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תקציר
 שנסיגת ים המלח מחוללת,במאמר זה מוצגות תוצאות סקר שדה המתעד את מצאי הצמחים העילאיים בנווה עינות צוקים
: ניתן דירוג השפע של כל מין בשתי יחידות הנוף של האתר.יריעה-בו בעשורים האחרונים שינויים סביבתיים רחבי
 לצד המידע. שהנביעות בה הדרימו ושפיעתן עלתה, והיחידה הדרומית, שהמעיינות בה התייבשו,היחידה הצפונית
19- מאמצע המאה ה,העכשווי מובאים בדוח נתוני הסקירה ההיסטורית לאיתור צמחים שתועדו בעינות צוקים בעבר
 מינים ילידיים: מוצגת לפי חלוקות שונות, מינים199  הכוללת, צמחיית נווה עינות צוקים.21-ועד לתחילת המאה ה
 מצאי עכשווי לעומת, צמחים של בתי גידול לחים או בעלי זיקת משנה לבתי גידול לחים בכלל המינים,ומינים זרים
 התייחסות נפרדת מקבלים מינים הנמצאים באיום הכחדה ומינים נדירים מאוד.מידע היסטורי וצורות החיים של הצמחים
 הנתונים מנותחים גם בהיבטים השוואתיים. ומפורטים השינויים שהתרחשו בהרכב צמחי נווה עינות צוקים,בישראל
 מוצע לנהל שימור ושיקום של מגוון הצמחייה במכלול.ביחס לצמחיית נווה המדבר הקרוב והדומה – עינות קנה וסמר
 שיכול לקשר בין נאות המדבר הטבעיים של המרחב החופי ובין מטעי התמרים כנווה מדבר מעשה,""נאות צפון ים המלח
 למעקב, מובאות המלצות לניטור הצמחייה. שגם הוא בעל בתי גידול מתאימים לקיום צמחי בר,ידי אדם הנמצא ביניהם
. להשבת מינים על סמך מידע היסטורי ולמניעת פלישות ביולוגיות מגינות הנוי,אחר נוכחות מינים נבחרים
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This report presents a floristic inventory of the Enot Tsukim (En Feshkha) oasis and provides
recommendations for the conservation and restoration of its plant diversity. The oasis is located on the
northwestern shore of the Dead Sea. The rapid drop in the lake level (on average about 100 cm per year
over the past decades) undermines the stability of the geomorphic and hydrologic systems and triggers
environmental transitions along the shore. The objectives of this study included the systematic survey of
the plant species currently growing in the oasis, and analysis of the possible floristic changes in this area
over time. Along with the fieldwork, we conducted a search for relevant historical botanical information
from the middle of the 19th century to the beginning of the 21st century. As a result, we have identified 199
plant species that grew in the study area in the past or are present there today. The floristic description
of the oasis should serve as a reference for adaptive management of its plant diversity. The Enot Tsukim
floristic data were also analyzed in comparison with such information for the nearby and similar Enot
Kane-Samar oasis. A framework "North Dead Sea oases" is suggested for conservation management
of the plant diversity in these two sites. Recommendations are given for a long-term monitoring of the
flora, for reintroduction of plant species that in the past inhabited the northern oases of the Dead Sea and
for prevention of alien plant invasions from the gardens in the vicinity.

צמחיית נווה עינות צוקים (עין פשחה) ודרכי שימור מגוונּה

 .1מבוא
 1.1נאות מדבר כיחידות נוף לחקר הצמחייה
מחקרים רבים הוקדשו לבחינת היסודות התיאורטיים של ביוגאוגרפיית
איים ( )MacArthur and Wilson, 1967בחקר מערכות אקולוגיות
מבודדות ,טבעיות או מעשה ידי אדם ,הנמצאות בסביבה שונה מהן
ואף מנוגדת להן במידה כלשהי ( .)Itescu, 2019אולם נאות המדבר
זכו לתשומת לב מזערית ביישום תבנית המחקר הזו (Selmi and
 ,)Boulinier, 2009אף על פי שהשוואת נווה מדבר לאי מקובלת
כדימוי זה מאות שנים .מלבד שתי עבודות – בצמחים בנאות המדבר
של צפון-מערב מקסיקו ( )Ezcurra et al., 1988ובציפורים בנאות
המדבר של תוניסיה ( – )Selmi et al., 2002לא מצאנו מחקרים
נוספים מעין אלה .עם זאת במסגרת העבודה ( )frameworkשל ווטסון
( ,)Watson, 2002, 2009שמתייחסת לקשת רחבה של יחידות נוף
ומערכות אקולוגיות מבודדות ,מאיים באוקיאנוס ועד קטעי יער ששרדו
לאחר בירוא ,סווגו נאות מדבר כסוג של איים .את נימוקיו של ווטסון
לתיוג התפקודי של נאות המדבר הטבעיים כאיים אפשר לסכם כך :הם
בעלי מידת ניגודיות פיזית גבוהה לעומת סביבתם (לחות מול צחיחות),
הם אינם תוצאה של קיטוע הנוף בתהליכים טבעיים או אנתרופוגניים
(לא היו מחוברים בעבר לקטעים אחרים) ,והם יחידות נוף נבדלות
המתקיימות ברציפות במשך תקופה שמעל אלף שנים (אינם ארעיים).
על סמך סקירת ספרות בנושא המערכות הנחקרות מזוויות שונות
של ביוגאוגרפיית איים ( ,)Itescu, 2019הוצע בכל זאת להפריד בין
איים במובן המקורי ובין מערכות דמויות-אי (.)island-like system
במאמרו של איטסקו מסווג נווה מדבר ככתם נופי טבעי לצד מערכות
(בתי גידול) נוספות דמויות-אי כגון דיונות חול או כתמי יער.
נווה מדבר נבדל מסביבתו היובשנית בתנאיו האקולוגיים ובהתאמתו
לאכלוס אורגניזמים גם לא-מדבריים .ההקבלה הפיזית בין איים ובין
נאות מדבר כיחידות נוף המבודדות מסביבתן ,מסמנת גם את ההפך
המוחלט שבשתי הישויות הגאוגרפיות :אי הוא יבשה מוקפת בסביבה
מימית ,ונווה מדבר הוא מים מאוגפים בסביבה צחיחה .מים זמינים
לצמחים בנווה המדבר בכל עונה הם המשאב הקובע את השוני הקוטבי
בין אי ירוק של פוריות באמצע השממה ובין סביבתו היובשנית
(בלכר .)2012 ,לעומת מערכות מבודדות דלות משאבים פנימיים כגון
מערות ,זמינות המשאבים במערכות כנאות מדבר גבוהה יותר מאשר
בסביבה המקיפה ( ,)Gillespie and Clague, 2009ובשל כך יכולים
המשאבים לתמוך במגוון ביולוגי עשיר בשטח קטן יחסית (אצל Itescu,
 .)2019יש להוסיף שהחדירּות הביולוגית של הסביבה המקיפה את בית
הגידול המבודד תלויה לא רק במידת הניגודיות הפיזית השוררת בין
שתי הישויות הגאוגרפיות ,אלא גם בתכונות האורגניזמים הנחקרים
( .)Shepherd and Brantley, 2005על פי הערכתנו ,עבור צמחי מים
הניגודיות בין המדבר ובין בתי הגידול המימיים בנווה המדבר היא חדה,
אך מטבע הדברים חדותה צפויה לרדת עבור צמחים המותאמים לבתי
גידול יובשניים למחצה ,והיא עשויה להיטשטש כליל ביחס לצמחים
מדבריים .אי-אחידות מרחבית וגם חיגור צומח לאורך מפל תנאי הלחות
אופייניים לנאות המדבר .בפסיפס האקולוגי של נווה מדבר משובצים
בתי גידול יובשניים לצד בתי גידול לחים למחצה ומימיים ,ומינים
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מדבריים הם חלק בלתי נפרד מהצמחיות של נאות המדבר (בלכר
ובלכר2020 ,א2020 ,ב; Felger et al., 2017; Salama et al.,
 .)2019אפשר לסכם ,שבידודם הביולוגי של נאות המדבר מסביבתם
הוא יחסי ותלוי בתכונות המינים .מבחינה זו ולהבדיל מאיים אמיתיים
הם אכן מערכות דמויות-אי עבור הצמחים ,אך אין בכך כדי לבטל את
הנבדלות המובהקת הנופית שלהם במרחבים הצחיחים.
לנאות המדבר הטבעיים בחבל ים המלח (איור  )1יש סממן נוסף
המבדיל בינם ובין סביבתם .לא זו בלבד שהם מוקפים מדבר ,על כמות
המשקעים המזערית והחום הקיצי הכבד המאפיינים את המקום הנמוך
בעולם ,הם נמצאים לצד אגם בעל מליחות קיצונית ,כמעט חסר חיים,
שנוסף על כך מאבד מגובהו למעלה ממטר בשנה .בהיותם איים של
מגוון החיים לצד ים המוות הנסוג ,נאות המדבר של האזור משמשים זה
אלפי שנים מקלט למינים רבים של צמחים ובעלי חיים (בלכר.)2012 ,
הם יחידות הנוף המוקדיות באזור ים המלח לחקר הצמחיות ברובד
האתר (בלכר ובלכר2020 ,א2020 ,ב) ,ונווה עינות צוקים הוא אחד
מהן.

איור  :1מיקומו של נווה עינות צוקים בפריסת נאות המדבר הטבעיים בצידו
המערבי של ים המלח (מפה סכמתית)

 1.2סיורים ומחקרים בוטניים בעינות צוקים בעבר
את העדויות הראשונות על צמחי נווה עינות צוקים (עין פשחה)
השאירו משלחות הסיירים בארץ ישראל של אמצע המאה ה19-
(Griffith, 1852; Lynch, 1849; RBGE, 2018; Tristram,
 .)1865בשנת  1904ביקר באתר א' אהרנסון ותיעד בו כמה מיני צמחים
(אהרנסון .)1956 ,בעשור השני של המאה ה 20-אסף צמחים בעין
פשחה ג' דינסמור (Post and Dinsmore, 1932/1933; RBGE,
 .)2018; RBGJ, 2018בשנת  1926דגמו צמחים בנווה עין פשחה א'
איג ,נ' פינברון ומ' זהרי (Eig, 1927, 1933, 1938a, 1938b, 1944,
1945, 1955; Eig et al., 1934; Feinbrun, 1943; Feinbrun and

84

מ' בלכר ,א' בלכר

;Gruenberg-Fertig, 1976; Gutmann, 1947; HHUJ, 2019
 .)RBGE, 2018; Zohary, 1941, 1951בשנים  1942–1941נעשתה
עבודה גאובוטנית בצפון ים המלח ,כולל עין פשחה ,בידי ז' רבינוביץ',
סטודנט של מ' זהרי (רבינוביץ' .)1943 ,בשנים  1947–1941אספו
צמחים באתר זה ד' זהרי ,נ' נפתולסקי ,ט' קושניר (קושניר;1982 ,
 )HHUJ, 2019והבוטנאי הבריטי דיוויס (P. H. Davis, RBGE,
 .)2018בסוף שנות הארבעים חקרו מ' זהרי וג' אורשנסקי (Zohary
 )and Orshansky, 1949את אקולוגיית הצומח בצפון ים המלח ,כולל
אזור עין פשחה ,וציינו במאמרם מינים רבים שאפשר לשייכם לנווה
המדבר.
אחרי מלחמת ששת הימים אספו צמחים בעינות צוקים א' דנין ,ר'
ברלינר ,א' שמידע ובוטנאים אחרים (דנין.)HHUJ, 2019 ;1971 ,
בשנות השבעים והשמונים התפרסמו תיאורים של נווה עינות צוקים
כשמורת טבע (אברהמי ;1973 ,הראובני ;1985 ,פז)1981 ,1973 ,
ואוזכרו בהם מיני הצמחים האופייניים לנווה המדבר .מידע על צמחי עין
פשחה יש גם במדריך הסיורים ללימוד אקולוגיית הצומח בארץ )זהרי,
 .)1980עם תחילת ניהול האתר כשמורת טבע נעשו בו עבודות מעקב
בחתכי צומח ללימוד השינויים הבוטניים ברקע הגורמים האקולוגיים
– נסיגת ים המלח ,שריפות שפרצו בנווה המדבר ורעיית החמורים
שהוכנסו לשמורה (דולב ;1996 ,מיכלסון ;1992 ,סבח ודרור;2002 ,
 ,)Olsvig-Whittaker et al., 2009ובמהלך המעקב נרשמו כמה
עשרות מיני צמחים .מידע מסוים על צמחי עינות צוקים רוכז בסקירות
סביבתיות העוסקות בים המלח וחופיו (רז ;1993 ,רז ופרומקין.)2006 ,
למקורות שהוזכרו לעיל יש להוסיף את הספר האדום של צמחי הארץ
(שמידע ופולק ;2007 ,שמידע ואחרים )2011 ,ואת האתר של צמחים
באיום הכחדה בישראל (צמחים בסכנה ,)2019 ,שבהם נמצא מידע על
כמה מינים השייכים לעינות צוקים.
 1.3הצומח בנווה המדבר לפני הכרתו כשמורה ולאחריה
הפרסומים הדנים בצומח של שמורת עינות צוקים מתבססים על
הקביעה שבנוף של נווה עין פשחה חל שינוי קיצוני לאחר מלחמת
ששת הימים .לפניה ,כך טוענים ,הוא היה נוף פתוח של צומח עשבוני
נמוך עם עצים גדולים מעטים (.)Olsvig-Whittaker et al., 2009
על פי סבח ודרור ( ,)2002עם תחילת הליך ההכרה בעינות צוקים
כשמורת טבע ( )1969נמנעה הרעייה במקום ,ועל רוב השטח השתלטו
חישות של קנה מצוי .בטענה זו מסתמכים על ספרות נוסעים מהמאה
ה 19-ללא ציון מקור ספציפי (סבח ודרור )2002 ,או על זיכרונות בעל
פה לגבי מראה הנוף של עין פשחה בשנת Olsvig-Whittaker( 1967
 .)et al., 2009מחברי הדוח הנוכחי לא מצאו עדויות התומכות בדעה
שנוף של קנים ואשלים השתלט על בתי הגידול הלחים של נווה המדבר
רק בעשרות השנים האחרונות .לעומת זאת יש עדויות רשומות ,כולל
מסמכים מקצועיים מפורטים ,משתי התקופות בעבר המעידות על כך
שמאפייני נוף הצומח בעין פשחה לא השתנו באופן עקרוני.
מצאנו אצל לינץ' ( )Lynch, 1849עדות על מישור צר מכוסה בקנה
המשתרע צפונה מראש פשחה ,וכן קראנו אצל טריסטרם (Tristram,
 )1865על ביצה מכוסה קנים מתחת לראש פשחה המגיעה עד החוף ,ועל
מעיין השולח את מימיו אל הים דרך רצועת קנים צפופה .מתברר שגם

באמצע המאה ה 20-לא היה הנוף של עין פשחה שונה מהנוף שנגלה
לעין באמצע המאה ה .19-על פי הסקר והתרשימים הגאובוטניים של ז'
רבינוביץ' ( ,)1943שלוש חברות צומח שלטו בביצת עין פשחה בתחילת
שנות הארבעים של המאה הקודמת .החברה החשובה ביותר בבתי
הגידול הלחים של האתר מתגלה כחברת הקנה ,חברת האשל והסמר
מציינת קרקע שיובשה כבר ,וחברת הקנה והסמר היא דרגת הביניים.
על פי רבינוביץ' ,חברת הקנה אופיינית למקומות העשירים ביותר
במים ,ובאזורים אלה כיסוי השטח על ידי קנה מצוי מגיע ל100%-
(רבינוביץ' .)1943 ,במפה הגאובוטנית לצפון ים המלח ועמק הירדן
התחתון של זהרי ואורשנסקי ( )1949מסומן אזור עין פשחה כולו על פי
הגדרת מקרא המפה כ"חברות האגד קנה מצוי–סמר ערבי" (Zohary
 .)and Orshansky, 1949סימן של חברות צומח אלה מופיע במפה
של שנת  1949רק באזור עין פשחה ,ומצביע על כך שחברות קנה מצוי
וסמר ערבי היו אופייניות מאוד לאתר ונפוצות בו על פני שטח נרחב.
מבחינתנו אין יסוד להניח שהמצב היה אחר בשנות החמישים והשישים.
אורח הרעייה בנווה עין פשחה בשנות הארבעים של
נתונים על ַ
המאה שעברה נמצאו במאמר המוקדש להתמודדות עם מחלת המלריה
בקרב עובדי חברת האשלג שהתגוררו בצפון ים המלח ביישוב קליה
דאז ( .)Shapiro et al., 1944זו הייתה עבודה יסודית בנושא היתושים,
שכללה גם מעקב מסודר בעונות השונות במשך שנה ()1942/1943
בנווה המדבר הקרוב ליישוב .מהמעקב עולה שבעין פשחה רעו גמלים
ובקר ,אך נוכחותם ברחבי הביצות תועדה רק בחודשים ינואר ופברואר,
והם לא נצפו באביב או בסתיו ( .)Shapiro et al., 1944במאמר של
שפירא ועמיתיו ( )1944צוין שהכפריים נוהגים להוריד את בעלי
החיים לרעייה בנווה המדבר בדרך כלל בחורף ,וכך עונתיות הרעייה
שתועדה בעין פשחה היא בסיס לאחת ההשערות החשובות במחקר על
דרכי העברת המלריה .לצורך הסקירה ההיסטורית שלנו נתוני המעקב
שבוצע לפני כשמונים שנה הם יסוד למסקנה שלא היה בכוחה של
רעייה עונתית לשנות את נוף הצומח בעין פשחה הנשלט על ידי קנה
מצוי .די להזכיר בהקשר זה את מהירות הצמיחה של המין באזור ים
המלח ,המגיעה ל 1.6-מ' בחודש הראשון אחרי השיטפון (בלכר)1993 ,
או ל 2.5-מ' בחודשיים שאחרי השריפה (רבינוביץ'.)1982 ,
טענת ההשפעה הכבדה של הרעייה על נוף הצומח בנווה המדבר כולו
עד שנת ( 1967סבח ודרור)Olsvig-Whittaker et al., 2009 ;2002 ,
אינה תואמת את העדויות ההיסטוריות משנות הארבעים ,כי תיאורי
נוף מן העבר שניתן לפרשם כתולדת ההשפעה של הרעייה שייכים
רק לחלק הצפוני של עינות צוקים .ז' רבינוביץ' ( )1943ציין על סמך
תצפיות שדה בזמן ביצוע עבודתו הבוטנית ,שהמעיין הצפוני בעינות
צוקים סיפק את מי השתייה לעדרים הרועים בסביבה .הוא צילם את
הגמלים בסביבת הנביעות הצפוניות ,ובשתי התמונות שפרסם אפשר
לראות את בעלי החיים בנוף חסר צומח גבוה .אולם לצד זאת כתב
ז׳ רבינוביץ' לגבי המעיינות הדרומיים באתר (רבינוביץ',1943 ,
עמ' " :)5המעיינות שבסביבות פשחה יוצרים ביצה ההולכת ונכבשת
על ידי הצומח ההידרופיטי" (ראו לעיל בתת-פרק זה אפיון של צומח
זה על פי רבינוביץ') .יש מקום להניח שהאזור המתואר בזיכרונותיה
של א' רבינוביץ' מביקורה באתר בקיץ  1945כנוף פתוח הנתון לרעיית
יתר הוא הסביבות של המעיינות הצפוניים ,היות שהיא כותבת" :בשטח

צמחיית נווה עינות צוקים (עין פשחה) ודרכי שימור מגוונּה

מדרום ,לאורך המצוקים ,שלטו בעיקר עצי אשל וחישות קנים״
(רבינוביץ' ,1982 ,עמ' .)108
ראוי להביא כאן עדויות היסטוריות גם מתקופה נוספת .הרופא
הבריטי ד"ר מסטרמן ,שניהל מירושלים את המעקב הראשון לאחר
התנודות במפלס ים המלח ,ביקר בעין פשחה פעמים רבות במרוצת
השנים  .1913–1900לפי התיעוד שפרסם ,הקנים שלטו ביחידות הנוף
השונות של נווה המדבר ( .)Masterman, 1902לדבריו ,בדואים ירדו
לעין פשחה עם עדרי הצאן והגמלים בחודשים ינואר–פברואר ,ונוסף
להם רעה בשטח במשך כשמונה חודשים עדר בקר .עוד צוין בעדותו
( ,)Masterman, 1902שבשטחים ניכרים היו שורפים את הצומח על
מנת לאפשר רעיית בקר בקנה הצעיר המתחדש .בביקור בנווה המדבר
בחודש נובמבר  1913מצא מסטרמן ( )Masterman, 1913שהקנים
באתר שגשגו מאוד .לדעתנו תיעודי מסטרמן בעין פשחה של תחילת
המאה ה 20-מגשרים ללא סתירות מהותיות בין תצפיות הסיירים
באמצע המאה ה 19-ובין נתוני החוקרים מלפני כשמונה עשורים.
 1.4תמורות בעינות צוקים בעקבות נסיגת ים המלח
הנסיגה המהירה של מפלס ים המלח השפיעה ועדיין משפיעה בדרכים
שונות על המערכת ההידרוגאולוגית בנווה עינות צוקים (בורג ואחרים,
 .)Burg et al., 2016 ;2006שניים מהשינויים העיקריים שחוללה
הנסיגה מובאים להלן:
· נדידת רוב המעיינות מזרחה בשנות השבעים והשמונים במקביל
לנסיגת הים .תופעה זו גרמה להתייבשות המעיינות הצפוניים
ביותר שהיו ידועים בנווה המדבר בעבר.
· תזוזת המעיינות אל שטחי היבשה שנחשפו מדרום לנביעות שהיו
ידועות עד שנות השמונים ,וניקוז בנביעות הדרומיות החדשות של
כשליש מסך כל השפיעה באתר.
בד בבד עם התמורות ההידרוגאולוגיות התרחשו וממשיכים להתרחש
תהליכים גאומורפולוגיים משמעותיים ביותר ,ובעקבות הגורמים
הפיזיים המשתנים חלו שינויים גם בנוף הצומח של נווה המדבר .עד
לפני עשורים אחדים היה הקצה המזרחי של נוף הצומח האופייני לנווה
עינות צוקים קרוב לקו החוף של ים המלח ,למרות הירידה המתמדת
במפלסו ,כי המעיינות נדדו מזרחה בעקבות הים הנסוג .מַעבר הנביעות
מזרחה התרחש כל עוד היה חתך אקווה שאִפשר את קליטת כמויות
המים ואת ניקוזם במוצאים החדשים ,אך בשלב מסוים (באמצע שנות
השמונים ,כנראה) נעצרה תזוזת המעיינות מזרחה עם ירידת מפלס
הים בשל חשיפת המחסום ההידרוגאולוגי (בורג ואחרים.)2006 ,
המחסום המונע כיום את נדידת הנביעות לכיוון הים ,הוא אזור בוצי
של משקעים אגמיים מליחים – טין חרסיתי וטין דק (לרון.)2011 ,
ככל שנמשכת ירידת מפלס הים ,כן נחשפים שטחים הולכים וגדלים
של בוץ חרסיתי טובעני ( .)Burg et al., 2016המישור הבוצי חסר
הצומח חרוץ בערוצים המובילים את מי המעיינות אל הים (איור ,)2
והערוצים במשקע האגמי עוברים תהליך התחתרות בקצב זהה לקצב
ירידת מפלס הים (לרון .)2011 ,בתוך הערוצים עצמם מתפתח בהמשך
צומח בשליטת קנה מצוי (סבח ודרור.)2002 ,
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איור  :2ערוצים באזור הבוצי של נווה עינות צוקים בעשור הראשון של המאה
ה( 21-צילום :דורון ניסים)

המשך ירידת מפלס הים תגביר את עוצמת התהליכים הגאומורפולוגיים,
כי בעקבותיה ייחשפו אזורים עם שיפועים טופוגרפיים תלולים יותר.
תופעה זו עצמה תגרום להגברת התחתרות הערוצים בחומר החרסיתי
ולהאצת נסיגתם לאחור אל תוך אזור הנביעות (בורג ואחרים;2006 ,
 .)Burg et al., 2016אזור החלוקים שבו נובעים המעיינות עוצר כיום
את תהליכי העירוץ ושומר עדיין על בתי גידול של מי תהום רדודים
ומים עיליים האופייניים לנווה המדבר ,שכן ההתחתרות נפסקת בתוך
סבך הצומח .למרות זאת יש חשש שאזור החלוקים ייפרץ ,ואז ירדו המים
הנמצאים במערב השמורה אל החלק הבוצי שבמזרחה (שקדי.)2011 ,
מומחים מניחים שהתעמקות הערוץ החתור תגרום לתנועת מי תהום
אליו ולירידה הדרגתית של מפלס מי התהום :תחילה רק סמוך לערוץ,
אך עם התעמקותו תגדל בו ספיקת המים .באותה עת י ֵרד מפלס מי
התהום לעומקים הולכים וגדלים בריחוק מהערוץ (לרון .)2011 ,אנשי
מקצוע חוזים שערוצים יתחברו יחדיו לקניונים רחבים ועמוקים ,ואפשר
שחלק מהנביעות יוסטו אל תוך קניונים אלה וינבעו בדופנותיהם (בורג
ואחרים .)2006 ,עם המשך ירידת מפלס הים ייחשפו יחידות חרסיתיות
גם בחלקה הדרומי של השמורה ( .)Burg et al., 2016החתירה לאחור,
שכיום מגיעה בחלק מהשמורה עד סמוך לקו הצומח הסבוך אבל אינה
חודרת לתוכו ,תעבור אותו ותגרום לצמצום השטח המכוסה בצמחים
אוהבי מים ולהתייבשות הדרגתית או מהירה של הצומח בשטחי נווה
המדבר (בורג ואחרים ;2006 ,לרון.)2011 ,
על מנת לגבש דרכים לפתרון הבעיות ארגנו רשות המים ,המכון
הגאולוגי ורשות הטבע והגנים סדנה מקצועית (שקדי .)2010 ,משתתפי
הסדנה המליצו על נקיטת פעולה הנדסית ,כגון בניית חוצצים וסכרים
כאמצעי לשמירת רום הנביעות והזרימות (בורג ואחרים .)2006 ,בכך
יושגו חיזוק אזור החלוקים ועצירת ההתחתרות לאחור של הערוצים
(שקדי .)2011 ,אחת ההצעות הייתה להקים סכר בחלק מהשמורה
במטרה לאגום את מי הנביעות וליצור בהמשך הסכר סדרה של מפלים
מלאכותיים או של צינורות ,שיעבירו חלק מן המים מזרחה אל הערוצים
החתורים ,שהם נמוכים יותר .הגריעה ההדרגתית של המים תמנע בכך
את המשך ההתחתרות (לרון .)2011 ,צוין שלא ידוע די על מנגנון שיכול
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לעצור את ההתחתרות לאחור באזור החלוקים ,ויש סיכוי שהפעולה
ההנדסית לא תעזור ,וייתכן שאף תגרום נזק .לכן הוחלט לבצע פרויקט
ניסיוני ,ורק אם הוא יצליח – תורחב הפעולה ההנדסית (שקדי.)2011 ,
במטרה לשמר את המערכת האקולוגית של בתי הגידול הלחים
בשמורה ואת חברת הדגים בה ,הוקמו בעינות צוקים בשנים –2013
 2016שלושה גופי מים חדשים בחלקו הדרומי של נווה המדבר בהתבסס
על משטר זרימה טבעי ,ובקישור הבריכות הבנויות לבתי הגידול
הטבעיים בשמורה (מילשטיין ואחרים .)2017 ,הגדה המערבית של כל
אחת מהבריכות מתמזגת עם פני הקרקע הטבעיים ,כך חודרים מים אל
הבריכה ללא אמצעים הנדסיים ,ואילו במוצא הבריכות ,בצידן המזרחי,
הונחה סוללה עם סף גלישה (מילשטיין ואחרים .)2017 ,שטח הפנים
של בריכה מגיע לשלושה דונם וחצי .הבריכות נבנו בטווח עומקים של
עד שלושה מטרים .לימוד צמחיית נווה עינות צוקים במסגרת העבודה
הנוכחית כולל גם התייחסות לגופי המים החדשים והערכת תרומתם
לקיום מיני צמחים של בתי גידול מימיים.
המחקרים ההידרולוגיים מגלים שחל שיפור באיכות המים הנובעים
בעינות צוקים ,ועדיין אין סימנים לירידה בספיקת המעיינות הכוללת
( .)Burg et al., 2016נתונים אלה ,שהם הבסיס לתפקוד אקולוגי איתן
של נווה המדבר ,הם יסוד להערכה שהשמורה אינה אבודה עדיין (שקדי,
 .) 2011על פי התחזית שהתפרסמה לאחרונה (,)Levy at al., 2020
התייבשות הנביעות בתחום עינות צוקים ונדידתן דרומה למניפת הסחף
של נחל קדרון צפויות לקרות כאשר מפלס ים המלח י ֵרד מתחת למינוס
 490מטר ,כלומר לא בעשורים הקרובים .אולם יודגש שאין ערובה לכך
שהתהליכים הצפויים בעינות צוקים ,על פי הידע הקיים ,יהיו תקפים
בטווח הארוך .ירידה קיצונית של מפלס ים המלח יכולה לחולל בעתיד
שינויים הידרולוגיים ואקולוגיים במצב השמורה ,שכיום אינם צפויים,
כולל התייבשות רוב הצומח אוהב המים ,בגלל היעדר מי תהום רדודים
זמינים לצמחים בתחום האתר (.)Burg et al., 2016
על פי הרקע הסביבתי שפורט בתת-פרק זה ובתת-הפרק הקודם,
אלה הן ארבע המשימות שהוגדרו לעבודה הנוכחית:
· תיעוד המצאי העכשווי של מיני הצמחים באופן שיאפשר השוואה
ועדכון עתידיים.
· שחזור רשימת הצמחים ההיסטורית על ידי איתור מידע מן העבר,
במידת האפשר.
· בחינת השינויים בצמחיית נווה המדבר בכללה ובעיקר במינים
בעלי זיקה לבתי גידול לחים.
· מתן המלצות לשימור וניטור הצמחייה ,לשיקום מגוונה בממשק
פעיל ולמניעת פלישות ביולוגיות.

 .2שיטות וחומרים
 2.1פריסת סקר השדה בזמן ובמרחב
סקר שדה של צמחיית נווה עינות צוקים נערך בשנים .2019–2014
מועדי הסיורים נקבעו כך שהם ייצגו תנאים להתפתחות הצמחים תלויי
הזמן :עונות שונות ושנים שונות מבחינת כמות המשקעים .המסלולים
של איסוף דגימות הצמחים נפרסו בכל התחומים הנגישים של האתר,
כלומר בשטחים החדירים פיזית מבחינת צפיפות הצומח והבטוחים יחסית

מבחינת התופעות הגאומורפולוגיות המתפתחות .דיגום מיני הצמחים
נעשה בהפרדה מרחבית בין שני הפוליגונים העיקריים של האתר (איור
 ,)3המייצגים את יחידות הנוף ואת בתי הגידול השונים של נווה המדבר.
עבודת השדה הסתיימה כאשר בסיורי הסוקרים באתר לא התווספו עוד
מיני צמחים חדשים .תקופת העבודה ,תדירות הסיורים ומידת כיסוי השטח
במסלולי הדיגום בנווה עינות צוקים חופפים מהבחינה המתודית לסקר
שנערך בידי המחברים בנווה עינות קנה וסמר (בלכר ובלכר2020 ,ב).

איור  :3שני הפוליגונים העיקריים ,שבהם בוצע סקר הצמחייה בנווה עינות צוקים

 2.2תיעוד וזיהוי של מיני הצמחים
רשימת מיני הצמחים כתוצר של סקר השדה נערכה בהקפדה על הכללים
המתודיים של חקר הצמחייה ( ,)floristicsכפי שנעשה גם בסקרים
בנאות מדבר אחרים באזור (בלכר ובלכר2020 ,א2020 ,ב) .כללים
אלה נוהגים אצל בוטנאים זה מאות שנים )1( :עריכת גיליונות עשבייה
כתיעוד ביולוגי שאין לו תחליף ,המאפשר זיהוי מעבדתי בעזרת מכשור
אופטי והשוואה עם דגימות נוספות; ( )2הגדרת הדגימות באמצעות
מגדירי חלופתיים ) ,)dichotomous keysכולל המגדירים המעודכנים
ביותר לקבוצות טקסונומיות מסוימות; ( )3הפקדת כל גיליון העשבייה
באוסף הצמחים הלאומי לשימור ארוך-טווח כשובר מעיד וכפריט
לביקורת טקסונומית חוזרת בכל עת.

צמחיית נווה עינות צוקים (עין פשחה) ודרכי שימור מגוונּה

 2.3דירוג המינים לפי השפע
מיני הצמחים דורגו בסקר השדה על פי סולם בן חמש דרגות,
שבגרסאותיו השונות ( )DAFOR or ACFOR scaleרווח
בסקרים ביולוגיים כסולם המכונה לעיתים "כמותי-למחצה" (semi-
 .)quantitativeבעבודה הנוכחית ,כמו גם בסקרי הצמחייה בנאות
מדבר אחרים בחבל ים המלח (בלכר ובלכר2020 ,א2020 ,ב) ,נבחר
ליישום הסולם (טבלה  )1בגרסה של פאלמר ועמיתיו ( .)1995סולם
זה אינו כמותי (אף לא כמותי-למחצה) והוא מתאים לנושא הסקר
ולמטרותיו .כל משתנה (דרגה) איכותי נבדל הוגדר בו באופן לא כמותי
בהתאם למהות הדירוג בסולם סֹודֵ ר ,והוא כולל גם הגדרה של מין
נעדר – מצב בעל ערך וחשיבות למשימות שנקבעו (ראו תת-פרק .)1.4
טבלה  :1סולם הדירוג להערכת השפע של המינים בסקר השדה (על פי
)et al., 1995
Description

Score

Palmer

Density

Dominant or co-dominant in one or more common
habitats

5

Abundant

Easily seen or found in one or more common
habitats but not dominant in any common habitat

4

Frequent

Widely scattered but not difficult to find

3

Occasional

Difficult to find with few individuals or colonies but
found in several locations

2

Infrequent

Very difficult to find and limited to one or very few
locations or uncommon habitats

1

Rare

Not found but found in a previous survey from the
same or similar sites or was otherwise suspected to
occur

0

Absent

 2.4חומרים היסטוריים
החומרים ששימשו לחיפוש המידע מן העבר הם אלה )1( :מידע על צמחי
נווה עינות צוקים המתועד בספרות המקצועית או במסמכים ארכיוניים
(הפניות למקורות בתת-פרק  )2( ;)1.2גיליונות העשבייה השייכים
לאתר מאוסף הצמחים הלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים או
מידע על גיליונות כאלה ממאגרים ממוחשבים של האוספים בחוץ
לארץ .במקרים שבהם בטקסט המסמך או בפתקית האוסף צוין המקום
כמשתרע בין האתר המכונה בעבודה זו עינות צוקים או עין פשחה
ובין אתר אחר צפונה או דרומה ממנו ,נכלל המין ברשימה ההיסטורית
(נספח א') רק אם הוא תועד גם בסקר השדה העכשווי.
לשם השוואת המידע ההיסטורי עם נתוני סקר השדה הומרו השמות
המדעיים של המינים מהשמות שהיו בשימוש בעבר לשמות המקובלים
בטקסונומיה העכשווית ,כפי שנעשה גם בחקר הצמחיות של נאות
מדבר אחרים באזור ים המלח (בלכר ובלכר2020 ,א2020 ,ב) .ההמרה
בוצעה בעזרת ספרות בוטנית לדורותיה (ראו הפניות אצל בלכר
ובלכר 2020 ,ב) ובשימוש במקורות טקסונומיים מקוונים מעודכנים
( .)EuroMed PlantBase, 2019; Plant List, 2019מלבד העיסוק
בשינויים שחלו בשמות הבוטניים המדעיים ,תבע החיפוש ההיסטורי
התייחסות גם להבדלים שבתעתיק השם הגאוגרפי של האתר בשפה
הערבית לאותיות הלטיניות :מצאנו את התעתיקים Fashkha,
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 Fashka, Feshkha, Feshka, Feshcha, Feschaוגרסאות נוספות.
ברור מאליו שכל הבדל קטן בשם ,ולו באות אחת ,הוא בעל חשיבות
בסקירת מידע סִפרתי ( .)digitalמבחינה זו היה צריך להתחשב גם
בשוני שבתעתיק השם העברי לצוקיםTzukim, Zuqim, Zukim, :
 Tsukimועוד.
אוסף צמחי הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים ממוחשב באופן
חלקי מאוד .מסיבה זו נאלצנו לבצע בעיקר חיפוש ידני של מידע השייך
לעינות צוקים ,ולכן התמקדנו בקבוצות מסוימות של מינים הידועים
כצמחי חבל ים המלח (על פי  :)Danin, 2004צמחים בעלי זיקה לבתי
גידול לחים (כולל מליחים) ,צמחי הרשימה האדומה הלאומית ומינים
נדירים נוספים (פינברון-דותן ודנין ;1998 ,שמידע ופולק ;2007 ,שמידע
ואחרים )2011 ,וכן שיחים ועצים ממוצא סודני (שמידע ואור;1983 ,
 .)Shmida and Aronson, 1986יש להדגיש שגם חיפוש מוגבל זה
דרש עיון באלפי גיליונות העשבייה על מנת למצוא פריטים השייכים
לאתר הספציפי ,ובחלק מהמקרים בוצעה הגדרה מחודשת של הדגימות
מן העבר (איור  .)4במרבית מאגרי המידע הממוחשבים של אוספי
צמחים בחוץ לארץ (ראו רשימה חלקית אצל בלכר ובלכר2020 ,ב),
מלבד המאגר של הגן הבוטני באדינבורו שבסקוטלנד ()RBGE, 2018
והאוסף ההיסטורי של ג' דינסמור (המושבה האמריקנית בירושלים),
השמור בממלכת ירדן ( ,)RBGJ, 2018לא נמצא מידע על צמחי עינות
צוקים .מקורות המידע המקוונים על אוספי צמחים בחוץ לארץ גם הם
עדיין בתהליך הקמה והשלמה.

איור  :4פריטים מנווה עינות צוקים בגיליונות העשבייה ההיסטוריים (אוספי
הטבע הלאומיים ,האוניברסיטה העברית בירושלים) שהוגדרו מחדש
כגומא חלקלק ()Cyperus laevigatus L.

 2.5הצגת תוצאות העבודה
תוצאות העבודה מוצגות בתבנית השוואתית (נספח א') ,המיועדת
לשמש גם אמצעי עזר לפעולות עתידיות של עדכון וניטור צמחיית נווה
עינות צוקים .בהצגת תוצאות העבודה מודגש ההבדל בין היעדר המין
על פי סקר השדה ,שבוצע באופן מקיף עד כמה שניתן ,ובין חוסר מידע
על המין על פי הסקירה ההיסטורית ,שאף על פי כן ייתכנו בה השלמות
עם התקדמות בנגישות המידע מן העבר (בלכר ובלכר2020 ,א,
2020ב) .מינים שלעת עתה לא אותר לגביהם מידע היסטורי מנווה
עינות צוקים מצוינים בתוצאות העבודה בסימן "לא" – ,)¬( not sign
להבדיל מסימנים של תוצאות סקר השדה – "אפס" (היעדר המין באתר

מ' בלכר ,א' בלכר
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כולו) ו"מינוס" (אי-הימצאות המין בפוליגון) .נוכחות המין באתר ללא
דירוג השפע מסומנת בתוצאות סקר השדה באות הלטינית וי ( ,)vוכך
מסומנים גם הצמחים שאותר לגביהם מידע היסטורי השייך לעינות
צוקים .מקרא לסימון מעמד המין בהצגת תוצאות העבודה (טבלה )2
זהה לסימון מעמד המינים בהצגת הצמחיות של נווה עין בוקק ונווה
עינות קנה וסמר (בלכר ובלכר2020 ,א2020 ,ב) .קבוצות המינים שיש
בהם עניין מבחינת שימור המגוון הביולוגי של נווה המדבר ,מסומנות
בתוצאות העבודה כמוגדר בטבלה  ,3וכפי שסומן גם בהצגת צמחיית
עינות קנה וסמר (בלכר ובלכר2020 ,ב).
טבלה  :2מקרא לסימון מעמד המין בהצגת תוצאות העבודה
סימון

תוצאת העבודה
תיעוד באתר בסקר השדה ,ללא דירוג השפע

v

אי-הימצאות באתר לעומת המידע ההיסטורי
דרגת השפע בפוליגון מוגדר של סקר השדה
אי-הימצאות בפוליגון מוגדר של סקר השדה
איתור של מידע היסטורי השייך לאתר
אי-איתור של מידע היסטורי השייך לאתר

0
)*( 5 ,4 ,3 ,2 ,1
–
v
¬

* על פי טבלה 1

טבלה  :3מקרא לסימון קבוצות הצמחים בהצגת תוצאות העבודה
קבוצת צמחים
מינים של בתי גידול לחים ,כולל מליחים
מינים בעלי זיקת משנה לבתי גידול לחים
מינים באיום הכחדה או נדירים מאוד בישראל
מינים זרים שחדרו לבתי גידול טבעיים

סימון
שם עברי בכחול
שם עברי בירוק
Scientific name in red
Scientific name in violet

 2.6תצפיות נוספות ,עבודות ניסיוניות ופעולות ממשק
הדוח עוסק בעיקר בלימוד הצמחייה של נווה המדבר ,ובהתאם לכך
הותוו השיטות שלעיל ומוצגות תוצאות העבודה להלן .אולם לצורכי
הדיון בתוצאות ועבור נימוק המלצות הממשק אנו מסתמכים גם על
תצפיות נוספות ,על עבודות ניסיוניות מסוימות ועל פעולות ממשק ,כגון
הערכת גודל האוכלוסיות של מינים נבחרים ,ריבוי של צמחים נדירים
מחוץ לאתר ושתילתם בתחום השמורה.
 2.7מבחנים סטטיסטיים בסיסיים
מידת הּדַ מְיּות בין שתי רשימות מיני הצמחים חושבה באמצעות שימוש
במקדם סורנסן (,)CS= 2m/a+b( :)Sørensen similarity coefficient
כאשר  – mמספר המינים המשותפים לשתי הרשימות (א' ו-ב')– a ,
מספר המינים ברשימה א' – b ,מספר המינים ברשימה ב' .ערכי מקדם
סורנסן נעים בין  0ל ,1-ערך  1מבטא זהות מוחלטת בין שתי הרשימות,
ואילו ערך  0מצביע על שוני מוחלט ביניהן.
לצורך השוואת הפרופורציות של תכונות מסוימות בשתי רשימות
מינים שונות נערך מבחן כי בריבוע ( .)Chi square test, χ2המטרה
הייתה לבדוק אם מערכת הנתונים הנידונים שונה מהערכים המצופים
בהנחת אי-תלות ( )null hypothesisבמידה כזו ,שיש בכך להוכיח
שפועלים גורמים לא מקריים .המבחן נערך בעזרת המחשבון הסטטיסטי
המקוון .www.socscistatistics.com/tests

 .3תוצאות ודיון
מידע בוטני היסטורי הוצג בתוצאות העבודה לצד נתוני סקר השדה
(נספח א') .למען אחידות המידע המוצג ,כל השמות המדעיים הובאו
לפי מקור אחד ( )Danin, 2004עם עדכונים עקיבים (דנין ופרגמן-
ספיר )2019 ,לפי הצורך .ברשימת הצמחייה של נווה עינות צוקים
הכוללת את נתוני סקר השדה ואת המידע ההיסטורי גם יחד (נספח
א') ,מופיעים  199מיני צמחים עילאיים ( ,)vascular plantsמהם 193
מינים ילידיים לחבל ים המלח ו 6-מינים זרים לָאזור בפרט ולישראל
בכלל.
 3.1מינים ילידיים :הרכב טקסונומי ,ביומורפולוגי ואקולוגי
המינים הילידיים הם הרוב המוחלט בצמחיית נווה עינות צוקים –
 .97.0%מהבחינה הטקסונומית (לפי  )Danin, 2004צמחי עינות
צוקים הילידיים מייצגים  50משפחות שונות 68.4% ,מהמינים שייכים
ל 12-המשפחות העשירות ביותר מבחינה טקסונומית (טבלה  .)4מקרב
אותן  12המשפחות המובילות במספר המינים הילידיים בעינות צוקים,
 10משפחות הן העשירות ביותר בנווה עינות קנה וסמר (בלכר ובלכר,
2020ב) .ראוי להוסיף שהמשפחות הממוקמות במחצית העליונה של
טבלה  4הן גם העשירות ביותר במינים במדבריות המזרח התיכון
( )Shmida, 1985ואף במדבר סהרה ( .)Quézel, 1978עובדה זו
מאותתת על כך שנאות המדבר באזור ים המלח ,למרות הייחודיות של
פסיפס בתי הגידול שלהם ,הם בכל זאת חלק ממערכת ביוגאוגרפית
מדברית רחבה (בלכר ובלכר2020 ,א).
טבלה  :4ייצוג טקסונומי של צמחים ילידיים בנווה עינות צוקים 12 :המשפחות
העשירות ביותר
משפחה

Family
*()Danin, 2004

ָמ ְרּכָ בִ ים

Compositae

34

ְּדגָ נִ ּיִ ים

Gramineae

20

Chenopodiaceae

18

ַמצְ לִ יבִ ים

Cruciferae

12

6.2

ַּפ ְר ְּפ ָרנִ ּיִ ים

Papilionaceae

11

5.7

Caryophyllaceae

8

4.1

Boraginaceae

6

ִרכְ ָּפ ִתּיִ ים

Resedaceae

6

3.1

ֹלעָ נִ ִיתּיִ ים

Scrophulariaceae

5

2.6

Cyperaceae

4

2.1

Malvaceae

4

2.1

Zygophyllaceae

4

ִסלְ ִקּיִ ים

צִ ָּפ ְרנִ ּיִ ים
זִ ָיפנִ ּיִ ים

ּגָ ְמ ִאּיִ ים
ֶחלְ ִמ ִיתּיִ ים
זּוגָ נִ ּיִ ים

מספר
המינים

שיעור ()%
במינים הילידיים

17.6
10.4
9.3

3.1

2.1

* המחברים מכירים את העדכונים בסיווג המשפחות של צמחי פרח (מכוסי זרע)
שהתפרסמו בשנים האחרונות ( ,)APG IV, 2016אך מעדיפים להסתמך על מקור
אחד למען עקיבות ואחידות בהצגת המידע והשוואּות הנתונים בין נאות המדבר
השונים (בלכר ובלכר2020 ,א2020 ,ב)

בטבלה  5מוצגת התפלגות הצמחים הילידיים של עינות צוקים על פי
צורות החיים (בעקבות פינברון-דותן ודנין )1998 ,בהשוואה להרכב
הביומורפולוגי של צמחיית נווה עינות קנה וסמר (בלכר ובלכר2020 ,ב)

צמחיית נווה עינות צוקים (עין פשחה) ודרכי שימור מגוונּה

ובליווי מבחן האחידות (chi-square homogeneity hypothesis
 .)testעל פי תוצאות המבחן לא נמצא הבדל מובהק בין פרופורציות
צורות החיים בצמחיות של שני האתרים.
טבלה  :5הרכב ביומורפולוגי של צמחיית נווה עינות צוקים לעומת הרכב צורות
החיים בצמחיית נווה עינות קנה וסמר (בלכר ובלכר2020 ,ב)
צורת חיים

עינות צוקים
מס' מינים

%

עינות קנה וסמר
%
מס' מינים

חד-שנתיים

95

49.2

104

48.8

רב-שנתיים

55

28.5

59

27.7

בני-שיח

20

10.4

28

13.2

שיחים

15

7.8

12

5.6

עצים

8

4.1

10

4.7

סך הכול

193

100.0

213

100.0

χ2 =1.46, χ2cr =9.49, p= .834655, not sign. at p< .05

במאמר הנוכחי ,כמו גם בעבודותינו הקודמות על צמחיות נאות המדבר
(בלכר ובלכר2020 ,א2020 ,ב) ,יושמה הגישה הבסיסית למיון
הצמחים לפי צורות החיים (פינברון-דותן ודנין ,)1998 ,כפי שנראה
בטבלה  .5אולם הרכב צורות החיים של הצמחים באזורים שונים בארץ
מוין ונותח גם על פי שיטת ראונקיה (.)Danin and Orshan, 1990
נקל להתאים חלק מנתוני טבלה  5לשתי קבוצות ראונקיה (Raunkiær
 :)life formsקבוצת החד-שנתיים אינה דורשת שינוי ,ואילו העצים
מתאחדים עם השיחים .השוואת שיעורן של שתי קבוצות ראונקיה
בהרכב של צמחיית נווה עינות צוקים ושל צמחיית חבל ים המלח
האזורית (לפי  )Danin and Orshan, 1990מוצגת באיור .5
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תואמות את התנאים האקולוגיים של נווה המדבר ,המאפשרים ריכוז
של מיני עצים ושיחים בזכות המים הזמינים לקיומם.
מתוך  95מיני החד-שנתיים בצמחיית עינות צוקים  8מינים בלבד
( )8.4%הם בעלי זיקה מסוג כלשהו לבתי גידול לחים ,השאר הם
צמחים מדבריים האופייניים לסביבת נווה המדבר .לעומת זאת ,מתוך
 55העשבים הרב-שנתיים של האתר –  30מינים ( )54.5%הם צמחים
של בתי גידול לחים או בעלי זיקת משנה לבתי גידול כאלה .הפסיפס
הנופי של נווה עינות צוקים ,בדומה לנאות מדבר אחרים בחבל ים
המלח (בלכר ובלכר2020 ,א2020 ,ב) וגם בחוץ לארץ (Felger
 ,)et al., 2017; Salama et al., 2019מורכב מבתי גידול צחיחים
וצחיחים למחצה לצד בתי גידול לחים ,ובהתאם לכך גם הרכב הצמחייה
בו .עבור הצמחים אוהבי המים נווה עינות צוקים הוא מערכת מבודדת
דמוית-אי ,אך לצמחים המותאמים ליובש ,האתר אינו מבודד מהמדבר
הסובב ואינו דומה לאי (ראו תת-פרק .)1.1
 3.2סקירה היסטורית באור סקר השדה העכשווי
אף שהנתונים ההיסטוריים על צמחי נווה עינות צוקים אינם מושלמים
(ראו בתת-פרק  ,)2.4הם מאפשרים עריכת השוואות מסוימות עם
נתוני סקר השדה העכשווי .על פי תוצאות הסקירה (נספח א') ,המידע
ההיסטורי שאותר כולל  123מינים ילידיים לעומת  165מינים ילידיים
שתועדו בסקר השדה .הצלבת הנתונים מובאת בטבלה  .6בנוגע לרשימת
 70הצמחים הילידיים שנמצאו בסקר השדה אך לא אותר לגביהם מידע
מן העבר (נספח א' ,טבלה  ,)6סביר להניח שאין בה כדי להצביע על
מינים חדשים בנווה עינות צוקים .כיוון שלא ידוע על סקר עבר מקיף
של צמחייה בעינות צוקים ,יש היתכנות גבוהה שרוב הצמחים הללו היו
נוכחים באתר אך לא תועדו בו לפני סקר השדה העכשווי ,או שהמידע
ההיסטורי עליהם טרם אותר (ראו בתת-פרק .)2.4
טבלה  :6הצמחים הילידיים של נווה עינות צוקים :מידע היסטורי לעומת נתוני
סקר השדה
מספר
המינים

שיעור ()%
במינים הילידיים

מינים שתועדו בסקר שדה,
ונמצא לגביהם גם מידע היסטורי

95

49.2

מינים שתועדו בסקר שדה,
אך לא נמצא לגביהם מידע היסטורי

70

36.3

מינים שאותר לגביהם מידע היסטורי,
אך לא נמצאו בסקר שדה

28

14.5

סך הכול

193

100

קבוצת הצמחים

איור  :5שיעור החד-שנתיים ( )therophytesלעומת שיעור השיחים והעצים
( )phanerophytesבצמחיית עינות צוקים בהשוואה לשיעורם בצמחיית
אזור ים המלח ()Danin and Orshan, 1990

לא נמצא הבדל מובהק בחלקם היחסי של החד-שנתיים בנווה המדבר
לעומת האזור כולו (χ2 = 0.31, χ2cr= 3.84, p= .580894, not sign.
 ,)at p<.05אך בחלקה היחסי של קבוצת העצים והשיחים מגלה
צמחיית עינות צוקים שוני מובהק מצמחיית חבל ים המלח (χ2 = 5.13,
 .)χ2cr= 3.84, p= .023582, sign. at p<.05תוצאות אלה (המבחנים
נערכו על פי מספר המינים כמקובל ולא לפי שיעורם המופיע באיור )5

בחינה של רשימת המינים הילידיים שתועדו בעינות צוקים בסקר
השדה אך לא נמצא לגביהם מידע היסטורי (טבלה  ,6נספח א') ,תומכת
בהנחה שהרוב המוחלט של הצמחים בה הם מינים שהיו קיימים בנווה
המדבר ובסביבתו גם בעבר .מקרב  70הצמחים הללו  )61.4%( 43הם
מינים חד-שנתיים .לצורך תיעוד מקיף של צמחים כאלה נדרש סקר
בעונה מוגדרת ובשנים מתאימות .קרוב לוודאי שסקר כזה לא נערך
בעבר בנווה עינות צוקים .נוסף לכך יש להזכיר שחיפוש ידני בעשבייה
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מ' בלכר ,א' בלכר

הלאומית (תת-פרק  )2.4נגע באופן מוגבל בצמחים חד-שנתיים .אולם
במה שקשור לעצים ,שיחים ,בני שיח ועשבים רב-שנתיים ,השוואת
הרכב הצמחים שתועדו בסקר השדה לעומת הרכב המינים שאותרו
בסקירה ההיסטורית ,מראה תמונה שונה (איור .)6

טבלה  :7המינים שלא נכללו ברשימת הצמחייה של נווה עינות צוקים ,אף על פי
שהם נזכרים בין צמחי האתר במקורות כתובים מסוימים
מין לא נכלל
גומא דל-שיבולים

Cyperus distachyos All.

במחלוקת

ּדּורי
ּג ֶֹמא ּכַ ִ

Cyperus flavidus Retz.

חסר

ּג ֶֹמא נָ ֶאה

ּג ֶֹמא ֲחלַ ְקלַ ק

 Cyperus jeminicus Rottb.זיהוי מוטעה

2

סּוף ְר ַחב-עָ לִ ים

Typha latifolia L.

ָס ָמר ַחד

Juncus acutus L.

בספק

ּג ֶֹמא ֲחלַ ְקלַ ק
סּוף ָמצּוי
ָס ָמר עֲ ָרבִ י

 Juncus maritimus Lam.זיהוי מוטעה

2

ָס ָמר עֲ ָרבִ י

ָס ָמר ְמ ֻחּיָ ץ

Juncus fontanesii J. Gay

חסר

עַ ְדעַ ד ּכָ חֹל

Limonium sinuatum (L.) Mill.

חסר

עַ ְדעַ ד ַה ִּמ ְדּבָ ר

צָ לָ ף קֹוצָ נִ י

Capparis zoharyi Inocencio,
Rivera et Alcaraz

חסר

צָ לָ ף ִמצְ ִרי

ם-ה ֶּמלַ ח
ִרכְ ַּפת יַ ַ

הנתונים המוצגים באיור  6תומכים באחת מהנחות העבודה של המחקר
הנוכחי :סקירה היסטורית מספקת מידע בן-השוואה מהבחינה הכמותית
(מספר המינים) ביחס לקבוצות הצמחים הרב-שנתיים (עצים ,שיחים,
בני-שיח ועשבים) .בארבע הקבוצות הללו במשותף נמצא שמספר
המינים על פי הסקירה ההיסטורית ( )71קטן ב 3-מינים בלבד לעומת
תוצאות סקר השדה ( ,)74ו 47-מינים משותפים לשתי הרשימות .על
פי חישוב מקדם סורנסן (תת-פרק  ,)2.7הּדַ מְיּות בין שתי הרשימות
היא  0.65או  ,]CS=2×47/(71+74)] 65%לכן אנו מניחים שאלה
רשימות מינים בנות-השוואה לבחינת השינויים שהתחוללו בצמחיית
נווה המדבר במשך עשורים רבים ,וסוברים שהמידע ההיסטורי יכול
לתרום לניטור ארוך-טווח .תוצאות הסקירה ההיסטורית מעידות גם
שלצורך הרכבת רשימת המינים שתועדו באתר בעבר נדרש חיפוש
רחב ככל הניתן ועיון במקורות רבים (ראו תת-פרק  .)2.4לדוגמה ,לו
היינו מסתפקים בסיכום העבודות שעסקו בחלקות צומח בשמורה (סבח
ודרור ,)Olsvig-Whittaker et al., 2009 ;2002 ,רשימת הצמחים
הרב-שנתיים ההיסטורית של עין פשחה ( 71מינים) הייתה מצטמצמת
ביותר מ.60%-
מנגד ,סקירה היסטורית ביקורתית יכולה גם לצמצם את מספר
המינים ברשימת צמחיית האתר .מחמת היעדר תיעוד בוטני מדעי שנאסף
בחבל ים המלח ,נאלצנו לא לכלול ברשימת הצמחייה ההיסטורית של
נווה עינות צוקים  8מינים (טבלה  ,)7אף על פי שהם נזכרים בין צמחי
האתר במסמכים הנסקרים .שני מינים נוספים לא נכללו בשל טעות
מוכחת בזיהוי (טבלה  ,)7ושגיאות ההגדרה אותרו רק בזכות התיעוד
הקיים באוסף הלאומי .עוד שני מינים אינם כלולים בגלל המחלוקות
הטקסונומיות (טבלה  .)7תוצאות אלה הן הוכחה לכך שכדי להבטיח
את אמינות המידע ,יש חשיבות להקפדה על כללי תיעוד וזיהוי של מיני
הצמחים (תת-פרק  ;2.2בלכר ובלכר2020 ,א2020 ,ב).

1

חסר

ָס ָמר יַ ִּמי

איור  :6הצמחים הילידיים של נווה עינות צוקים על פי צורות החיים:
נתוני סקר השדה לעומת מידע היסטורי

מין קרוב
 Scientific name (notתיעוד*
) included speciesתפוצה באזור אופייני לאזור

ֶׁשלַ ח ְס ָפ ַר ִּדי
בׁ-שנָ ִתי
ַׁש ְר ַׁשר ַר ְ

Reseda urnigera Webb

1

במחלוקת

Erucaria hispanica (L.) Druce

חסר

)Sarcocornia perennis (Mill.
A.J.Scott

חסר

ּבּוא ְסיֶ ה
ִרכְ ַּפת ַ
ֶׁשלַ ח ָהעֲ ָרבֹות
ַׁש ְר ַׁשר ִׂש ָיחנִ י

* חוסר תיעוד באזור ים המלח צוין על פי דנין ופרגמן-ספירDanin, 2004 ;2019 ,
 1מעמד המין שנוי במחלוקת (דנין ופרגמן-ספיר ;2019 ,שמידע ואחרים,)2011 ,
מתבקש מחקר טקסונומי
 2על פי בדיקת גיליונות העשבייה באוסף הלאומי (א' בלכר) ,המין הקרוב המופיע
בטבלה הוא הזיהוי הנכון

נתייחס בפירוט לשני מינים בלבד מהמינים שנכללו בטבלה  .7סמר חד
( )J. acutusהוא דוגמה לכך שרישום מין הצמח שאינו מלוות בתיעוד
דגימות יכול להיות מוטעה .לא מצאנו באוסף הלאומי ()HHUJ, 2019
אף לא גיליון עשבייה אחד שבו מתועד סמר חד מעין פשחה בפרט
ומאזור ים המלח בכלל .בדקנו במהלך סקר השדה יותר ממאה דגימות
סמר ממקטעים שונים של נווה עינות צוקים ,וכולן הוגדרו כסמר
ערבי ,שהוא מין הנבדל היטב מסמר חד .לפיכך לאזכור של סמר חד
בין הצמחים הנפוצים בעינות צוקים (סבח ודרורOlsvig- ;2002 ,
 ;Whittaker et al., 2009ועוד) אין מבחינתנו יסוד עובדתי.
המקרה של גומא נאה ( )C. jeminicusהוא דוגמה הפוכה :יש
תיעוד מדעי באוסף הלאומי ,ולכן במקרה זה ניתן היה לבדוק את
זיהוי החומר גם אחרי שנים רבות .בדקנו את הדגימות בשני גיליונות
העשבייה שנאספו בעין פשחה בעבר וזוהו כגומא נאה (איור  ,)4והן
הוגדרו מחדש (א' בלכר )23.7.2019 ,כגומא חלקלק .בהזדמנות זו
בדקנו גם את גיליון העשבייה ( )HHUJ, 2019שבו זוהתה כגומא נאה
הדגימה שנאספה בעמק הירדן העליון (א' דנין ,12.7.1986 ,מס' 44465
 ,)HUJוגם במקרה זה לא הצלחנו לאשר את ההגדרה .כיוון שלא
אותרו באוסף הלאומי ובאוספים בחוץ לארץ גיליונות עשבייה נוספים
היכולים להעיד על נוכחות של גומא נאה בעין פשחה ,בחוף המערבי של
ים המלח ובישראל בכלל ,המין אינו נכלל ברשימת הצמחייה של נווה
עינות צוקים .ניתן לסכם אפוא שבבדיקות שנערכו בעשבייה הלאומית
לא נמצא יסוד מדעי להכללת גומא נאה בצמחיית ישראל (דנין ופרגמן-
ספיר )2019 ,ובספר האדום של צמחי ישראל (שמידע ופולק;2007 ,
צמחים בסכנה.)2019 ,

צמחיית נווה עינות צוקים (עין פשחה) ודרכי שימור מגוונּה

 3.3מינים באיום הכחדה או נדירים מאוד בישראל
ברשימת הצמחים הילידיים של נווה עינות צוקים (נספח א') יש 20

מינים הנזכרים בספר האדום הלאומי (שמידע ופולק ;2007 ,שמידע
ואחרים ;2011 ,צמחים בסכנה )2019 ,כצמחים באיום הכחדה
( )threatened speciesאו נדירים מאוד בארץ 10 .מהם תועדו בסקר
השדה ,ומקרב העשרה רק לגבי מין אחד לא אותר מידע היסטורי
(טבלה  .)8כל המינים המופיעים בטבלה  8נמצאו בחלק הדרומי של
נווה המדבר (פוליגון  ,EF2איור  ,)3ואילו בחלקה הצפוני של השמורה
(פוליגון  ,EF1איור  )3תועדו רק  3מהם (נספח א') .עשרה מינים
נוספים מהספר האדום הלאומי תועדו בנווה עינות צוקים בעבר ,אך הם
לא נמצאו בסקר השדה העכשווי (טבלה .)9
טבלה  :8מינים באיום הכחדה או נדירים מאוד בישראל שתועדו בסקר השדה
בעינות צוקים
שם עברי *

צורת חיים

ֻאּכָ ם ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ְר ֵאלִ י

בן-שיח

מעמד
בספר האדום
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שני צמחי מים מובהקים (צמחים טבולים) – נהרונית חוטית ורופיית
הים (טבלה  – )8תועדו בסקר השדה באחת משלוש הבריכות החדשות
שהוקמו בעינות צוקים בשנים ( 2016–2013איור  .)7לכאורה זהו
מקרה של הפצת צמחים לרחוק על ידי עופות מים (Brochet et al.,
 ,)2009כלומר הגעת מינים נוספים לאתר בעקבות פעולת ממשק
שמירת הטבע – יצירת בית גידול חדש .אולם אחד משני המינים,
רופיית הים ,נצפה בעינות צוקים על ידי ע' סבח עוד בשנת ,2011
לפני הקמת הבריכות (צמחים בסכנה ,)2019 ,וייתכן שגם המין השני,
נהרונית חוטית ,אינו חדש באתר ,כי בצורתו הוא דומה לרופיית הים
ואינו קל לזיהוי בשדה .לאור עובדות ונסיבות אלה מוקדם מדי להסיק
שכתוצאה מבניית הבריכות נוספו מינים לצמחיית נווה עינות צוקים,
אך אפשר לציין שצמחי מים טבולים מהמינים שבאיום הכחדה או
נדירים מאוד בארץ אכן מאכלסים את בית הגידול החדש.

איתור מידע
היסטורי

בסכנהEN ,

v

ֻאּכָ ם ַחדּ-בֵ ִיתי

שיח

באיוםVU ,

v

ְּדבֵ ַקת יְ ִריחֹו

חד-שנתי

באיוםVU ,

v

יְ ֵת ָדן ְמ ֻפ ָּׂשק

חד-שנתי

על סף איוםNT ,

v

ף-חתּול ְׂשרּועָ ה
ּכַ ָ

רב-שנתי

באיוםVU ,

v

ַמכְ ּבֵ ד ַהּבִ ּצֹות

רב-שנתי

על סף איוםNT ,

v

חּוטית
נַ ֲהרֹונִ ית ִ

רב-שנתי

נדיר מאוד

0

צַ ְפצָ ַפת ַה ְּפ ָרת

עץ

על סף איוםNT ,

v

רּוּפיַ ת ַהּיָ ם
ְ

רב-שנתי

באיוםVU ,

v

ַׁש ְר ַׁשר ִׂש ָיחנִ י

בן-שיח

על סף איוםNT ,

v

* בצבע כחול מסומנים המינים של בתי גידול לחים

טבלה  :9מינים באיום הכחדה או נדירים מאוד בישראל שאותר לגביהם מידע
היסטורי השייך לעינות צוקים ,אך הם לא נמצאו בסקר השדה
שם עברי *

צורת חיים

מעמד
בספר האדום

שנת תיעוד (אזכור)
אחרונה

ּבּוטילֹון ָה ִּדי
ַא ִ

שיח

באיוםVU ,

1848

ָאזְ נָ ן ְמ ֻׁשלְ ָׁשן

חד-שנתי

באיוםVU ,

ַא ָּמנְ יָ ה ִמצְ ִרית

חד-שנתי

בסכנהEN ,

1943
1943#

ם-ה ֶּמלַ ח
ֶא ְפיֹונַ ת יַ ַ

בן-שיח

נדיר מאוד

1976

מֹורינְ ּגָ ה ָר ְת ִמית
ִ

עץ

באיוםVU ,

1941

זֹוחלֶ ת
ף-חתּול ֶ
ּכַ ָ

רב-שנתי

באיוםVU ,

1980

לּומית ּבֹובֶ ה
ְּפ ִ

רב-שנתי

באיוםVU ,

1988

ִּפ ְר ָקן עֶ ְׂשּבֹונִ י

חד-שנתי

על סף איוםNT ,

2007

ְּפ ֵׁש ָטה ְׂשרּועָ ה

רב-שנתי

על סף איוםNT ,

1975

צִ יצָ ן ָּפ ְר ִסי

רב-שנתי

באיוםVU ,

1975

* בצבע כחול מסומנים המינים של בתי גידול לחים ,בצבע ירוק מסומנים המינים
בעלי זיקת משנה לבתי גידול לחים הגדלים גם בבתי גידול יובשניים למחצה
 #על פי שמידע ופולק ( ,)2007אולם גיליון העשבייה הנזכר במקור לא אותר
באוסף הלאומי

איור  :7בריכה בנווה עינות צוקים (הוקמה בשנת  ,)2016שבה התבססו צמחי מים
טבולים כולל מינים באיום הכחדה או נדירים מאוד בישראל כגון נהרונית
חוטית ורופיית הים

 3.4מינים שתועדו בעבר אך לא נמצאו בסקר השדה
הסקירה ההיסטורית של צמחי נווה עינות צוקים ,על מגבלותיה שצוינו
לעיל ,אפשרה לאתר  28מינים של צמחים ילידיים שלא נמצאו בסקר
השדה (נספח א') ,אף על פי שתועדו באתר בעבר ,כולל  10מינים
באיום הכחדה או נדירים מאוד בישראל (מופיעים בטבלה  .)9יש לציין
שבתנאים הפיזיים של עינות צוקים היה בלתי אפשרי להגיע לכל פינה
ופינה של נווה המדבר ,ומשום כך מהימנות המידע על אי-הימצאות מינים
באתר מוגבלת במידת-מה .למרות זאת מאמץ עבודה ממוקד שמומש
בפריסה רחבה עד כמה שניתן במהלך סקר השדה בעינות צוקים בשנים
 ,2019–2014מאפשר להעריך שצמחים בעלי זיקה כלשהי לבתי גידול
לחים – ושלא נמצאו – הם מינים שאינם קיימים היום כאוכלוסיות
בתחום נווה המדבר .נוסף למאמץ החיפוש המכוון ,הנחת עבודה זו
נתמכת בחוסר מידע על סקר צמחייה מקיף בעינות צוקים בעבר ,ולכן
הגיוני שהנתונים ההיסטוריים שאותרו מבוססים על תצפיות אקראיות
ועל דיגום בשטחים נגישים .משתמע אפוא שסקר שדה עכשווי לכל
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מ' בלכר ,א' בלכר

הפחות אינו נופל מבחינה מתודית מאופן איסוף המידע הבוטני בעבר,
ולכן מין שלא נמצא בסקר ניתן לראותו כמי שנעלם מהאתר ,גם אם יש
סיכוי מסוים שפרטים ממנו שרדו במקום מוסתר כלשהו.
מקרב  28המינים הידועים מעינות צוקים מן העבר בלבד 50% ,הם
צמחים של בתי גידול לחים (כולל מליחים) או בעלי זיקת משנה לבתי
גידול כאלה ,גם אם חלק מהאחרונים יכולים להתקיים בבתי גידול
יובשניים למחצה (ראו דוגמה בטבלה  .)9בהשוואה לנתון זה ,בכלל
 95המינים הילידיים של נווה המדבר שאותר לגביהם מידע היסטורי
ושנמצאו גם בסקר השדה (נספח א') ,יש  39צמחים של בתי גידול
לחים או בעלי זיקת משנה לתנאים אקולוגיים כאלה ,שהם 41.1%
(איור  .)8מבחינת החלק היחסי של הצמחים השייכים לבתי גידול
לחים במידה מלאה או במידת-מה ,הרכב המינים הילידיים שלא תועדו
בסקר השדה אינו שונה באופן מובהק מהרכב צמחי האתר הילידיים
הרשומים בתוצאות העבודה (נספח א') הן בסקר השדה והן בסקירה
ההיסטורית (<χ2=0.71, χ2cr=3.84, p= .400776, not sign. at p
 .).05המשמעות היא אם כן שתוצאת המבחן הסטטיסטי לבדיקת התלות
בין הימצאות או אי-הימצאות המינים ובין הדרישות האקולוגיות של
הצמחים היא שלילית במקרה של עינות צוקים ,להבדיל מתוצאת מבחן
זהה בעינות קנה וסמר (בלכר ובלכר2020 ,ב).

איור  :8הרכב אקולוגי של המינים הילידיים שלא נמצאו בסקר השדה (לעומת
המידע ההיסטורי) בהשוואה להרכב מינים כאלה שנמצאו בסקר ותועדו
גם בעבר

תמורות סביבתיות בעקבות נסיגת ים המלח מתרחשות בנווה עינות
צוקים (תת-פרק  )1.4בדומה לתהליכים המתחוללים בנווה עינות קנה
וסמר (בלכר ובלכר2020 ,ב) .עם זאת ניתן להעריך שבהקשר המרחבי
הכולל ,השינויים בעינות צוקים בגין ירידת מפלס ים המלח הם לעת עתה
(ובתחזית לטווח הקרוב) קיצוניים פחות מאשר בעינות קנה וסמר .יתר
על כן ,יש ביניהם גם שינויים שניתן להעריכם כחיוביים מבחינת קיום
בתי הגידול והצמחייה האופייניים לנווה המדבר .התמורות האמורות הן
הגדלה ניכרת של תחום בתי הגידול הלחים עם נדידת המעיינות דרומה
וירידה במליחות הנביעות בד בבד עם יציבות שפיעתן הכוללת (Burg
 .)et al., 2016בשמורת עינות צוקים יש עדיין בתי גידול טבעיים
מגוונים לצמחים אוהבי מים ,ונוסף על בתי הגידול האלה תוכננו ובוצעו
עבודות להקמת בריכות גדולות (מילשטיין ואחרים ;2017 ,שקדי,
 .)2011ייתכן שבכך נעוץ ההסבר לתוצאת המבחן הסטטיסטי (מבחן

אי-תלות) שהוצגה לעיל ,שאינה מצביעה על פגיעה עודפת בצמחים של
בתי גידול לחים בעינות צוקים בניגוד לתוצאת מבחן כזה בעינות קנה
וסמר (בלכר ובלכר2020 ,ב).
 3.5צמחים זרים לחבל ים המלח בפרט ולישראל בכלל
בסקר השדה בעינות צוקים תועדו חמישה מינים זרים חד-שנתיים
(נספח א') :דטורה נטוית-פרי ,ירבוז מבריק ,ירבוז שרוע וקוכיה הודית
הם ארבעה צמחים שהגיעו לארץ ולחבל ים המלח בהכנסה לא מכוונת,
והמין החמישי הוא מלוח ספוגי ,צמח מרעה מיובא לארץ ,אך לחבל
ים המלח הוא לא הוכנס באופן מכוון .דרגת השפע של מלוח ספוגי
בעינות צוקים מוערכת בתוצאות הסקר (נספח א') מנמוכה יחסית עד
בינונית ( 2ו 3-בסולם של  5בשני הפוליגונים השונים) ,דרגת השפע
של שאר המינים הזרים היא מזערית לעת עתה ,והם נמצאו רק בחלק
הדרומי של השמורה (נספח א') .אסטר מרצעני ,צמח זר של בתי גידול
לחים ,שנאסף בעינות צוקים בעבר ,לא נמצא בסקר השדה (נספח א'),
אולם תועדו שני מינים זרים אחרים בעלי זיקה לבתי גידול לחים :ירבוז
מבריק וירבוז שרוע .לאחרונה ,לאחר סיום הסקר שלנו ,אותר בשמורת
עינות צוקים פרט צעיר של מין זר נוסף (ע' בריגה ,מידע אישי) –
פיקוס השדרות ( ,)Ficus microcarpa L.f.שהופץ קרוב לוודאי על
ידי בעלי כנף מגינות הנוי הקרובות ,כפי שהיה צפוי שייקרה גם עם
כמה מיני פיקוסים זרים נוספים (בלכר.)2016 ,
במאמר העוסק בצומח של שמורת עינות צוקים (Olsvig-
 )Whittaker et al., 2009צוין פעמים רבות קנה מצוי בצירוף המילים
"פלישה" ו"פולש" ( ,)invasion, invasiveולעתים אף בתוספת
המילה "ביעור" ( ,)eradicationכל אלה מונחים שמקובל להשתמש
בהם בנוגע לצמחים אקזוטיים ,זרים .יש להבהיר בהקשר זה שקנה מצוי
הוא אומנם צמח שלטן ( )dominantהמדורג בהתאם לכך בתוצאות
סקר השדה שלנו (נספח א') ,אך זהו מין ילידי לישראל בכלל ולאזור ים
המלח בפרט ( .)Danin, 2004השם הלטיני של הצמח הקוסמופוליטי
( )Phragmites australisמעיד רק על דבקות בכללים הפורמליים
של קביעת השמות המדעיים הבוטניים ,ואין בו כדי להצביע שמקורו
הצמח ביבשת אוסטרליה כביכול.

 .4גיבוש המלצות ממשק
 4.1שימור צמחייה במכלול החופי של צפון ים המלח
רֹווחת למדי הנטייה לדון בהיבטים הסביבתיים הקשורים לעינות צוקים
בכפיפה אחת עם עינות קנה וסמר (רז ופרומקיןLevy at al., 2006 ,
 .)2020הסיבה היא לא רק הקִרבה המרחבית בין האתרים (איור  ,)1אלא
בעיקר זיקתם הנסיבתית וההתפתחותית לחוף ים המלח והקשר ההדוק
בינם ובין האגם (רז .)1993 ,אף על פי שיחידות הנוף הללו הן שמורות
טבע נפרדות מבחינה סטטוטורית וניהולית ,עוד לפני ארבע עשורים
צוין שעינות קנה ועינות סמר הן "כעין סניפים של עינות צוקים" (פז,
 ,)1981וגם בשנים האחרונות דנים בנאות המדבר בצפון ים המלח
כביחידה אחת ,כקבוצת אתרים דומים זה לזה בתהליכים המתפתחים
בהם בעקבות נסיגת הים (שקדי .)2010 ,לדעתנו יש צורך לקדם באופן
יישומי את מגמת הּתִ כְלּול בהתייחסות לנאות המדבר החופיים ולקבוע

צמחיית נווה עינות צוקים (עין פשחה) ודרכי שימור מגוונּה

מסגרת עבודה כוללת לשימור הצמחייה בפרט והמגוון הביולוגי בכלל
במרחב החופי של צפון ים המלח.
לשיטתה של ביוגאוגרפיית איים ( ,)Itescu, 2019נאות המדבר
הטבעיים בצפון ים המלח הם מערכות דמויות-אי הרחוקות זו מזו כ7-
ק"מ – עינות צוקים בצפון ועינות קנה וסמר בדרום ,ואפשר להוסיף
לכך שגם בין עינות קנה ובין עינות סמר מפריד כקילומטר .כלומר
אלה הן שתיים או שלוש יחידות נוף מבודדות במידה כלשהי ,לכל
הפחות ביחס לבתי הגידול בנאות המדבר התלויים בְמעיינות ובמי תהום
זמינים לצומח ,ומכאן גם ביחס לצמחים אוהבי מים .מנקודת מבט זו
אפשר לראות את נאות המדבר הנידונים כאשכול מערכות דמויות-אי
( ,)archipelago-like systemעל פי המיון של איטסקו (.)2019
תפיסה מרחבית זו (ראו תת-פרק  )1.1יכולה לתרום להמשך מחקר
הצמחיות של נאות המדבר וגם לגיבוש מסגרת עבודה למען שימור
ושיקום מגוון צמחי הבר בהם ,בעיקר בדרך מכנסת ולא מפרידה
(איור .)9

איור  :9נאות צפון ים המלח (סכמה) :המכלול המוצע של מערכות טבעיות
ומעשה ידי אדם לניהול משותף של שימור מגוון צמחי הבר

ביסוד הגישה המוצעת אין בידוד מערכות מוחלט אלא להפך ,הדגש
הוא על יצירת קשר ,ואין הפרדה מרחבית גורפת בין שמירת הטבע
ובין פעילות האדם .מוקד הגישה הוא שילוב במידת האפשר בין ענף
חקלאות מסורתי ובין שימור המגוון הביולוגי .אנו ממליצים לכנס
בתוך מכלול מרחבי אחד לממשק שמירת הטבע בצפון ים המלח לא
רק את נווה עינות צוקים ואת נווה עינות קנה וסמר ,אלא גם את נווה
המדבר מעשה ידי אדם המשתרע ביניהם – מטעי התמרים של קיבוץ
מצפה שלם (איור  .)9הדגם המוצע ליישום כולל בתוכו את המרכיבים
האופייניים לנאות המדבר המקוריים של המזרח התיכון בכלל ושל
חבל ים המלח בפרט (בלכר.)Selmi and Boulinier, 2009 ;2012 ,
מכלול "נאות צפון ים המלח" יכול לקיים קשת רחבה של בתי גידול
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לשימור מגוון הצמחייה באמצעות ממשק מתאים הן בשטחים המוגנים
והן בתחום החקלאי .הוא יכול לספק תנאים ליצירת קשר בין יחידות
נוף טבעיות ומעשה ידי אדם ,ולטווח הארוך להבטיח את שמירת הטבע
לצד פיתוח בר-קיימה.
בהשוואת רשימת הצמחייה של נווה עינות צוקים 199 ,מינים
(נספח א') ,עם רשימת הצמחייה של נווה עינות קנה וסמר 216 ,מינים
(בלכר ובלכר2020 ,ב) ,נמצאו  156מינים משותפים .על פי חישוב
מקדם סורנסן (תת-פרק  ,)2.7הדמיּות בין שתי הרשימות היא 0.75
או  .]CS=2×156/(199+216)] 75%לאחר שמתוך שתי רשימות
הצמחייה נבחרו רק המינים שהם בעלי זיקה כלשהי לבתי גידול לחים
( 48ו 61-מינים בהתאם 36 ,מינים משותפים) ,נמצא באמצעות אותו
המדד שהדמיות בין שתי הרשימות ,הכוללות צמחים מקבוצה אקולוגית
מוגדרת בלבד ,היא  0.66או  .]CS=2×36/(61+48)[ 66%המידע
ההשוואתי על הצמחיות של שני נאות המדבר הובא כאן לא רק כדי
להדגים שלממשק מוכלל לשימור מגוון הצמחים בשני האתרים יש
הנמקה בשל הדמיות הבוטנית ביניהם נוסף על קרבתם המרחבית.
למקדם הדמיות יש גם צד נוסף ,וחשוב להדגישו :ערכיו המוצגים לעיל
מראים שמגוון המינים בשני נאות המדבר גם שונה במידה לא מבוטלת
– מרבע עד שליש .מהבחינה היישומית האפשרות להשלים בשימור
ושיקום של מגוון הצמחים בין אתר אחד למשנהו חשובה לא פחות
מאשר המשותף ביניהם.
הנמקה זו מקבלת משנה תוקף בגלל אי-היציבות הקיצונית של
התנאים בנווה עינות קנה וסמר ,גורם שבמצב הנוכחי הוא בבחינת
חסם לממשק פעיל באתר (בלכר ובלכר2020 ,ב) .בתנאים אלה
טיפול במינים מסוימים שנפגעו או במינים שעלולים להיפגע בעינות
קנה וסמר אפשר ואף רצוי לבצע בעינות צוקים .ראוי להוסיף לאמּור
את הנימוקים מהתחום הניהולי ,המצביעים על כך שהמכלול המוצע
אכן מתבקש :צוות עובדים בשמורת עינות צוקים ,הניסיון שהוא צבר
בממשק השמורה ,התשתיות הטכניות בעין פשחה ,הן הקיימות והן
הנמצאות בשלב ההקמה (כולל המבואה הנבנית) – כל אלה חסרים
בעינות קנה וסמר.
גידול תמרים בחופי ים המלח איננו ענף חקלאי בן-זמננו ותו לא,
הוא גם תרבות מסורתית עתיקת-יומין .פיתוח זני התמר התמקד בפרי
ולא השפיע על דרישות המין לבית הגידול .מהבחינה האקולוגית מטעי
התמרים של היום הם בית גידול מסורתי ואופייני של נאות המדבר
בחבל ים המלח ,ודקל התמר משמש סמן לרמת הלחות בקרקע (בלכר,
 .)2012במחקר שבחן את אפשרות השילוב בין גידול תמרים כענף
חקלאי ובין שימור צמחיית הבר בחבל ים המלח (בלכר ובלכר,)2010 ,
נמצא שמטעי התמרים שבהם נמנעים מהדברת עשבים אינטנסיבית,
הם בית גידול רב-ערך לשימור מגוון הצמחים .במטעים כאלה בנווה
עין גדי תועדו כ 150-צמחי בר ילידיים ,ביניהם גם מינים המצויים
באיום הכחדה בארץ או נדירים מאוד בישראל ,ושאין להם בית גידול
חלופי בנווה המדבר (בלכר ובלכר .)2010 ,מתברר שהמינים החשובים
לשימור המגוון הביולוגי מסוגלים לייסד אוכלוסיות בנות-קיימה בשטח
המטעים בעין גדי וזאת ללא פגיעה בייצור החקלאי (בלכר ובלכר,
 .)2016לעומת המקרה של מטעי עין גדי ,תרומת מטעי התמרים של
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קיבוץ מצפה שלם לשימור המגוון של צמחי הבר עדיין מצומצמת מאוד
(בלכר ובלכר ,)2010 ,מהסיבה שנהוג לבצע בהם הדברת עשבים
מוגברת .אלה מטעים בגילים שונים הפרוסים בחוף ים המלח בין עינות
צוקים לבין עינות קנה וסמר על פני שטח העולה על  800דונם ,ושתולים
בהם יותר מ 10,000-דקלים (מפקד .)2018 ,באמצעות ממשק חקלאי
ידידותי לטבע ניתן לקיים במטעי התמרים של מצפה שלם בתי גידול
לחים ויובשניים למחצה ,שאין להם תחליף בנאות המדבר הטבעיים
הסמוכים.
אנחנו ממליצים לייסד מסגרת לשיתוף פעולה בין קיבוץ מצפה שלם,
המועצה האזורית מגילות ים המלח ורשות הטבע והגנים למען שימור
המגוון הביולוגי במכלול "נאות צפון ים המלח" ,הכולל גם את מטעי
התמרים (איור  .)9מלבד הצוות החקלאי של הקיבוץ וצוות שמורת
עינות צוקים ,השותפים הפוטנציאליים של המיזם המוצע צפויים להיות
החוקרים של מו"פ מדבר וים המלח .זו תמצית הצעתנו לגבי השטח
החקלאי :לנהל לכל הפחות את המטעים הצעירים של מצפה שלם
(כמחצית מכלל המטעים של הקיבוץ) כחקלאות אורגנית שומרת טבע,
בליווי ניטור ומחקר ,הכוללים היבטים חקלאיים ואקולוגיים כאחד.
הניסיון החיובי של שיתוף הפעולה בין קיבוץ מצפה שלם לבין רשות
הטבע והגנים בקידום גננות מונעת פלישות ביולוגיות (בלכר ואחרים,
 )2017מעיד על כך שזו הצעה בת-יישום.
 4.2שימור המגוון הביולוגי בנוף הצומח של נווה המדבר
הנושא הבוטני של הדוח הנוכחי אינו הצומח ( )vegetationאלא
הצמחייה ( ,)floraלמרות זאת סברנו שראוי להביא כאן את עמדתנו לגבי
ממשק הצומח בנווה עינות צוקים ,כי מבחינת שמירת הטבע הנושאים
קשורים זה בזה קשר הדוק .נציין ראשית כול שאם התרשמותנו מנוף
הצומח בסיורים הבוטניים באתר בשלושת העשורים האחרונים שונה
במידת-מה מהתיאורים שמלפני כ 160-או מלפני כ 80-שנים המצוטטים
לעיל (תת-פרק  ,)1.3השוני נוגע רק לפריסתו של הצומח אוהב המים
ביחס לים הנסוג ,אך לא למרכיביו השולטים.
בניגוד להגדרות המופיעות בפרסומים אחדים (Olsvig-Whittaker
 ,)et al., 2009לדעתנו קנה מצוי ואשל היאור אינם מינים פולשים
( )invasiveבחבל ים המלח ,והם לא פלשו כמינים זרים לעין
פשחה (ראו תת-פרק  .)3.5יתר על כן ,קנה מצוי ואשל היאור אף
אינם המינים שהרחיבו את תפוצתם בהתפרצות לנווה המדבר (ראו
עדויות מן העבר בתת-פרק  ,)1.3כלומר ביחס לאתר הספציפי הם
גם אינם מתאימים להגדרה של מינים ילידיים מתפרצים (range-
 .)expanding, neonativeלדעתנו יש להשלים עם העובדה שכוח
התחרות של קנה מצוי ואשל היאור הוא גדול במידה שאינה מאפשרת
לצמחים אחרים לחדור לשטח הנשלט על ידיהם במעיינות נווה עין
פשחה (זהרי .)1980 ,ממחישות זאת השרידות הגבוהה והתגובה
המהירה של קנה מצוי נוכח גורם קיצוני כשריפות המתפרצות מדי
פעם בפעם באתר ,כפי שהדבר תועד במהלך מחקרנו בעינות צוקים
(איור  ,)10ונלמד גם לפני כן בנאות מדבר אחרים של חבל ים המלח
(רבינוביץ'.)1982 ,

איור  :10נוף הצומח בעינות צוקים בעקבות השריפה בשנת  :2018סימני
התחדשות של קנה מצוי נראו כעבור עשרה ימים בלבד (למעלה),
ולאחר חמישים ימים (למטה) חזר לנוף הצבע הירוק

עוד יש להזכיר שנושא המגוון הביולוגי ושימורו אינו מוגבל למספר
המינים בחברת הצומח .חשיבות עצי האשל לקיום מינים רבים של
בעלי חיים בנווה עין פשחה זכתה להכרה לפני זמן רב (פז,)1973 ,
אך תפקידיו האקולוגיים של קנה מצוי בשרשרות המזון ידועים פחות,
חרף העובדה שהם נחקרו בהיבט מסוים גם בעינות צוקים (Reice
 77 .)and Herbst, 1982מינים של חסרי חוליות הקשורים לקנה מצוי
תועדו ביבשת אסיה ,ו 137-באירופה; ובספרות אף מציינים שקנה מצוי
מאכלס יותר מיני חרקים מכל מין אחר של עשבים רב-שנתיים שכיחים
(אצל .)Packer et al., 2017
כפיצוי כלשהו לרעייה שהייתה בעין פשחה לפני ההכרה באתר
כשמורת טבע ,מתוך כוונה לדלל את חישות הקנים וכדי לתרום למניעת
השריפות בנווה המדבר הוכנסו לעינות צוקים חמורים (דולב;1996 ,
סבח ודרור .)2002 ,יותר מעשרים חמורים שוחררו לחופשי בשטח
השמורה בשנות השמונים של המאה ה( 20-דולב )1996 ,ומספרם גדל
במשך השנים על פי הערכה ( )Olsvig-Whittaker et al., 2009עד
ל 150–100-פרטים .החמורים הם גורם ביֹוטי לא מבוטל בחלק הדרומי

צמחיית נווה עינות צוקים (עין פשחה) ודרכי שימור מגוונּה

המגודר של נווה עינות צוקים (כ 1,500-דונם) ,ואת צפיפותם בשטח
זה בעשור האחרון ניתן לאמוד (לפי המידע של Olsvig-Whittaker
 )et al., 2009עד לפרט אחד לכל  10דונמים .יש המעריכים שרעיית
חמורים מצמצמת את הכיסוי של קנה מצוי בשמורה ,אף על פי שניתוח
תוצאות המעקב בחתכי הצומח הקבועים לא הוכיח זאת (Olsvig-
 .)Whittaker et al., 2009להתרשמותנו החמורים אינם יכולים
להשפיע על הנוף של קנה מצוי בוגר ,שהוא גבוה וצפוף ,כי אין
ביכולתם לחדור לסבך שלו .הם מנצלים בעיקר את התחומים הפתוחים
(איור  ,)11כולל דרכים ,שבילי מטיילים ובתי גידול יובשניים למחצה.
עם זאת ייתכן שרעיית חמורים משפיעה על הקנה הצעיר המתחדש,
לדוגמה אחרי שריפות (איור  .)11ספק אם יכול להיות לחמורים תפקיד
חיובי בממשק פעיל לשימור ושיקום מיני מטרה מהצמחים ,מהסיבה
שהם אוכלים צמחים רבים אחרים מלבד הקנה ,כולל מינים נדירים.
אולם יש לציין שלפי תצפיותינו שבילי החמורים הנפרצים בתוך צומח
נמוך יחסית של בתי גידול לחים ,כגון בסבך של סמר ערבי ,גורמים
לאי-אחידות של נוף הצומח בקטעים מסוימים ,וכפי הנראה תורמים
בכך למגוון בתי הגידול של צמחים ושל בעלי חיים.

איור  :11חמורים בשמורת עין פשחה משתמשים בעיקר בתחומים הפתוחים
הקיימים בנוף הצומח (למעלה) ,ורועים גם בבתי גידול הנפתחים לאחר
השריפות (למטה ,צילום של מצלמת שביל ,באדיבות אלדד חזן)
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בארצות הברית ובאירופה נערכו ניסויי ממשק של קנה מצוי באמצעות
רעיית חיות בית שונות (אצל Hazelton et al., 2014; Packer et
 ,)al., 2017אך יישום תוצאות הניסויים על נווה המדבר בחוף ים המלח
אינו מציאותי .הסיבה האחת היא שהעבודות נעשו באזורים ממוזגים,
בתנאי אקלים המתאפיינים בחורף קר שבו הצמחים נמצאים בתרדמה,
להבדיל מאזור ים המלח שבו צומח הקנה כל ימות השנה .סיבה נוספת
היא שהניסויים שבהם הושגה השפעה כלשהי של הרעייה על הקנה,
נערכו בתנאי צפיפות בעלי חיים שאינה מתאימה לניהול שמורת הטבע.
בעבודה שבה הייתה צפיפות העיזים נמוכה – על פי הגדרת החוקרים,
אך פי  2.5גבוהה מהצפיפות המוערכת של החמורים בעין פשחה ,אכלו
בעלי החיים כל מין צמח מלבד הקנה ,ורעו בקנה רק כשלא הייתה להם
חלופה אחרת (אצל .)Hazelton et al., 2014
עמדתנו היא שבמבט כולל על שמורת עינות צוקים לא הגיוני
להיאבק בצמחים השולטים בחברות הצומח האופייניות לנווה המדבר,
ולא מציאותי ללחום בצומח טבעי אוהב מים ברחבי האתר כולו .יש
צורך בניהול נוף הצומח בשטחים מצומצמים בלבד של שמורת הטבע
ולמימוש יעדי ממשק שאינם כוללים כוונות לשינוי האופי של חברות
הצומח ביחידות נוף נרחבות .אנו מביאים את מי שהם ,לדעתנו ,ארבעת
היעדים העיקריים בניהול נוף הצומח בשמורה :מניעת שריפות (ביתר
דיוק – הגבלת התפשטותן); בטיחות ונוחות המבקרים; שימור בתי
גידול מיוחדים ביחידות שטח מוגדרות ומוגבלות; שימור ושיקום
אוכלוסיות של מיני מטרה מסוימים (כולל בעלי חיים).
להערכתנו קיימת אפשרות של השגת היעדים הללו גם באופן משולב
בניהול אותן יחידות שטח .דוגמה חיה לתשתית המשרתת את ניהול
נוף הצומח להשגת כל היעדים גם יחד היא מערכת השבילים והדרכים
הקיימת והמתוחזקת בשמורת עין פשחה .אפשר להגביר באופן ניכר
את תפקודה בשימור ובשיקום אוכלוסיות של מיני מטרה בצמחים על
ידי ממשק פעיל (זריעה ,נטיעה ,מיגון מפני חמורים וחזירים ,הסרת
מינים מתחרים בקטעים מצומצמים ועוד) .נדרש להשקיע מאמץ ממוקד
לשם שימור נוף הבריכות הבנויות במצב התואם את מטרות הקמתן.
הבריכות שהוקמו בשמורה הן דוגמה לתחום מוגדר ומצומצם יחסית,
שיש בו מקום להתמודדות עם מגמת ההשתלטות של קנה מצוי ועם
התהליך של כיסוי נוף המים על ידי הצומח.
 4.3אישוש מינים נדירים והשבת צמחים על סמך מידע מן העבר
ממשק פעיל להשבת צמחים שתועדו בעינות צוקים בעבר (נספח א')
מומלץ ליישם בשלב הראשון בהתייחס למינים הנכללים ברשימה
האדומה במעמד זה או אחר :אבוטילון הודי ,כף-חתול זוחלת ,מורינגה
רותמית ,פלומית בובה ופשטה שרועה ,ולמין הנדיר מאוד בארץ –
אפיונת ים-המלח (בלעדי לאזור); יצטרפו למינים אלה שלושה מינים
אופייניים של בתי גידול לחים שאינם מוגדרים כמאוימים או כנדירים
בישראל :הרדוף הנחלים ,ליפיה זוחלת וניידת החוף .מוצע לדחות
את הטיפול במינים החד-שנתיים שלא נמצאו בסקר (טבלה  )9לשלב
מאוחר יותר ,לאחר שיצטבר ניסיון עבודה עם הצמחים הרב-שנתיים.
בהקשר זה ראוי להדגיש שבשמורת עינות צוקים כבר בוצע ממשק
פעיל לאישוש אוכלוסיית צמח על סף איום בארץ – מכבד הביצות,
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שהיה קיים בנווה המדבר בפרטים בודדים בלבד (א' חזן ,מידע אישי).
הפרויקט יושם בשיתוף פעולה של צוות שמורת עינות צוקים ושל
צוות שמורת עין גדי (מ' בלכר ,מידע אישי) .מהחומר הצמחי (וגטטיבי
וזרעים) שנאסף בעין פשחה נעשה ריבוי המין וגידולו במשתלת שמורת
עין גדי (איור  ,)12ועשרות פרטים של מכבד הביצות נשתלו בבתי
גידול לחים של נווה עינות צוקים ונקלטו בהם היטב .זוהי אפוא פעולת
ממשק מוצלחת ,שנוסף לתוצאה הישירה שנבעה ממנה ,תרמה גם
להכשרת אנשי צוות שמורת עינות צוקים לקראת ביצוע תוכנית נרחבת
של השבת מיני צמחים שנכחדו באתר.

איור  :12שתילים של מכבד ביצות בשלבי התפתחות שונים במשתלת שמורת
עין גדי

כמחצית המינים המומלצים להשבה לעינות צוקים (ראו לעיל) הם
צמחים שאת תוכניות הממשק לטיפול בהם ניתן לבסס על הידע שנצבר
בשמורת עין גדי ועל החומר הצמחי שנאסף בעבר או שהוא נגיש
לאיסוף באזור ים המלח .דוגמאות רלוונטיות הן ריבוי של פלומית
בובה והשבתה לנווה עין בוקק וגם גידול שתילים של הרדוף הנחלים
מהזרעים שנאספו באוכלוסיית הבר בצד המזרחי של ים המלח (בלכר
ובלכר2020 ,א) .ניסיון ריבוי מזרעים וגידול שתילים של אבוטילון
הודי ואפיונת ים-המלח גם כן נצבר במשתלת שמורת עין גדי (מ' בלכר
וא' פלח ,מידע אישי).
שלא כמינים שנזכרו לעיל ,בנוגע למינים נוספים המומלצים להשבה
– כף-חתול זוחלת ,ליפיה זוחלת ,ניידת החוף ופשטה שרועה – לא
ידוע על ניסיון גידול שלהם למטרת שמירת הטבע בחבל ים המלח.
לא ידוע גם על קיומם כאוכלוסיות בר באזור ,כך שיוכלו לשמש מקור
לאיסוף חומר ריבוי .מומלץ לאסוף את זרעיהם באזורים אחרים בארץ
(קרובים לים המלח עד כמה שניתן) על מנת להנביט אותם בתנאים
מלאכותיים בנווה עינות צוקים .העברת צמחי מים מאזורים אחרים
מומלצת בזרעים בלבד ,וגם היא לא לזריעה ישירה בבתי גידול טבעיים
בשמורה כדי למנוע העברה אקראית של גורמים ביולוגיים לא רצויים.
הצעת ממשק נוספת הקשורה להשבת מיני צמחים טבולים במים
כגון ניידת החוף ,וגם לשימור צמחים נדירים נוספים מקבוצה אקולוגית
זו (רופיית הים ,נהרונית חוטית) בעינות צוקים ,היא לקיים איזון בין
תוכניות לשימור מגוון החי ובין תוכניות לשימור הצמחייה .האחרונה

משלוש הבריכות שנבנו בנווה המדבר (איור  )7טרם אוכלסה בדג
אמנון מצוי (א' חזן ,מידע אישי) .מומלץ להמשיך בגישה זו על מנת
לאפשר לקיים בפעולות ממשק של צמחי מים מימוש חלופות וקיום
תנאי ביקורת .דגי אמנון ניזונים מצמחי מים טבולים (Agami and
 ,)Waisel, 1988ובבריכות לא גדולות הם יכולים להשפיע באופן
קיצוני על קיום אוכלוסיות צמחים כאלה .ייתכן שהיעדר של גורם
ביולוגי זה (איור  )13מסביר את העובדה שרופיית הים ונהרונית חוטית
התבססו רק בבריכה אחת ,הבריכה שאליה לא הוכנסו דגי אמנון.

איור  :13אמנון מצוי ) )Tilapia zilliiבבריכה הבנויה בשמורת עינות צוקים.
צמחי מים טבולים הם מרכיב חשוב בתפריט הדג

במסגרת הדיון בתוכניות ממשק בנווה עינות צוקים מתבקשת התייחסות
גם לקבוצת העצים הסודניים .מלבד מורינגה רותמית ,פתילת-המדבר
הגדולה ושיזף מצוי לא נמצא תיעוד של עצים נוספים מהמוצא הסודני
בנווה עינות צוקים (חרף החיפוש הספציפי ,ראו תת-פרק  .)2.4העצים
האופייניים לעין גדי (בלכר – )2012 ,גופנן המדבר ,מרואה עבת-עלים,
סלוודורה פרסית ואחרים – מוצגים באוסף הצמחים הלאומי בגיליונות
רבים ( ,)HHUJ, 2019אך הם לא נדגמו בנווה עינות צוקים .תמונה
זהה מתקבלת מהמקורות הספרותיים .בשל כך איננו ממליצים לכלול
עצים ממוצא סודני ,פרט למורינגה ,שיזף ותפוח-סדום ,בתוכניות
הממשק של נווה עינות צוקים.
צפצפת הפרת היא ,כך אנו סוברים ,עץ הסמל של עין פשחה .עצים
סודניים בעלי מנגנון הפצה למרחק על ידי בעלי חיים אינם מומלצים
אפילו לא לגינון בתחום שמורת עינות צוקים ,והנימוק לכך אינו נעוץ
רק בחוסר סימוכין היסטוריים :רצוי לשמור על הייחודיות של כל
אחד ואחד מנאות המדבר שבחבל ים המלח ,ולא לגרום לאחידות בנוף
הצמחי שלהם (כפי שצוין גם בנוגע לנווה עין בוקק ,בלכר ובלכר,
2020א) .נוסף על צפצפת הפרת יש כיום או היו בעבר לנווה עינות
צוקים מאפיינים משלו – אפיונת ים-המלח ,מכבד הביצות ,כף-חתול
זוחלת ,פשטה שרועה ,שרשר שיחני וצמחי מים טבולים .למרות זאת
הניסיונות לביסוס אוכלוסייה חדשה של סחלב בן-חורש גדול (מין
באיום הכחדה בארץ) בשמורת עינות צוקים (א' חזן ,מידע אישי) הם
מעשה מוצדק לנוכח המצב המידרדר של בתי הגידול בשמורת עינות
קנה וסמר הקרובה (בלכר ובלכר2020 ,ב) .יתרה מזאת ,אנו ממליצים

צמחיית נווה עינות צוקים (עין פשחה) ודרכי שימור מגוונּה

להרחיב את הפעולה למינים נוספים שתועדו בעבר בעינות קנה וסמר,
כגון ערבה מחודדת ,מחומש לולייני וקנה-סוכר זקוף (בלכר ובלכר,
2020ב) .לגבי המין האחרון מדובר בהשבת הצמח לישראל.
 4.4מניעת פלישה של צמחים זרים לנווה עינות צוקים
על פי תוצאות סקר השדה נמצאו בעינות צוקים בשנים  2019–2014רק
 5מינים זרים מקרב  170הצמחים שתועדו ,כלומר בעת סיום הסקר היה
חלקם של המינים הזרים  2.9%בלבד בהרכב צמחיית האתר .למרות
נתון זה ,המעיד שמבחינת הזיהום הביולוגי שמורת עינות צוקים נמצאת
במצב טוב יחסית ,נושא מניעת הפלישה של צמחים זרים לנווה המדבר
לא איבד את תקפותו .שתי סיבות יש לכך( :א) ההשתנות המהירה
של התנאים הפיזיים בעין פשחה גורמת להיווצרות בתי גידול חדשים
הפנויים לאכלוס גם על ידי צמחים זרים (ראו תת-פרק ( ;)1.4ב) באזור
ים המלח בכלל ובסביבה הקרובה של האתר בפרט יש מקור לא מבוטל
להפצת צמחים זרים ,והוא נמצא בגינות הנוי (בלכר ;2016 ,בלכר
ובלכר ;2005 ,בלכר ואחרים.)2017 ,
נוכחות עצי פיקוס התאנה בעינות צוקים (נספח א') מעידה באופן
עקיף שגם המינים הזרים של הסוג הנטועים בגינות הנוי ,כגון פיקוס
בנגלי ,פיקוס קדוש ,פיקוס חלודי ופיקוס השדרות ,יכולים להתבסס
בשמורה .פלישת הפיקוסים האקזוטיים לנאות מדבר באזור ים המלח
היא תופעה נרחבת (בלכר ;2016 ,בלכר ובלכר ,)2005 ,והעובדות
מלמדות שפיקוסים פולשים מסוגלים להתקיים גם על מים מלוחים
(בלכר ובלכר2020 ,א) .הפרט של פיקוס השדרות שתועד בשמורה
לאחרונה (תת-פרק  ,)3.5מוכיח שתחזית פלישת הפיקוסים הזרים
לעינות צוקים עלולה להתממש.
התנאים האקולוגיים בעין פשחה מאפשרים גם את התבססותו של
דקל הוושינגטוניה האמריקני .פלישת הוושינגטוניה לבתי גידול דומים
מתועדת בנווה עינות הכיכר (בלכר ;2016 ,בלכר ובלכר,)2005 ,
והוכחה עקיפה לכך שהתהליך עתיד להתרחש גם בעינות צוקים היא
אוכלוסייה בת יותר מ 150-פרטים של תמר מצוי ,הבולטת כיום בנוף
השמורה .אין עדויות שבמאה ה 19-גדלו תמרים בנווה עין פשחה
(,)Griffith, 1852; Lowne, 1867; Lynch, 1849; Tristram, 1865
ובאמצע המאה ה 20-נצפו רק דקלים בודדים ממין זה בחוף ים המלח
ליד קליה (היישוב הישן) .כנגדם עשרות תמרים בגילים שונים צמחו
אז בחוף המזרחי של הים ( .)Zohary, 1951רק בעשורים האחרונים
התפתחה בעין פשחה אוכלוסייה ענפה של דקל התמר ,בדומה למצב
המין בעינות קנה וסמר (בלכר ובלכר2020 ,ב) .בתקופה האחרונה
נשתלו כמה דקלי תמר בשמורת עינות צוקים עצמה (א' חזן ,מידע
אישי) ,אך יש יסוד להניח שהמקור העיקרי של אוכלוסיית התמר בנווה
עינות צוקים הוא המטעים שבמרחק קילומטרים ספורים ממנו .יהיה
אשר יהיה המסלול שדרכו הגיע דקל התמר לאתר הספציפי ,מקובל
לראותו כחלק מהצמחייה המקורית של נאות המדבר בחבל ים המלח
( .)Danin, 2004אולם שלא כדקל התמר יש לנקוט צעדים למניעת
הפלישה לעינות צוקים של הדקל הזר – הוושינגטוניה ,לפני שיימצא
הגורם שיפיץ אותו מגינות הנוי אל נווה המדבר (ראו אצל בלכר ובלכר,
2020ב).
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בפרויקט האזורי של רשות הטבע והגנים ,שנועד לבסס ולקדם גננות
נוי המונעת פלישות ביולוגיות (בלכר ,)2016 ,2012 ,הגינות של אבנת,
היישוב הקרוב ביותר לעינות צוקים מדרום ,הן אחד המוקדים המטופלים
באופן מקיף (ד' גרינבאום ,מידע אישי) .הפתרון לבעיית הפלישה כולל
פעולה כפולה :ביעור מקור ההפצה של עצים פולשים שכבר נמצא
בגינות היישוב ,כגון דקל הוושינגטוניה ,ינבוט ,פיקוס בנגלי ,פיקוס
קדוש וצחר כחלחל ,וגם מניעת נטיעה של צמחים פולשניים חדשים
בגינות אלה .הטיפול במינים הפולשים נעשה גם בגינות הנוי הקרובות
ביותר לעינות צוקים מצפון – בגן הלאומי קומרן (ד' לקס ,מידע אישי).
למרות פעולות אלה ,האיום טמון במוקד הגדול ביותר של צמחי נוי
פולשים בקרבת עינות צוקים הנמצא בקיבוץ קליה ,והוא עלול להיות
המקור העיקרי להפצתם לבתי גידול טבעיים בנווה המדבר .עדיין לא
הושגה התקדמות בהצטרפות של קיבוץ קליה לפרויקט האזורי שמטרתו
קידום גננות מונעת פלישות ביולוגיות (מ' בלכר ,מידע אישי).
 4.5ניטור צמחייה ומעקב נוכחות של מינים נבחרים
בפרסומינו הקודמים העוסקים בצמחיות של נאות המדבר בחבל ים
המלח (בלכר ובלכר2020 ,א2020 ,ב) הבאנו המלצות לניטור ארוך-
טווח של צמחיית האתר ולמעקב נוכחות של מינים נבחרים .המלצותינו
אלה תקפות גם לנווה עינות צוקים .בשמורת עינות צוקים מומלץ לערוך
מעקב אחר נוכחות של כ 20-מינים נבחרים ,שמרביתם מסומנים בנספח
א' בשתי קבוצות :צמחים באיום הכחדה או נדירים מאוד בארץ (ראו
גם טבלה  )8וצמחים זרים ,שחדרו לבתי גידול טבעיים בנווה המדבר.
מלבד קבוצות אלה מוצע לערוך בנווה המדבר מעקב נוכחות של מיני
צמחים בעלי זיקה כלשהי לבתי גידול לחים ,שלא נמצאו בנאות מדבר
אחרים באזור ים המלח (בלכר ובלכר2020 ,א2020 ,ב ומידע שטרם
פורסם) ושהם נדירים בעינות צוקים (נספח א' ,דרגת שפע  ,)1לדוגמה
עדעד הביצות וטופל אדום (איור  ,)14שתועדו רק בחלק הצפוני של
נווה המדבר (פוליגון  ,EF1איור  .)3נוסף על כך ,ניטור השינויים
בצמחיית עינות צוקים חייב לכלול איתור מינים זרים חדשים העלולים
לחדור לנווה המדבר.

איור  :14עדעד הביצות (ימין) וטופל אדום (שמאל) בשמורת עינות צוקים –
מינים שלא נמצאו עד כה בנאות המדבר האחרים באזור ים המלח
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בניטור הצמחייה ובמעקב נוכחות המינים הנבחרים בעינות צוקים
מומלץ להפנות תשומת לב ,נוסף על התהליכים הקשורים לנסיגת הים,
גם לגורם סביבתי עוצמתי שהוא השריפות המתחוללות באתר מדי כמה
שנים .השריפות הגדולות מתפשטות בנווה המדבר על פני בתי גידול
שונים ,כולל בתי גידול צחיחים למחצה ,ולכן יש ביכולתן לחולל שינויים
בהרכב המינים בקבוצות אקולוגיות שונות.
במסגרת המכלול המרחבי המוצע "נאות צפון ים המלח" (ראו
תת-פרק  )4.1אפשר יהיה להפיק ידע רב מניטור מקביל השוואתי
של צמחיות בנאות המדבר הטבעיים וגם במטעי התמרים ,המנוהלים
בממשקים שונים מבחינת ההתייחסות להדברת העשבים .בטווח הארוך
יהיה לידע זה ערך רב לשימור המגוון הביולוגי לנוכח הצפי להמשך
הירידה של מפלס ים המלח והתחזיות של שינוי האקלים.

תודות
המאמר הוא חלק מתוצרי הפרויקט הרב-שנתי העוסק בלימוד ,בניטור
ובשימור של מגוון הצמחים בנאות המדבר לצד ים המלח .המחקר נעשה
במסגרת התוכנית הלאומית לשיקום ופיתוח אזור ים המלח (החלטת
ממשלת ישראל מס'  4254משנת  .)2012בהתאם למטרות התוכנית
הממשלתית הגישו המחברים הצעה לחקר הצמחיות של נאות המדבר
בחבל ים המלח ,כולל נווה עינות צוקים .לאחר בחינת ההצעה ואישורה
ברשות הטבע והגנים ,היא נתמכה גם על ידי מו"פ מדבר וים המלח.
המשרד להגנת הסביבה ומשרד המדע והטכנולוגיה שותפים בתמיכה
שניתנה לפרויקט.
תודתנו נתונה לאלדד חזן ,לבן לוי ,לעמיחי בריגה ולכל הצוות של
שמורת עינות צוקים על שיתוף הפעולה המעולה ,למתן בוגומולסקי
ולהגר לשנר על העזרה בחיפוש מידע היסטורי בעשבייה הלאומית,
לג'מיל אטרש ולאמיר פלח על תרומתם בגידול צמחי נאות המדבר.
ביקורת עמיתים אנונימית סייעה לנו בשיפור המאמר.
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 צמחיית נווה עינות צוקים:'נספח א
) שיטות,2  (פרק3 ,2 ,1  מקרא לסימון מעמד המינים ומקרא לסימון קבוצות הצמחים – ראו בטבלאות,סולם לדירוג השפע של המינים
דרגת השפע בפוליגונים
)3 (איור

תיעוד
 איתור מידעScientific name
(according to Danin, 2004; Danin and Fragman-Sapir, 2019)
בסקר שדה
היסטורי

שם עברי

EF2

EF1

4

3

v

v

Aaronsohnia factorovskyi Warb. & Eig

2

1

v

¬

Abutilon fruticosum Guill. & Perr.

−

−

0

v

Abutilon indicum (L.) Sweet

1

−

v

v

Achillea fragrantissima (Forssk.) Sch. Bip.

ָאכִ ילֵ ָאה ֵר ָיחנִ ית

−

−

0

v

Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites

זֹוחלֶ ת
ֶ חתּול-ף
ָ ַּכ

1

−

v

v

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

חתּול ְׂשרּועָ ה-ף
ָ ַּכ

−

1

v

¬

Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult.

4

2

v

v

Aizoon canariense L.

ַחיְ עַ ד ָקנָ ִרי

2

2

v

v

Aizoon hispanicum L.

ַחיְ עַ ד ְס ָפ ַר ִּדי

3

4

v

v

Alhagi graecorum Boiss.

ָהגָ ה ְמצּויָ ה

1

−

v

¬

Amaranthus blitoides S.Watson

ַיַ ְרּבּוז ָׂשרּוע

1

−

v

¬

Amaranthus blitum L.

יַ ְרּבּוז ַמבְ ִריק

−

−

0

v

Ammannia baccifera L.

ַא ָּמנְ יָ ה ִמצְ ִרית

2

1

v

v

Anabasis articulata (Forssk.) Moq.

יַ ְפרּוק ַה ִּמ ְדּבָ ר

3

4

v

¬

Anabasis setifera Moq.

2

−

v

v

Anagallis arvensis L.

2

2

v

¬

Anchusa aegyptiaca (L.) DC.

1

−

v

¬

Andrachne telephioides L.

לּוחית ֵק ַר ַחת
ִ ְׁש

3

3

v

v

Anthemis maris-mortui Eig

ה ֶּמלַ ח-ם
ַ ַַק ְחוַ ן י

1

−

v

v

Anthemis pseudocotula Boiss.

3

3

v

v

Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch

−

−

0

v

Arundo donax L.

3

3

v

v

Asphodelus tenuifolius Cav.

−

−

0

v

Aster subulatus Michx.

1

1

v

¬

Asteriscus graveolens (Forssk.) Less.

2

−

v

v

Asteriscus hierochunticus (Michon) Wiklund

ּכֹוכָ ב נַ ּנָ ִסי

1

1

v

v

Astragalus tribuloides Delile

ֶק ֶדד ָק ְטּבִ י

−

−

0

v

Atractylis carduus (Forssk.) C.Chr.

ֻח ְר ָׁשף צָ הֹב

−

−

0

v

Atriplex glauca L.

4

5

v

v

Atriplex halimus L.

2

3

v

¬

Atriplex holocarpa F.Muell.

ּלּוח ְספֹוגִ י
ַ ַמ

3

1

v

¬

Atriplex leucoclada Boiss.

ּלּוח ַמלְ ּבִ ין
ַ ַמ

טֹורי
ִ ַא ֲהרֹונְ סֹונְ יַ ת ַפ ְק
ּבּוטילֹון ַה ִּׂש ַיח
ִ ַא
ּבּוטילֹון ָה ִּדי
ִ ַא

ֹלבֶ ד ַה ִּמ ְדּבָ ר

יַ ְפרּוק זִ ָיפנִ י
ַמ ְרּגָ נִ ית ַה ָּׂש ֶדה
ּפר ִמצְ ִרית-ׁשֹון
ַ
ְל

ַק ְחוָ ן ָמצּוי
מלַ ח ַמכְ ִחיל-ן
ֶ ֶּב
עַ בְ ָקנֶ ה ָׁשכִ ַיח
עָ לִ ים-עִ ִירית צָ ַרת
ַא ְס ֵּתר ַמ ְרצְ עָ נִ י
ּכֹוכָ ב ֵר ָיחנִ י

עָ לִ ים-ּלּוח ְק ַטן
ַ ַמ
ּלּוח ִק ֵּפ ַח
ַ ַמ
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EF2

EF1

−

−

0

v

Bacopa monnieri (L.) Pennell

1

−

v

¬

Bassia indica (Wight) A.J.Scott

−

2

v

v

Beta vulgaris L.

4

2

v

¬

Brachypodium distachyum (L.) P.Beauv.

3

2

v

¬

Bromus fasciculatus C.Presl

3

2

v

v

Calendula arvensis L.

−

−

0

v

Calicotome villosa (Poir.) Link

2

−

v

v

Calotropis procera (Aiton) Aiton f.

4

−

v

v

Capparis aegyptia Lam.

−

−

0

v

Caralluma sinaica (Decne.) A.Berger

1

−

v

¬

Caylusea hexagyna (Forssk.) M.L.Green

ֵׁש ָׁשן ַמ ֲא ִפיר

−

2

v

v

Centaurea hyalolepis Boiss.

רּומי
ִ ַּד ְר ַּדר ְק

2

2

v

¬

Centaurea pallescens Delile

ַּד ְר ַּדר ַה ִּמ ְדּבָ ר

2

−

v

¬

Chaetosciadium trichospermum (L.) Boiss.

ַׂשעֲ רּור ָׂשעִ יר

4

4

v

v

Chenopodium murale L.

−

−

0

v

Chlamydophora tridentata (Delile) Less.

3

3

v

v

Chrysanthemum coronarium L.

טּורה
ָ ֲַח ְרצִ ית ע

−

−

0

v

Cistanche tubulosa (Schenk) Hook.f.

יַ ְחנּוק ַה ִּמ ְדּבָ ר

1

−

v

v

Cladium mariscus (L.) Pohl

ַמכְ ּבֵ ד ַהּבִ ּצֹות

1

−

v

v

Cleome arabica L.

1

−

v

¬

Convolvulus siculus L.

ֲחבַ לְ ּבַ ל ִסיצִ ילִ י

2

−

v

v

Crepis aspera L.

נִ ָיסנִ ית זִ ָיפנִ ית

2

2

v

v

Crepis sancta (L.) Bornm.

−

−

0

v

Cressa cretica L.

3

3

v

¬

Cuscuta planiflora Ten.

3

−

v

v

Cynanchum acutum L.

−

2

v

v

Cynodon dactylon (L.) Pers.

−

1

v

v

Cynomorium coccineum L.

4

−

v

v

Cyperus laevigatus L.

1

−

v

v

Datura innoxia Mill.

3

2

v

¬

Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss.

−

−

0

v

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

−

−

0

v

Doellia bovei (DC.) Anderb.

1

1

v

¬

Echinops polyceras Boiss.

ְּפ ֵׁש ָטה ְׂשרּועָ ה
קֹוכְ יָ ה ָה ִּדית
ֶסלֶ ק ָמצּוי
עֻ ְקצָ ר ָמצּוי
רֹומית ְמ ֻאּגֶ ֶדת
ִ ְּב
חתּול ְמצּויֹות-י
ָ ֵצִ ָּפ ְרנ
ִק ָּדה ְׂשעִ ָירה
ה ִּמ ְדּבָ ר ַהּגְ דֹולָ ה-ת
ַ ְַּפ ִתיל
צָ לָ ף ִמצְ ִרי
ה ֶּמלַ ח-ם
ַ ֶַאצְ ּבֹועַ י

אוָ ז ָה ַא ְׁשּפֹות-ף
ֲ ַּכ
ָאזְ נָ ן ְמ ֻׁשלְ ָׁשן

ּבַ ֲא ָׁשן ָּת ִמים

ק ְרנִ ית-ּדּו
ַ נִ ָיסנִ ית
עָ ָרר ּכְ ֵר ִתי
ּפ ָר ִחיםְ טּוח
ַ ּכְ ׁשּות ְׁש
ַחּנָ ק ְמ ֻח ָּדד
יַ ּבְ לִ ית ְמצּויָ ה
ט ֶֹפל ָאדֹם
ּג ֶֹמא ֲחלַ ְקלַ ק
ּפ ִרי-ת
ְ ַטּורה נְ טּוי
ָ ָּד
טּוריִ ם זִ ָיפנִ ּיִ ים
ַ
ַטּיּון ָּדבִ יק
לּומית ּבֹובֶ ה
ִ ְּפ
ּפֹודן ּבְ לַ נְ ׁש
ַ ִק
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EF2

EF1

2

3

v

v

Echium judaeum Lacaita

הּודה
ָ ְעַ כְ נַ אי י

1

3

v

v

Emex spinosa (L.) Campd.

ָא ִמיְך קֹוצָ נִ י

−

−

0

v

Enneapogon persicus Boiss.

−

−

0

v

Ephedra aphylla Forssk.

−

−

0

v

Erodium crassifolium L'Her.

ח ִס ָידה ָׂשעִ יר-ּקֹור
ֲ
ַמ

3

2

v

v

Erodium neuradifolium Delile

ח ִס ָידה ִמצְ ִרי-ּקֹור
ֲ
ַמ

2

−

v

v

Erodium touchyanum Delile

ח ִס ָידה ִמ ְדּבָ ִרי-ּקֹור
ֲ
ַמ

−

1

v

v

Eruca sativa Mill.

ח ְר ָּדל ָמצּוי-ן
ַ ֶּב

3

2

v

v

Erucaria microcarpa Boiss.

ׁשלַ ח ְמנֻ ּצֶ ה-ן
ֶ ֶּב

4

4

v

v

Erucaria rostrata (Boiss.) Greuter & Burdet

ֶׁשלַ ח ָהעֲ ָרבֹות

3

−

v

v

Eupatorium cannabinum L.

דֹותן ַהּבִ ּצֹות
ַ ְּג

2

−

v

¬

Euphorbia chamaepeplus Boiss. & Gaill.

ֲחלַ בְ לּוב ָּפעּוט

2

2

v

¬

Fagonia mollis Delile

3

−

v

¬

Ficus carica L.

ִפיקּוס ַה ְּת ֵאנָ ה

3

2

v

¬

Filago desertorum Pomel

ִפילָ גֹון ִמ ְדּבָ ִרי

1

−

v

v

Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl

3

3

v

¬

Forsskaolea tenacissima L.

1

−

v

v

Frankenia pulverulenta L.

1

−

v

¬

Fumaria parviflora Lam.

1

−

v

v

Galium hierochuntinum Bornm.

1

−

v

¬

Galium setaceum Lam.

−

3

v

v

Gymnarrhena micrantha Desf.

ּפ ָר ִחים-ת
ְ ַמֹוצָ נִ ית ְק ַטּנ

1

−

v

¬

Gymnocarpos decander Forssk.

עַ ְר ָטל ִמ ְדּבָ ִרי

1

−

v

¬

Gypsophila capillaris (Forssk.) C.Chr.

2

−

v

¬

Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) A.Juss.

3

2

v

¬

Heliotropium maris-mortui Zohary

ה ֶּמלַ ח-ם
ַ ַעַ ְק ַרב י-ע ֶֹקץ

2

1

v

¬

Heliotropium rotundifolium Lehm.

עָ לִ ים-עַ ְק ָרב עֲ גֹל-ע ֶֹקץ

1

−

v

¬

Herniaria hemistemon J.Gay

1

−

v

v

Herniaria hirsuta L.

−

−

0

v

Hibiscus micranthus L. f.

1

−

v

¬

Hippocrepis unisiliquosa L.

ּת ְר ִמילִ ים-ת
ַ ַַּפ ְר ָסה ַּדּל

2

2

v

¬

Hordeum glaucum Steud.

עֹורת ָהעַ כְ ּבָ ר
ַ ְׂש

1

2

v

¬

Hordeum spontaneum K.Koch

עֹורת ַה ָּתבֹור
ַ ְׂש

2

−

v

v

Imperata cylindrica (L.) Raeusch.

צִ יצָ ן ָּפ ְר ִסי
ַׁש ְרבִ ָיטן ִר ָיסנִ י

ָפגֹונְ יָ ה ַרּכָ ה

עליעב חלוד
פֹור ְסקֹולֵ ָאה ְׁשבִ ָירה
ְ
ְפ ַרנְ ֶקנְ יָ ה ְמ ֻאּבֶ ֶקת
עַ ְׁשנָ ן ָק ָטן
ְּדבֵ ַקת יְ ִריחֹו
ְּדבֵ ָקה ְּד ִק ָיקה

ּגִ בְ ָסנִ ית עֲ ָרבִ ית
ֵּפיגָ ִמית ְמגֻ בְ ֶׁש ֶׁשת

ַּד ְרּכָ נִ ית ְמ ֻק ַּפ ַחת
ַּד ְרּכָ נִ ית ְׂשעִ ָירה
ִהיּבִ ְיסקּוס ְסגַ לְ ּגַ ל

ִמ ְׁשיָ ן ּגְ לִ ילָ נִ י
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EF2

EF1

−

−

0

v

Iphiona maris-mortui Feinbrun

5

4

v

v

Juncus rigidus Desf.

2

−

v

¬

Kickxia acerbiana (Boiss.) Taeckh. & Boulos

3

2

v

v

Lamarckia aurea (L.) Moench

−

1

v

v

Launaea angustifolia (Desf.) Kuntze

2

1

v

¬

Launaea nudicaulis (L.) Hook.f.

לֹונֵ ָאה ְׂשרּועָ ה

3

−

v

v

Limbarda crithmoides (L.) Dumort.

טּיּון ּבַ ְׂש ָרנִ י-ן
ַ ֶּב

2

2

v

v

Limonium lobatum (L.f.) Chaz.

עַ ְדעַ ד ַה ִּמ ְדּבָ ר

−

1

v

v

Limonium narbonense Mill.

עַ ְדעַ ד ַהּבִ ּצֹות

−

3

v

v

Limonium pruinosum (L.) Chaz.

עַ ְדעַ ד ְמ ֻאּבָ ק

3

2

v

¬

Linaria haelava (Forssk.) Delile

ִּפ ְׁש ָּתנִ ית ַס ְסּגֹונִ ית

−

1

v

¬

Lotus peregrinus L.

לֹוטּוס ָמצּוי

4

5

v

v

Malva parviflora L.

ּפ ָר ִחים-ת
ְ ֶַחלְ ִמית ְק ַטּנ

2

2

v

¬

Matthiola aspera Boiss.

ַמנְ ּתּור ְמ ֻח ְס ָּפס

3

2

v

¬

Matthiola livida (Delile) DC.

ַמנְ ּתּור ַה ִּמ ְדּבָ ר

1

2

v

¬

Matthiola parviflora (Schousb.) R.Br.

2

2

v

v

Medicago laciniata (L.) Mill.

−

−

0

v

Medicago polymorpha L.

3

2

v

¬

Mercurialis annua L.

4

5

v

v

Mesembryanthemum nodiflorum L.

3

1

v

¬

Misopates orontium (L.) Rafin.

−

−

0

v

Moringa peregrina (Forssk.) Fiori

−

−

0

v

Najas delilei Rouy

1

−

v

¬

Nasturtium officinale R. Br.

−

−

0

v

Nerium oleander L.

3

3

v

v

Nitraria retusa (Forssk.) Asch.

3

3

v

v

Notoceras bicorne (Aiton) Amo

3

1

v

v

Ochradenus baccatus Delile

2

1

v

¬

Oligomeris linifolia (Vahl ex Hornem.) J.F.Macbr.

1

−

v

¬

Onobrychis crista-galli (L.) Lam.

1

1

v

¬

Papaver humile Fedde

3

2

v

¬

Parietaria alsinifolia Delile

ּכָ ְתלִ ית זְ עִ ָירה

1

1

v

¬

Pennisetum ciliare (L.) Link

נֹוצָ ה ִר ָיסנִ י-זִ יף

1

2

v

v

Phalaris minor Retz.

ה ֶּמלַ ח-ם
ַ ֶַא ְפיֹונַ ת י
ָס ָמר עֲ ָרבִ י
עַ ְפעַ ִּפית ֲאׁשּונָ ה
ִמ ְׂשעֶ ֶרת זְ ֻהּבָ ה
עָ לִ ים-לֹונֵ ָאה צָ ַרת

ּפ ָר ִחים-ן
ְ ַמנְ ּתּור ְק ַט
ַא ְס ֶּפ ֶסת ְמ ֻפּצֶ לֶ ת
ַא ְס ֶּפ ֶסת ְמצּויָ ה
ַמ ְרקּולִ ית ְמצּויָ ה
ָא ָהל ָמצּוי
לועית קטנה
מֹורינְ ּגָ ה ָר ְת ִמית
ִ
נַ ּיָ ַדת ַהחֹוף
ּגַ ְרּגֵ ר ַהּנְ ָחלִ ים
ַה ְרּדּוף ַהּנְ ָחלִ ים
לּוח ָּפגּום
ַ יַ ְמ
ק ֶרן ִמ ְדּבָ ִרית-ּדּו
ֶ
ִרכְ ְּפ ָתן ִמ ְדּבָ ִרי
רכְ ָּפה ַמ ְרצְ עָ נִ ית-ת
ִ ַּב
ּכַ ְרּבֹלֶ ת ַה ַּת ְרנְ גֹול
ָּפ ָרג נָ חּות

פּורית ְק ַטּנָ ה
ִ ֲח
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EF2

EF1

3

−

v

v

Phoenix dactylifera L.

ָּת ָמר ָמצּוי

5

5

v

v

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

ָקנֶ ה ָמצּוי

−

−

0

v

Phyla nodiflora (L.) Greene

2

2

v

v

Picris longirostris Sch.Bip.

2

2

v

¬

Pimpinella cretica Poir.

ּכַ ְמנֹון ּכְ ֵר ִתי

1

−

v

¬

Plantago afra L.

ּלּוטי
ִ ַלֶ ֶחְך ּב

3

2

v

v

Plantago coronopus L.

ַלֶ ֶחְך ָׁשסּוע

4

3

v

v

Plantago ovata Forssk.

לֶ ֶחְך ְסגַ לְ ּגַ ל

4

−

v

v

Pluchea dioscoridis (L.) DC.

−

−

0

v

Polygonum equisetiforme Sm.

1

−

v

v

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

3

−

v

v

Populus euphratica Oliv.

צַ ְפצָ ַפת ַה ְּפ ָרת

1

−

v

¬

Potamogeton filiformis Pers.

חּוטית
ִ נַ ֲהרֹונִ ית

3

4

v

v

Prosopis farcta (Banks & Sol.) J.F.Macbr.

3

3

v

v

Pteranthus dichotomus Forssk.

2

1

v

v

Pulicaria incisa (Lam.) DC.

3

2

v

v

Reichardia tingitana (L.) Roth

רֹוקנִ י
ָ ַּת ְמ ִריר ָמ

3

3

v

¬

Reseda boissieri Muell.

ּבּוא ְסיֶ ה
ַ ִרכְ ַּפת

2

2

v

v

Reseda decursiva Forssk.

ּפ ָר ִחים-ת
ְ ִַרכְ ָּפה ְק ַטּנ

2

−

v

¬

Reseda muricata C.Presl

ִרכְ ָּפה ְמגֻ בְ ֶׁש ֶׁשת

2

−

v

¬

Retama raetam (Forssk.) Webb

ר ֶֹתם ַה ִּמ ְדּבָ ר

1

−

v

¬

Roemeria hybrida (L.) DC.

ּפ ָרג ָסגֹל-ן
ָ ֶּב

−

1

v

¬

Rostraria pumila (Desf.) Tzvelev

3

3

v

v

Rumex cyprius Murb.

1

−

v

v

Ruppia maritima L.

4

−

v

v

Saccharum ravennae (L.) Murray

−

−

0

v

Salicornia europaea L.

ִּפ ְר ָקן עֶ ְׂשּבֹונִ י

3

3

v

¬

Salsola inermis Forssk.

חּומה
ָ ִמלְ ִחית

2

2

v

v

Salsola tetrandra Forssk.

2

2

v

v

Salsola vermiculata L.

3

−

v

v

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott

4

3

v

¬

Schismus arabicus Nees

ָׁש ִסיעַ עֲ ָרבִ י

1

−

v

v

Scirpus litoralis Schrad.

ַאגְ מֹון ַהחֹוף

−

−

0

v

Scrophularia deserti Delile

זֹוחלֶ ת
ֶ לִ ְיּפיָ ה
ְמ ָר ִרית ַּד ַּמ ְׂש ָק ִאית

ַּפלְ ּגִ ית ִׂש ָיחנִ ית
ַא ְרּכֻ ּבִ ית ְׁשבַ ְטּבַ ִּטית
עַ בְ ְּד ָקן ָמצּוי

יַ נְ ּבּוט ַה ָּׂש ֶדה
ּכַ נְ ָפן קֹוצָ נִ י
עֹוׁשית ּגַ ּלֹונִ ית
ִ ַּפ ְר

ַּדגְ נִ ין ּגָ מּוד
רּודה
ָ ְֻח ְמעָ ה ו
רּוּפיַ ת ַהּיָ ם
ְ
בֹוּה
ַ ָסּכָ ר ּג-ה
ֻ ְֵקנ

ִמלְ ִחית ַק ְׂש ַק ִּׂשית
ִמלְ ִחית ֲאׁשּונָ ה
ַׁש ְר ַׁשר ִׂש ָיחנִ י

ֹלעָ נִ ית ַה ִּמ ְדּבָ ר
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דרגת השפע בפוליגונים
)3 (איור

תיעוד
 איתור מידעScientific name
(according to Danin, 2004; Danin and Fragman-Sapir, 2019)
בסקר שדה
היסטורי

שם עברי

EF2

EF1

2

−

v

¬

Senecio flavus (Decne.) Sch.Bip.

3

2

v

¬

Senecio glaucus subsp. coronopifolius (Maire) C. Alexander L.

2

2

v

¬

Silene linearis Decne.

3

3

v

¬

Sisymbrium erysimoides Desf.

ֻּת ְד ָרה ְמעֻ ּבָ ה

3

2

v

v

Sisymbrium irio L.

ֻּת ְד ָרה ְסיָ גִ ית

1

−

v

¬

Solanum villosum (L.) Mill.

סֹולָ נּום ָׂשעִ יר

3

−

v

v

Sonchus maritimus L.

ָמרֹור יַ ִּמי

2

1

v

¬

Sonchus oleraceus L.

ְמרֹור ַהּגִ ּנֹות

3

3

v

¬

Spergula fallax (Lowe) E.H.L.Krause

ּדּורית ָר ָפה
ִ

4

3

v

v

Spergularia diandra (Guss.) Boiss.

1

2

v

v

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb.

4

3

v

v

Stipa capensis Thunb.

3

2

v

v

Suaeda aegyptiaca (Hasselq.) Zohary

−

1

v

v

Suaeda asphaltica (Boiss.) Boiss.

ֻאּכָ ם ִמ ְדּבָ ִרי

4

4

v

v

Suaeda fruticosa Forssk. ex J.F.Gmel.

ֻאּכָ ם ִׂש ָיחנִ י

3

3

v

v

Suaeda monoica Forssk. ex J.F.Gmel.

ּבֵ ִיתי-ֻאּכָ ם ַחד

2

3

v

v

Suaeda palaestina Eig & Zohary

5

5

v

v

Tamarix nilotica (Ehrenb.) Bunge

ֵא ֶׁשל ַהּיְ אֹור

4

4

v

v

Tamarix tetragyna Ehrenb.

ֵא ֶׁשל ְמ ֻרּבָ ע

2

2

v

¬

Trichodesma africana (L.) Lehm.

−

−

0

v

Trichodesma boissieri Post

2

1

v

¬

Trigonella arabica Delile

1

1

v

¬

Trigonella schlumbergeri Boiss.

ּגַ ְרּגְ ָרנִ ית ִמ ְדּבָ ִרית

4

3

v

v

Trigonella stellata Forssk.

ּגַ ְרּגְ ָרנִ ית ּכֹוכְ בָ נִ ית

4

−

v

v

Typha domingensis (Pers.) Steud.

3

2

v

¬

Urospermum picroides (L.) F.W.Schmidt

2

2

v

¬

Volutaria crupinoides (Desf.) Maire

3

−

v

v

Withania somnifera (L.) Dunal

וִ ַיתנְ יָ ה ְמ ַׁשּכֶ ֶרת

2

−

v

v

Ziziphus spina-christi (L.) Desf.

ֵׁשיזָ ף ָמצּוי

2

2

v

v

Zygophyllum dumosum Boiss.

זּוגַ ן ַה ִּׂש ַיח

2

3

v

¬

Zygophyllum simplex L.

זּוגָ ן ָּפׁשּוט
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