ של המטעים. ההבדל העיקרי בין החלקות הנטושות לבין 
המטעים הפעילים או השורות הבודדות של הדקלים הוא גורם ההשקיה. 
ממשיכים  המושקים,  התמרים  במטעי  המתחדשים  שהעצים  נמצא 
בזכות  שהתבססו  הפרטים  שננטשו.  בחלקות  גם  ולהתפתח  להתקיים 
ללא השקיה במשך  זרעיהם בקרקע הלחה של המטעים שרדו  נביטת 
עשר שנים ויותר (בלכר ובלכר, 2011). אלה המשיכו לצמוח גם בשנים 
 )2016) הגיע  מהם  ניכר  חלק  גיזום  ובהיעדר  המפקד,  ביצוע  שלאחר 

לממדים של עצים בוגרים (א' בלכר ומ' בלכר, מידע אישי).
פרטים רבים של העצים הנבחרים תועדו בשורות הדקלים הבודדות. 
 ;73 89; שיטה סלילנית:  94 פרטים; סלוודורה פרסית:  גופנן המדבר: 
 ;8 רותמית:  מורינגה   ;47 הגדולה:  פתילת-המדבר   ;73 מצוי:  שיזף 
ושיטה סוככנית: 5 פרטים. הצפיפות המחושבת (ראו פרק 2) של רוב 
עצי הבר לאורך שורות הדקלים הבודדות נמצאה גבוהה במאות אחוזים 
מצפיפות התחדשותם בחלקות התמרים (טבלה 4). יש להדגיש, שחלק 
2), מצב  ניכר משורות הדקלים נמצא צמוד לדרכי אספלט (ראו פרק 
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המצמצם את תחום המחיה האפשרי של צמחי הבר, מצד אחד של שורת 
סביב  הסודניים  העצים  אוכלוסיות  צפיפות  כך  לפחות. משום  הדקלים 
הדקלים שבשורות גבוהה בפועל באופן משמעותי מהמחושבת בטבלה 4. 

המטעים  של  החיץ  בתחומי  הבר  עצי  מפקד  תוצאות  טבלה 3: 
והשורות, ובחלקות התמרים הנטושות 

שם המין
שולי 

המטעים

שולי 

השורות 

חלקות 

נטושות

סה"כ 

)פרטים(

4152140גופנן המדבר 

10—64מורינגה רותמית

0———זקום מצרי

38156167סלוודורה פרסית

35132472פתילת-המדבר הגדולה

14122753שיזף מצוי

3—3—שיטה סוככנית

17304188שיטה סלילנית

בחלקות  הנבחרים  הבר  עצי  של  האוכלוסיות  צפיפות  טבלה 4: 
התמרים ובשורות הדקלים הבודדות

שם המין
צפיפות )מס' פרטים לדונם(

בשורות דקליםבחלקות תמרים

0.87.2גופנן המדבר 

0.20.6מורינגה רותמית

0.020זקום מצרי

2.86.8סלוודורה פרסית

3.33.6פתילת-המדבר הגדולה

2.05.6שיזף מצוי

0.020.4שיטה סוככנית 

3.15.6שיטה סלילנית

בסביבת  מהעצים שהתפתחו  ניכר  חלק  חשובה:  עובדה  עוד  נוסיף 
שורות הדקלים לא זו בלבד שהגיעו לממדים של עצים בוגרים, אלא אף 
במפקד  המתועדים  לנתונים  זרעים.  להפצת  בר-תוקף  מקור  משמשים 
הן  מורכב,  רקע  יש  הבודדות  הדקלים  בשורות  הבר  עצי  אוכלוסיות 
השונים  הגורמים  בין  הפרדה  אקולוגי-תפקודי.  והן  חקלאי-תפעולי 
בהקשר זה לא הייתה בת-ביצוע במסגרת המפקד, ולכן נסתפק בהערות 
הם  הבודדות  בשורות  הנמצאים  הדקלים  תצפיותינו,  פי  על  כלליות. 
מקום מנוחה מושך מאוד לעופות הניזונים מפירות הגופנן והסלוודורה, 
תת-פרק  (ראו  התמרים  בסביבת  זרעיהם  את  מפיצות  הציפורים  וכך 
נמוך,  מסחרי  ערך  בעלי  מזנים  הם  בשורות  הנטועים  הדקלים   .(3.2
ועל כן לא נגדדו במשך שנים רבות. משום כך גם לא היה צורך בגיזום 
עצי הבר שהתפתחו בסביבתם. מכאן שעצי הבר שהתפתחו לצד שורות 
הדקלים הבודדות הם בעלי סיכוי קיום גם בעתיד. בכל מקרה, העובדות 
מעידות על חשיבות אקולוגית רבה לשורות הדקלים הבודדות בפסיפס 

הנופי של נווה עין גדי. 

תלויה  המטע  של  החיץ  בתחום  העצים  של  ההישרדות  היתכנות 
בכושר המינים להתקיים ללא השקיה ישירה לאחר התבססותם. מפקד 
עצי הבר בחלקות התמרים שננטשו בהשוואה למפקד העצים במטעים 
גדי  עין  בנווה  הנטושים  התמרים  מטעי  הסוגיה.  את  מאיר  הפעילים, 
הם בית גידול העונה במידה זו או אחרת על דרישותיהם האקולוגיות 
הסלוודורה  שצפיפות  נמצא  למשל  הנבחרים.  העצים  ממיני  חלק  של 
במטעים הנטושים (2.7 פרטים לדונם) זהה כמעט לצפיפות התחדשותה 
במטעים הפעילים (2.8 פרטים לדונם), נתון המעיד על כושר הסתגלותו 
של הצמח לתנאים המשתנים (בלכר ובלכר, 2011). על פי הספר האדום 
2011) סלוודורה פרסית אינה בסיכון בישראל, אך  (שמידע ואחרים, 
נמצאת  ואוכלוסייתו  בכלל,  ובארץ  המלח  ים  באזור  מאוד  נדיר  המין 
כ-160   .(2012 בלכר,  2010ב;  ובלכר,  (בלכר  גדי  עין  בנווה  בעיקר 
פרטי המין שנספרו בחלקות הנטושות ובתחום החיץ של גידול התמר 
(טבלה 3) וכ-90 פרטים שתועדו לצד השורות הבודדות של הדקלים הם 

הגרעין העיקרי של אוכלוסיית העץ בנווה עין גדי. 
בארץ  מתקיים  והוא  בישראל,  הכחדה  בסכנת  נתון  המדבר  גופנן 
כאוכלוסייה רק בעין גדי (שמידע ואחרים, 2011). תחום מטעי התמרים 
בנווה המדבר הוא בית הגידול היחיד שיכול להבטיח את עתידו של המין 
(בלכר ובלכר, 2010ב). על פי תוצאות המפקד, רוב עצי הגופנן נמצאו 
לצד השורות הבודדות של הדקלים. על כן אפשר להעריך שאוכלוסיית 
הגופנן בתחום המטעים, כולל פרטים ששרדו בחלקות הנטושות, מונה 
כ-120 פרטים בוגרים או בעלי סיכוי להגיע לבגרות. הגופנן מסתמן כבעל 
כושר הישרדות נמוך יותר בשטחים שאינם מושקים לעומת הסלוודורה 
פרטים   0.4) הנטושות  בחלקות  אוכלוסייתו  צפיפות   .(2012 (בלכר, 
לדונם) היא כמחצית מצפיפותו במטעים הפעילים (בלכר ובלכר, 2011). 

4. סיכום והמלצות

4.1 גידול תמרים ושמירת טבע
באופן  הגדל  חקלאית,  לתוצרת  ביקוש  בין  הניגוד  את  לפתור  איך 
מתמיד, לבין שימור המגוון הביולוגי? בעשור האחרון מתקיים בספרות 
 Phalan et al.,) האלה  החלופות  את  הבוחן  בנושא  דיון  המדעית 
 )land sharing) 2011): אינטגרציה להשגת שתי המטרות באותו שטח
טבעיים  גידול  בתי  על  הגנה  לצד  גבוהה  בתפוקה  חקלאות  קיום  או 
ומניעת הפיכתם לשטח חקלאי (land sparing). כלומר החלופות הן 
חקלאות של יבול גבוה בשטח מצומצם יחסית או חקלאות בשטח גדול 
אחרת  או  זו  במידה  לטבע  ידידותית  היא  אך  נמוכה,  שתפוקתה  יותר 
המגוון  לשימור  המוקצה  בשטח  מדובר  כאשר   .(Kremen, 2015(
קטעי  אלה:  הן  העקרוניות  החלופות  כלשהו,  חקלאי  באזור  הביולוגי 
שימור קטנים הפזורים באדמות חקלאיות או יחידת שימור אחת גדולה 
לצד שטחי חקלאות (Balmford et al., 2012). על פי סקירות הספרות 
בנושא (Fischer et al., 2014; Kremen, 2015) וגם לפי מחקרים 
 Egan and Mortensen, 2012; Phalan ספציפיים בצמחים (למשל
et al., 2011), עדיפה ההפרדה בין שטחי החקלאות לבין שטחי השימור 

 .(land sparing(
המקרה  שויך  בקצרה)  לעיל  (תוארה  זה  בעניין  עבודה  במסגרת 
לבין שמירת  חקלאית  פעילות  בין  לאינטגרציה  הנוכחי  במאמר  הנדון 
הטבע, באותן יחידות שטח (land sharing). אולם התבנית של מסגרת 
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תיאורטית זו מתאימה באופן חלקי בלבד, אם בכלל, לדיון במקרה של 
מטעי התמרים בנווה עין גדי. במטעי עין גדי אין מדובר בהרס של בית 
גידול טבעי כתוצאה של נטיעת תמרים ואין מדובר בהפחתת התפוקה 

החקלאית, וזאת משום כמה טעמים המובאים להלן.
בית הגידול של מניפות הסחף הפעילות הפסיק להתקיים בנווה עין  	·

מניפות  בתחום  שהוקמו  התמרים  מטעי  הנחלים.  ניקוז  לאחר  גדי 
ים  נאות המדבר בחבל  ואופייני של  גידול מסורתי  בית  הסחף הם 

המלח, ודקל התמר משרת בו כסמן וכָעֵרב לרמת הלחות בקרקע. 
בספרות לא נמצאו הוכחות לכך שצומח הבר הוא מתחרה משמעותי  	·

תחרות  שקיימת  מניחים  אם  גם  ומינרלים.  מים  על  התמר  לעצי 
שכזו, היתכנותה היא רק בכתם ההשקיה מסביב לדקל שבו פרוסים 
מטעי  משטח  בלבד  בשליש  מדובר  מקסימלי  באומדן  שורשיו. 

התמרים (בלכר, 2012). 
לא ידועה מתכונת גידול תמרים בעלת תפוקה גבוהה יותר מבחינת  	·

ניצול השטח (צפיפות הדקלים במטע) מאשר זו המיושמת בנווה עין 
גדי, ואין יסוד להניח שיבול התמרים בעין גדי נמוך מהיבול במטעים 

אחרים באזור ים המלח, שבהם הצומח מודבר באופן מוגבר.   
ההמלצה העקרונית הנובעת מהעובדות שהוצגו במאמר היא שילוב 
לבין שימור  רווחי  חקלאי  כענף  התמר  דקל  גידול  בין  ומתוכנן  מכוון 
המגוון הביולוגי בנווה עין גדי בפרט ובחבל ים המלח בכלל. שילוב כזה 
בנווה המדבר ובאזור כולו יכול להשלים באופן יעיל את רשת השטחים 
גם  זאת  הסוגים.  מכל  הפתוחים  בשטחים  הטבע  שימור  ואת  המוגנים 
הדרך המקבלת לאחרונה תמיכה בדיונים בנושא זה (ראו למשל אצל 
Kremen, 2015; Troupin and Carmel, 2014), לעומת הבחירה 

בין החלופות התאורטיות, מעניינות לשיח עיוני ככל שיהיו. 

4.2 דירוג צמחי בר לממשק במטעים 
גודל אוכלוסייה הוא המדד המרכזי בקביעת הרשימות האדומות, שהן 
כלי עזר בינלאומי (IUCN, 2012a; 2012b) לשימור המגוון הביולוגי. 
גודל  שמדד  הוחלט  ישראל  צמחי  של  האדומה  הרשימה  בקביעת 
האוכלוסייה אינו בר-יישום בקנה מידה ארצי, והוסבר כי הוא בעייתי 
למדידה באוכלוסיות צמחים, בייחוד במינים חד-שנתיים (שמידע ופולק, 
2007). על כן הספר האדום הלאומי מבוסס על הנחה שכמות האתרים 
שבהם נמצא המין היא המדד המייצג את נדירות הצמח בארץ, ושיעור 
האתרים שבהם תועדה הכחדת המין מעיד על מידת פגיעותו. מבחינתנו 
יכולות להשתנות, לטוב  חשוב לציין, שהנדירות והפגיעות של הצמח 
– כתוצאה מפעילות ממשק, וגם לרע – בהיעדר פעולת שימור. לעומת 
האדומה  ברשימה  הצמחים  לדירוג  ששימשו  אחרות  מידה  אמות  זאת 
ופולק,  (שמידע  ופריפריאליות  אנדמיות  אטרקטיביות,  כגון  הארצית, 
עקרוני  לשינוי  נתונות  לא  הן  אך  להתעדכן,  אמנם  יכולות   ,(2007

בעקבות פעילות יזומה. 
המקומית  ברמה   – הטבע  שמירת  של  מעשי  מידה  בקנה  כי  נראה 
לדירוג  החשובים  המדדים  אחד  הוא  האוכלוסייה  גודל  היישומית, 
המינים לצורכי שימור וממשק. להלן מוצג יישום של גישה זו, המבוסס 
על תוצאות מפקד הצמחים במטעי התמרים. דירוג של תשעת המינים 
במטעי  ולממשק  גדי  עין  בנווה  לשימור  העצים)  (מלבד  הנבחרים 

ששימש  העיקרי  המידע  את  גם  המסכמת   ,5 בטבלה  מופיע  התמרים 
המוצע  הדירוג   .(3.6 (ראו תת-פרק  הצמחים  אוכלוסיות  בגודל  לדיון 
מביא בחשבון גם מידע על דפוסי התפוצה ודרכי ההפצה של הצמחים 

הנבחרים (ראו תת-פרקים 3.1, 3.3–3.5).

ושיחים(  שיח  בני  )רב-שנתיים,  הנבחרים  המינים  דירוג  טבלה 5: 
לשימור בנווה עין גדי ולממשק במטעי התמרים 

שם המין
ערך לשימור בארץ 
1 )IUCN  קטגורית(

המטעים 

כבית גידול 
בנווה עין 2

דירוג לשימור 

בנווה עין גדי 

רב-שנתיים ובני שיח

א – ממשק פעיליחידי כמעטבאיום )VU(בורהביה זוחלת

א – ממשק פעילבלעדיהוכרז כנכחד )EX(חבלבל מדברי

א – ממשק פעילבלעדיבאיום )VU(מלוכיה משולשת

ב – ממשק סביליחידי כמעטאינו בסיכון )LC(סנה מדברי

ב – ממשק סבילעיקריבאיום )VU(פרעושית טיונית

שיחים

ב – ממשק סביליחידי כמעטעל סף איום )NT(אבוטילון קהה

א – ממשק פעיליחידי כמעטבסכנת הכחדה )EN(גרויה שעירה

א – ממשק פעיליחידי כמעטבסכנת הכחדה )EN(ניל מכסיף

ב – ממשק סביליחידי כמעטאינו בסיכון )LC(סולנום החדק

1 שמידע ופולק, 2007; שמידע ואחרים, 2011.

2 בלכר ובלכר, 2010ב.

החקלאית  הגישה  להמשך  מכוונת  סביל"  ממשק   – "ב  ההגדרה 
לצמחי הבר במטעי התמרים כחלק בלתי נפרד מתנאי השטח –  גישה 
המיושמת, במידה זו או אחרת, זה שנים רבות בנווה עין גדי. ההגדרה 
"א – ממשק פעיל" מכוונת לממשק שמירת טבע אקטיבי בתיאום עם 
הדקלאים, למשל פיזור זרעים בתת-בתי הגידול במטעים שבהם צמחי 
לתת-בתי  (חלוקה  האגרוטכנית  לפעילות  להפריע  צפויים  לא  הבר 
2012). הסכם על שיתוף הפעולה בין קיבוץ  הגידול ראו אצל בלכר, 
עין גדי לבין רשות הטבע והגנים (נווה עין גדי, 2007) הוא בסיס לתכנון 
הזרעים  ולייצור  פעיל  לממשק  עזר  תשתיות  המומלצים.  הממשקים 
בפרט קיימות בשמורת עין גדי: משתלה ניסיונית וחלקות ניסוי והדגמה 

(בלכר, 2012). 

4.3 ממשק עצי בר בשולי המטעים
תוצאות המפקד מעידות שאפשר לבסס באופן יזום ומתוכנן אוכלוסיות 
של עצים סודניים בתחום החיץ של מטעי התמרים. הנתונים שנאספו 
הדקלים  ובשורות  הפעילים  התמרים  מטעי  בתחום  המפקד  במהלך 
בשולי  להתפתח  העצים הסודניים  של  היכולת  על  מצביעים  הבודדות 
המטעים, כשמי השקיה זמינים באופן זה או אחר לצמחי הבר המעוצים. 
הפסקת  לאחר  עשורים  שני  כמעט  במשך  וצומחים  השורדים  עצים 
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לביסוס  האפשרות  את  מחזקים  הנטושות,  התמרים  בחלקות  ההשקיה 
עצים סודניים בממשק פעיל – נטיעה והשקיה במשך תקופה מוגבלת 
העצים  של  ההפצה  דרכי  על  מידע   .(2011 ובלכר,  (בלכר  בלבד 
הנבחרים (ראו תת-פרקים 3.1–3.4, 3.7) והנתונים על גודל וצפיפות 
אוכלוסיותיהם בתחום גידול דקל התמר (טבלאות 2–4) הם הכרחיים 
לתכנון הממשק הפעיל ולקביעת סדר העדיפות בנוגע למינים השונים. 

גופנן  התמרים,  במטעי  האוכלוסיות  במפקד  שנסקרו  העצים  מבין 
המדבר זקוק בעדיפות הראשונה לממשק פעיל בתחום החיץ של גידול 
דקל התמר. מורינגה רותמית (מין באיום בארץ) וזקום מצרי (מין נדיר 
מאוד בחבל ים המלח) מומלצים גם הם לממשק כזה בעדיפות גבוהה, 
הן בשל נדירותם והן בשל יכולתם המוגבלת בהפצה (ראו תת-פרקים 
3.3 ו-3.4). סלוודורה פרסית (מין נדיר מאוד בחבל ים המלח) ראויה 
להתייחסות שמעבר לתחום גידול דקל התמר בנווה עין גדי. הנתונים 
שהתקבלו בסקר (עמידות המין בתנאי עקה וכושר הסתגלותו לתנאים 
ללא השקיה, ראו תת-פרק 3.7) הם עובדות בעלות פוטנציאל יישומי 
המערכת  שירותי  ולשיפור  הצומח  נוף  לשיקום  מומלץ  העץ  נרחב. 
האקולוגית לא רק בשוליים של שטחי חקלאות ולא רק בנווה עין גדי, 
עצים  הם  מצוי  ושיזף  מיני השיטים  שני  בכלל.  ים המלח  בבקע  אלא 
נוף  בשיקום  הכרחי  מרכיב  והם  חשובים,  אקולוגיים  תפקידים  בעלי 
הצומח בנווה עין גדי (בלכר, 2012) ובתחום החיץ של המטעים בפרט.

נוסף לעצים שתועדו במפקד האוכלוסיות, מומלצים לממשק פעיל 
עבת-עלים  מרואה  גדי  עין  בנווה  התמרים  מטעי  של  החיץ  בתחום 
ושיחים  בארץ,  הכחדה  בסכנת  הנתון  עץ   ,(Maerua crassifolia(
 Leptadenia) גבוהים מהרשימה האדומה הלאומית: מעלה-עשן מדברי
pyrotechnica) וצלף רותמי (Capparis decidua), שנכחדו כצמחי 

בר בצד המערבי של חבל ים המלח (מעלה-עשן נכחד בארץ בכלל). 
בהסכם בין קיבוץ עין גדי לבין רשות הטבע והגנים (נווה עין גדי, 
2007) הוצהר כי שטחי החקלאות בנווה עין גדי יהיו דוגמה לדו-קיום 
נדירים  צמחים  והשבת  "שימור  על  והוסכם  הטבע,  לבין  האדם  בין 
התפעולית  המסגרת  הוא  זה  הסכם  13ב).  (סעיף  המטעים"  בשולי 
לממשק המוצע, ומשתלת שמורת עין גדי היא תשתית לייצור שתילי 

העצים המומלצים לממשק הפעיל (בלכר, 2012). 

תודות

מפקד אוכלוסיות של צמחי בר נבחרים בוצע במסגרת הפרויקט "מטעי 
התמרים בחבל ים המלח כבית גידול לצמחי בר", שנתמך על ידי נקודת 
יד  (קרן  בישראל  חקלאיים  באזורים  וסביבה  נוף  ערכי  לקידום  ח"ן 
המלח  ים  מדע  ומרכז  והגנים  הטבע  רשות  בסיוע  הוכן  הדוח  הנדיב). 
והערבה כחלק מהפרויקט "צמחיית נאות המדבר בחבל ים המלח: ניטור 
השופטים  שני  של  ההמלצות  את  בתודה  קיבלו  המחברים  ושימור". 
האנונימיים, ואימצו אותן בגרסה הסופית של המאמר. מ' בלכר מודה 
לפקחי שמורת עין גדי שעזרו בתיעוד התצפיות על הפצת צמחים על 

ידי בעלי החיים.  
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