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סדנה בין-תחומית
בנחל אליאב
ביום השני של כנס "מדע וקהילה
בהר הנגב" ,התקיימה סדנת שדה
בין-תחומית בהשתתפות חוקרים
ובעלי עניין.
את הסדנא הובילו שלושה חוקרים
מצוות המומחים של הפלטפורמה:
דר' יואב אבני (גיאולוג
וגיאומורפולוג ,דר' נעה אבריאל-
אבני (בוטנאית וחוקרת יחסי אדם-
סביבה) ודר' אבשלום באב"ד
(הידרולוג).
אליהם הצטרפו בעלי עניין ממצפה
רמון והסביבה – מדריכי טיולים,
מדריכי רכיבת סוסים ,ואמנים.

(הסנדוויצים מהכנס הצליחו לתדלק
גם את משתתפי הסדנה)

נבירות דורבנים
אותות לחורף השחון 2020-2021
והקיץ החם אחריו ניכרו לעין.
הקרקע נראית יבשה מאוד וסימני
נבירה של דורבנים היו בכל מקום.
כמעט בכל נבירה נמצאו שרידי
בצלים – כנראה של סתוונית
הפקעות וצבעוני ססגוני
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חקלאות בעמקי
הר הנגב
לאורך כל המסלול ניתן היה לראות
שרידי טרסות חקלאיות מהתקופה
הביזנטית.

צילום :שרון פישר

שרידי מבנים ששימשו ככל הנראה את
בעלי החווה ,עוררו שאלות לגבי
האינטנסיביות של החקלאות בהר
הנגב בתקופות קדומות ,באיזה אופן
שימשו המבנים (ישוב קבע או עיזבה)
ומה היה תפקיד הגדר הנמוכה
התוחמת את החווה .נקודות מבט
מעניינות תרמו מדריכי הרכיבה בעניין
זה.
במורד העמק ניכרים סימני סחף קרקע
אינטנסיביים המואצים על ידי שינויי
אקלים .הבליה המהירה עוררה גם היא
שאלות רבות מתחום הבוטניקה,
החקלאות ושמירת הטבע.
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פראים בהר הנגב
האינטנסיביות של עקבות הפראים
באזור הייתה בולטת ביותר.
עקבות של בוגרים וצעירים היו בכל
מקום.
זאת אף שנחל אליאב מרוחק
מהשוקת המקומית ומכרמי הענבים
שהוזכרו בכנס.

מה בין פראים ובין
יפרוק תלת כנפי?
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בניגוד לביקורים קודמים במקום,
אשר בהם נראה נזק רב ללענת
המדבר ()Artemisia sieberi Besser
הפעם נראה שהמין העיקרי שסובל
מהפעילות האינטנסיבית של
הפראים הוא היפרוק התלת כנפי
(.)Anabasis syriaca Iljin
למעשה ,כמעט ולא ראינו לענת
מדבר לאורך המסלול ,אף שבעבר
הייתה נפוצה מאוד בעמק זה.
לא ברור מה הפראים מבקשים
מהיפרוק אבל באופן מעניין ראינו
הרבה שיחים שענפיהם חתוכים
ומוטלים לידם.
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ומה הקשר לרעיית
גמלים?
ראינו גם סימני רעייה על ידי גמלים
– בעיקר על אלות אטלנטיות ,שקד
הרמון וקרקש צהוב.
רעיית הגמלים ניכרת בגובה שממנו
נאכלים העלים.
צימוח מרובה של 'חזירים' – ענפים
חדשים לאורך הגזע ,עשוי להעיד
על כך שלחץ הרעייה כיום על ידי
גמלים נמוך יחסית.
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התצפית הזו העלתה את השאלה:
האם הגזעים המעוצבים של האלות
האטלנטיות אשר הכרנו מאז שנות
ה  ,80לא היו אלא פרי 'גינון' על ידי
רעיית גמלים ועכשיו האלות חוזרות
להיות שיחים?

השפעת מאהל
בדואי על הצמחיה
בהר הנגב
סיימנו את המסלול 'על כוס תה' בצל
הצמחייה העבותה אשר מקיפה שרידי
מאהל בדואי גדול.
תיעוד מהסקר הארכיאולוגי בהר הנגב
מלמד שהמאהל הזה היה פעיל עד
שנות ה ,80 -מועד הכרזת האזור
כשמורת טבע.
חשפנו את המשתתפים לממצאי
מחקר פרלמינרי שעוסק בהשפעת
מאהלים על צמחיית הר הנגב –
ברדיוס גיאוגרפי הולך וגדל ממקום
המאהל.

באתר זה נראה שההשפעה שולית
ביותר ומשתתפי הסדנה העלו שאלות
רבות הקוראות למחקר נוסף לגבי
אפשרות שילוב מסורת הרועים עם
שמירת מגוון אקולוגי בהר הנגב.
הבטחנו סדנה נוספת במסלול זה,
בפברואר  – 2022עם פריחת שקד
הרמון.

