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בתמונה :ירושלים והקדרון בסוף המאה ה( 19-דיוויד רוברטס)

"העופות הרגישו את עצמם בטוחים במקום הקדוש ,וגם אוכלוסייתם הייתה מגוונת .לבד מן הדרורים,
היו שם זוגות אחדים של צוצלות .הן קיננו בעצי הזית והיו מבקשות את מזונן באכסדראות בלי פחד...
ראינו גם את החוחית המצוייה ,הירגזי וצוקית בודדת ...כמה בזים התיישבו להם בצידי הכיפות .היה
אפשר לראות גם להקות של הבז האדום היפה ,השעיר הקטנטן והכוס – בעלי החזקה הבלתי
מעורערת על מרומי המסגדים".

"כשתחלנו בעלייה בהר צדתי בפעם הראשונה את הטריסטרמית היפה ,אשר כל מבקרי מנזר מרסבא
מכירים אותה היטב ,ומכנים אותה 'השחרור כתום הכנפיים' .ציפור זו חיה רק בחגווי הסלעים מסביב
לים המלח ,ובגיא נחל קדרון ,במרסבא ...קולה חזק ועשוי להפליא – דומני שזה הצפצוף החזק
והערב ביותר אשר שמעתי מעודי – והוא מהדהד מצוק לצוק"..

טריסטראם ב.ה )1975( .מסע בארץ ישראל יומן 1863-1864 ,מוסד ביאליק ,עמ.158 ,138 .
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צוות הסקר
ריכוז ועריכה
עידו וכטל – היחידה לסקרי טבע עירוני ,החברה להגנת הטבע.
עמית מנדלסון  -היחידה לסקרי טבע עירוני ,החברה להגנת הטבע.
עמיר בלבן  -היחידה לסקרי טבע עירוני ,החברה להגנת הטבע.
סוקרים
עמית מנדלסון ,החברה להגנת הטבע – עדכון יחידות נוף בקדרון העירוני ,מיפוי יחידות
צומח ,מיני צמחים אדומים ונדירים.
בר שמש ,החברה להגנת הטבע – מיני צמחים אדומים ונדירים
אורי ערד ,החברה להגנת הטבע – עדכון יחידות הנוף בקדרון המדברי ,בוטניקה ,צפרות.
עמיר בלבן ,החברה להגנת הטבע – צפרות.
אבנר רינות ,החברה להגנת הטבע – צפרות.
יעל אולק ,אוניברסיטת חיפה ,מכללת אורנים – זוחלים.
דובי בנימיני ,לאה בנימיני ,אופיר תומר – פרפרים.
שמוליק ידווב ,מרכז יונקים ,החברה להגנת הטבע  -עטלפים.
איסמעיל ערער – סקר בשטחי .A
מיפוי ,מסדי נתוניםGIS ,
דיקלה זיידמן – מנהלת יחידת  ,GISמכון דש"א ,החברה להגנת הטבע.
גל כגן – יחידת  ,GISמכון דש"א ,החברה להגנת הטבע.
עידו וכטל – היחידה לסקרי טבע עירוני ,החברה להגנת הטבע.
צילומים
עמיר בלבן ,עידו וכטל ,יעל אולק ,עמית מנדלסון ,אורי ערד ,אבנר רינות ,אופיר תומר

תודות
דיקלה זיידמן וגל כגן  -מנהל מחלקת ה ,GIS-החברה להגנת הטבע.
עוזי שמיר – התחנה לחקר ציפורי ירושלים ,החברה להגנת הטבע.
עופר שטייניץ –  ,GISרשות הטבע והגנים – ריכוז תצפיות רט"ג באגן הקדרון
שחר כפיר ,לפקח רשות הטבע והגנים על הסיוע הרב בביצוע סקר העטלפים
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דברי פתיחה :רשות ניקוז ים המלח
רשות ניקוז ים המלח פועלת להסדרה והבטחת זרימת הנחלים באגן הקדרון לשם מניעת
נזקים לתשתיות ,שטחי חקלאות ושמירה על חיי אדם .כמו כן פועלת לשיקום והסדרת נחלים,
טיפול בגורמי זיהום בנחלים ,פיתוח אתרי נוף וטבע ועידוד השמירה על הנחלים באמצעות
תכניות חינוכיות בבתי ספר ובקהילה.
חשיבותו של אגן הקדרון נובעת מן הערכים ההיסטוריים והטבעיים הייחודיים הנושקים לאגן
הקדוש יחד עם אוכלוסייה רבה המתגוררת באתרי אגן הנחל .הנחל כמוקד פעילות אנושית
ושימוש בו כאתר להשלכת פסולת ,אינו חדש .נחל הקדרון מופיע במקורותינו שתיים עשרה
פעמים .כמעט תמיד בהקשר האנשים שגרו ופעלו בקרבתו ,ורוב הפעמים בהקשר השימוש
בו כמקום השלכה .בדברי הימים ב' נכתב:
וַיָּקֻ מּו וַיָּסִ ירּו אֶ ת-הַ מִ זְבְחֹות אֲ שֶ ר בִירּושָּ ָּלִם ו ְאֵ ת כָּל-הַ מְ קַ טְ רֹות הֵ סִ ירּו וַיַשְ לִיכּו ְלנַחַ ל וַיָּקֻ מּו
וַיָּסִ ירּו אֶ ת-הַ מִ זְבְחֹות אֲ שֶ ר בִירּושָּ ָּלִם ו ְאֵ ת כָּל-הַ מְ קַ טְ רֹות הֵ סִ ירּו וַיַשְ לִיכּו ְלנַחַ ל קִ דְ רֹון.
לחצי הפיתוח על נחל הקדרון כיום מציבים איום ישיר על השטחים הפתוחים וערכי הטבע
מחד ,אך גם מונעים שימוש בר קיימא במשאבי הטבע לטובת רווחת התושבים ופיתוח כלכלי
אזורי .בימינו אלה ,כשצפיפות האוכלוסין באגן גדולה מאי פעם ,והמודעות לחשיבות השמירה
על הסביבה ברורה מאליה ,עלינו לפעול להבטחת השימוש הראוי בדורנו ובדורות הבאים .על
מנת לשמור על ערכי הטבע באגן הקדרון לטובת האוכלוסייה והסביבה יש צורך בבניית
תשתית ידע מהימנה על המצב הקיים והאיומים באגן.
אני מבקש להודות לחברה להגנת הטבע וכל השותפים בכתיבת סקר הטבע באגן הקדרון.
רשות ניקוז ים המלח עושה ותעשה שימוש בסקר זה בפועלה באגן הקדרון.
בברכה ובהצלחה

איתי פרימן
מנכ"ל הרשות
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תקציר מנהלים
כללי:
בשנים  2012-2013בוצע באגן הקדרון סקר אקולוגי מקיף שמטרתו העיקרית הינה ליצור
תמונת מצב מקיפה של המגוון הביולוגי באגן הקדרון לכל אורכו תוך בניית מסד נתונים עדכני
עבור תאי השטח השונים של האגן .הסקר בוצע בכל שטחי האגן מחלקו העליון בתחומי
ירושלים ,דרך אזור ספר המדבר שבתחומי הרשות הפלסטינית ,רמת המדבר ועד לשפכו אל
ים המלח .בעבודת הסקר לקחו חלק סוקרים מומחים ממספר תחומים .עבודת הסקר
מפורסמת בשני חלקים :החלק הראשון כולל את סיכום תוצאות הסקרים השונים והחלק
השני כולל כרטסת עבור  33יחידות הנוף של האגן .עבור כל יחידת נוף רוכז החומר בצורה
תמציתית בשילוב מידע גרפי עשיר :מידע גיאוגרפי וסביבתי ,מידע אקולוגי ,סימון של
ממצאים נקודתיים ורשימות מינים.
תקציר הסקרים:
א .מיפוי יחידות צומח – זהו ניסיון ראשון לאפיון ומיפוי מפורט של יחידות הצומח בקדרון
העירוני והכפרי באזורים הים-תיכוניים וספר המדבר .על אף הקיטוע החמור ,עדיין נותרו
באזור מגוון טיפוסי צומח ,חלקם נדירים ברמה האזורית ואף ברמה הארצית.
בשטח מזרח ירושלים הוגדרו  213יחידות צומח ואילו בשטח הקדרון הכפרי ממזרח לגדר
הוגדרו עוד  333יחידות צומח .בתחום הסקר של ירושלים מופו  11טיפוסי צומח מוכללים,
מהם שני טיפוסים נדירים .הטיפוסים כוללים מיני בתות ,שרידי יער טבעי ,יער טבע אדם,
חקלאות בעל של גידולי שדה וכרמים וכן שטחים מופרים.
תצורות הצומח החשובות ביותר לשימור באגן הקדרון הינן:
במרחב העירוני והכפרי:
 .1יער ספר של אלה אטלנטית .דוגמאות אחרונות של תצורת צומח שנכחדה כמעט
כליל מגב ההר ,אך שרדה בתחומי העיר ירושלים.
 .2יער ספר של שקד מצוי ועוזרר קוצני.
 .3כרמי זיתים מסורתיים על קרקע כבדה.
במרחב הקדרון המדברי:
 .3אזור תצורת חתרורים בבקעת הורקניה – אזור זה מהווה המרחב היחיד בעולם בו
תועד הצמח צתרה מדברית.
 .5מצוק ההעתקים :האתר היחיד בישראל (ובמזרח התיכון) בו תועד הצמח שחורן
חלק ,וכן מספר מיני צמחים תרמופיליים נוספים.
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ב .איתור מיני צמחים "אדומים" (בסכנת הכחדה) :באזור הסקר נמצאו לאורך השנים כ-
 19מיני צומח "אדומים" ועוד כ 3 -מינים נדירים ביותר ,על סף כניסה ל"ספר האדום" של
המינים בסכנת הכחדה .מתוך המינים הללו אותרו בסקר הנוכחי  9מינים .מבין המינים חשוב
לציין את הצתרה המדברית ,מין נדיר ביותר שכל פרטיו המתועדים נמצאים באגן הקדרון או
בקרבתו המיידית.
ג .סקר פרפרים :בסקר נצפו  33מיני פרפרים ,כ 30%-מכלל המינים הידועים מהאזור (71
מינים) ,מהם  13מינים נדירים ( )30%הנמצאים בעקה קיומית .בדו"ח מפורטים כלל המינים
שנצפו ובנוסף פירוט לגבי מינים שלא נצפו והסיבות האפשריות לכך.
האזור עם מספר המינים והפרטים הגבוה ביותר הוא מורדות סוואחרה א-שרקייה (מדרום
לקידר) ,שם נצפו  22מינים ו 200-פרטים .במקום השני גיא בן הינום בלב השטח העירוני של
ירושלים עם  19מינים ו 153-פרטים .עושר יחסי נצפה גם בעמק צורים ,אף הוא בתחום
העיר ,עם  13מינים ו 37-פרטים .דיגום נערך גם בשפך נחל מזין (כק"מ מצפון לגבול אגן
הקדרון) וגם שם נצפה עושר גבוה מאוד של מינים ופרטים ( 13מינים ו 187 -פרטים) .דיגום
זה הינו חשוב ,כיוון שהוא מאפשר להעריך את מידת ההפרה של שפך הקדרון ,ואת
הפוטנציאל הקיים לאחר שיקומו .עושר גבוה יחסית נצפה במורד נחל גורפן –  12מינים ו95-
פרטים.
ד .סקר זוחלים :זהו סקר הזוחלים הראשון שבוצע עד היום באגן .במהלך הסקר נדגמו
אזורים אקולוגיים שונים ,תוך דגש על דגימה של שטחים מגוונים – האזור הים-תיכוני ,הספר
מדברי ,רמת המדבר ,אזור המצוק ואזור השפך .בסקר נמצאו  17מיני זוחלים .עושר מינים
גבוה יחסית נצפה בשטחים שהיוו נקודת מפגש בין סוגי אקלים ,ובאזורים בהם נראה לחץ
רעיה מופחת .בין השאר ,נצפתה תופעה של נפילת נחשים לתוך בורות מים שאינם מכוסים.
בורות המים מהווים עבורם מלכודות מוות.
ה .סקר עטלפים :ממצא עשיר .סך הכל תועדו בסקר  9מיני עטלפי חרקים מתוך  32מיני
עטלפי חרקים החיים בארץ (כמעט  9%מסך כל מיני היונקים החיים בארץ!) .הממצאים
מעידים על היותו של אפיקו המזרחי של נחל קדרון אתר שיחור מזון ו\או מעבר משמעותי
עבור אוכלוסיות של מיני עטלפים שונים 7 .מבין  9מיני העטלפים שתועדו הינם מינים
"אדומים" (מצויים בסכנת הכחדה בארץ ,בקטגוריות סיכון שונות) .אזור בקע ים-המלח
( ובכלל זה חלקו המזרחי של אגן הקדרון) הוגדר בספר האדום לחולייתנים בישראל
כאחד החשובים ביותר בארץ לשימור מיני יונקים בארץ (משני בחשיבותו רק לחרמון).
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ו .סקר עופות מקננים :בסקר זה נצפו  150מינים (כשליש מהמינים המוכרים בארץ) ,מתוכם
 31מינים אשר מקננים בוודאות בשטח ו 15-מינים נוספים נצפו בפעילות קשורה לקינון כגון
חיזור ,שירה וכדומה .זוהי כמות גבוהה ביותר של מינים מקננים שהיא נובעת ממגוון מקומות
המחייה לאורך האגן .מבין המינים המקננים נצפו " 23מינים אדומים" 3 :מינים בסכנת
הכחדה 13 ,מינים בסיכון נמוך ,ו 3-מינים שעתידם בסכנה .יחידות הנוף בהן נמצא המספר
הגבוה ביותר של מינים מקננים הן גיא בן הינום במרכז העיר ירושלים ומורדות סוואחרה א-
שרקייה בספר המדבר ( 23מינים) .לאחר מכן סוואחרה אל ע'רביה ,יער השלום וואדי לוז,
כולם בתחומי העיר ירושלים ( 25מינים) .יחידות הנוף בהן מספר המינים ה"אדומים" הגבוה
ביותר הן ,שוב ,סוואחרה א-שרקייה ( 15מינים ,מתוכם  3בסכנת הכחדה) ,בקדרון המדברי
יחידות הנוף עם כמות המינים ה"אדומים" הגבוהה ביותר הם הקדרון בערוץ הפתוח (13
מינים) ומורדות הורקניה ( 13מינים) .בתחום העירוני מספר המינים ה"אדומים" נמוך יותר,
אך עדיין משמעותי .במספר יחידות נמצא מספר משמעותי של  8-9מינים "אדומים" :עמק
צורים ( 9מינים) ,וכן גיא בן הינום ,יער השלום וסוואח'רה אל ע'רביה ( 8מינים).
המלצות:


לאור ממצאי הסקר ,אנו ממליצים לקדם מסמך מדיניות לטבע באגן הקדרון .תכנית
זו תגבש את תפיסת תכנון וניהול המערכות הטבעיות באגן  -דירוג תאי השטח על-פי
חשיבות ורגישות ,ופיתוח כלים תכנוניים וסטטוטוריים .מסמך זה יכלול עקרונות ניהול
מקיים שיאפשרו טיפוח המערכת הטבעית במסגרת הכלים העומדים לרשות עיריית
ירושלים ,עובידייה ,רשות הטבע והגנים וצוות תוכנית האב של אגן הקדרון.



כרטיסי יחידות הנוף ישמשו להנחיית צוותי תכנון ותפעול העוסקים בפיתוח תוכניות
תשתית ותיירות על אתרי הטבע ועל ואופן תפקודם.



המידע בסקר זה מהווה בסיס לביצוע סקרים מפורטים במסגרת הכנת תכניות ברחבי
האגן .הסקר מאפשר ניסוח הנחיות לתסקיר מפורט וכולל את נושאים המרכזיים
המחייבים התייחסות במהלך התכנון.



הטיפול בתשתיות הטבעיות דורש שיתוף פעולה ותיאום בין מספר גורמים שיש להם
נגיעה לתכנון וניהול המרחב :עיריית ירושלים ,עיריית עובידייה ,המשרד להגנת
הסביבה ,רשות הטבע והגנים ,צה"ל ועוד.



מערכת החינוך העירונית (בעיקר במזרח ירושלים ועובידייה) הנה צרכן חשוב למידע
שבסקר לצורך פיתוח מגוון תכניות לימוד ופעילות חוץ כיתתית .חשיפת הסקר
לציבור הרחב והנגשתו תאפשר שימוש מוגבר ואיכותי באתרי הטבע לאורך האגן על
ידי תושביו.
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 .1מבואות
 1.1גבולות הסקר וחלוקה מנהלתית
גבולות הסקר הם גבולות אגן הקדרון ,כפי שהוגדרו בתכנית אב לאגן הקדרון (רחמימוב
ומירון  .)2011שטח האגן הוא  123קמ"ר והוא מתחלק בין שטחים בגבול המוניציפלי של
ירושלים ( 18.5קמ"ר;  15%משטח האגן) ,שטחי הרשות הפלסטינית סביב עובידייה (33.1
קמ"ר;  ,)35%שטח אש של צה"ל ממזרח לעובידייה ( 59.2קמ"ר;  ,)38%חלק משמורת
טבע מצוק ההעתקים ( 2.1קמ"ר;  ,)1%ושטח של מועצה אזורית מגילות באזור שפך הקדרון
( 0.3קמ"ר;  .)0.5%גבולות האגן הם גבולות טבעיים המותווים על-פי קווי הרכסים הסובבים
אותו .הוא תחום בין אגן נחל קומרן בצפון ,אגן נחל דרגה בדרום ואגן נחל שורק במערב
בתחום העיר ירושלים.

שטח האגן חולק לשלוש חטיבות נוף עיקריות :קדרון עירוני (בתחומי ירושלים) ,כפרי-ספר
מדברי (בתחום הרשות הפלסטינית) ופתוח-מדברי (אלמוג.)2011 ,

ירושלים
רשות פלסטינית
צה"ל -שטח אש
רט"ג  -מצוק
ההעתקים
מ.א מגילות
סה"כ

שטח
בקמ"ר
18.5
43.1
59.2
2.1
0.6
123.65

אחוזים
15.18
35.29
48.46
1.73
0.52

חלוקה של שטח האגן
2%
ירושלים

15%
רשות פלסטינית
שטח אש
שמורת טבע מצוק
ההעתקים

טבלה  .1חלוקה מנהלית של אגן הקדרון
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35%

48%

מפה  .1אגן הקדרון – חלוקה מנהלית

 .1.2מטרות הסקר
מטרת הסקר הינה ליצור תמונת מצב מקיפה של המגוון הביולוגי באגן הקדרון לכל אורכו,
זאת על-ידי בניית מסד נתונים עדכני של מיני החי והצומח בתאי השטח השונים באגן .מסד
נתונים זה מאפשר הבנה מרחבית של תשתיות הטבע בהתאמה להקשר המרחבי בו הן
נמצאות (מרחב עירוני-כפרי-פתוח וכן לפי אזורים אקלימיים) .בסיס מידע זה יכול להוות את
הנדבך הראשון לקראת הכנת תכנית ניהול לתשתיות טבעיות ומגוון ביולוגי באגן.
שמירה על מגוון המינים באגן תוכל להיעשות בצורה מיטבית ,כאשר המידע נגיש וזמין לכל
הגורמים הקשורים לתהליך התכנון והפיתוח שלו באופן עקיף וישיר .כמו כן ,סקר זה עשוי
להוות מנוף משמעותי לחיבור בין תחום התיירות והחינוך לטבע ולמגוון הביולוגי.
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פרג אגסי וזית עתיק ,עמק צורים בראש אגן הקדרון .ברקע העיר העתיקה.

 1.3אגן הקדרון – רקע כללי
נחל קדרון יורד מזרחה מקו פרשת המים הארצי לכיוון דרום-מזרח .אורכו של האפיק 23
ק"מ ,ושטח האגן הוא  123קמ"ר בקרוב .אגן הקדרון גובל מצפון באגן נחל אוג וקומראן,
בדרום באגן נחל דרגות ,ממזרח בים המלח וממערב בקו פרשת המים הארצי בתחום העיר
ירושלים .חלקו העליון של האגן בגובה של כ 820-מ' מעל פני הים ומוצאו אל ים המלח
בגובה של  320מ' מתחת לפני הים  -שינוי רום של כ 1230-מ' במרחק אופקי של  23ק"מ.
מלבד שינויי הרום המשמעותיים ,חוצה הנחל שלושה אזורים אקלימיים ופיטוגאוגרפיים.
ראשו באזור האקלים הים תיכוני ,ממשיך אל ספר המדבר אל האקלים האירנו-טורני ,אל
האזור המדברי ופוגש אזור בהשפעה סודנית בחוף ים המלח.
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 .1.3.1מסלע
באגן הקדרון נחשפות שתי תצורות מסלע עיקריות :חבורת יהודה וחבורת הר הצופים.
מבט במפה גיאולוגית ( )1:50000מראה שהאגן מורכב ברובו הגדול ממסלע של חבורת הר
הצופים ובעיקר מתצורת מנוחה הקרטונית ומתצורת משאש הכוללת חילופים של גיר ודרגשי
צור .תצורת מנוחה שהיא קדומה יותר ונמוכה יותר בחתך נחשפת לאורך ערוץ הקדרון
מחלקו העליון (אזור ואדי קדום) ועד למצוק ההעתקים בואכה ים המלח .מסלע זה נחשף גם
בערוץ נחל גורפן ובערוצים משניים היורדים מעבידייה וסוואחרה א-שרקייה .באזורי הרמות
והשלוחות מעל הערוצים הללו ,מאזור קו פרשת המים ומזרחה נחשפת בעיקר תצורת
משאש.
בתחומי ירושלים ,בקדרון העליון (באזור עמק צורים ,עמק השילוח ו"העמק הנעלם") חשפת
תצורת נצר הגירנית ,התצורה העליונה של חבורת הר הצופים ,המתאפיינת לעיתים בנוף של
מצוקים .המצוקים המרשימים בגיא בן הינום נוצרו גם הם בתצורה זו .בגיא בן הינום חותר
הנחל לתצורת ורדים המורכבת גיר קשה (מיזי יהודי).
בקדרון המדברי ,בתחומי תת-יחידות הנוף מורדות הוקרניה והקדרון בקניון המרסבא נחשפת
תצורת בעינה מחבורת יהודה .משם מזרחה ,בקעת הורקניה נחשפת תצורת ע'רב ,התצורה
העליונה של חבורת הר הצופים .בתצורה זו נחשפים סלעים ביטומניים שחורים וכן תצורת
סלע מגוונת של סלעים מטמורפיים אדומים ,הנקראת תצורת חתרורים .הם נוצרו כאשר היו
סלעי חבורת הר הצופים נתונים לחום קיצוני ,שמקורו הוא אולי הביטומן .תצורה זו מהווה את
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רוב רובה של בקעת הורקניה ,וניתן לראות מופעים מצומצמים נוספים שלה בתת-יחידות
הנוף מעלה נחל גורפן ,מורדות המונטר וגבעה .230
באזור מצוק ההעתקים נחשף חתך המסלע הקדום הכולל את הפרט התחתון של תצורת
מנוחה מחבורת הר הצופים ,ואת התצורות העליונות של חבורת יהודה :תצורות נצר ,שבטה
ותמר.

 .1.3.2אקלים וקרינה
מבחינה אקלימית קיים גרדיאנט אקלימי לכל אורכו של הנחל .ניתן לחלק את אגן הנחל ל3-
אזורי אקלים :אזור ים תיכוני ,אזור ספר מדבר ואזור מדברי ,כל אזור אקלימי מכיל יחידות
נוף שונות לאורך הנחל .באזור המדברי טמפרטורת המקסימום היומית הממוצעת היא 40ºC
בחודשי הקיץ ו  20ºCבחודשי החורף .טמפרטורת המינימום היומית הממוצעת היא 29ºC
בחודשי הקיץ ו  12ºCבחודשי החורף.
לעומת זאת באזור הים תיכוני טמפרטורת המקסימום היומית הממוצעת מגיעה ל29ºC-
בחודשי הקיץ ו 11ºC -בחודשי החורף .טמפרטורת המינימום היומית הממוצעת היא 20ºC
ו  6ºCבחודשי החורף .גם מבחינת משקעים קיימים הבדלים בין האזורים .בעוד שבירושלים
כמות המשקעים השנתית מגיעה ל 550-מ"מ גשם בשנה ,בחלק המדברי אירועי הגשם הם
מעטים וכמות המשקעים נמוכה מ 100-מ"מ בשנה ולעיתים מתרחשים אירועי שטפונות.
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 .2שיטת העבודה
 .2.1חלוקת האגן ליחידות נוף (פוליגונים)
חלוקת המרחב לתאי שטח חשובה למטרות של ניהול הסקר ,ולאחר מכן לניהול המגוון
הביולוגי במרחב האגן ,במרקם העירוני ,הכפרי ובשטח הפתוח .החלוקה הראשונית לתאי
שטח נעשתה במסגרת תוכנית האב לאגן הקדרון (אלמוג  .)2011חלוקה זו כללה את כלל
שטח האגן ,כולל מרחבים בנויים ומופרים .במסגרת עבודה נעשתה דיגיטציה של חלוקה זו,
ויחידות הנוף עודכנו מעט לאחר בחינה בשטח .החלוקה ליחידות נוף מתבססת על תכסית
(בעיקר במרחב העירוני והכפרי – קווי בינוי ,דרכים ,קו התפר) ותבליט (קווי רכס ואגני ניקוז
משניים) .הסקר ,שעיקרו הוא מיפוי המגוון הביולוגי באגן ,התמקד בשטחים טבעיים פתוחים.
עם זאת ,במסגרת מיפוי יחידות הצומח ,נערך מיפוי רציף הכולל את שטח האגן כולו.
החלוקה לתאי שטח יצרה הפרדה והגדרה ניהולית של המרחב והתשתיות הטבעיות השונות
לאורכו במסגרת עבודת הסקר ,ותוכל לשמש גם לניהולו העתידי.
בסוף תהליך העדכון של יחידות הנוף ,סומנו לסקירה  33יחידות נוף (טבלה  13 .)2יחידות
נוף סומנו לסקירה בתחומי ירושלים (בשטח של  7.5קמ"ר) 3 ,יחידות נוף סומנו בשטח
הפלסטיני (בשטח של  33.8קמ"ר) ,ו 15-יחידות סומנו בשטח המדברי שממזרח לשטחי
הרשות הפלסטינית (בשטח של  37.37קמ"ר).1
ישנם בתחום האגן מספר שטחים בנויים או מפותחים הכוללים מצאי טבעי שנסקרו על-ידינו
בעבודות קודמות וקיים לגביהן מידע עדכני ומפורט (בלבן ומירוז  ;2007בלבן ווכטל ;2008
בלבן ,וכטל וגלדמן  .)2010שטחים אלו כוללים את ברכת ממילא ,העיר העתיקה ובית
הקברות בהר הזיתים .לכולם ישנם כרטיסים מפורטים במסגרת סקר תשתיות טבע עירוני
בירושלים (בלבן ווכטל וגלדמן  )2010והערכה ערכית במסגרת תוכנית פעולה לטבע
בירושלים (החברה להגנת הטבע .)2013

1

תת-יחידות הנוף מעלה הגורפן ומורדות סוואחרה א-שרקייה מתחלקות בין שטח בשליטה פלסטינית לבין
שטח בשליטה ישראלית ,כך שלמעשה השטח המדברי ממזרח לתחומי הרשות הפלסטינית מעט גדול יותר.
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טבלה  :2רשימת יחידות הנוף בסקר
מספר יחידת הנוף
1
2
3
3
5
3
7
8
9
10
11
12
13
13
15
13
17
18
19
20
21
22
23
23
25
23
27
28
29
30
31
32
33
33
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שם יחידת הנוף
טיילת הר הצופים
עמק צורים
כרם המופתי
הר הזיתים
גיא בן הינום
ואדי קדום
מדרון מזרחי
סוואחרה אל ע'רביה
יער השלום
מדרון מזרחי
העמק הנעלם
ואדי דיאב
ואדי א-לוז
מורדות סוואחרה אל שרקייה
הקדרון החקלאי
ןאדי א-לוז  -דרום
מורדות עובידייה
הגורפן החקלאי
מעלה נחל גורפן
מורדות המונטר
מורדות הורקניה
הקדרון בקניון המרסבא
הקדרון בערוץ הפתוח
מניפות הקדרון
מורד נחל גורפן
בקעת הורקניה
הקדרון בבקעת הורקניה
ואדי עמרייה ושלוחותיו
הקדרון בגבעות
הגבעות – דרום
גבעה 230
הקדרון מתחתר
מצוק ההעתקים
השפך

אזור מנהלי
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
עובידייה
עובידייה
עובידייה
עובידייה
עובידייה
עובידייה
צה"ל  -שטח אש
צה"ל  -שטח אש
צה"ל  -שטח אש
צה"ל  -שטח אש
צה"ל  -שטח אש
צה"ל  -שטח אש
צה"ל  -שטח אש
צה"ל  -שטח אש
צה"ל  -שטח אש
צה"ל  -שטח אש
צה"ל  -שטח אש
צה"ל  -שטח אש
רט"ג – מצוק ההעתקים
רט"ג – מצוק ההעתקים
מ.א מגילות
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 .2.2מבנה הסקר ,שכבות מידע ואופן איסוף הנתונים
מיפוי ותיעוד המגוון הביולוגי באגן כלל מספר תחומים שמשלימים זה את זה ומביאים תיאור
מפורט של המצאי הטבעי והערכה כמותית .הסקר כלל מספר תחומים שנערכו על-ידי אנשי
מקצוע שונים וברמת רזולוציה משתנה .רזולוציית הסקר נקבעה על-פי שיקולים מקצועיים של
הסוקרים.

 .2.2.1סקר בסיס
סקר הבסיס כלל ביקור ראשוני באתרים בחורף  ,2012ביצוע תחקיר ומילוי כרטיס אתר .חלק
זה כלל מיפוי בסיסי של האתר ,עדכון גבולותיו (בחינת הגבול שנקבע בתכנית האב לקדרון
 2011למול תצ"א ותצפית בשטח) ,צילומים כללים ,רישום ומיפוי מצאי בסיסי (ממצאים
מרכזיים) בעזרת .GPS
פירוט שכבות המידע בסקר הבסיס:
מידע כללי עבור כל אתר :שם האתר ,מיקום ,נגישות ,תיאור הגבולות ,תיאור כללי של
השטח (טופוגרפיה ,מסלע ,אפיון צומח ,תופעות מרכזיות) ,צילומים מייצגים.
ממצאים נקודתיים  -סימון נקודתי וצילום של ממצאים בתוך גבולות האתר :עצים עתיקים,
ריכוזי פריחה ,צמחים נדירים ,מקורות מים ,תופעות גיאולוגיות ,אתרי קינון ,יונקים ועוד.
הממצאים הנקודתיים הם תוצר משני של העבודה ,שעיקרה רישום שיטתי של החי והצומח
ביחידות הנוף השונות באגן .ממצאים נקודתיים לא מופו באופן מלא ושיטתי ,אלא באופן
אקראי וסלקטיבי במהלך סקר הבסיס והסקרים הנושאיים שעסקו המגוון הביולוגי .אין
לדעתנו להשתמש בממצאים אלו להערכה כמותית של תאי השטח השונים .במיפוי זה ישנה
הטיה מובנית – בתחומי העיר ירושלים בוצעו עבודות רבות בעבר ,ותאי השטח הם קטנים
ביחס ,מה שמאפשר לראות ולסמן כמות גדולה של ממצאים נקודתיים .בתחומי האגן שבתוך
השטח הפלסטיני תאי השטח הם גדולים והנגישות קשה יותר ,מה שמשפיע גם על כמות
הממצאים הנקודתיים שסומנו.
תיק צילומים – עבור כל תא שטח הוכן תיק צילומים שכולל פנורמות ,מבטים כללים ופרטים.
תמונות נבחרות משולבות בכרטסת מפורטת שהוכנה עבור כל תא שטח.
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 .2.2.2מיפוי יחידות הצומח
לראשונה נערך רישום ומיפוי מלא תכסית הצומח באגן .המיפוי נערך עד לקו המדבר (200
מ"מ גשם) .במסגרת המיפוי סומנו  338יחידות שונות שמתחלקות לעשרה טיפוסים באזור
העירוני ממערב לגדר ההפרדה ,ולתשעה טיפוסים בשטח הכפרי שממזרח לגדר ההפרדה.
מיפוי זה נותן לראשונה תמונות כמותית של תכסית הצומח .לפירוט המתודולוגיה
והממצאים ראה פרק .3.1

 .2.2.3רישום מיני צומח
נערך רישום מפורט של מיני הצומח בתאי השטח השונים בחודשי השיא של המערכת
הטבעית .עיקר הרישום נערך בחודשי האביב ,ולצידם נערכו ביקורי השלמה גם בסוף הקיץ
והסתיו .במרבית יחידות הנוף דגמו הסוקרים חתך של השטח תוך רישום כלל המינים שנצפו
בו והגדרתם .הסקר כלל רישום כללי של המינים לאורך יום הליכה בשטח ,בו ניסו לדגום
סביבות שונות ,כגון מפנים ,ערוץ ,מצוקים ועוד .בנוסף ,בשטח המדברי נערכו בכל יחידת נוף
שניים עד שלושה חתכי ביקורת בערוץ ובשלוחה ,אשר לאורכם נערך רישום מינים מפורט.
הרישום בכל תא שטח כלל גם סימון ותיעוד של מינים אדומים ונדירים.
הרישום נערך על-ידי בוטנאים מומחים ,בכלל שטח האגן מלבד שטחי ( Aיחידות הנוף :
הקדרון החקלאי ,מורדות עובידייה ,הגורפן החקלאי ,ואדי א-לוז דרום) .בשטחים אלה נערכה
העבודה על-ידי סוקר פלסטיני בעל רקע והשכלה רלוונטית בתחומי האקולוגיה וסביבה.
הסוקר צוייד במצלמת  GPSותיעד את כלל המינים והממצאים לאורך ציר הליכה לאורכה של
כל יחידת נוף .בעזרת הצילומים הגדירו הבוטנאים את מגוון המינים באתרים אלה והגדירו
את טיפוסי הצומח .הסוקר הפלסטיני לא הצליח להגיע לשתי יחידות בשטח  Aעקב חשש
בטחוני – ואדי א-לוז דרום הסמוך לגדר ההפרדה ,והגורפן החקלאי.
כלל התצפיות הוכנסו למערכת קליטת נתונים (ראה להלן  )2.2.5והוצלבו שם עם נתוני
סטטוס קיימים עבור המינים השונים ,כפי שקיים בפרסומים רשמיים של רשות שמורות
הטבע ,החברה להגנת הטבע ועוד (ציונית  ;2002שמידע ופולק  .)2007נתונים אלו כוללים
סטטוס בחוק ,נדירות ,אנדמיות וכדומה .התוצאה מוצגת בכרטיסת המצורפת עבור כל יחידת
נוף (להסבר נוסף ודוגמא ראה .)2.2.3
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 2.2.4רישום מיני בעלי חיים
מיפוי מגוון בעלי החיים בשטח האגן בוצע על-ידי מספר סוקרים מתחומים שונים .השיטות
ותוצאות כל סקר מפורטות בפרק  3וכן בכרטסת יחידות הנוף .גם כאן הוזנו הממצאים
למערכת קליטת נתונים והוצלבו עם נתונים רשמיים על מצב המין ,בעיקר רמות שונות של
סימון לפי הספר האדום לחולייתנים בישראל (דולב ופרובלוצקי .)2002
א .סקר פרפרים :הסקר נערך לאורך שנתיים בעונות שונות .נדגמו בתי גידול מייצגים לאורך
האגן ,ואף בשטחים טבעיים סמוכים ,על מנת להעריך את הפוטנציאל לפרפרים לאחר שיקום
האגן .הסקר נערך בצורה רכובה (רכב שטח) ,כאשר בכל יום דיגום נסקרו בצורה נקודתית
שבעה עד עשרה בתי גידול מייצגים באגן .אותם בתי הגידול נסקרו בעונות שונות על מנת
לתת תמונה שלמה כלל הניתן של מגוון מיני הפרפרים .תוצאות הסקר מפורטות בפרק .3.2
ב .סקר זוחלים :הסקר נערך בשתי עונות אביב בשנים  .2013-2013נדגמו  12בתי גידול
מייצגים לאורך האגן ,בחלק העירוני ,הכפרי והפתוח .תוצאות הסקר מפורטות בפרק .3.3
ג .סקר עטלפים :סקר העטלפים הוא סקר טכנולוגי שמבוצע בעזרת מקלטים .הסקר בוצע
על-ידי מרכז היונקים בחברה להגנת הטבע .נדגמו בסקר שתי סביבות בלבד – מעוק הקדרון
ומצוק ההעתקים .אזור רמת המדבר לא נדגם עקב חשש מגניבת המכשירים בשל פעילות
אנושית אינטנסיבית בשטח וחוסר יכולת להסתיר את המכשירים .תוצאות סקר מפורטות
בפרק .3.3
ד .סקר עופות מקננים :בוצע במהלך שתי עונות דיגום על-ידי צפרים מומחים בצורה שיטתית
כל יחידות הנוף בחודשי הקינון (מרץ עד מאי; מלבד שטחי  .)Aבוצעה הליכת חתך בשעות
הבוקר המוקדמות (מהזריחה ועד  )9:30תוך רישום וספירת המינים ,ורישום פרמטרים
נוספים .בנוסף נערכו בכל יחידת נוף שתים עד שלוש תצפיות נקודה ()Point Count
אקראיות ששימשו כקבוצת ביקורת .תוצאות הסקר מפורטות בפרק .3.5
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 .2.2.5מערכת קליטת הנתונים
הסקר כולל איסוף מידע רב .המידע הנאסף הינו מגוון ,ודרש בנייה של מאגר מידע מיוחד
אשר יוכל להכיל בתוכו סוגי מידע שונים ולבצע הצלבה בינם לבין נתונים מרחביים אחרים.
במאגר המידע אוחסן מידע מרחבי (פוליגונים ונקודות :גבולות יחידות הנוף ,יחידות צומח,
ממצאים נקודתיים) ,מידע טקסטואלי (למשל :רשימות מינים עבור כל אתר ,תיאור ממצאים)
וגרפי (צילומים מייצגים).
מאגר המידע מורכב משלוש תוכנות המחוברות ביניהן:
 – ArcGISמערכת מידע גיאוגרפית המאפשרת חיבור בין מסדי נתונים למיקום מרחבי.
 – Microsoft Accessתוכנה פופולארית לבנייה וארגון של מסדי נתונים .מאגר המידע נבנה
בהתאמה לשאלון לסוקר ולכרטיס האתר.
קליטת הנתונים נערכה בפלטפורמה אינטרנטית חדשה של חברת  ESRIשאפשרה לכל
סוקר להזין נתונים דרך המחשב האישי או הטלפון הנייד ,ישר למאגר הנתונים של הסקר
(.)ArcGIS Online

המחשה של הזנת ממצאים וצילומים למסד הנתונים האינטרנטיArcGis.com ,
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 .2.2.5כרטסת יחידות הנוף
עבור כל יחידת נוף שנסקרה באגן רוכזו הנתונים בכרטסת .הכרטסת של כל יחידת נוף
מורכבת משישה חלקים מרכזיים:
עמ' 1

מידע המתאר את מיקום וסביבת יחידת הנוף באגן ,אפיון השטח והיבטים
סביבתיים כגון שטח ,נגישות ,גבולות ,מסלע ,מערכת הניקוז ,תיאור כללי.

עמ' 2

סיכום של המגוון הביולוגי ביחידת הנוף :תיאור יחידות הצומח ,מיני צומח
נדירים ,תיאור בעלי החיים ,מיני בעלי חיים 'אדומים' ועוד.

עמ' 3

תמונות מייצגות של המצאי באתר :פנורמה ופרטים נבחרים.

עמ' 3

פירוט ממצאים מרכזיים ומערכות צומח ,והצגתם על גבי תצלום אוויר.

עמ' 5

רשימת בעלי החיים שנצפו באתר ,כולל סטטוסים ומידע נוסף (לעיתים גולש
מעל לעמוד אחד).

עמ' 3

רשימת הצמחים שנצפו באתר .כולל פירוט סטטוסים לצמחים 'אדומים' (בסכנת
הכחדה) ,אנדמיים ומוגנים .בנוסף הוכנסו צמחים פולשים ,כיוון שהבלטתם
יכולה לעודד פעילות לניהול האתר ושמירתו (גם רשימות אלו גולשות לעיתים
מעבר לעמוד אחד).
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כרטיס אתר לדוגמא
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 .3ממצאים מרכזיים
 .3.1אפיון מערכות הצומח באגן הקדרון

2

תחום הסקר משתרע בשטח נרחב ממזרח ירושלים לעבר ים המלח ,ומשלב חבלי צומח
שונים – שולי החבל הים-תיכוני בראש אגן הקדרון ,חבלי הצומח הערבתי והמדברי ברוב אגן
הניקוז ,ובשפך הנחל ניתן למצוא גם אלמנטים של צמחייה סודאנית .שילוב זה ,יחד עם
אילוצים גיאופוליטיים ,הופך את תחום הסקר למעניין ומורכב במיוחד.
מרחב הסקר חולק לשלושה אזורים מוכללים :הקדרון העירוני – תחום ירושלים (עד גדר
ההפרדה במזרח) ,הקדרון הכפרי – רובו ככולו בשטחי הרשות הפלסטינאית ,והקדרון
המדברי ,מאזור מרסבא עד ים המלח .הקדרון המדברי נסקר בעיקר בשנת  ,2013/12ואילו
בשנת  2013/13נסקרו הקדרון העירוני והכפרי ,כמו גם השלמות אחדות לסקר הקדרון
המדברי.
בשטח בוצע מיפוי מקיף ,המאפשר הערכה כמותית ואיכותית של תצורות צומח שונות ,וזיהוי
תצורות נדירות ברמה המקומית ואף הלאומית.
מתודולוגיה
זהו ניסיון ראשון של אפיון ומיפוי צומח מלא באגן הקדרון שבוצע עד כה .שיטת דיגום הצומח
בסקר זה התבצעה על סמך שיטת עבודה אשר גובשה בפורום רב-אירגוני מתוך כוונה ליצור
שיטת דיגום אחידה לכל האזורים הים-תיכוניים בישראל (סבר ,לשנר ורמון  .3)2013שיטה זו
נותנת תמונת מצב של הצומח המעוצה בעת ביצוע סקר השדה .להלן פירוט קצר של שלבי
העבודה:
 .1חלוקת כלל שטח הסקר ליחידות צומח על סמך ניתוח של תצלום אוויר .יחידת צומח
מוגדרת על פי גובה ,צפיפות והרכב המינים אשר באים לידי ביטוי בתצ"א.
 .2בחינה ועדכון בשדה של יחידות הצומח שסומנו בשלב  ,1ועדכון במידת הצורך.
 .3קביעת תצורת הצומח :חלק זה מבוצע בשדה על סמך תצפיות ,וכולל שלושה מדדים:
גובה הצומח (יער ,חורש ,שיחייה ,בתה או עשבוניים); צפיפות הצומח :דליל ;0-33%
צפיפות בינונית  ,33-33%צפוף .4)33-100%
 .3הגדרת מינים שליטים בכל יחידת צומח .אלו הם המינים אשר נמצאים בתפוצה
הרחבה ביותר בשטח היחידה (צפיפות ,כיסוי ,גובה).
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סקר ,כתיבה וצילומים :עמית מנדלסון ,החברה להגנת הטבע.
3
בין הגופים השותפים לתהליך זה :מכון דש"א ,העשבייה – האוניברסיטה העברית ,מאר"ג ,המשרד להגנת
הסביבה ,קרן קיימת לישראל ,רשות הטבע והגנים ,רת"ם ,הגן הבוטאני של אוניברסיטת תל אביב.
4
שיטה זו נותנת עדיפות לצומח המעוצה הגבוה (יער ,חורש) .מתוך כלל תצורות הצומח הקיימות בשטח תבחר
התצורה הגבוהה ביותר אשר לה אחוז הכיסוי מעל ל.10%
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בקדרון המדברי לא בוצע אפיון טיפוסי צומח .במקום זאת ,נערכו רשימות מינים עבור כל
יחידת נוף וחתכי צומח של  100מ"ר ( 50מ' אורך ,רוחב  1מ' מכל צד של סרט המדידה).
חתכים אלו בוצעו בבתי גידול שונים (שלוחות וערוצים) ובמרחק מינימאלי של  200מ' בין
החתכים .בשל ממדי שטח הסקירה ,החתכים אינם בהכרח מייצגים את רשימת המינים
המלאה לשטח הסקר.
סקר הקדרון שונה מסקרים אחרים .הנסיבות הגיאופוליטיות המאפיינות חלק גדול ממרחב
זה ,אינן מאפשרות סקירה רציפה ושיטתית ,ולפיכך מיפוי הצומח משלב מספר שיטות עבודה
שונות באזור העירוני והכפרי (בקדרון העירוני כאמור ננקטה שיטה שונה):


מיפוי רגלי בשטח – במספר תאי שטח בוצע מיפוי רגלי רציף :עמק צורים ,נחל
קדרון עילי (עד גבול שכונת סילואן) ,גיא בן-הינום ,יער השלום ואזור קידר.



מיפוי מקוטע – נסיעה בשטח ועצירה ב"תחנות" בדגש על אזורים דלילי אוכלוסייה
ועם נגישות נוחה ברכב .לרוב "תחנות" אלו היו מוגבלות בזמן ובמרחק ההליכה .כך
כו סו למשל אזור מורדות נוף ציון ,קדמת ציון ,ואדי דיאב" ,קניון הקדרון" ממזרח
לסוואחרה אל-ע'רביה ומורדות אום ליסון.



מיפוי עפ"י תצפיות בשטח – במקומות שונים התאפשרה תצפית מרוחקת
לפוליגונים לא נגישים .טווחי התצפית נעו בין עשרות מטרים (בעיקר בנסיעה ברכב
דרך אזורים מאוכלסים) ועד ל 3-2 -ק"מ .בטווח זה ,היכולת לזיהוי מדויק של מיני
הצמחים השליטים ,אינה גבוהה .חלק גדול מהמיפוי בוצע על סמך תיעוד מצולם
שנאסף בידי הח"מ במהלך ימי השטח ,ונותח במועד מאוחר יותר.



מיפוי עפ"י צילומי שטח – חלקים ניכרים מתחום הסקר נמצאים מעבר לגדר
ההפרדה .לא התאפשרה סקירה רגילה בשטחים אלו ,וחלקם כוסו ע"י סוקר
פלסטינאי .סוקר זה העביר תיעוד מצולם ,שמיקומו זוהה בסיוע מצלמת  .GPSמיפוי
זה לא היה רציף ,ומושפע ממידת מיומנותו של הסוקר .המיפוי הנ"ל שימש כהשלמה
למיפוי עפ"י תצ"א (להלן).



מיפוי עפ"י תצלומי אוויר – כל תחום הסקר מכוסה בתצלומי אוויר עדכניים,
המאפשרים מיפוי רציף אך עם יכולת אבחנה מוגבלת ביותר .במיפוי זה ניתן להבחין
בעיקר בין תכסית בנויה ,הפרה ע"י שפכי עפר ופסולת בניין ,מטעים ושטחים אחרים
(במקרים מסוימים ניתן לזהות שטחי חקלאות בעל) .לא ניתן בשיטה זו לזהות
צמחייה ,אולם בהסתברות גבוהה רוב מכריע של המטעים המזוהים בשיטה זו הם
מטעי זיתים.

יש לציין ששיטה זו אינה מאפשרת זיהוי מדויק של שטחים מופרים ,במידה וההפרה בשטח
לא מתבטאת בפסולת בניין או שפכי עפר.
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לא הוגדר רשמית גודל מינימום ליחידות הצומח שנסקרו .נעשה מאמץ לסמן בצורה מקיפה
שטחים מופרים וחקלאיים ,כדי לאפשר יצירת סטטיסטיקות מהימנות על אחוזי השטחים
הטבעיים והמפותחים ,למרות המגבלות הטכניות החמורות על סקירה רציפה ,ושטחים אלו
סומנו מגודל כמה דונמים ומעלה.
בשטח מזרח ירושלים הוגדרו  213יחידות צומח ואילו בשטח הקדרון הכפרי ממזרח לגדר
הוגדרו עוד  333יחידות צומח .בחלקים המזרחיים ,בהם ניתוח המידע עפ"י תצ"א מוגבל,
בוצעה הכללה משמעותית של שטחים ניכרים ,ומהימנות המידע פוחתת.
סה"כ השטח שנסקר ממזרח לגדר –  33.5קמ"ר (רובו לא נסקר בשטח אלא נותח עפ"י
תצלומי אוויר).
סה"כ השטח שנסקר ממערב לגדר –  7.2קמ"ר.
באזור הקדרון המדברי בוצע הסקר בשיטה אחרת בשנת ( 2013/12ראה לעיל .)2.1
סקירת ספרות
הראשון שמיפה את חברות הצומח במדבר יהודה הינו זהרי ( .)1955זהרי מיפה את אזור
מדבר יהודה בשנים  ,1933-1939וחילק אותו לשלוש רצועות רוחב.


במערב – בתות-ספר ים-תיכוניות .חברת שברק מצוי ,חברת מרווה ריחנית וגלונית
מצויה ,חברת קיפודן בלאנש וקיצנית צפופת-עלים ועוד .לעיתים נלווים עצים בודדים
של חורש משיר-עלים ערבתי למחצה כגון שקד ועוזרר.



בתווך – ערבות אירנו-טוראניות של בני שיח הנמנות בעיקר על הסדרה של חברות
לענת המדבר.



במזרח – מדבריות חמדה וגבס ,בעיקר חברות האגד של יפרוק המדבר ,זוגן השיח,
בסיה ערבית ,אוכם המדבר וכדומה (תצורה הזהה לדבריו של זהרי לצומח במזרח
עבר הירדן).

הפרסום המקיף ביותר שנעשה עד כה על צומח צפון מדבר יהודה הינו זה של דנין (,)1973
עליו מסתמכים גם ויזל וחובריו ( )1982וזהרי ( .)1982לרוחב צפון מדבר יהודה מוגדרות
בעבודה זו ארבע חגורות צומח עיקריות:


חגורה מערבית – בתות-ספר ים-תיכוניות.



חגורה שנייה ,כולל אזור מרסבא והורקניה – חברות בשלטון מלחית אשונה.



חגורה שלישית – צומח של סדרות זוגן השיח (על גיר קשה) ומלחית קשקשית (על
קירטונים).



חוף ים המלח – צומח של מחלקת האוכם.
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בשוליים המערביים ביותר של אזור הסקר נמצאים שרידי יער ספר ,המוזכרים עוד אצל דנין
( )1973וזוכים להרחבה מיוחדת אצל שמידע ורון (לא פורסם) .הם מחלקים את יער הספר
לשתי חברות ,האחת בשלטון אלה אטלנטית והשנייה בשלטון עוזרר קוצני ושקד מצוי.
יער ספר של אלה אטלנטית
שמידע ורון (לא פורסם) מעריכים שיער האלה האטלנטית שלט בגב ההר ביהודה ושומרון
ממזרח לקו פרשת המים .כיום שרדו  3אתרים עיקריים בהם ניתן לפגוש בריכוזי אלות
אטלנטיות :שמורת נבי איסמעיל (ליד היישוב ברכה באזור שכם) ,תל חברון ואגן הקדרון
העליון במזרח ירושלים .זהרי ( )1982מאחד בין יער האלה האטלנטית ובין יער העוזרר
לתצורה אחת הנקראת אצלו "חורש ספר של אלה אטלנטית ,עוזרר קוצני ושקד קטן-עלים",
ומציין כי התשתית של חורש זה הינה בתת-ספר של שברק מצוי וגלונית מצויה .עוד מלווים
לדוגמא – שברק קוצני ,מרווה ריחנית ,נואית קוצנית וסיסנית הבולבוסין.
יער ספר של שקד מצוי ועוזרר קוצני
שמידע ורון (לא פורסם) כותבים" :יער זה האופייני לחגורת הספר ,כמעט לא נמצא באזור
ירושלים .שרידים של היער הזה נמצאים במפנים המערביים של רכס הר הצופים ,בייחוד
במדרונות שמתחת לאוניברסיטה המורמונית .באזור ירושלים מאופיין יער זה בעצים מעטים,
פזורים ,שגובהם אינו עולה על  3מ' .העצים חשופים לכריתה ורעיה .בין העצים יש שליטה
של סירה קוצנית וסיסנית הבולבוסין .למרות שאזור זה מצומצם ביותר בשטחו ,הוא עשיר
מאד במינים של צמחים עשבוניים בני-חלוף".
בתות ספר ים-תיכוניות
אזורים אלו מתוארים בהרחבה אצל ויזל ,פולק וכהן ( )1982ובפרסומים קודמים של דנין,
המגדירים חמש חברות שונות של בתות ספר ים-תיכוניות בספר מדבר יהודה .בחרנו
להיצמד לשמות החברות המתוארים אצלם ,גם במקרים בהם הרושם בשטח היה של שוני
במרכיבי חברות הצומח בסקר הנוכחי.


חברת סירה קוצנית ושלהבית קיצרת-שיניים – באזורי סלעים טרשיים על גבי
רנדזינה חומה .מינים אלו זוהו במרחב הסקר באזור קידר .זהרי ( )1982מציין בתה
זו כ 3 -ק"מ ממזרח לאל-עיזריה ,ומינים מלווים בולטים כגון חוחן אלכסנדרוני,
חרחבינה מגובבת ,געדה מצויה ,אגורה מדברית ,קדד נאה (האחרון מין "אדום"
עבורו אין תיעוד רשמי מאזור הקדרון) ועוד.



חברת כתלה חריפה ואזוב מצוי – במשטחי סלע רציפים עם כיסי קרקע מעטים.
אזוב מצוי הפך נדיר בשטחים שנסקרו במזרח ירושלים( ,ייתכן שהדבר מעיד על
הכחדה כתוצאה מקטיף מאסיבי) ,אך אותרו מינים אחרים המוזכרים אצל ויזל ,פולק
וכהן כגון מציץ סורי וחרחבינה מגובבת.

30

תמונה – משטחי סלע ברכס קדמת ציון ,ובהם שליטה של כתלה חריפה.


חברת שברק מצוי – על גבי סלעי קירטון המכוסים חלקית בנארי .לשברק נלווים
ג לונית מצויה ,קיפודן בלאנש ,נואית קוצנית ,סיסנית הבולבוסין ועוד.

חברה זו

זוהתה כחברה השכיחה בשטחים הטבעיים בסקר ,אולם להתרשמות הח"מ המין
השולט בחברה זו הינו קיצנית צפופת-עלים.


במזרח מתחלפת חברה זו בחברה של קיפודן בלאנש ואלקנה סמורה .עקבות
לחברה זו אותרו ל משל במזרח עמק צורים .בחברה זו שכיחים עשבוניים בני-קיימא
(המיקריפטופיטים) ,ובין המינים האופייניים – נואית קוצנית ,עירית גדולה ,קורטם
דק ,חרחבינה מגובבת ,קיצנית צפופת-עלים ומרווה ריחנית.



חברת לענת המדבר – באזורי קירטון חשוף .חברה זו זוהתה על-ידי שמידע ורון
ואח"כ בסקר טבע עירוני  2010במדרונות ממזרח להר הצופים ,מרחק של כמה
מאות מטרים מעמק צורים.

בתה ערבתית
ממזרח לאזור בתות הספר מופיעה חגורה של צומח ערבתי ,הנמצאת ברום  300-300מ'
ובתחום משקעים  300-100מ"מ .רוחב רצועה זו במדבר יהודה הינו  5ק"מ בלבד ,ובשטח
יש בתה של בני שיח בכיסוי  10%עד  .30%ויזל ,פולק וכהן ( )1982מאפיינים  3חברות
צומח בתחום הערבתי ,שלוש מהן גם בצפון מדבר יהודה.
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חברת לענת המדבר – על גבי סלעי גיר קשים ,בדרום מדבר יהודה ,ובליווי נואית
קוצנית ,מתנן שעיר ואשליל שעיר .בצפון מדבר יהודה ,מופיעה הלענה ביחד עם
שברק מצוי.

זהרי ( )1982מציין חברה זו באזורים עד  250מ"מ גשם ( 8ק"מ מזרחה מירושלים) .מינים
בולטים – לענת המדבר ,נואית קוצנית ,קדד משולחף ,שברק מצוי ,אלקנה סמורה ובוצין
שיחני .מינים אלו בולטים במדרון הדרומי ,ואילו המדרון הצפוני נמצא בשליטה מוחלטת של
סירה קוצנית.


חברת אשליל שעיר – על סלעי קירטון ,כאשר הוא מכוסה בקרקע רדודה ,הוא
מלווה בקיפודן בלאנש .זוהי החברה הטיפוסית לצפון מדבר יהודה .זהרי ()1982
מציין חברה זו באזורים עד  150מ"מ גשם ( 18ק"מ מזרחה מירושלים) .מינים
מלווים למשל אהרונסוניית פקטורי ,בסיה ערבית ,יפרוק המדבר ,מלחית אשונה,
זמזומית המדבר והמין האדום קדד נאה (מוזכר אצל זהרי ,אך לא תועד בספר
האדום באזור הקדרון).



חברת מלחית אשונה – על סלעי קירטון המכוסים בקרקע בעומק  30-20ס"מ.
למלחית האשונה נלווים אשליל שעיר ,קיפודן בלאנש ,מלחית הערבות ועוד.

בנוסף לאמור לעיל ,יצוין כי מרקוס ( )1983מציין נוכחות ריכוזים יפים של שיחי אוג קוצני
במדרונות גיר קשה בערוצים הסלעיים שבמזרח קמר הר מונטר ,אליהם נלווים שיחי
שלהבית קיצרת-שיניים.

תמונה – מדרונות תלולים בוואדי לוז ממזרח לאום ליסון .כנראה בשלטון אשליל שעיר.
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צומח מדברי "טהור"
בתחום בו יש פחות מ 100 -מ"מ גשם ,בצפון מדבר יהודה תחום זה נמצא בטווח הרום
שמתחת לפני הים התיכון.
ברצועה המדברית זיהה דנין ( )1973חמש חברות צמחים עיקריות:
על סלעים קשים:


חברת יפרוק המדבר ומלחנית הערבות – במרכז ובדרום מדבר יהודה ,ברום 300-
 200מ' .החברה לא מופיעה בצפון מדבר יהודה.



חברת זוגן השיח ואשליל שעיר – בסלעי גיר קשים וסדוקים בקרבת מצוק ההעתקים.
הזוגן אופייני לטרשים ואילו האשליל לאזורים הרכים יותר .מלווים בולטים כוללים
כוכב ננסי ,מקור-החסידה השעיר ,מלעניאל מצוי וטוריים זיפניים.



במצוק ההעתקים עצמו יש שילוב של שלוש חברות עיקריות בהתאם למסלע:
א .חברת ערטל מדברי – מרום  100-מ' עד רום  300-מ' .הערטל מאפיין סלע קשה
וסדוק ומלווה בזוגן השיח .נלווים אליו גם כמה צמחים תרמופיליים כגון אפיונת
ים-המלח ,זיף-נוצה ריסני ואבוטילון השיח.
ב .חברת יפרוק זיפני – בדרדרות הסלע למרגלות המצוקים .מלווים תרמופיליים וכן
זוגן השיח ,מלחנית הערבות ,כוכב ריחני ,פגוניה רכה ועוד.
ג .חברת מלחית קשקשית (להלן).

על סלעי קירטון וחוואר:


חברת אוכם מדברי – החברה הגובלת בצומח הערבתי בצפון מדבר יהודה ,באזורים
עם פחות מ 100 -מ"מ גשם בשנה .מופיעה ממפלס פני הים ועד לרום של  150-מ'.
מלוויו העיקריים של האוכם המדברי הינם כנפן קוצני ,בסיה ערבית ,אשליל שעיר וכן
מלחנית הערבות ,זוגן השיח ,ערטל מדברי ,מלחית חומה ,מלוח קטן-עלים,
אהרונסוניית פקטורי ועוד .חברת האוכם המדברי היא חברה מדברית טיפוסית.
בשנים גשומות ניתן לפגוש מגוון חד-שנתיים.



חברת בסיה ערבית – בסלעי קירטון עם קרומי גבס וסלעי תצורת חתרורים (בדרום
מדבר יהודה) .מלווים – אשליל שעיר ,זוגן השיח ,מקור-החסידה הקירח ועוד.



חברת מלחית קשקשית – חברה זו מופיעה על סלעי קירטון וחוואר בחלק היבש
ביותר של המדבר .בחוואר הלשון הופכת חברה זו לחברת צומח ערוצים .מלווים
בולטים – זוגן השיח ,בסיה ערבית ,אלניה אזמלנית ,כנפן קוצני ואשליל שעיר.

זהרי ( )1982מציין בערוצים היורדים לים המלח חברת מלוח קיפח .המלווים הם בעיקר חד-
שנתיים כמו אהרונסוניית פקטורי ,טוריים מדבריים ,חומעה ורודה ושלח הערבות .מרקוס
( ) 1983מציין הופעת שיחי אוג קוצני בצפון במת השוליים הסמוכה למצוק ההעתקים באזור
נחל קדרון.
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תצורות צומח עיקריות – סקר 2014
כל תצורות הצומח המפורטות להלן הינן מוכללות .חישוב אחוזי הכיסוי הם מתוך כלל שטח
הפוליגונים שנסקרו (שטח האגן רחב יותר ,אך שאר השטח הוא רובו ככולו בנוי).
טבלה  :3טיפוסי הצומח בקדרון העירוני (עד גדר ההפרדה)

מס'

טיפוס צומח

שטח
בדונם

 %מכלל הסקר מספר יחידות
במזרח

מיפוי

ירושלים
1

בתת ספר ים-תיכונית

1789

23.8

42

2

זיתים מסורתי (בעל)

1556

21.3

54

3

שטח בנוי

1327.3

18.3

21

3

שטח מופר

987.9

13.7

53

5

יער נטע אדם

816.7

11.3

22

3

גינון עירוני

401

5.3

11

7

שרידי יער אלה אטלנטית

199.5

2.8

4

8

שרידי יער שקד ועוזרר

103.7

1.3

4

9

גידולי שדה (בעל)

17.49

0.2

2

10

ערוץ הקדרון

15.3

0.2

1

סה"כ

100 7213.89

213

טבלה  :4טיפוסי הצומח בקדרון הכפרי (מגדר ההפרדה ומזרחה)

מס'

טיפוס צומח

1

בתה ערבתית

שטח
בדונם

 %מכלל הסקר מספר
בקדרון הכפרי

מיפוי

33.2 12156.5

32

2

בתת ספר ים-תיכונית

9314.7

27.7

47

3

גידולי שדה (בעל)

6265.5

18.7

96

3

זיתים מסורתי (בעל)

3227

9.3

134

5

שטח בנוי

1563

3.3

71

3

שטח מופר

774

2.3

48

7

ערוץ הקדרון

201.5

0.3

1

8

יער נטע אדם

60.4

0.2

5

סה"כ

33532

100

333

34

יחידות

35

36

פרוט יחידות טיפוסי הצומח
שטח בנוי ( 2890דונם)7% ,
הגדרה זו כוללת את אגן העיר העתיקה ,אך גם כתמים שונים של בנייה כפרית במורד אגן
הקדרון .בסה"כ זוהו  92יחידות שסווגו כ"שטח בנוי" .אזורים אלו לא נסקרו בסקר הנוכחי,
אך ראויה לציון תופעת צמחיית הכתלים במבנים עתיקים ,המשלבת שיחים כגון צלף קוצני,
ועשבוניים (בני-קיימא כגון מציץ סורי ושיכרון זהוב או חד-שנתיים).
חשוב להדגיש כי לגבי יחידה זו קיימת הטייה מובהקת כלפי מטה ,הנובעת משני מקורות:
א .שטחי בינוי ניכרים הוצאו מלכתחילה ממסגרת הסקר (בפרט בקדרון המזרח-
ירושלמי).
ב .בינוי ופיתוח מהשנים האחרונות ,שלא זכו לביטוי בתצ"א ולא תועדו בסיורים
(שהשתדלו להימנע ממעבר בשטח בנוי) ,הוערכו עפ"י נתוני התצ"א כשטחים
פתוחים.
חשיבות  :נמוכה .רוב השטחים הבנויים בסקר מאופיינים בבינוי כפרי מודרני ,לו אין תרומה
לשמירת טבע .הבינוי המסורתי בעיר העתיקה הוא מעניין יותר ,אך גם בו לא מוכרים מיני
צמחים נדירים .המין הייחודי המובהק בבית גידול זה ,לוע-ארי סיצילי ,הינו מין גר ותיק בארץ
ולא מקומי ,ולכן אין לו חשיבות לשמירת טבע.
נדירות :הבינוי המודרני אינו נדיר (הולך ומתפשט) .מנגד ,מערכות צומח מסורתיות במרקם
בנוי ,מיוצגות רק בשטח המצומצם של העיר העתיקה ,וחשופות לאיומי פיתוח.
שטח מופר ( 1762דונם)4.3% ,
הגדרה זו באה לידי ביטוי לרוב בשפכי עפר מאסיביים ובערימות פסולת בניין .בסה"כ זוהו
 101יחידות מסוג זה .הצמחייה השולטת בשטחים אלו משלבת לרוב צמחייה פולשת כגון
טבק השיח ומינים מקומיים שכיחים ,כגון טיון דביק וקורטם דק .בשטחים שנחרשו בעבר ניתן
לפגוש גם שברק דביק ושומר פשוט.
חשיבות  :נמוכה .אמנם בשל רזולוצית הסקירה ,ייתכנו מקרים בהם סימון השטח המופר כולל
כתמים שרידיים של הצמחייה הטבעית .עם זאת ,השטחים המופרים מאופיינים בשינוי קיצוני
של בית הגידול עד כדי הריסתו המוחלטת .יתרה מזאת ,שטחים אלו מהווים פעמים רבות
מוקד פלישה למינים זרים ,החודרים משטחים אלו לשטחים שעברו הפרעה לאחרונה ,ואף
לשטחים לא פגועים.
נדירות :תצורה זו שכיחה למדי ואף מתפשטת.
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תמונה – שטחים מופרים למרגלות שכונת נוף ציון
ערוץ הקדרון ( 217דונם)0.5% ,
ערוץ נחל קדרון ,מהווה וריאציה ייחודית לשטחים המופרים ,המהווה למעשה יחידת צומח
אחת רציפה ,הנקטעת רק ע"י גדר ההפרדה .ההפרה כאן מתבטאת לא בשינוי פני השטח,
אלא בהזרמת ביוב גולמי מזה עשרות שנים .הצמח הבולט ביותר לאורך הנחל הינו טבק
השיח ,אליו נלווים מינים פולשים נוספים (במיוחד קיקיון מצוי ,אך גם מינים כגון וושינגטוניה
ב.מ ,.זיף-נוצה חבוי ,חמציץ נטוי ואמברוסיה מכונסת) ,וכן צמחים רודרליים "מקומיים" כגון
כף-אווז האשפות וחלמית גדולה.
חשיבות :נמוכה .לאורך ערוץ הנחל הזורם לא שרדו כמעט מינים מקומיים אופייניים.
אם וכאשר תמוגר הצמחייה הפולשת בנחל ,כולו או חלקו ,ניתן יהיה לשחזר מערכת
אקולוגית טבעית של נחלי אכזב בספר המדבר ,עם מינים כגון שיח-אברהם מצוי .תנאי יסודי
לשחזור כזה הינו הפסקת הזרמת הביוב בערוץ הנחל.
נדירות :יחידה זו בלעדית במרחב הסקר לערוץ הקדרון ,אך נמשכת ברציפות לאורך עשרות
ק"מ ,ככל הנראה ללא הבדלים מהותיים בהרכב המינים.
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תמונה – שטח מופר (צמחייה פולשת) לאורך ערוץ הקדרון ממזרח לסוואחרה אל-ע'רביה
גינון עירוני ( 401דונם)1% ,
גינון עירוני נמצא בעיקר סביב חומות העיר ירושלים ובחלקו העליון של גיא בן-הינום עד
בריכת הסולטן .הוגדרו  11יחידות צומח מסוג זה .בשטחים אלו שולבו מדשאות ואזורי
שיחייה תרבותית ,וערכם לצמחייה המקומית נמוך.
חשיבות :נמוכה .רצוי לשלב ככל הניתן מינים מקומיים בגינון העירוני.
נדירות :בקנה המידה של הסקר ,תצורה זו אינה שכיחה.
יער נטע אדם ( 877דונם)2.1% ,
במספר פוליגונים ,ובפרט ביער השלום ,נמצאים אזורים מיוערים (בסה"כ הוגדרו  27יחידות
יער) .הייעור באגן הקדרון הוא לרוב כתמי ומשלב מגוון עצים – אורנים ,ברושים ,חרובים
ועוד .בקרחות יער בין העצים נמצאים כתמי צומח עשבוני בן-קיימא.
חשיבות :בינונית .היערות הנטועים נשתלו לרוב בצפיפות גבוהה מאד המקשה על הישרדות
צמחייה טבעית משמעותית .באזורי קרחות יער ניתן לזהות מרכיבים רבים של הצמחייה
המקורית.
נדירות :בינונית .בדומה לגינון העירוני ,תצורה זו מאפיינת בעיקר את שולי אזור הסקר.
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כרמי זיתים מסורתיים (בעל) ( 4783דונם)11.7% ,
מטעי הזיתים הם הגידול החקלאי השכיח ביותר במרחב הסקר .הוגדרו  188יחידות מיפוי
מסוג זה (ייתכן שחלק קטן מהן מתייחסות למטעי שקדים) .המטעים משלבים הן כרמים
מסורתיים בקרקעות עמוקות (שהשמור שבהם הוא מטע "כרם המופתי" בשייח ג'ראח) והן
מטעים מודרניים באזורי ספר המדבר ,בפרט לאורך ערוץ הקדרון ביחידת "הקדרון החקלאי".
למעט כרם המופתי ועמק צורים ,לא עלה בידינו במהלך הסקר לבצע מיפוי מקיף של
הצמחייה העשבונית בכרמי הזיתים.
ראוי להפריד בין כרמי זיתים בקרקעות עמוקות ובין כרמי זיתים בקרקעות טרשיות (לרוב
קירטוניות) .בשני הסוגים גם יחד קיים פוטנציאל לאיתור צמחים נדירים של ספר המדבר
הגבוה ,שחלקם תועדו באגן הקדרון לפני עשרות שנים .ברם ,הקרקעות העמוקות נדירות
בהרבה ואינן חודרות הרבה מעבר לקו פרשת המים הארצי.
לעיתים שולבו בכרמי הזיתים גם גידולים נוספים – עצי שקד ותאנה ,או גידול חיטה ושעורה
בין עצי המטע .בדרך כלל תופעה זו לא זוהתה במיפוי הצומח המבוסס על תצלומי אוויר.
חשיבות :בינונית-גבוהה .כרמי הזיתים ,במיוחד אם אינם מטופלים אינטנסיבית ,יכולים
לשמש כמקום מקלט לצומח המקומי .במיוחד חשובים הכרמים בקרקעות עמוקות באזור קו
פרשת המים ,וכן גדרות אבנים ושולי כרמים.
נדירות :נמוכה .כרמי זיתים הם שכיחים באזור הסקר ,בפרט בחלק הספר-מדברי .עם זאת,
כרמי זיתים בקרקעות עמוקות הם נדירים ביותר ושרדו בשתי נקודות – עמק צורים וכרם
המופתי.

תמונה – פריחת אכיליאה קטנת-פרחים בכרם המופתי
40

גידולי שדה (בעל) ( 6283דונם)15.4% ,
זהו טיפוס חקלאי נדיר במעלה אגן הקדרון ( 2יחידות בלבד) ,ושכיח בשטחי הקדרון הכפרי
( 93יחידות צומח נוספות) .בשטחים שנסקרו ,מגודלים לרוב דגניים (חיטה ושעורה).
חשיבות  :גבוהה .באזורי חקלאות מסורתית עם חריש רדוד ,קיימים מגוון צמחים ייחודיים כגון
סתוונית טוביה וכחלית ההרים.
נדירות  :נמוכה ,ובמיוחד באזור קידר .עם זאת ,יש עניין מיוחד בבדיקת שטחים מסוג זה
בחלקו הגבוה של אזור הסקר בתחום ירושלים.

תמונה – פריחת כחלית ההרים באזור גידולי בעל מדרום לקידר
יער ספר של אלה אטלנטית ( 199.5דונם)0.5% ,
אלות אטלנטיות זוהו במסגרת הסקר במקטע מצומצם ממזרח לעיר העתיקה ,באזור עמק
צורים ומצפון לגת שמנים ,וכן בכרם המופתי .עצים אלו נמצאים כיום רובם ככולם במטעי
זיתים ,ולכן לא הוגדרו כמין שולט.
באזור זה וכן ביחידה הבאה להלן ניתן לפגוש נוכחות יפה של חרחבינה מגובבת.
בעוד שריכוזי האלות לא הוגדרו כמין שולט ,בגלל חשיבותן הרבה ,הוגדרו שטחי תפוצתן
כטיפוס בפני עצמו במפה (סה"כ  3יחידות צומח).
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חשיבות :מרבית .נוף היער הטבעי מייצג תנאי קליימקס של התפתחות לאורך עשרות שנים.
נדירות :זהו בית גידול על סף הכחדה בארץ ישראל המערבית ,וריכוזי האלות בירושלים הינם
הייצוג היחיד לבית הגידול בגבולות מדינת ישראל.

תמונה – כרמי זיתים ובתוכם עצי אלה אטלנטית ,צפונית לגת שמנים
יער ספר של שקד מצוי ועוזרר קוצני ( 103.7דונם)0.25% ,
בדומה ליער הספר של האלה האטלנטית ,לתצורה זו אין ביטוי מובהק במינים השליטים ,אך
השטחים בהם יש עקבות לתצורת צומח זו סומנו במפה (סה"כ  3יחידות צומח).
חשיבות :גבוהה מאד .בדומה ליער האלות ,תצורה זו מייצגת תנאי קליימקס.
נדירות  :בית גידול על סף הכחדה בגבולות הסקר .בגבולות העיר ירושלים זוהה בית גידול זה
גם באזור ליפתא ,המיועד לפיתוח מאסיבי.
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תמונה – מחצבה נטושה מדרום לעמק צורים ,ובשוליה עקבות ליער הספר (עם נוכחות
משמעותית של מרווה ריחנית).
בתות ספר ים-תיכוניות ( 11,104דונם)27.2% ,
טיפוס מוכלל זה כולל כמה תצורות צומח שונות ,שרק חלקן מופו בשיטתיות במרחבים
שאפשרו סקירה רציפה.
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תמונה – אלקנה סמורה ,מין חשוב בבתות הספר באגן הקדרון
בשטחים בהם התאפשרה סקירה רציפה ,זוהו לרוב שטחי צומח עשבוני בן-קיימא בצפיפות
בינונית-גבוהה .ניכר כי שטח זה נתון ללחץ רעייה כבד .המין השולט לרוב הינו קיצנית
צפופת-עלים ,אליה נלווים עשבוניים ובני-שיח נוספים כגון נואית קוצנית ,קיפודן בלאנש
וסיסנית הבולבוסין .באזורים עם משטחי סלע ניכרים ,בולטים כתלה חריפה ,מציץ סורי,
גלונית מצויה וחצב מצוי.
במספר מקומות זוהו כתמי שליטה של מרווה ריחנית ,אך לא בהיקף משמעותי שיאפשר
הגדרת המרחב כאזור שיחייה.
ראוי לציין כי היקפם של המינים המעוצים באזור זה מצומצם ,ומינים כגון סירה קוצנית ,קידה
שעירה או מרווה ריחנית כמעט ואינם קיימים באגן הקדרון .ניתן לשער כי באזור זה מתקיים
שילוב של רעיית יתר חריפה יחד עם ביעור יזום של מינים מעוצים לאורך השנים (למשל
עבור תעשיית הסיד ,או כדי לחדש צימוח של נצרים) שהוביל להיעלמות המינים המעוצים.
חשיבות :גבוהה .זהו בית הגידול הטבעי הדומיננטי באגן הקדרון המזרח-ירושלמי ,אלא
שהוא נמצא בתהליכי הכחדה מואצים לאור הפיתוח.
נדירות :בית הגידול נעשה נדיר כיום.
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תמונה – בתת-ספר ים-תיכונית ממזרח ליער השלום ,בשליטת קיצנית צפופת-עלים ובליווי
מינים נוספים.
בתה ערבתית ( 12166דונם)29.8% ,
בסקר הנוכחי ,בשל מגבלות הסקירה ,הוכלל המרחב שממזרח לאזור הספר הים-תיכוני
תחת ההגדרה "בתה ערבתית" .טיפוס צומח זה כמעט ואינו מיוצג בתחום הקדרון המזרח-
ירושלמי .באזור קירטוני בשולי פוליגון ואדי דיאב זוהה אשליל שעיר .עפ"י ניתוח תצלומי
אוויר ותצפיות ממורדות אום ליסון לכיוון מורד ואדי לוזה ,נראה כי תצורת צומח זו שכיחה
במדרונות תלולים מאד בגדה הצפונית של הקדרון (מפנה דרומי החשוף לשמש) .כפי הנראה
ניתן לראות גם בקיפודן בלאנש נציג לבתה הערבתית ,החודר עמוק לתוך מזרח ירושלים.
חשיבות  :גבוהה .תצורת צומח זו מייצגת במידה רבה את הקליימקס האפשרי כיום ברוב
שטחי הסקר.
נדירות  :בגבולות ירושלים ,בית הגידול מיוצג במופע נקודתי .במורד הקדרון ,תצורה זו אינה
נדירה.
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סיכום הממצאים
מרחב הסקר מאופיין בקיטוע חריף של בתי הגידול הטבעיים ,ובפיצולם לשטחים קטנים
ומקוטעים .התופעה חריפה במיוחד באזור שבגבולות גדר ההפרדה ,כאשר מעבר לה,
המדרונות ,ובפרט התלולים שבהם ,נותרו יחסית ללא פיתוח לעומת קיטוע ניכר באזורים עם
טופוגרפיה מתונה .עם זאת ,גם המדרונות סובלים מרעיית יתר חריפה ,ויש סבירות לקיום
תופעות סחיפת קרקע במרחב.
על אף הקיטוע החמור ,עדיין נותרו באזור מגוון טיפוסי צומח ,חלקם נדירים ברמה האזורית
ואף ברמה הארצית.
המינים השליטים בשטח הסקר הינם בעיקר בני-שיח ועשבוניים רב-שנתיים .במרחב הסקר
במזרח ירושלים בולטת במיוחד קיצנית צפופת-עלים שהינה צמח עשבוני רב-שנתי ,ובאזורים
טרשיים זוהו ריכוזים גדולים ומרשימים של חצב מצוי כמין שולט .סביר להניח כי שכיחותם
הגבוהה של מינים אלו מבטאת רעיית יתר ממושכת ,שדחקה מינים מעוצים האופייניים לספר
המדבר.
תצורות הצומח החשובות ביותר לשימור באגן הקדרון הינן:
מרחב הקדרון העירוני והכפרי


יער ספר של אלה אטלנטית.



יער ספר של שקד מצוי ועוזרר קוצני.



כרמי זיתים מסורתיים על קרקע כבדה (להערכתנו רק אתר "כרם המופתי" ,שלא
הוגדר כתצורת צומח בפני עצמה ,עונה להגדרה זו במלואה .בעמק צורים בוצעו
עבודות עפר נרחבות והרכב צמחייתו עשיר פחות).

מרחב הקדרון המדברי (באזור זה לא הוגדרו תצורות הצומח)


אזור החתרורים בבקעת הורקניה – אזור זה מהווה המרחב היחיד בעולם בו תועדה
צתרה מדברית.



מצוק ההעתקים :האתר היחיד בישראל (ובמזרח התיכון) בו תועד המין שחורן חלק,
וכן מספר מינים תרמופיליים נוספים.
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טבלה  :5פירוט טיפוסי צומח מיוחדים ונדירים ביחידות הנוף באגן הקדרון
שטח
שם טיפוס הצומח

אחוזים

בדונמים המזרח-ירושלמי

שרידי יער אלה אטלנטית

199.5

2.8

שרידי יער שקד ועוזרר

103.7

1.3

גידולי שדה (בעל)

17.49

0.2

53.9

0.73

זיתים מסורתי (בעל) בקרקע כבדה

במרחב

5

אזור החתרורים בבקעת הורקניה

38

מצוק ההעתקים

כ310 -

הערות

על פי מפה גיאולוגית
הערכה מתצ"א לרצועת
המצוק

בשני

צידי

הקדרון.

הערות:
 .1הפער בין שטח הסקר ובין שטח האגן מייצג בעיקר שטחים בנויים ומופרים (כולל
גושים קטנים של שטחים חקלאיים בקדרון הכפרי ,הכלואים באזורי בנייה).
 .2איכות ופירוט המיפוי יורדת ככל שמתקדמים במורד הקדרון .במרחב העירוני,
רמת הפירוט גבוהה יחסית .במרחב הכפרי עיקר המיפוי בוצע על פי תצלומי
אוויר ,שעיקר המידע אותו ניתן להפיק מהם הינו היקף השטחים המפותחים
(בנוי ,מופר ,מטעים ובמידת מה גם גידולי שדה) .היכולת לקבוע גבול ברור
בתצלומי אוויר בין בתות ספר ים-תיכוניות לבתות ספר ערבתיות – מוגבלת
ביותר .במרחב המדברי "פרופר" ,הוחלפה שיטת המיפוי הרציף לחלוטין בשיטת
חתכי צומח באתרים נבחרים.

5

בסיווג זה נכלל רק אתר "כרם המופתי" .בעמק צורים ובאזור גת שמנים ,קיים בית גידול דומה ,אך בשל
הימצאות עצי אלה אטלנטית ,הוכללו שטחים אלו ביער האלות האטלנטיות.
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טבלה  :6היקף השטחים שנסקרו באגן הקדרון
אחוזי

מיפוי

צומח משטח
אזור
צומח

דונם
בשטח

קמ"ר

אגן

הערות

ירושלים

כולל גדר

7212

7.21

39.13

שטח אגן בירושלים כולל
גדר
צומח

18330
בשטח

18.43

כפרי

פלסטיני

33523.9

שטח אגן בכפרי פלסטיני

45.92 45922.83

דונם

שטח קדרון מדברי

57.14 57149.34

לא כולל גורפן עליון וקדר

סה"כ שטח הסקר

97885

97.88

סה"כ שטח האגן

121500

121.5

33.52

73.00
כולל גורפן עליון 11788
דונם ואזור קדר 3770
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80.5
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 3.2מיני צמחים "אדומים" בקדרון

6

מהו מין "אדום"
מיני הצמחים ה"אדומים" הינם צמחים אשר הוגדרו ע"פ מספר קריטריונים כמיני הצומח בעלי
סכנת ההכחדה החמורה ביותר .רשימת מיני הצמחים ה"אדומים" הנכללים "בספר האדום"
של ישראל כוללת  313מינים שהם כ 17.5%-מכלל מיני צמחי הבר הגדלים בה (מתוכם 33
כבר נכחדו) .הקריטריונים אשר שימשו להגדרת מין צמח כמין "אדום" התבססו על נדירותו
של הצמח ,ההסתברות לאובדן בית גידולו ,האנדמיות (הייחודיות לישראל) ,האטרקטיביות
לקטיפה ולשימוש אנושי והמידה שיש למין אוכלוסיות קצה של תפוצה עולמית
(פריפריאליות) .קריטריונים אלה מבוטאים באופן מספרי ומשמשים גם ליצירת דירוג של
מידת הסיכון לכל מין (פולק ג.)2010 .
המינים ה"אדומים" בגלילות הסקר
שטח הסקר עובר דרך שלוש גלילות שונות :מוצא הנחל בהרי יהודה ,עובר דרך מדבר
יהודה ונשפך לים המלח  .לכל גלילה מאפיינים גאוגרפיים ואקלימיים שונים ולכן גם טיפוסי
צומח שונים ,בהם הרבה מינים משותפים העוברים בין הגלילות ,אך לכל גלילה גם מינים
ייחודיים לה .כך גם לגביי המינים ה"אדומים" ,אשר יש מהם שנמצאו בשתי גלילות צמודות:
או בהרי יהודה ובמדבר יהודה ,או במדבר יהודה ובים המלח ויש שנמצאו רק בגלילה אחת
מבין השלוש .חשוב לציין שאף אחד מהמינים ה"אדומים" לא נמצא בשלושת הגלילות ,דבר
המדגיש את השוני האקולוגי הרב המצוי בתוך תחומי הסקר.
טבלה  - 7מספר מינים "אדומים" בכל גלילה והימצאותם בתחום הסקר
שם הגלילה

מינים אחוז המינים ה"אדומים"

מספר

מספר

מספר

מינים

מינים

אדומים

כללי

"אדומים" בתחום הסקר ע"פ ביחס

שנמצאו שנמצאו בתחום הסקר

המידע
האדום"*

למספר

ב"ספר ה"אדומים"
7

המינים
הכולל

בגלילה

הרי יהודה

1038

33

11

13.7%

מדבר יהודה

1070

37

10

21.3%

ים-המלח

508

33

3

13.7%

המינים ה"אדומים" שנמצאו בתחום הסקר ע"פ "הספר האדום"
6

כתיבה :בר שמש ועמית מנדלסון ,היחידה לסקרי טבע עירוני ,החברה להגנת הטבע.
7
"הספר האדום" כולל ממצאים שנאספו מתחילת המאה הקודם ועד תאריך הוצאתו (כרך א'  2007וכרך ב'
 .) 2011עקב חוסר דיוק בנ.צ .של הממצאים הישנים כל מין שנמצא במרחק סביר (עד ק"מ) מתחום הסקר נכלל
כנמצא בתחום הסקר.
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בתחום הסקר נמצאו לאורך השנים (ע"פ "הספר האדום" -ראה הערה לעיל) כ 19 -מינים
"אדומים" ועוד כ 3 -מינים נדירים ביותר שלא נכללו ב"ספר האדום" אך נמצאים על סף כניסה
אליו .שלושת מינים אלו ראויים לאזכור ותשומת-לב מיוחדת כמו המינים ה"אדומים" עקב
נדירותם הרבה והימצאותם רק בגלילות הסקר.
טבלה  - 8רשימת מיני הצומח ה"אדומים" שנמצאו בתחום הסקר (ע"פ "הספר האדום")

כמנונית קופטית

הגלילות בתחום הסקר
המין נמצא
הרי יהודה

שם המין

ליסאה סורית

הרי יהודה

פומה פרסית

הרי יהודה

זהבית שעירה

הרי יהודה

אספקלרית הכלאים

הרי יהודה

אספסת איטלקית

הרי יהודה

בן-חיטה מעובה

הרי יהודה

דו-פרית מכורבלת

הרי יהודה ומדבר יהודה

מניפנית גרוזית

הרי יהודה ומדבר יהודה

אנדרוסק חד-שנתי

הרי יהודה ומדבר יהודה

קרן-יעל סורית
נוניאה נאה**

הרי יהודה ומדבר יהודה
הרי יהודה ומדבר יהודה

שום דרומי
צתרה מדברית
אבוטילון הודי

מדבר יהודה
מדבר יהודה
מדבר יהודה וים המלח

ציצן פרסי
דבקת יריחו
אוכם ארץ-ישראלי

מדבר יהודה וים המלח
מדבר יהודה וים המלח
מדבר יהודה וים המלח
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בהן האם נמצא בתחום הסקר
בשנים האחרונות
ככל הנראה נכחד מתחום
הסקר
ככל הנראה נכחד מתחום
הסקר
ככל הנראה נכחד מתחום
הסקר
ככל הנראה נכחד מתחום
הסקר
ככל הנראה נכחד מתחום
הסקר
ככל הנראה נכחד מתחום
הסקר
לא נצפה בשנים האחרונות
בתחום הסקר
ככל הנראה נכחד מהרי
יהודה ,נצפה במדבר יהודה
אך לא בתחום הסקר
נצפה בשתי הגלילות ,אך
רק במדבר יהודה התצפיות
הינן קרוב לתחום הסקר
נצפה בהרי יהודה ,אך הפך
נדיר ביותר בעשרים השנים
האחרונות
נצפה בשתי הגלילות
המין אינו כלול בספר
האדום ולכן אין מידע
מסודר ,אך נמצא בסקר
הנוכחי בהרי יהודה
נמצא
נמצא
לא נצפה בשנים האחרונות
וגם הימצאותו בתחום
הסקר בעבר מוטלת בספק
נמצא
נמצא
נמצא

שם המין
מרור שנהבי**
פגוניה צרת-עלים**
ציצן קצר
שחורן חלק

הגלילות בתחום הסקר בהן האם נמצא בתחום הסקר
בשנים האחרונות
המין נמצא
המין אינו כלול בספר
מדבר יהודה וים המלח
האדום ולכן אין מידע
8
מסודר
המין אינו כלול בספר
מדבר יהודה וים המלח
האדום ולכן אין מידע
מסודר
נמצא
ים המלח
נמצא באתר יחיד בארץ
ים המלח
כק"מ צפונית משפך הקדרון
במצוק
לים-המלח
ההעתקים

** מין אשר אינו כלול ב"ספר האדום"
סיכום הטבלה
ניתן לראות כי בגלילת הרי יהודה רק  3מתוך  12המינים שבטבלה נמצאו לאחרונה באזור
הסקר .המצב בגלילת מדבר יהודה קצת יותר טוב עם  7מתוך  13מהמינים שנמצאו
לאחרונה באזור הסקר ועוד שניים (מרור שנהבי ופגוניה צרת-עלים) שאין לגביהם מידע
מסודר אך ככל הנראה מצויים באזור .בגלילת ים-המלח המצב טוב עוד יותר עם  5מתוך 8
מינים שנמצאו לאחרונה באזור הסקר ועוד שניים (מרור שנהבי ופגוניה צרת-עלים) שאין
לגביהם מידע מסודר אך ככל הנראה מצויים באזור ,כך שרק מין אחד (אבוטילון הודי) אינו
ידוע מאזור הסקר .סה"כ מתוך  22מינים בטבלה  2נמצאו לאחרונה באזור הסקר ועוד שניים
(מרור שנהבי ופגוניה צרת-עלים) שאין לגביהם מידע מסודר אך ככל הנראה מצויים באזור
(ראו גרף).
ראוי לציון כי ישנם  5מינים "אדומים" בטבלה (ציצן קצר ,ציצן פרסי ,שחורן חלק ,דבקת יריחו
ואוכם ארץ-ישראלי) שידועים מסביבת חרבת מדין (מזין) .החורבה נמצאת במרחק אווירי של
פחות מק"מ מתחום הסקר ונמצאת בתחום המעבר בין גלילת מדבר יהודה וגלילת ים המלח,
תחום מצוק ההעתקים .בית גידול זה (מצוק ההעתקים) הינו קשה במיוחד לסקירה עקב
הטופוגרפיה הקיצונית שבו .השילוב בין הקרבה הרבה לקדרון לבין הקושי הרב לביצוע סקר
רציף במצוק הביא אותנו להעריך שסביר שמינים אלו נמצאים גם בתחום הסקר ולהחלטה
לכלול אותם ברשימת המינים ה"אדומים" שנמצאו בתחום הסקר.

8

ידוע ממצוקי נחל תקוע וממצוקי הקרנטל ביריחו (עמית מנדלסון ,מידע אישי)
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14
12
10
מס' מינים "אדומים" שנמצאו בתחום
הסקר

8

מס' מינים "אדומים" שנמצאו בתחום
הסקר בשנים האחרונות

6
4
2
0
ים-המלח

מדבר יהודה

הרי יהודה

בגרף :מספר מינים "אדומים" שנמצאו בתחום הסקר בעבר ובהווה לעומת מספר מינים
"אדומים" שנמצאו בתחום הסקר בשנים האחרונות לפי גלילות
ממצאי המינים ה"אדומים" בסקר הנוכחי
במהלך הסקר אותרו ונרשמו שני מינים "אדומים" (שום דרומי וצתרה מדברית) בחמישה
מקומות שונים.
שום דרומי הוא גיאופיט (צמח בעל בצל) מדברי נדיר ,שמספר אתריו לא ברור בגלל שונות
בין-שנתית גבוהה בהופעה של פרטים פורחים .האוכלוסיות גדולות בדרך כלל ומונות מאות
עד אלפי פרטים .אנדמי לישראל ולכך יש משקל מכריע בהגדרתו כצמח בסכנת הכחדה.
צתרה מדברית היא שיח מדברי נדיר הגדל במספר זעום של אתרים בגלילה אחת בלבד –
מדבר יהודה .כל האתרים המתועדים נמצאים באגן הקדרון או בקרבתו המיידית .כמו
קרובתה ,צתרה ורודה (שיח נפוץ הגדל בחבל הים-תיכוני) ,גם היא משמשת כצמח תבלין.
אימוני הצבא באזור ורעיית יתר מסכנים את קיומם של הפרטים .הפרטים חשופים לסכנת
הכחדה אקראית לאור מספר האתרים הקטן ומספר הפרטים המצומצם הגדל בכל אתר.
המין אנדמי לישראל ולכן הסכנה המקומית היא גם הסכנה העולמית.
בנוסף לשני מינים אלו אותרו במהלך הסקר עוד שבעה מיני צמחים מיוחדים הראויים לציון
בפרק זה משתי סיבות שונות :ארבעה מהם נדירים מאוד ונמצאים על סף כניסה ל"ספר
האדום" ושלושה נוספים נדירים בקנה מידה מקומי .מתוך שבעת מינים אלו ראויים לציון
המינים כחלית ההרים ושום יריחו ,שניהם בעלי פריחה כחולה מרהיבה ביופייה .בנוסף ראוי
לציון המין שיזף השיח  -שיח הנפוץ בבתי גידול מתאימים בכל צפון הארץ ואף בשומרון
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ובבקעת הירדן ,אך אינו ידוע כלל ממדבר יהודה .כך שגילויו בתחום הסקר מהווה גבול
תפוצה דרומי חדש עבורו בארץ.
טבלה  - 9רשימת המינים ה"אדומים" והנדירים שנמצאו בסקר הנוכחי
מספר אתרים בהם נרשם המין

שם המין

נדירות המין

אפיונת ים-המלח

ארצית

1

כחלית ההרים

אזורית

1

כמנון ענף

ארצית

1

נוניאה נאה

ארצית

1

צלע-שור ערבתית

אזורית

1

צתרה מדברית

ארצית (מין "אדום")

2

שום דרומי

ארצית (מין "אדום")

3

שום יריחו

ארצית

3

שיזף השיח

אזורית

1

בסקר

תמונות מינים נבחרים
שום יריחו – אזור קידר
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כחלית ההרים – אזור קידר

נוניאה נאה – כרם המופתי
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סיכום ומסקנות
תחום הסקר עובר בין שלוש גלילות :הרי יהודה ,מדבר יהודה וים המלח .בכל אחת
מהגלילות נמצאו עשרות מינים "אדומים" (ראה/י טבלה  )3שמתוכם כ 19-מינים נמצאו גם
בתחום הסקר או בצמוד לו (המין שחורן חלק נמצא באתר אחד בלבד בכל הארץ הנמצא
בצמוד לתחום הסקר ,ואוכלוסייתו הקרובה ביותר לארץ נמצאת בסודאן – המין "האדום"
המקוטע ביותר בישראל מתחום תפוצתו העיקרי) .מתוך  19מינים אלו רק  10נמצאו באזור
הסקר בשנים האחרונות (ראו טבלה  .)7מתוך  10המינים שנמצאו בשנים האחרונות רק 2
נמצאו בסקר הנוכחי .בנוסף לשני המינים ה"אדומים" שנמצאו בסקר (שום דרומי וצתרה
מדברית) נמצאו עוד  3מינים נדירים בקנה מידה ארצי (מינים על סף כניסה ל"ספר האדום")
ועוד  3מינים נדירים בקנה מידה אזורי (ראו טבלה .)8
הגלילה אשר תופסת את מירב שטח הסקר וגם "סובלת" מהכי פחות התערבות ולחץ אנושי
היא גלילת מדבר יהודה .בגלילה זו יש להגן על אוכלוסיות המינים ה"אדומים" בעיקר מפני
רעיית יתר ואימוני הצבא .לשם כך נחוץ לבצע ניטור ארוך טווח של האוכלוסיות הידועות
ולבצע סקרים על מנת לאתר אוכלוסיות חדשות .לעומת זאת אזור הסקר המייצג את גלילת
הרי יהודה נמצא במצב הרבה פחות טוב -רוב השטח כבר בנוי והשטחים הטבעיים שנותרו
צמודים לשטחים בנויים ו"סובלים" מלחץ אנושי רב (גינון ,חקלאות ,רעייה ועוד).
יש לציין כי מרבית המינים הנדירים ו"האדומים" בגלילה זו ,תועדו באזור קו פרשת המים
וספר המדבר הגבוה (שלא זכה להגדרה בפני עצמו ב"ספר האדום") .אזור זה במיוחד נפגע
קשות כתוצאה מפיתוח מואץ במרחב ירושלים – בית לחם .בגלילה זו יש לשקול לבצע
ממשק אקטיבי הכולל השבה של מינים "אדומים" שנמצאו בעבר באזור לשטחים הפתוחים
שנותרו .הגלילה האחרונה -גלילת ים המלח עומדת גם היא בלחץ אנושי מתמיד ובשינויים
דרסטיים במפלס ים המלח .רוב המינים ה"אדומים" הידועים מאזור הסקר בגלילה זו נמצאו
בסביבת חרבת מדין (מזין) .מומלץ לבצע סקר מיוחד על מנת לנסות ולאתר את חמשת
המינים ה"אדומים" הידועים מסביבת החורבה גם באזור שפך הקדרון.
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המלצות
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 .1התמודדות עם מינים פולשים – חלק מהמינים הפולשים (טבק וקיקיון) קנו לעצמם
אחיזה חזקה באגן הקדרון ,ובנסיבות הגיאופוליטיות הקיימות מיגורם כמעט בלתי
אפשרי .אחרים נמצאים בתהליכי התבססות ,ועדיין יש אפשרות לסלקם – בתנאי
שיושקע מאמץ ממוקד ובשיתוף פעולה עם תושבי המקום (אמברוסיה מכונסת ,חמציץ
נטוי).
 .2שיקום שטחים פגועים – בעמק צורים ובגיא בן-הינום בוצע תהליך שיקום נופי ,שכלל
כפי הנראה העברה יזומה של קרקע .להערכתנו תהליך זה זירז את פלישת החמציץ
הנטוי בעמק צורים .ככלל ,לא מומלץ להביא קרקע ממקור זר ,אלא להשתמש ככל הניתן
בקרקע המקומית.
 .3פסולת בניין ועודפי עפר – שטחים תלולים במרחב משמשים פעמים רבות כאתרים
לסילוק שפכי עפר ,ולכך יש השפעות נופיות ואקולוגיות חמורות ביותר .יש לעשות שימוש
שיטתי בקירות תמך בפיתוח חדש ,למניעת היווצרות דרדרות ושפכי עפר ,ולבחון קיום
אפשרות הנדסית לפינוי דרדרות קיימות (בעדיפות לאזורים רגישים אקולוגית).
 .3שימור בתי גידול טבעיים ומסורתיים – חלק ניכר מבתי הגידול הטבעיים כורסמו קשות
ע"י שילוב של בנייה ושפכי עפר .בהכללה ,במרחב "הקדרון המזרח-ירושלמי" ,נותרו 3
תאי שטח גדולים המאפשרים שימור ושיקום מערכות אקולוגיות :רכס קדמת ציון,
מזרחית ליער השלום ו"קניון הקדרון" ממזרח לסוואחרה אל-ע'רביה .שטחים אלו
מאוימים ע"י תכניות פיתוח וביניהן כביש הטבעת המזרחית של ירושלים שאמור לחצות
את "קניון הקדרון" ,וקרקעות פרטיות ברכס קדמת ציון בהן הוצעה בעבר הקמת שכונה
חדשה .יש להימנע מיישום תכניות אלו במתכונתן הנוכחית ,ולעשות כל מאמץ לשמר
שטחים טבעיים איכותיים כגון כיפת הצור ברכס קדמת ציון (כנראה האחרונה מסוגה
במזרח ירושלים) ומצוקי "קניון הקדרון".
יש חשיבות גבוהה גם לשימור אזורי חקלאות מסורתית ,שהשמור שבהם הוא "כרם
המופתי" .אזורים אלו משמשים כמקום מקלט למגוון רחב של מיני צמחייה טבעית.
המלצה זו נתמכת גם ע"י שמידע וחובריו ( )2011הממליצים להגן על שטחי חקלאות
מסורתית בבית הגידול המיוחד של שדות הרריים.
 .5מומלץ לבצע פעולות לאיסוף זרעים והקמת גן מקלט ייעודי לצמחיית מרחב הקדרון ,אולי
כחלק מהגן הלאומי עמק צורים ,או בשיתוף עם הגן הבוטני בהר הצופים ,הגובל במרחב
הסקר.
 .3סקירה מפורטת – מומלץ להרחיב את תשתית הידע ,הן בהיבט העונתי (סקירת צומח
בחודשי הסתיו לזיהוי ריכוזי פריחה של גיאופיטים כגון סתוונית ירושלים וחלמונית גדולה)
והן בהיבט הגיאוגרפי.
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אתרים מומלצים להעמקת הסקירה:
ממערב לגדר ההפרדה:


אזור כרמי הזיתים והחקלאות המסורתית במפגש "ערוץ קדמת ציון" עם ערוץ
הקדרון.



כיפת הצור מדרום לקדמת ציון.



מדרונות מצפון-מערב לקדמת ציון.



"קניון הקדרון" לכל אורכו.



כרמי זיתים ושדות ממערב למחסום שייח' סעד.



סקירה סתווית באתר "כרם המופתי".

ממזרח לגדר ההפרדה:


חלקות חקלאות בעל סביב שכונת שייח' סעד.



מורד ואדי א-לוז ,בין גדר ההפרדה ובין נחל קדרון (בדגש על הגדה המזרחית).



גדה מזרחית של הקדרון ,מזרחית לשכונת שייח' סעד.

 .7שמידע ,פולק ופרגמן-ספיר ( )2011המליצו על ניטור והערכת מצב עדכנית של גודל
אוכלוסיות הצתרה המדברית ,וכן איסוף זרעים לרבייה בגני מקלט.

רשימת ספרות:
שמידע ,א .ופולק ,ג .2007 .הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל ,כרך א' .רשות
הטבע והגנים.
שמידע ,א ,.פולק ,ג .ופרגמן-ספיר ,א .2011 .צמחים בסכנת הכחדה בישראל ,כרך ב' .רשות
הטבע והגנים.
פולק ,ג .2010 .מגזין "פנים" ,גליון  ,51הצילו את המינים האדומים.
צמח השדה http://www.wildflowers.co.il/hebrew
Danin, A. (ed.) 2006+, {continuously updated}, Flora of Israel online. The
Hebrew University of Jerusalem ,Published at
http://flora.huji.ac.il/browse.asp .accessed December 18, 2013. Jerusalem,
Israel
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 3.3סקר פרפרים באגן נחל קדרון
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רקע  -תיאור כללי של המערכות הטבעיות
סקירה זו תינתן על-פי ארבעת האזורים הבאים:
הקדרון העירוני – אזור ירושלים רבתי ,העיר שוכנת בגב ההר שהוא ים-תיכוני אופייני .זה
האזור העשיר ביותר בפרפרים בתחום הסקר ,אולם כיוון שהוא נמצא בצד המזרחי של
פרשת המים יש לו מאפיינים מדבריים-אירנו-טורניים חזקים .כך נוכל לצפות בלבנין המדברי
ובלבנין הצהבהב באזור זה .ירושלים זכתה לכיסוי אנטומולוגי מקיף החל מהמחצית השנייה
של המאה ה 19-וזאת בעיקר ע"י שגרירים זרים ,קצינים בריטים (בין מלחמות העולם),
חוקרים גרמנים ומשנת  1935עד ימינו  -חוקרים ישראלים.
הקדרון המדברי העליון –נמצא בלב החגורה האירנו-טורנית שמאפייניה העיקריים כאן הם
שלהבית קצרת-שיניים ,קדד משולחף ,מיני שלח ועוד .היובלים העליונים של נחל קדרון וערוץ
הנחל שנמצאים באזור זה לא מוזכרים בעבודות קודמות למעט תצפיות בודדות של ביקורי
חוקרים במנזרי נבי מוסא ומרסבא בין מלחמות העולם .לעומת זאת ,ערוץ ואדי קלט בואך
יריחו זכה לביקורים רבים ,אולם אזור זה אינו נכלל בסקר .החוקר היחיד שביקר באזור זה
ואסף בסביבת המנזרים ואף באל-עזריה (ואדי ג'מל) הוא דובי בנימיני ,הממצאים נכללים
בספרו "מדריך הפרפרים בישראל".
הקדרון המדברי – נמצא בגבול הצפוני של האזור האפרוטרופי בישראל .מינים טיפוסיים כמו
לבנין המוריקנדיה והלבנין המצרי לא נצפו כאן ולמעשה מבחינה פרפרית ,המאפינים
העיקריים שלו הם מינים של ספר המדבר.

אזור זה לא מוזכר באף אחת מהעבודות

הקודמות למעט דובי בנימיני שחקר אזור זה אחרי מלחמת ששת הימים ( ,)1937התוצאות
נכללות בספרו "מדריך הפרפרים בישראל".
שפך הקדרון ומצוק ההעתקים  -שפך הקדרון שוכן בשקע הסורי-אפריקאי .מבחינה בוטנית
אנו נמצאים באזור מדברי שלתוכו נכנסו אלמנטים סודניים .הדבר מתבטא גם במיני
הפרפרים המעופים כאן; חלקם מינים קבועים (לבנין הסלוודורה ,לבנין המרואה) וחלקם
מינים נודדים שנימצאים פה עונתית או לתקופות מוגבלות (לבנין משויש ,לבנין כאסיה,דנאית
תפוח-סדום ,נימפית הריסן) .אזור זה מים המלח צפונה לאורך עמק הירדן הווה אבן שואבת
לחוקרים הראשונים של המזרח התיכון .לא ידוע על אף חוקר שעבר לאורך הערבה מאילת

9

סקר וכתיבה :דובי בנימיני ואופיר תומר.
*חברת  3די מיקרורובוטיקס ,שהכינה את הסקר וכתבה את דו"ח זה ,תשמח להשתתף בפרוייקט החייאת
הקדרון ותוכל לתרום מנסיונה במקומות רבים בישראל לצור מחדש סביבה ידידותית לפרפרים וכמובן לכל
תושבי האזור.
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עד ים המלח (למעט אזור עקבה שזכה לביקורים בראשית המאה ה .)20-אזור ים המלח זכה
לביקור ראשון של חוקר פרפרים בפברואר  ,1897לא ברור אם הגיע צפונית לעין-גדי.

חוקרים ראשונים ,עבודות קודמות ומידע קיים
נסקור את החוקרים לפי סדר כרונולוגי:


 1833-1833הנרי בייקר טריסטרם :ביקר בחוף ים המלח אולם ממצאיו אינם כוללים
פרפרים מאזור זה.



פברואר  1897אספן הפרפרים הגרמני המקצועי באכר ( )Bacherמגיע לחוף
המערבי של ים המלח ולוכד לראשונה את לבניני המרואה והסלוודורה.



 1898סווינטון ,שגריר בריטניה בירושלים מפרסם רשימה של  35מיני פרפרים שלכד
בירושלים בין אפריל לספטמבר .1893



 1903גאוקלר חקר את פרפרי גיא בן הינום ונחל קדרון עליון באזור ירושלים.



 1910פאולוס ,שגריר גרמניה בירושלים מפעיל בדווים להביא לו פרפרים מדבריים
מאזור ים המלח ,אותם הוא מוכר לאספנים אירופים ולזואולוג העברי הראשון ישראל
אהרוני.



 1917-1935קצינים אנטומולגים בריטים חוקרים את פרפרי ישראל ובאזורי הסקר
את ירושלים ויריחו .נמנה כאן את שמות החוקרים העיקריים :רב-סרן גריבס ,דר'
בקסטון ,סא"ל ג'והן פילבי ,דר' בראוד ,קפטן המינג ,סרן לוקהארט.



 1933דר' האנס ג'ורג' אמסל הגרמני מבקר בירושלים ובמשר  3חודשים חוקר את
פרפרי האזורים הנגישים בישראל.



 1935בודנהיימר וקצ'לסקי בפרסומם "בני שמש" סוקרים בעיקר עבודות קודמות.



 1929-1937פרופ' בודנהיימר .ב"-פרודרומוס" מופיעים כל פרפרי אזור הסקר אולם
לא ניראה שהמחבר חקר אותם אישית והסתמך בעיקר על עבודת המשלחת
הגרמנית של אמסל.



 1930טוביה קושניר – "מחקרי טבע ומכתבים".



 1933ישראל אהרוני – "זכרונות זאולוג עברי".



 1951אליעזר קמון – מדריך למשפחות פרפרי היום בישראל.



 1973יצחק איזנשטיין – "פרפרי ישראל" מציג בעיקר את המינים בירושלים ,שם חי
ופעל.



 1983דובי בנימיני ,רשימת פרפרי ישראל ,פרסום ראשון מקיף של כל מיני הפרפרים
בישראל.
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 1983עד ימינו – דובי בנימיני וחברים נוספים מפרסמים מאות מאמרים על פרפרי
ישראל בביטאון אגודת חובבי הפרפרים בישראל.



 1990דובי בנימיני – "מדריך הפרפרים בישראל" לראשונה פרסום שמקיף את כל
שטחי ישראל.



 1993יצחק איזנשטיין – "על צמחים ופרפרים בירושלים"

חשוב מאוד לציין שבתקופה שקדמה לקום המדינה אזור מדבר יהודה שהיה מקום מושבם
של הבדווים נחשב למאיים ולא זכה לביקורי חוקרים למעט מקומות בעלי אופי דתי (מנזרים).
לצערנו מסעות הפלמ"ח לאזור הסקר לא התבטאו בתצפיות אנטומולוגיות.

גורמים ביוטיים –וא-ביוטיים רלוונטים בשטח ומשמעותם
גורמים ביוטיים
צומח – הפרפרים בהיותם פיטופאגים מושפעים בראש ובראשונה מהצומח .בחתך גובה
משפך הקדרון ועד יובליו הגבוהים ,מפרשת המים בהרי ירושלים מזרחה ,נבחין בחגורות
הצומח הבאות:


אזור חדירה סודנית למדבר יהודה :חוף ים המלח.



אזור אפרו-טרופי מדברי :בקעת הורקניה.



החגורה האירנו-טורנית :לערך מאזור מנזר מרסבא עד למרגלות קידר .מדובר
בגבהים של כ 200-עד  350מטר מעל פני הים.



האזור הים-תיכוני :יובליו העליונים של הקדרון בירושלים.

תפוצת הפרפרים מושפעת מחגורות הצומח הללו .חלקם צמודים למיני הצומח כגון לבנין
הסלוודורה – לסלוודורה פרסית לאורך ים המלח .המינים המדברים חודרים גם לחגורה
האירנו-טורנית כגון לבנין מדברי ולבנין צהבהב .רק מין אירנו-טורני אחד – הספרית
ערבתית ,שצמוד לפונדקאיו – שלהבית קצרת-שיניים ,אינו מעופף במקום אחר .המינים הים-
תיכוניים שמעופפים ביובליו העליונים של הקדרון חודרים גם לחגורות הנמוכות יותר ,כך
למשל צפינו בלבניני כרוב עד שפך הקדרון ונימפית משוננת כמו גם נימפית הקטלב החורפות
לחוף ים המלח.
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מפנים  -נטיית השטח הכללית היא בכיון מזרח-מערב; המדרונות הסמוכים לערוצים אלה
מקבלים קרינת שמש גדולה יותר במפנים הדרומיים ולכן בהנחה שכמות הגשם על שני
המפנים שווה ,יהיו המפנים הצפוניים ירוקים יותר ומועדפים על אוכלוסיית הפרפרים.
בערוצים רוחביים ,קטנים יותר ,בכיוון צפון-דרום רואים בשטח עדיפות למפנים המערבים
המקבלים יותר גשם .ראינו זאת למשל בערוצי נחל גורפן.
מקורות מים טבעיים  -לאורך כל אזור הסקר נמצאים רק נביעות מים בודדות ובורות מים
רבים .מעיינות דלי ספיקה אלו הם חסרי משמעות לפרפרים ,כל שכן בורות המים.
משקעים ושיטפונות – כמות הגשם הממוצעת השנתית משתנה במהירות מירושלים ועד חוף
ים המלח .על פני כ 23-ק"מ והפרשי גובה של 1200מ' מתרחש שינוי קיצוני במשטר הגשם
ובעוד הגשמים לאורך ים המלח הם ספורדיים ובממוצע רב-שנתי בין  50-100מ"מ הרי בגב
ההר אנו מקבלים  550-300מ"מ .במפת המשקעים הממוצעת הארצית רואים בבירור
שגרדיאנט ממוצע הגשמים בין ירושלים לים המלח הוא התלול ביותר בישראל .הדבר
מתבטא בתחלופה מהירה של מיני הצומח עם השינוי בגובה.
במהלך הסקר התברר לנו שבאזור הנרחב שבין חוף ים המלח עד שולי האזור הים תיכוני
הצמחייה מתרכזת ברובה בערוצים ובשקעים בקרקע ושם מופיעים רוב הפרפרים (למעט
בחגורה האירנו-טורנית שם הצומח נמצא גם במדרונות) .לכן ,מה שקובע את אופי הצומח
בשטח אלו לא רק המשקעים ,אלא גם מי הנגר העילי (שטפונות),לעיתים אף יותר מן
המשקעים עצמם.
גורמים א-ביוטיים
ביוב – על פני אגן הניקוז של הקדרון ששטחו כ 123-קמ"ר שוכנת אוכלוסייה פלסטינאית
גדולה .מאות אלפי בני אדם גרים במזרח ירושלים ובשכונות ,הערים והכפרים ממזרח לעיר.
לא פלא שכמות הביוב הגולמי היומי המוזרם ע"י אוכלוסייה זו מגיעה ל  35,000מ"ק .נחל
ביוב זה זורם בעוצמה בגלל גרדינט הגובה והוא הולך ומתרחב לכיוון השפך תוך ספיגה
בקרקע הסמוכה ועוצמתו הולכת ויורדת עד הגעתו לים המלח .השפעת הביוב על שולי
הערוץ גדלה בזמן שיטפונות וראינו זאת בעיקר בבקעת הורקניה ובשפך הקדרון מערבית
לכביש  .90הרכב הביוב אינו רק חומר אורגני ,הוא כולל שפכים תעשיתיים ,דטרגנטים
ביתיים (מכונות כביסה ,סבונים וכדומה) ובנוסף חומרים שנראה בדרך כלל במזבלות ונראה
שגם המזבלות נסחפות לאגן הניקוז וכך באזור השפך נראה בשטח צמיגים ,שקיות נילון,
חלקי ביגוד ,מיכלי פלסטיק ועוד .השפעת המזהמים האנ-אורגניים היא משמעותית ,מה
שמתבטא לרוב בשוליים נטולי צמחייה של זרימת הביוב .התמונה המוצגת בזאת מתבטאת
בתצפיות הפרפרים בשטח ,כך למשל שפע הפרטים באגן הקדרון הוא בין  30-50פרטים
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ולעומתו בנחל מזין הנמצא בסמוך נספרו בין  180-190פרטים במהלך הסקר .ההבדל שהוא
לערך פי  , 3גדול מעשית הרבה יותר כי שפך נחל מזין הוא קטן בהרבה מנחל קדרון .הסיור
בשפך הקדרון מערבית לכביש  90הוא מדכא ומציג שטח עם צמחייה מועטה ועשיר בפסולת
אנושית שהיא למעשה "מזבלה" דלילה על פני שטח רחב כשהקרקע עצמה ,הספוגה
בכימיקלים ,אינה מסוגלת לתמוך בצמחייה המקומית ולכן הפרפרים ,האינדיקטורים
הביולוגים המושלמים ,מעופפים למקומות אחרים .מעניין שעושר המינים זהה בין שפך
הקדרון למזין ,מובן שהמינים המקומיים חולפים על פני הקדרון ומתרחקים ממנו במהירות
לאזורים טו בים יותר .יש כאן גם בשורה שבמידה ונצליח לטפל במי השופכין ,נוכל גם להחזיר
את הפרפרים לאזור פגוע זה ,ראה המלצות.
מאהלים וחקלאות מסורתית – בקדרון המדברי ובקדרון האירנו-טורני החקלאות המסורתית
מתבטאת בדרך-כלל בעדרי עיזים וגמלים .אזור מכלאות בע"ח והצמחייה הסמוכה אליהם
מושכים גם פרפרים ,כך למשל מצאנו שם ריכוזים של סרפד הכדורים שלא נאכל ע"י בע"ח
ולעומת זאת מושך נימפיות .עם השנים חל שינוי בהתנהגות הבדווים ובמקום מאהלים
נודדים הופכים אזורי משכנם בהדרגה לישובי קבע שבתוכם ובסמוך עליהם הם נוטעים עצים
ומגדלים ירקות לצריכ ה ביתית .לא ביקרנו בתוך אזורי מחייתם ,אולם הופעת עצים כמו שיזף
מצוי מחזקת את אוכלוסיית הפרפרים המקומית ובמקרה הספציפי של השיזף ,כחליל השיזף
והכחליל הבלקני .ברוב שטחי המרעה אנו נתקלים בתופעה קשה של רעיית יתר ולכן תקופת
הפריחה באביב המוקדם היא גם שיא קצר-מועד של פעילות הפרפרים .למזלנו כל מיני
הפרפרים "החד-שנתיים" (שמקימים לרוב דור אחד בשנה – לבנין ירוק-פסים ,לבנין מדברי,
לבנין צהבהב ובמידה פחותה לבנין מזרחי) מספיקים להתגלם לפני שהעיזים מכלות את
הפונדקאים שלהם .פגשנו חלקות חקלאיות באזורים הגבוהים של הסקר ובעיקר בחגורה
האירנו-טורנית .כאן הגידול העיקרי הוא חיטה ושעורה .אלה גידולי בעל המסתמכים על
משקעים ובשנים שחונות היבולים דלים מאוד .שולי החלקות האלה הם בעיקר ערוצי
הוואדיות שנמצאו עשירים מאוד בפרפרי האביב.
מנזרים – אלה מהווים "נקודות ירוקות" באזורים השחונים סביבם ולכן מצד אחד הם מהווים
"שמורות פרפרים" אולם מספרם ושטחם הקטנים אינם משנים את התמונה הכללית.
בהזדמנות זו כדאי להזכיר שכחליל הקרקש המוגן המעופף לא רחוק מכאן בהר הנגב,
התגלה לראשונה לחוקר החיפושיות המצרי אנאסטאס אלפיירי בחצר מנזר סנטה קתרינה
בהר הגבוה בדרום סיני .הכחליל שתואר ע"י ווילטשייר נושא את שמו של מגלה המין.
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שיטת העבודה ואופן בצוע הסקר
הסקר כלל עשרה ימי שדה שאותם חילקנו כדלקמן:
 .1שפך הקדרון לים המלח ומצוק ההעתקים– שלוש יציאות.
 .2הקדרון המדברי מבקעת הורקניה והגבעות ממזרח לה ועד מרסבא  ,מורדות
המונטר ,הקדרון החקלאי וסווחארה אל שרקיה .לאזור נרחב זה שמתחיל מצפון
מדבר יהודה ,חוצה את החגורה האירנו-טורנית ומגיע עד האזור הים-תיכוני הוקצו
ארבע יציאות.
 .3הקדרון העירוני כולל את המורדות הגבוהים של הקדרון ביער השלום (נחל אצל/ואדי
יצול) ,גיא בן הינום ,עמק צורים ומורדות הר הצופים .לאזור זה הוקצו שלוש יציאות.
לקבלת חתך מיטבי של מירב המינים המעופפים בשלושת האזורים הנ"ל יצאנו לשטח באביב
המקומי .רק בשפך הקדרון ומצוק ההעתקים יצאנו גם בסתיו בתקווה לגלות שם את המינים
הנודדים שמגיעים בקיץ ואף בתחילת הסתיו.
תכנית הסקרים:
שפך הקדרון ומצוק ההעתקים


סקר ראשון  – 22/2/13נבדקו שישה אתרים כולל נחלי אוג ,מזין וקדרון ,צומת
קומראן ומצוק ההעתקים מעל נחל מזין.



סקר שני בוצע בתאריך  – 28/3/13באותם האתרים.



סקר שלישי בוצע כאמור בסתיו בתאריך  – 3/11/13באותם האתרים.

שפך נחל קדרון ,ממזרח למצוק ההעתקים
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שפך נחל מזין

הקדרון המדברי


סקר ראשון בוצע ביום  27/3/13בבקעת הורקניה וכלל את האזורים הבאים :הקדרון
בגבעות ,ואדי עומריה ,גבעה  ,230מורד נחל גורפן ,הקדרון בבקעת הורקניה ,בקעת
הורקניה ומעלה נחל גורפן.



סקר שני בוצע ביום  .13/2/13עלינו מבקעת הורקניה דרך מרסבא עד מורדות
עובידייה באזורים הבאים :מורד נחל גורפן ,הקדרון בהורקניה ,בקעת הורקניה,
מניפות הקדרון,
מורדות הורקניה ,הקדרון בקניון מרסבא ,ומורדות עובידייה.



סקר שלישי בוצע בתאריך  28/2/13והתרכז בחלקו המערבי העליון של הקדרון
המדברי כולל האזורים הבאים :הקדרון החקלאי ,סוואחרה אל שרקיה ,קידר דרום,
מורדות סוואחרה ומורדות המונטר.



סקר רביעי בוצע ב 18/3/13-באזורים ואדי עמריה ,גבעה  ,230מורד נחל גורפן,
בקעת הורקניה ,ערוץ הקדרון בבקעת הורקניה ומעלה נחל גורפן.

בקעת הורקניה

קניון המרסבא

הקדרון בגבעות

מעלה נחל גורפן
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הקדרון העירוני


סקר ראשון של תחילת האביב התקיים ביום  .29/3/13התחלנו במורדות קידר דרום
ליד סוואחרה אל שרקיה ,גן לאומי עמק צורים ,בין הר הזיתים להר הצופים ,וטיילת
הר הצופים.



סקר שני התקיים ב 3/5/13בשטחים פתוחים בירושלים ,אשר רובם מחוץ לאגן.
התחלנו בכפר ליפתא ,התחנה לחקר הציפורים ,גן סאקר ,עמק המצלבה ,גן
מונטיפיורי ליד סובב חומות והר ציון .מטרת הדגימה של שטחים אלה ,היא לבחון את
מצאי הפרפרים באזורים ים-תיכוניים בקרבת האגן :שטחים פתוחים לא מופרים
ושטחים עירוניים המשמרים מופע טבעי של צומח .תוצאות של שטחים אלו מראות
את פוטנציאל הפרפרים בשטחים העירוניים הפתוחים של אגן הקדרון לאחר
שיקומם.



סקר שלישי התקיים ביום  10/5/13באזורים הבאים :גיא בן הינום עליון ותחתון,
טיילת ארמון הנציב ,ויער השלום.

בכל אחת מן היציאות השתתפו  2-3סוקרים ,התוצאות נרשמו בזמן אמת בשטח .כל
הביוטופים צולמו וכן מרבית הפרפרים ולכן נראה שאין כלל טעויות בזיהוי הפרפרים.

מורדות הר הצופים
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עמק צורים – מטע זיתים

תוצאות
סה"כ נצפו בסקר  33מיני פרפרים ,כ 30%-מכלל המינים הידועים מהאזור ( 71מינים),
לרשימת המינים ראה ניספח ב'.
הטבלה הבאה (טבלה א') מציגה את מספר הפריטים שנצפו מ 33-מיני הפרפרים לפי
שכיחות:
נפוץ מאוד – נצפו מעל  50פרטים
נפוץ –  10-50פרטים
מצוי –  3-10פרטים
נדיר –  1-5פרטים
נקבל:
טבלה  – 10סטטוס מיני הפרפרים שנצפו בסקר הפרפרים בקדרון
מצב המין

מס' מינים

%

נפוץ מאוד

11

26

נפוץ

11

26

מצוי

8

19

נדיר

13

30

סה"כ

43

100

כמחצית המינים נמצאים במצב טוב (נפוץ ונפוץ מאוד) 19% ,מצבם סביר ואילו  13מינים
שהם כשליש מכלל המינים שראינו הם נדירים ולמעשה נמצאים בעקה קיומית.
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מינים חסרים:
צבעוניים
זנב-סנונית המכבים – נכחד מאזור הסקר ,פרט ידוע אחרון נצפה בירושלים בסוף המאה ה-
.20
צבעוני צהוב – קו פרשת המים הוא גבול תפוצה מזרחי של המין ולכן הוא נדיר באזור
הסקר ,כמו כן צפינו במספר קטן יחסית של פונדקאיו – מיני ספלול.
לבנינים
לבנין המרואה – נכחד מישראל בשנות ה 30-של המאה הקודמת.
כתום-כנף המצילתים  -קו פרשת המים הוא גבול תפוצה מזרחי של המין .נראה שלא צפינו
בו כי לא סיירנו בקדרון העירוני בתקופת מעופו – האביב המוקדם.
כתום-כנף הדופרית – מין מוגן ההולך ונעלם מישראל .סיירנו באזורים הפוטנציאליים של
מעופו ובזמן המתאים ,אולם לא צפינו בפרטים ,יתכן ונכחד מקומית ,לא ראינו אף אחד
מפונדקאיו – מיני דו-פרית.
סטיריות
סטירית הטבעת – נראה שהמין מעופף במספרים קטנים לכן לא נצפה ,כמו כן תקופת מעופו
היא בדרך כלל בקיץ – מחוץ לתקופת הסקר.
סטירית עמומה – תקופת מעופה מאוחרת ומחוץ לזמן הסקר.
סטירית סיני – תקופת מעופה מאוחרת ומחוץ לזמן הסקר.
סטירית המערות – סטירית הנסוגה בסוף המאה ה 20-לצפון ישראל ונעלמה לחלוטין
ממרכז ישראל .הסיבות אינן ידועות לנו.
סטירית סומית – המין נמצא בנסיגה ותקופת מעופו מאוחרת ומחוץ לזמן הסקר.
כחלילים
כחליל האשחר  -קו פרשת המים הוא גבול תפוצה מזרחי של המין ולכן הוא נדיר באזור
הסקר.
כחליל האלון – קו פרשת המים הוא גבול תפוצה מזרחי של המין ולכן הוא נדיר באזור
הסקר.
כחליל מנומר – מין מאוד מקומי שלא נצפה.
כחליל הארכובית – תמיד נצפה בפרטים בודדים למרות שפונדקאיו (מיני חומעה וארכובית)
הינם נפוצים.
כחליל האספסת – מין המעופף בוודאות בכל אזור הסקר ,אולם הוא מתחדש באזור גב ההר
מהשפלה .החורף הקר במיוחד בגב ההר גרם להופעה מאוחרת מחוץ לזמן הסקר.
כחליל הקטנית – באופן מפתיע כחליל תרמופילי נפוץ זה לא נצפה בסקר ונראה שהחורף
הקר דחק אותו דרומה .בתקופת הסקר הוא טרם איכלס מחדש את האזור.
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כחליל קליאופטרה – מין מוגן שנכחד מהאזור .באוסף של האוניברסיטה העברית בירושלים
ישנו פרט שנלכד למרגלות הר הצופים ,סיירנו באזור זה אולם לא ראינו אף אחד מפונדקאיו
– מיני קדד.
כחליל המדבר – קדד משולחף נפוץ בחגורת ספר המדבר אולם לא סיירנו בשטח בתקופת
מעופו.
הספריות
הספרית המכבים – קו פרשת המים הוא גבול תפוצה מזרחי של המין ולכן הוא נדיר באזור
הסקר.
הספרית הבלוטה – המין נפוץ בדרך כלל בוודיות חמים סביב פונדקאיו – מיני בלוטה .לא
ראינו אף פרט סביב צמחי הבלוטה ,יתכן והחורף הקר פגע במין תרמופילי זה.
הספרית השלהבית  -מעופפת בסתיו ,מחוץ לזמן הסקר.
הספרית ערבתית – מעופפת בסתיו ,מחוץ לזמן הסקר.
הספרית משוישת – נדירה באזור הסקר (והרי ירושלים בכלל) – נמצאת כאן בגבול תפוצתה
הדרומי.
הספרית מזרחית – מין המעופף בביוטופים לחים סביב פונדקאיו – מיני פטל .ביוטופים כאלו
לא נמצאו בתחום הסקר.
הספרית השעורה – מין בנסיגה צפונה .נצפתה לאחרונה באזור מעלה אדומים עד מצוק
ההעתקים לפני עשרות שנים.
הספרית הדוחן – מין נודד שמאכלס כל שנה את חוף ים המלח ועולה עד גב ההר .האם
החורף הקר דחה את הגעתה?
הספרית העשב – מין המאכלס בקביעות את בקעת ים המלח והערבה ,האם החורף הקר
דחה את הגעתה?
הספרית האבוטילון – מין נודד שאינו מגיע לבקעת ים המלח כל שנה .נראה שהחורף הקר
דחק אותו דרומה.
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ניתוח התוצאות

במקום הראשון במספר המינים ( )22ושפע הפרטים ( )200נמצא אזור קידר דרום (מורדות

סוואחרה א-שרקייה) .ניתן להסביר זאת במיקומו הגבוה (כ530-מ') .כאן ,במרום הרי

ירושלים כמות המשקעים השנתית היא כ 500-300-ממ' גשם שמתבטת בצמחייה העשירה

באזור .מצאנו כאן מרכיב מדברי עשיר של לבנין מדברי ,לבנין צהבהב שמופיעים כאן

במספרים גדולים ועל-פניו נראה שהמדבר והחגורה האירנו-טורנית עלו מעלה ומבטאים

בצורה המיטבית את תופעת התחממות כדור-הארץ .כשהחוקרים מסבירים לנו שהמדבר

יגיע בתוך עשרות או מאות שנים לצפון ישראל ,כאן זה קורה הרבה יותר מהר כי המינים
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עולים רק  200-300מטר ממדבר יהודה לגב ההר .אנו מקבלים חיזוק להשערתנו זאת בכך
שמינים ים-תיכוניים אופייניים לא נמצאו בקידר דרום ונראה שבמקביל לעליית המדבר לגב
ההר ,המינים הים תיכוניים נסוגו צפונה או אף מערבה ,דוגמאות לכך הם זנב-סנונית
המכבים ,כתום-כנף המצילתיים ,כתום-כנף הדופרית ,סטירית המערות וכחליל האשחר.
במקום בשני נמצא גיא בן הינום .לצורך הניתוח צרפנו את גיא בן הינום עליון ותחתון,
המהווים רצף גאוגרפי אחד (בזמן הסקר להקלת הספירה בצענו כל אחד לחוד) .מצאנו כאן
 19מינים ו 153-פרטים .חשוב לציין שגיא בן הינום נמצא למעשה בלב ירושלים ולמרות
מיקומו באזור אורבני ,הוא מצטיין בעושר יחסי גבוה של מינים .יתכן שמיקומו בהמשך
לפארק סובב חומות העיר העתיקה ,תורם לעושר זה .חשוב מאוד להשאיר את מירב
הצמחייה הטבעית הקיימת ע"י הצמדות לשני שבילי האורך הקיימים.
במקום השלישי נמצא נחל מזין עם  13מינים ו 187-פרטים .כאן ,כתמונת ראי לקידר דרום,
באזור הנמוך של שפת ים המלח נמצא שוב ביוטופ טבעי עשיר בצמחים ובלתי מופר,
שמתבטא בעושר פרפרים מרשים .אנו שמחים שבחרנו בנחל זה לדיגום ,כי בניגוד לשפך
הקדרון הסמוך ,שבו מצאנו רק  33פרטים ,מודגש הפער הגדול בין אזור טבעי לאזור כל-כך
מופר ,שמראה לנו את הפוטנציאל הגדול של החזרת שפך הקדרון למצבו הטבעי הבראשיתי.
במקום הרביעי גן לאומי עמק צורים ,שבו מצאנו  13מינים עם  37פרטים .גם אזורים אלה
הנמצאים יחסית בתוך האזור האורבני של ירושלים מצטיינים בעושר המינים .העובדה
שבשני המקומות האלו יש פיתוח סביבתי המתבטא בשבילים וטיילות הומות מבקרים ,נשמר
במידה רבה הטבע המקורי ,מה שמתבטא בהופעת הפרפרים.
בבקעת הורקניה (הקדרון המדברי) בצענו חתך רוחב בכל יחידות הבקעה מצפון לדרום :ואדי
עומריה ,הקדרון בגבעות ,בקעת הורקניה ,הקדרון בבקעת הורקניה ,מורדות הורקניה,
ומניפות הקדרון .באזורים אלו אופי פאונת הפרפרים היה מאוד דומה .מצאנו כאן בין חמישה
מינים במורדות הורקניה ו 7-מינים במניפות הקדרון ,עד  10מינים בקדרון בבקעת הורקניה.
אזורי נחל גורפן ספקו לנו הפתעה פרפרית – כאן בוואדיות קטנים וצרים יחסית ,אולם עם
עושר צמחייה מרשים ,מצאנו  12מינים ו 95-פרטים במורד נחל גורפן .לעומת זאת במעלה
נחל גורפן מצאנו רק  7מינים ושוב –  95פרטים.
אזורים דלי פרפרים מצאנו בקדרון בגבעות ( 3מינים ו 7-פרטים) ,גבעה  2( 230מינים ו23-
פרטים) ,במצוק הקדרון ( 5ו )19-ומורדות המונטר ( 3ו . )13-המשותף לכל האזורים הללו
הוא צמחיית פרפרים דלה יחסית ,הן פונדקאים והן במקורות צוף.
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מינים חסרים
בדקנו היטב את הספרות ואת מאגר הנתונים של חברת  3די מיקרורובוטיקס ומצאנו שסה"כ
נצפו אי-פעם באזור הסקר  71מינים .במהלך  15חודשי עבודתנו באזור צפינו רק ב33-
מינים ויש להסביר את הפער של  28מינים.
בבדיקה פרטנית של כל אחד מהמינים הנעדרים מצאנו  3סיבות עיקריות להעדרם:


 3מינים נמצאים כאן בגבול תפוצתם ,הם נדירים באזור הסקר ולא צפינו בהם.



 3מינים נעדרים כיוון שלדעתנו נפגעו מהחורף הקר של  .2013-13אלה מינים אוהבי
חום שנסוגו זמנית לנישות חמות יותר וחזרו/יחזרו לנחל קדרון.



 3מינים נעלמו מאזור הסקר ולדעתינו מדובר במינים בנסיגה או שנכחדו מקומית.



 7מינים מעופפים בחודשים בהם לא הינו בשטח ,אנו מניחים שהם קיימים בתחום
הסקר.

הממצאים מוצגים בטבלה הבאה:
טבלה  –11מיני פרפרים שלא נצפו בסקר וסיבה משוערת
סיבה העדרות

מס'
מינים

%

מין בגבול תפוצה

6

21

חורף קר שפגע במינים תרמופיליים

6

21

מין בנסיגה/נכחד מקומית

6

21

תקופת מעוף מחוץ לזמן הסקר

7

25

סיבות אחרות

3

11

סה"כ

28

100

ו .סיכום
במהלך הסקר שנמשך מפברואר  2013ועד מאי  2013יצאנו לאגן הקדרון  10פעמים.
היציאות תוכננו כך שנגיע בעונות הפעילות המקסימלית של הפרפרים .לכן באופן כללי עלינו
יחד עם האביב מהאזורים הנמוכים בשפך הקדרון בחוף ים המלח ,דרך בקעת הורקניה
בצפון מדבר יהודה ,אל החגורה האירנו-טורנית ואל היובלים העליונים הים-תיכוניים באזורים
העירוניים של ירושלים .בשטחי  Aו B -קבלנו ליווי של מאבטחים ולמרות זאת נמנענו
מלהיכנס לאזורים עירוניים צפופים בשטחי הרש"פ ולא בקרנו באבו-דיס ,שולי אל-עזריה
וסילוואן .למרות זאת נראה לנו שהדבר לא פגם בתוצאות הסקר והתצפיות שלנו באזורים
הגבוהים יותר ,מהר הצופים דרך הר הזיתים לגיא בן הינום ותלפיות/ארמון הנציב השלימו
את החסר.
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אביב  2013על הצמחייה העשירה שלו מול אביב  2013עם ממוצע גשמים נמוך מהרגיל,
אפשר לנו להשוות את פעילות הפרפרים בשתי עונות קיצוניות זו מזו ושמחנו לראות שמיני
הפרפרים המדבריים/אירנו-טורניים הסתגלו היטב לתנודות האקלים הקיצונית ו"טיפלו"
בספורדיות של הגשמים באמצעות מנגנון הדיאפאוזה הרב-שנתי של הגלמים .כך למשל
גולם של הלבנין המדברי בנחל גורפן ,שקיבל משקעים נמוכים בחורף  2013-13נשאר
במצבו ,לא בקע וממתין לשנה טובה יותר.10
בקדרון העירוני ראינו שתי גישות מנוגדות של גינון והתערבות; מצד אחד עמקים עם צמחיה
טבעית כמו גיא בן הינום על שני חלקיו העליון והתחתון ,ומצד שני טיילת ארמון הנציב ,שם
הגינון האינטנסיבי מתבסס על מדשאות וצמחים תרבותיים אחרים ולא משאיר מרחב לצמחי
הבר.
נחל קדרון לכל ארכו מציג הזנחה מתמשכת של שנים רבות .זהו מפגע נופי ובריאותי לכל
המתגוררים לאורכו .מבצע ניקויו אינו פרויקט פשוט; ומחייב ראשית כל טיפול תודעתי לקבלת
הסכמה ושיתוף פעולה של אוכלוסיית הקדרון ,לתכנון מפורט רב שלבי של טיפול בכל מרכיבי
המפגע כפי שמופיע בדו"ח ,כולל :ביוב ,שפכים תעשייתיים ומזבלות.
זוהי אולי הזדמנות לנו ולשכנינו הפלסטינאים לבצע פרויקט משותף כחלק מתהליך השלום.
כי יש לנו כאן אינטרס משותף זהה בשונה ממחלוקות רבות בתהליך.

ז .הנחיות והמלצות
 .1טיפול בביוב – הטיפול בביוב מתחלק לשנים:


מערכת האיסוף – כאן עלינו להבטיח שכל בית ומאהל יזרימו את מי השופכין
שלהם בצינורות סגורים אל מערכת איסוף שתוביל אותם אל מכון טיהור.
לצערינו ,אנו רואים הזנחות באזורים כפריים ועירוניים שם ביוב עולה על
גדותיו ,לא מטופל ואף זורם בתעלות פתוחות .במידה ויוחלט על הקמת מכון
טיהור באזור המדברי הבלתי מיושב ,יש להכניס את נחל קדרון לצינור
הובלה בקוטר גדול שיעבור מהאזור העירוני ,דרך ספר המדבר ,הקניונים
הצרים (מרסבא לדוגמא) אל אזור הטיהור.



מכוני טיהור – מכונים כאלה ,מטבעם ,דורשים שטחים גדולים ומהווים מפגע
סביבתי .לכן המקום המתבקש להקמת מכון כזה הוא הקדרון המדברי
בחלקה הדרומי של בקעת הורקניה ,או אף במערבה .אזור זה שמיושב
בדלילות לא יפריע לאדם .במים המטוהרים ניתן יהיה להשתמש לחקלאות
(השקיית מטעי תמרים) בבקעת קדרון עצמה ,בישובי עמק ים המלח ,בקעת
הירדן ויריחו.

10

ראה מאמרו של דובי בנימיני "דיאפאוזה ארוכת טווח בגלמי פרפרים בישראל"
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 .2טיפול בשפכים תעשיתיים – בקדרון העירוני כמו בכל אזור אורבני ,קיימים מפעלים
לשירות הציבור החל מבתי מלאכה קטנים ועד מפעלים גדולים כמו חברת החשמל
של מזרח ירושלים (בעבר) .כיום כל השפכים האלה מוזרמים דרך מערכת הביוב
הרגילה ומהווה זיהום חמור של מי התהום .הדבר בולט בגדות נחל קדרון וביחוד
בבקעת הורקניה ובשפך ,שם לשולים יש צבע אפור-שחור רווי בשפכים תעשייתים
וביתיים שאינם מאפשרים קיום לצמחייה כלשהי .הטיפול בבעיה זו נופל על
השלטונות העירוניים שחייבים להפעיל מצד אחד בקורת תקופתית לכל בית מלאכה
כזה; ומצד שני להתנות קבלת רישיון עסק באיסוף השפכים והפסולת .הטיפול
בדטרגנטים ביתיים כולל חומרי ניקוי מכל המינים ,הוא משותף כיום לרוב אוכלוסיית
תבל ואמור להיות מטופל ע"י החלפת חומרי הניקוי בחומרים אקולוגיים וידידותיים
לסביבה ,מצד שני יש לדאוג שמתקני הטיהור ינטרלו אותם כדי שלא יחזרו את
הקרקע.
 .3טיפול במזבלות – אחת "ההפתעות" הגדולות של הסקר הוא המצאות פריטי מזבלות
בכל נחל קדרון ,התופעה מקבלת מימדים הולכים וגדלים עם הירידה בגובה וככל
שהאפיק הולך ונפתח .הדוגמות הבולטות הן התרחבות הנחל בבקעת הורקניה ואזור
השפך בין "המפלים" ומצוק העתקים לבין כביש  .90באזורים אלו המחזות הנפוצים
הם צמיגי מכוניות ,בקבוקי ומכלי פלסטיק בכל הגדלים והצבעים ,קרעי בדים ועוד.
נראה לנו שפרק זה ניתן לטיפול מהיר ,החל מהערים הנמצאות גבוה באזור ירושלים,
דרך הכפרים לאורך הנחל וגם הנחיות למאהלים הקטנים והמשפחות הבודדות ,לרכז
את הפסולת המוצקה בסמוך למגוריהם ולדאוג לפינויה אחת לתקופה.
 .3החייאת הקדרון – נחל הקדרון לכל ארכו הוא כיום תעלת ביוב ואמצעי "נוח" לפינוי
אשפה לכל התושבים הערבים והבדווים החיים לאורכו .נדרש להתניע פרויקט רב
לאומי להחזרת המצב לקדמותו כאשר ואדי קלט יכול לשמש כדוגמא ליעד שאליו
נרצה להגיע .כותבי הדו"ח בטוחים שלמטרה כזאת ניתן לגייס תקציבים מהאו"ם,
מממשלת ישראל ,הרשות הפלסטינאית ואף מהכנסייה הקתולית .מבצע משולב כזה
שקודם לו מבצע פרסום ,הנחייה ולימוד לכל תושבי האזור יבטיח לנו קדרון נקי ,בריא
המבטיח לא רק בריאות משופרת לתושבים אלא אף פרנסה טובה ופיתוח התיירות
המדברית ואפילו צימרים עם נופים ייחודיים ומדהימים לכיוון מדבר יהודה וים המלח.
 .5החייאת בקעת הורקניה – כאן מצאנו עושר פרפרים גדול באזורים שבהם התנקזו מי
גשמים ליצירת שקעי קרקע רדודים ורחבים .במקומות אלה אדמת הלס שלא
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מאפשרת חדירת מים מהירה לקרקע ,נוצרות שלוליות שעם התייבשותן מצמיחות
צמחייה מקומית עשירה ,שמתבטאת בכמות גדולה של פרפרים .אנו ממליצים בדומה
ללימנים בנגב הצפוני ,לבנות גם כאן לימנים מדבריים שידמו את שקעי הקרקע
הטבעיים הנ"ל (ללא שתילת עצים וללא צורך בהפניית ערוצי הוואדיות אל השקעים).
כך נוכל בהשקעה קטנה לכסות את המדבר בצמחייה מקומית עשירה שיחד איתה
יגיעו הפרפרים.
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נספח  -קטלוג מצולם של מיני פרפרים שנצפו בסקר

נימפית המדבר

לבנין צהבהב

לבנין מזרחי

לבנין מדברי

כחליל השיזף

נימפית הבוצין

הספרית הנשרן

זנב-סנונית נאה
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הערות
 נכחד מאזור הסקר,מין מוגן

נודד קיצי
 נכחד מישראל,מין מוגן
נודד קיצי

 נכחד מאזור הסקר,מין מוגן

נודד קיצי
מין נודד
מין נודד

מין בדעיכה בישראל

שם מדעי
Papilio machaon syriacus
Papilio alexanor maccabaeus
Archon apollinus bellargus
Allancastria deyrollei eisneri
Aporia crataegi augustior
Pieris brassicae catoleuca
Pieris (Artogeia) rapae leucosoma
Pontia daplidice daplidice
Pontia glauconome
Colotis (Madais) fausta fausta
Colotis phisadia phisadia
Colotis chrysonome chrysonome
Anaphaeis aurota
Euchloe ausonia melisande
Euchloe belemia belemia
Anthocharis cardamines phoenissa
Anthocharis gruneri gruneri
Elphinstonia (Euchloe) charlonia charlonia
Zegris eupheme uarda
Colias croceus
Gonepteryx cleopatra taurica
Catopsilia florella
Vanessa atalanta atalanta
Vanessa cardui cardui
Polygonia egea egea
Melitaea telona
Melitaea trivia syriaca
Melitaea deserticola macromaculata
Ypthima asterope
Melanargia titea titania
Hipparchia fatua sichea
Hipparchia pisidice
Pseudochazara telephassa
Maniola telmessia telmessia
Hyponephele lupinus centralis
Lasiommata megera emilyssa
Lasiommata maera orientalis
Satyrium spini melantho
satyrium ilicis bischoffi
Deudorix livia livia
Apharitis acanas acamas
Lycaena thersamon omphale
Lycaena phlaeas tumeus
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Tarucus rosaceus

סנונית נאה-זנב
זנב סנונית המכבים
צבעוני שקוף
צבעוני צהוב
לבנין העוזרר
לבנין הכרוב
לבנין הצנון
לבנין הרכפה
לבנין הרכפתן
לבנין הצלף
לבנין הסלוודורה
לבנין המרואה
לבנין משויש
לבנין מזרחי
פסים-לבנין ירוק
כנף המצילתים-כתום
כנף הדופרית-כתום
לבנין צהבהב
לבנין מדברי
לבנין התלתן
לימונית האשחר
לבנין הכאסיה
נימפית הסרפד
נימפית החורשף
נימפית משוננת
נימפית ירושלים
נימפית הבוצין
נימפית המדבר
סטירית הטבעת
סטירית משוישת
סטירית עמומה
סטירית סיני
סטירית המערות
סטירית פקוחה
סטירית סומית
סטירית הציבורת
סטירית היבלית
כחליל האשחר
כחליל האלון
כחליל הרימון
כחליל מנומר
כחליל החומעה
כחליל הארכובית
כחליל האפון
כחליל האספסת
כחליל השיזף
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 נכחד מאזור הסקר,מין מוגן

מין מוגן

נודד קיצי
נודד קיצי
נודד קיצי
נודד קיצי
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Azanus jesous
כחליל הינבוט
Azanus ubaldus
כחליל השיטה
Chilades galba
כחליל הקטנית
Chilades (Freyeria) trochylus trochylus
כחליל מקושט
Aricia agestis agestis
כחליל הגרניום
Plebejus pylaon cleopatra
כחליל קליאופטרה
Polyommatus icarus zelleri
כחליל השברק
Polyommatus loewii uranicula
כחליל המדבר
Pseudophilotes vicrama astabene
כחליל האזוב
Zizeeria karsandra karsandra
כחליל הקוטב
Carcharodus alceae alceae
הספרית החלמית
Carcharodus orientalis maccabaeus
הספרית המכבים
Carcharodus stauderi ambigua
הספרית הבלוטה
Muschampia hieromax
הספרית השלהבית
Muschampia protoides stepporum
הספרית ערבתית
Muschampia tessellum nomas
הספרית משוישת
Spialia orbifer hilaris
הספרית הפטל
Pyrgus melotis melotis
הספרית מזרחית
Thymelicus acteon phoenix
הספרית השעורה
Thymelicus sylvestris syriaca
הספרית הנשרן
Thymelicus hyrax hyrax
הספרית נחושית
Pelopides thrax thrax
הספרית הדוחן
Gegenes nostrodamus
הספרית העשב
Gegenes pumilio
הספרית שחורה
Gomelia elma levana
הספרית האבוטילון
ריכוז מיני הפרפרים שנצפו באזור הסקר

Papilionidae
Papilio machaon syriacus
Archon apollinus bellargus
Pieridae
Aporia crataegi augustior
Pieris brassicae catoleuca
Pieris (Artogeia) rapae leucosoma
Pontia daplidice daplidice
Pontia glauconome
Colotis (Madais) fausta fausta
Colotis phisadia phisadia
Anaphaeis aurota
Euchloe ausonia melisande
Euchloe belemia belemia
Elphinstonia (Euchloe) charlonia charlonia
Zegris eupheme uarda
Colias croceus
Gonepteryx cleopatra taurica
Catopsilia florella
Nymphalidae
Vanessa atalanta atalanta
Vanessa cardui cardui
Polygonia egea egea
Melitaea telona
Melitaea trivia syriaca
Melitaea deserticola macromaculata
Satyridae
Melanargia titea titania
Maniola telmessia telmessia
Lasiommata megera emilyssa
Lasiommata maera orientalis
Lycaenidae
Deudorix livia livia
Lycaena thersamon omphale
Lampides boeticus
Tarucus rosaceus
Azanus jesous

צבעוניים
סנונית נאה-זנב
צבעוני שקוף
לבנינים
לבנין העוזרר
לבנין הכרוב
לבנין הצנון
לבנין הרכפה
לבנין הרכפתן
לבנין הצלף
לבנין הסלוודורה

1
2

לבנין משויש
לבנין מזרחי
פסים-לבנין ירוק

10
11
12

לבנין צהבהב
לבנין מדברי
לבנין התלתן
לימונית האשחר
לבנין הכאסיה
נימפיות
נימפית הסרפד
נימפית החורשף

13
14
15
16
17

נימפית משוננת
נימפית ירושלים
נימפית הבוצין
נימפית המדבר
סטיריות
סטירית משוישת
סטירית פקוחה
סטירית הציבורת
סטירית היבלית
כחלילים

20
21
22
23

3
4
5
6
7
8
9

18
19

24
25
26
27

כחליל הרימון
כחליל החומעה
כחליל האפון
כחליל השיזף
כחליל הינבוט
מינים שנצפו במהלך הסקר
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28
29
30
31
32

 3.4סקר זוחלים באגן נחל קדרון

11

רקע
ישראל על אף שטחה הקטן ,עשירה במגוון מיני הזוחלים המצויים בה .שפע זה מקורו במגוון
תצורות הנוף ומגוון אקלימי גדול (ע'-ע .אלון .)1985 ,בארץ קיימים מעל  100מיני זוחלים
בעלי תפוצה שונה .נוכחותם של זוחלים בבית גידול נקבעת משילוב של מספר גורמים
כדוגמת מבנה בית הגידול ; כיסוי הצומח והאבנים (המשמשים כמחסה) ,מזון ותנאי האקלים
(.)Pervevlotsky & Dolev, 2002
נחל קידרון הינו השני באורכו בנחלי מדבר יהודה הצפוני .אגן ההיקוות של הנחל משתרע על
פני  123קמ"ר ואורך הערוץ הראשי הוא כ 33 -ק"מ (מרקוס .)1983 ,מוצאו של הקידרון
בירושלים ,משם הנחל חוצה את רמת המדבר בבקעת הוריקניה ונשפך לים המלח .אל נחל
קדרון מתנקזים מספר נחלים קטנים ,כאשר הגדול ביניהם הוא נחל גורפן הנשפך אליו באזור
בקעת הוריקניה.

גורמים א-ביוטיים בשטח ומשמעותם
התיישבות וחקלאות -הקדרון עובר דרך שלוש ישויות פוליטיות :עיריית ירושלים ,הרשות
הפלסטינית והמנהל האזרחי .בתחום אגן הקדרון מתגוררים כיום כ 230,000-תושבים
(עמרם .)2010 ,מרבית מאוכלוסיית אגן הקדרון מתגוררת בישובים עירוניים בעיקר בחלקו
העליון של הנחל .באזור הספר-מדבר קיימים מספר ישובים ובקרבתם חקלאות מצומצמת
יחסית של גידולי חיטה .במורד הנחל האוכלוסיה דלילה יחסית וקיימת התיישבות בדואית
המתבססת על רעיית עיזים ,כבשים וגמלים.

מפנים -ערוצי הנחלים באגן הקדרון ,כולל הקדרון עצמו ,הם ברובם בעלי מפנים מזרחים-
מערביים .המפנים המזרחיים מקבלים קרינת שמש גבוהה יותר.

11

סקר וכתיבה :יעל אולק ,אוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים .השתתפו בסקר :אסף זכאר ,יאיר ואלה ,מאור
אולק ,מיכל אולק ועקיבא טופר.
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ביוב -כמרבית מנחלי מדבר יהודה הקידרון הוא נחל אכזב ,אך מדי יום מוזרמים אל הנחל
 27,000קו"ב ביוב גולמי מירושלים וסביבתה (עמרם .)2010 ,בנוסף לביוב מושלכת גם
אשפה כגון :פלסטיק (בעיקר שקיות) ,מתכות ,צמיגים וכו' .הזרמת הביוב והפסולת יוצרים
מפגע אקולוגי לכל אורכו של הנחל.

בורות מים -המסלע השכיח באזור הקידרון הוא קירטון .מסלע זה אטום יחסית וקל לכרייה
ולכן נפוצים באזור זה מקורות מים מלאכותיים רבים כגון מאגרות ובורות (מרקוס.)1983 ,
אל הבורות מתנקזים מי גשמים ושטפונות באמצעות אמות מים חצובות .בורות המים
משמשים את הרועים להשקיית הצאן ,אך גם מהווים בית גידול לבאריות ( Petronia
 )petroniaודרורים ( )Passer sp.המקננים בפתחם .נוסף לכך ,הבורות יכולים להסב נזק
לזוחלים מכיוון שהם מהווים "מלכודות נפילה".

גורמים ביוטיים בשטח
צומח -בשל הגרדיאנט האקלימי ,הצומח באגן נחל קדרון הוא מגוון מאוד .באגן הנחל ניתן
להבחין ב 3-חגורות צומח:
אזור ים-תיכוני -מוצא נחל קדרון בירושלים וסביבתה .באזור זה כמות המשקעים היא מעל

 550מ"מ בשנה וצומח ים תיכוני אופייני-חורש ובתה.
אזור ספר מדבר -מאזור קידר ועד למורדות המונתר .זהו אזור אירנו טורני עם בתות
אופייניות ושטחים חקלאיים .כמות המשקעים בשטח זה נמוכה יותר מהאזור הים-תיכוני.
אזור מדברי -מאזור המרסבא ועד למצוק ההעתקים .זהו שטח מדברי עם משקעים מועטים.
מרבית הצמחייה בו מרוכזת בערוצי הנחלים ובחודשי האביב השטח מתמלא בצומח עשבוני.
שפך הנחל ומצוק ההעתקים -ממצוק ההעתקים ועד לשפך הנחל בים המלח .זהו אזור יובשני
המהווה חלק קטן מאגן הנחל .אזור זה מאופיין במיעוט משקעים ובטמפרטורות גבוהות
והצומח מרוכז גם כאן בערוץ הנחל.
רעייה -בחודשי האביב ניתן להבחין בעלייה בעדרי הגמלים באזור בקעת הוריקניה היוצרים
לחץ הרעייה גבוה יחסית לשאר השטחים באגן הנחל.
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מחצית מאגן הקדרון הם שטחים מרוחקים שאינם נגישים ולכן קיים מידע מועט על מיני
הזוחלים הקיימים לאורך הנחל .העבודה היחידה המוכרת מאגן הנחל התבצעה באזור הים
תיכוני בחלק המזרחי של הר הצופים (שחם .)2005 ,בסקר זה בוצע דיגום זוחלים במספר
יחידות נוף שונות באגן נחל קדרון ,זאת לצורך בדיקת מצאי המינים.

שיטת העבודה
במהלך הסקר בוצעו נדגמו זוחלים במספר אתרים באגן נחל קדרון .מבחינת זוחלים תחום
הסקר חולק ל 3 -אזורים ראשיים:
 .1אזור ים-תיכוני -בתחומי העיר ירושלים.
 .2אזור ספר מדבר – סובב את ההתנחלות קידר ,אזור חקלאי בחלקו .נבחר אזור מייצג
סביב קידר ,לא התבצע סקר בשטחי  Aסביב עבידייה שמרביתם שטחי ספר מדבר.
 .3אזור מדברי -החל מהר מונטר ,בקעת הורקניה ועד מצוק ההעתקים ושפך הנחל לים
המלח.
כל אזור (ים-תיכוני /ספר מדבר  /מדברי) חולק למספר פוליגונים שמתוכם נבחר אתר מייצג
לדיגום מגוון הזוחלים .במהלך  13ימי דיגום בין התאריכים  15.03.13-29.03.13נסקרו ,בכל
אזור ,מספר אתרים המהווים בית גידול מייצג באגן נחל קדרון (ראה טבלאות  10-13להלן).
בכל אתר בוצע טרנסקט (חתך) של  2עד  3דוגמים לאורך תוואי הדרך .בנוסף ,בבתי גידול
שאפשרו זאת ,בוצעה הפיכה של אבנים במהלך הטרנסקט ודיגום של בורות מים (להלן).
עבודת הדיגום בוצעה בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ,זאת בשל הפסקת הפעילות
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שנצפתה בשעות הצהרים החמות .לכל זוחל שנצפה נלקחה נקודת הציון של מיקומו .מרבית
הזוחלים זוהו בתצפית ולא היה צורך בלכידתם.
ההגעה לאזור הקדרון המדברי דורשת מעבר בשטחי אש ולכן ימי הדיגום בוצעו בחגים או
סופי שבוע.
אנליזות
לנתונים שנאספו בקדרון המדברי נבדקו מספר מדדים:
 .1מדד עושר מינים ( -)Sכמות המינים הנמצאים בשטח מסויים .עושר מינים מהווה
אינדיקציה לפרודקטיביות של בית גידול אותו אנו רוצים לבחון.
.2שכיחות יחסית ( -)Piמדד לפרופורציה של כל מין מכלל המינים שנמצאו בסקר .במידה
והשכיחות היחסית גבוהה המין הוא דומיננטי ובמידה ונמוך המין הוא נדיר יחסית ביחס
למינים שנמצאו בסקר.
שכיחות יחסית חושבה לפי הנוסחה , Pi  ni :כאשר  niמספר פרטים ממין   N .iסה"כ
N

מספר פרטים.

86

אזור ים-תיכוני וספר מדבר

טיילת הר הצופים

עמק צורים

קידר -מפנה מערבי

קידר -מפנה מזרחי

הקדרון המדברי

נחל קדרון ומנזר מר-סבא

קדרון המתחתר
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בקעת הורקניה

שפך ים המלח

בורות מים
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בור מים פעיל

שימוש בבור מים להשקיית כבשים

חילוץ נחש מתוך בור מים בואדי עמריה

עין חתול אדמדם בתוך בור מים בואדי עמריה .התמונה צולמה
מלמעלה ,לפני החילוץ

תוצאות
כללי
במהלך הסקר נמצאו  17מיני זוחלים בכל אגן הנחל .באזור הים תיכוני נמצאו  2מיני
זוחלים ,באזור ספר מדבר נמצאו  8מיני זוחלים ובאזור המדברי נמצאו  13מיני זוחלים.
אזור מדברי
באזור זה בוצעו  10ימי דיגום (ראה טבלה  )12ונמצאו  13מיני זוחלים .אזור זה הוא מגוון
מבחינת בתי הגידול וכולל בקעת לס ,ערוץ מצוקי ,ערוצים פתוחים ומדרונות .סה"כ נדגמו
באזור זה  12תתי יחידות שונות .בבדיקת עושר מיני זוחלים באתרים השונים בקדרון
המדברי נמצא שעושר המינים הגבוה ביותר נמצא במורד נחל גורפן (טבלאות ,)13 ,10-11
בו נמצאו  10מיני זוחלים ( 58.8%מהמינים שנמצאו בסקר) .גם בקדרון המתחתר ,ואדי
עמריה ,מעלה גורפן ומניפות הקדרון הראו עושר מינים גבוה ביחס לשאר האתרים 3 -מינים
( 23.5%מהמינים שנצפו בסקר) ,אך עושר המינים בהם קטן ביחס למורד נחל גורפן .עושר
המינים הנמוך ביותר נמצא בגבעות דרום ואבנת בהם נמצא רק מין אחד.
במהלך הסקר באזור המדברי נמצאו בעיקר מינים מדבריים ,למעט נחל גורפן ומעלה גורפן
בהם נמצא חרדון מצוי ( ,)Laudakia stellioמין ים תיכוני .נחושית עינונית ( Chalcides
 ,)ocellatus ocellatusחומט שתפוצתו היא בכל הארץ ,נמצאה כמעט בכל האתרים במעלה
החלק המדברי.
בבדיקת שכיחות יחסית של זוחלים מבין כלל המינים שנמצאו במהלך הסקר נמצא שאין
הומוגניות בין המינים (גרף  .)2בסקר נמצא שמדברית עינונית ( Mesalina guttulata
 )guttulataהיתה המין הנפוץ בסקר ושכיחותה היחסית היא גבוהה ( )38.8%ביחס לשאר
המינים שנמצאו בסקר .גם למניפנית מצויה ( )Ptyodactylus guttatusולנחושית עינונית
( )Chalcides ocellatus ocellatusשכיחות יחסית גבוהה ( 8.1% ,12.5%בהתאמה) ביחס
למינים הנוספים שנראו בסקר.
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גרפים
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מורדות הקדרון
הוריקניה בערוץ
הפתוח

מניפות
הקדרון

מעלה
גורפן

ואדי
הקדרון מורד נחל גבעה
עמריה
240
בבקעת גורפן
ושלוחותיו
הוריקניה

גבעות
דרום

מצוק
קדרון
מתחתר העתקים

אבנת

גרף מספר  -1עושר המינים באתרי הדיגום בקדרון המדברי.
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לטאים

גרף מספר  -2שכיחות יחסית של זוחלים בקדרון המדברי.

אזור ספר המדבר
באזור זה בוצעו  3ימי דיגום ונמצאו  8מיני זוחלים (טבלה  ,)13ביניהם מינים ים -תיכוניים
אופייניים
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שכיחות יחסית באחוזים

50

עושר הימינים

8

כמו חרדון מצוי ,חומט פסים ( ,)Trachylepis vittataחמט גמד () Ablepharus kitaibelii
ושלון טלוא-ראש
( .)Eirenis rothiמינים אלו נמצאו בעיקר במפנים המערביים באזור הקידר ובשולי השטחים
החקלאיים.
בנוסף נמצאו פרטים של מדברית עינונית ,מין הנפוץ באזורים מדבריים .מין זה נמצא בסקר
בעיקר במפנים המזרחיים באזור קידר.
טבלה  -12מצאי מיני הזוחלים באזור ספר מדבר באגן נחל קדרון.

שם יחידת הדיגום

קידר

שם המין

שם לטיני

חרדון מצוי

Laudakia stellio
Mesalina guttulata
guttulata
Ablepharus kitaibelii
Ptyodactylus guttatus
Trachylepis vittata
Chalcides ocellatus
ocellatus
Eirenis rothi
Ophisops elegans elegans

מדברית עינונית
חומט גמד
מניפנית מצויה
חומט פסים
נחושית עינונית
שלון טלוא-ראש
עינחש

באזור הים תיכוני
באזור זה בוצע יום דיגום אחד בלבד .בטיילת הר הצופים ובעמק צורים נמצאו שני מיני
זוחלים ים-תיכוניים.
טבלה  -13מצאי מיני הזוחלים באזור הים תיכוני באגן נחל קדרון.

אזור

שם יחידת
הדיגום

שם המין

שם לטיני

ים תיכוני

טיילת הר
הצופים

חרדון מצוי
עינחש
חרדון מצוי
עינחש

Laudakia stellio
Ophisops elegans elegans
Laudakia stellio
Ophisops elegans elegans

עמק צורים

ניתוח התוצאות
במסגרת הסקר נמצאו זוחלים בכל אתרי הדיגום .בקדרון המדברי נמצא עושר מינים גבוה
במורד נחל גורפן .אזור נחל גורפן עשיר באבנים ובצומח חד שנתי ובנוסף הרעייה מועטה
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ביחס לשטחי מורדות הקדרון ובקעת הוריקניה .באזורים בהם לחץ הרעייה היה גבוה נראו
אבנים הפוכות בשטח ,בעיקר באזורים בהם היתה רעיית גמלים .אבנים משמשות כמחסות
לזוחלים ולכן פגיעה במחסות יכולה אולי להסביר עושר מינים נמוך יחסית בשאר השטחים.
בחלק מהשטחים נמצאו מינים ים-תיכוניים ומינים מדבריים באותו אתר דיגום (טבלאות
 .)13-13נחל קדרון מהווה מסדרון בין אזורי האקלים השונים ולכן בחלק מהפוליגונים קיימת
נקודת מפגש .נחל גורפן מהווה אף הוא נקודת מפגש בין אזור ספר מדבר לאזור המדברי
וייתכן שבשל כך עושר המינים גבוה בו ביחס לשטחים אחרים .בנוסף ,בניגוד לקדרון ,נחל
גורפן אינו מזוהם וקיימת בו רעייה מועטה יחסית ולכן עושר המינים הגבוה בו ,לעומת
שטחים הנמצאים בסמוך לנחל קדרון.

בבדיקת שכיחות יחסית נמצא שמדברית עינונית היא המין הנפוץ בכל השטחים שנבדקו
בחלק המדברי .המדברית נפוצה מאוד באזורים מדבריים ובספר המדבר בעיקר בגבעות
ומדרונות עתירי אבנים ( ,)Bouskila & Amitai, 2001ולכן שטחים רבים בקדרון מתאימים
למין זה .גם השכיחות היחסית של נחושית עינונית ומניפנית מצויה היה גבוה ביחס לשאר
המינים שנמצאו ,אך עדיין נוכחותם מועטת ביחס למדברית עינונית.

באזור קידר למרות ששטחים חקלאיים נמצאים בשני המפנים נראה שקיים הבדל בהרכב
המינים בין המפנה המזרחי למערבי .במפנה המזרחי החם יותר נמצאו פרטים של מדברית
עינונית ,מין מדברי .לעומת זאת במפנה המערבי ,בשולי השטחים החקלאיים ,נמצאו מינים
ים תיכוניים כדוגמת שלון-טלוא ראש ( )Eirenis rothiוחומט פסים (.)Trachylepis vittata
נתונים אלו הם ראשוניים בלבד ויש צורך להעמיק ולבדוק תופעה זו.

באזור הים תיכוני נמצאו  2מיני זוחלים ,אך בסקר של בועז שחם משנת ( 2005טבלה )18
נמצאו  13מינים נוספים באזור המורדות המזרחיים של הר הצופים .האזור הים תיכוני נדגם
במהלך יום אחד וייתכן שבשל כך מספר המינים שנמצאו היה נמוך יחסית ומכאן שיש צורך

92

לבצע באזור זה דיגומים נוספים על מנת לקבל נתונים עדכניים .מיני זוחלים נוספים שלא
נצפו באזור הים תיכוני ובספר המדבר ,נמצאו בארכיון התצפיות של רשות הטבע והגנים
(טבלה  .)17נתונים אלו לא הוכנסו לאנליזה משום שמרבית התצפיות הן מלפני  10שנים
ויותר.
בגן הלאומי עמק צורים נראה שבוצע טיפול בשטח שיכול לפגוע בזוחלים .בשטחים רבים
בגן בוצע ממשק בו הסירו והפכו אבנים המשמשות כמחסות לזוחלים .באזורים אלו לא נמצאו
כלל זוחלים.

בכל תחומי הקדרון המדברי נמצאו בורות מים שרובם פעילים ונעולים .בורות המים מהווים
מלכודות לזוחלים הנופלים לתוכם ללא יכולת יציאה .בתחומי ואדי עמריה נמצא בור מים
פתוח ללא מים ובתוכו עין חתול אדמדם ( .)Telescopus dhara dharaבורות מלאים במים
יכולים גם לגרום לטביעה של הזוחלים הנופלים לתוכם .דיגום הבורות דורש ציוד גלישה
מכיוון שהבורות צרים ועמוקים .חלק מהבורות נעולים ונמנעת גישה אליהם ולכן יש לעבוד
בתיאום עם התושבים המקומיים המחזיקים במפתחות לבורות .בורות המים מזיקים לזוחלים
אם כי היקף הנזק לא נבדק בסקר זה .מבחינת זוחלים יש לשקול להציב רשתות צפופות
בכניסה לבורות המאפשרים את מעבר המים ,אך מונעים נפילה של זוחלים .בהצבת
הרשתות יכולה להיות פגיעה בעופות המקננים בבורות שכניסתם אליהם תמנע.

שטח הסקר הוא נרחב ויש קושי בדיגומו .בנוסף ,מחצית מהשטח נמצא בתוך שטחי אש
דבר שהגביל את ימי הדיגום לסופי שבוע וחגים בהם שטחי האש לא היו פעילים .סקר זה
הוא סקר ראשוני באגן הנחל והוא מרמז על מצאי המינים ולא בהכרח משקף את התמונה
הכוללת של השטח .מכיוון שמעט נתונים על זוחלים בתחומי הסקר נאספו ולא קיימות
עבודות קודמות על זוחלים באגן הנחל יש צורך להמשיך במעקב ובסקירה של האזור.

93

סיכום
נחל הקדרון מהווה מסדרון בין האזור הים-תיכוני לאזור מדבר יהודה וים המלח ולכן מהווה
בית גידול מגוון וייחודי .במהלך הסקר נדגמו זוחלים לאורך אגן הנחל ונמצאו  17מינים .עושר
מינים גבוה נמצא בעיקר בשטחים בהם לחץ הרעייה היה מופחת ובשטחים שהיוו נקודת
מפגש בין אזורי אקלים .מין אחד דומיננטי הופיע כמעט בכל השטחים שנדגמו .ההתיישבות
הבדואית בקדרון המדברי המתבססת על רעייה ובורות מים המשמשים את התושבים עלולה
להזיק לזוחלים ויש לבחון את היקף הנזק ולפעול לצמצום הפגיעה.
באגן הנחל לא ידועות עבודות קודמות על זוחלים ולכן עבודה זו מהווה סקר ראשוני של
האזור.

הנחיות והמלצות
 .1בשל העדר עבודות קודמות ,מומלץ לבצע ניטור ארוך טווח על מנת לקבל מידע מדוייק
יותר על חברת הזוחלים באגן הנחל.
 .2מומלץ לפעול להחזרת האבנים המשמשים כמחסות לזוחלים בעמק צורים ולנסות להמנע
מהפיכתן.
 .3יש לבצע בדיקת בורות בתחילת הקיץ ובסופו על מנת לבדוק את היקף נזק הבורות
לזוחלים.
 .4מבחינת זוחלים מומלץ לשקול הצבת רשתות בתעלות המובילות לבורות על מנת למנוע
את נפילתם.
 .5מומלץ לנסות לצמצם את לחץ הרעייה בבקעת הורקניה.
יש לפעול לשיקום הנחל מבחינה נופית ואקולוגית :הפסקת הזרמת השפכים וביצוע ניקיון של
הפסולת לכל אורכו של הקדרון.
).
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 לטאיים בקדרון המדברי- נספח

.א

.ב

)Mesalina guttulata guttulata( מדברית עינונית

)Tropiocolotes nattereri( שממית זוטית

.ד

)Ptyodactylus guttatus( מניפנית מצויה

)Stenodactylus sthenodactylus( ישימונית מצויה

.ו

)Chalcides ocellatus ocellatus( נחושית עינונית

.ה

)Hemidactylus turcicus( שממית בתים

.ח

)Laudakia stellio( חרדון מצוי

.ג

.ז

)Pseudotrapelus sinaitus( חרדון סיני

נחשים בקדרון המדברי
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ב.

א.

נחשיל חד ראש ()Typhlops simony

זעמן אוכפים ()Platyceps rogersi

ג.

ד.

אפעה מגוון ()Echis coloratus terraesanctae

עין חתול אדמדם ()Telescopus dhara dhara

טבלה  - 14חלוקה של דיגום זוחלים לפי תאריכים.
שם הפוליגון
עמק צורים
טיילת הר הצופים
קידר
אבנת
מצוק העתקים
קדרון מתחתר
גבעות דרום
ואדי עמריה ושלוחותיו
גבעה 230
מורד נחל גורפן
הקדרון בבקעת הורקניה
מעלה גורפן
מניפות הקדרון
הקדרון בערוץ הפתוח
מורדות הוריקניה
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תאריך
29.03.13
29.03.13
29.03.13
06.04.13
29.03.14
26.03.13
28.03.13
04.05.13
28.03.13
04.05.13
15.03.13
16.03.13
27.03.13
10.05.13
27.03.13
28.03.13
10.05.13
28.03.14
11.05.13
11.05.13
30.03.13

 אינוונטר מיני זוחלים בקדרון המדברי- 15 טבלה
שם המין
שם היחידה

סטטוס עפ"י
הספר האדום

שם לטיני

LC

LC

Ptyodactylus guttatus
Pseudotrapelus sinaitus

מניפנית מצויה
חרדון סיני

.1
.1

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Mesalina guttulata guttulata
Ptyodactylus guttatus
Tropiocolotes nattereri
Stenodactylus sthenodactylus
Mesalina guttulata guttulata
Mesalina guttulata guttulata
Acanthodactylus boskianus asper
Ptyodactylus guttatus
Telescopus dhara dhara
Ptyodactylus guttatus
Acanthodactylus boskianus asper
Mesalina guttulata guttulata
Mesalina guttulata guttulata
Chalcides ocellatus ocellatus
Ptyodactylus guttatus
Laudakia stellio
Hemidactylus turcicus
Stenodactylus sthenodactylus
Tropiocolotes nattereri
Pseudotrapelus sinaitus
Typhlops simoni
Platyceps rogersi
Mesalina guttulata guttulata
Chalcides ocellatus ocellatus
Stenodactylus sthenodactylus
Mesalina guttulata guttulata
Laudakia stellio
Ptyodactylus guttatus
Stenodactylus sthenodactylus
Mesalina guttulata guttulata
Ptyodactylus guttatus
Pseudotrapelus sinaitus
Echis coloratus terraesanctae
Mesalina guttulata guttulata
Pseudotrapelus sinaitus
Ptyodactylus guttatus
Mesalina guttulata guttulata
Ptyodactylus guttatus
Chalcides ocellatus ocellatus

מדברית עינונית
מניפנית מצויה
שממית זוטית
ישימונית מצויה
מדברית עינונית
מדברית עינונית
שנונית נחלים
מניפנית מצויה
עין חתול אדמדם
מניפנית מצויה
שנונית נחלים
מדברית עינונית
מדברית עינונית
נחושית עינונית
מניפנית מצויה
חרדון מצוי
שממית בתים
ישימונית מצויה
שממית זוטית
חרדון סיני
נחשיל חד ראש
זעמן אוכפים
מדברית עינונית
נחושית עינונית
ישימונית מצויה
מדברית עינונית
חרדון מצוי
מניפנית מצויה
ישימונית מצויה
מדברית עינונית
מניפנית מצויה
חרדון סיני
אפעה מגוון
מדברית עינונית
חרדון סיני
מניפנית מצויה
מדברית עינונית
מניפנית מצויה
נחושית עינונית

.1
.2
.3
.3
.1
.1
.2
.3
.3
.1
.2
.3
.1
.2
.3
.3
.5
.3
.7
.8
.9
.10
.1
.2
.3
.1
.2
.3
.3
.1
.2
.3
.3
.1
.2
.3
.1
.2
.3
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אבנת
מצוק ההעתקים
קדרון מתחתר
גבעות דרום
ואדי עמריה
ושלוחותיו
240 גבעה

נחל גרופן

הקדרון בבקעת
הוריקניה
מעלה נחל גורפן

מניפות הקדרון
הקדרון בערוץ
הפתוח
מורדות הוריקניה

תיכוני ובספר המדבר- אינוונטר מיני זוחלים באזור הים- 16 טבלה
שם לטיני
שם המין
שם היחידה

סטטוס עפ"י
הספר האדום
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Laudakia stellio
Ophisops elegans elegans
Laudakia stellio
Ophisops elegans elegans
Laudakia stellio
Mesalina guttulata guttulata
Ablepharus kitaibelii
Ptyodactylus guttatus
Trachylepis vittata
Chalcides ocellatus ocellatus

חרדון מצוי
עינחש
חרדון מצוי
עינחש
חרדון מצוי
מדברית עינונית
חומט גמד
מניפנית מצויה
חומט פסים
נחושית עינונית

.1
.2
.1
.2
.1
.2
.3
.3
.5
.3

LC
LC

Eirenis rothi
Ophisops elegans elegans

ראש-שלון טלוא

.7
.8

עינחש

טיילת הר
הצופים
עמק צורים

קידר

.1982-2010  ארכיון תצפיות בתחומי הסקר של רשות הטבע והגנים בשנים-17 טבלה
שם לטיני
שם המין
שם האזור
הר הצופים
.1
Testudo graeca
יבשה מצוי-צב
Eirenis rothi

ראש-שלון טלוא
נחשיל מצוי

Typhlops vermicularis
Platyceps spp
Eirenis coronelloides
Psammophis schokari

זעמן דק דרומי
שלון אזורים
ארבע קו מובהק

Echis coloratus terraesanctae

אפעה מגוון

.2
.3
.1
.2
.3
.3

מעלה אדומים

) (בועז שחם2005 , תצפיות בזוחלים בסקר בהר הצופים- 18 טבלה
שם לטיני
שם המין
יבשה מצוי-צב
.1
Testudo graeca
Ptyodactylus guttatus
Laudakia stellio
Eumeces schneideri pavimentatus
Ablepharus kitaibelii
Trachylepis vittata
Chamaeleo chamaeleon recticrista

Ophisops elegans elegans
Phoenicolacerta lavis
Platyceps collaris
Dolichophis jagularis asianus

מניפנית מצויה
חרדון מצוי

חומט מנומר סורי
חומט גמד
חומט פסים
תיכונית-זיקית ים
עינחש
לטאה זריזה

זעמן זיתני
זעמן שחור

Eirenis rothi

ראש-שלון טלוא

Eirenis decemlineatus

שלון קוים

Malpolon monspessulanus
Typhlops vermicularis

קשקשים מצוי-תלום
נחשיל מצוי

.2
.3
.3
.5
.3
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.13
.15
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 3.5סקר עטלפים בנחל קדרון 201412 -
מאת :ערן עמיחי ,1,2ושמוליק יידוב

1

1

2

מרכז יונקים  -החברה להגנת הטבע .המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב.

שיטות :הסקר בוצע באמצעות גלאי עטלפים מסוג  ,AnaBat SD2המקליטים את קריאות
האקולוקציה של העטלפים ושומרים את המידע בקובץ דיגיטלי .על-פי רוב ניתן לזהות את מין
העטלף על-פי התדר והצורה הכללית של קריאת האקולוקציה שהוא מפיק.
יש לציין כי עקב צורת סיגנל האקולוקציה של עטלפי פרי אין אלה נרשמים בגלאי ,ותוצאות
סקר זה אינן מלמדות על היעדרותם או נוכחותם.
שני אתרים נבחרו לסקר זה (איור : )1
 .1אתר מס' ( :1נ.צ :) 728327 / 3508973 .בריכות אגירה יבשות ,עשירות באשלים
ובפסולת .הגלאי מוקם בבסיס אשל והמיקרופונים הופנו מזרחה בנתיב ערוץ הנחל .
 .2אתר מס' ( :2נ.צ :) 729358 / 3507857 .שפת המצוק בנחל קידרון .הגלאי הונח על
הקרקע והמיקרופונים הופנו צפונה אל עבר הערוץ הקניוני.
בכל אתר הוצב גלאי אחד למשך  10לילות ( .)17-23.9.2013ההקלטות נותחו באמצעות
תוכנת  ,AnalookWכאשר את שכיחות כל מין ועוצמת הפעילות מייצג מספר המעברים מול
הגלאי של מין מסוים במהלך כל תקופת הסקר.

איור מס  :1מיקום גלאים

תוצאות:
אתר מס'  ,1הבריכות היבשות :בעשרת לילות הסקר הוקלטו באתר זה  301מעברים מול
הגלאי של שמונה מיני עטלפים (טבלה  ,1איור .)2

12

מאת ערן עמיחי (מרכז יונקים ,החברה להגנת הטבע והמחלקה לזואולוגיה ,אניברסיטת ת"א) ושמוליק יידוב
(מרכז יונקים ,החברה להגנת הטבע)
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טבלה  :19מיני העטלפים שהוקלטו באתר מס'  1ומספר המעברים של כל מין

מספר
סטטוס
מין ( מדעי)
ספר אדום מעברים
VU Otonycteris
19
hemprischii
30
VU Eptesicus bottae
Tadarida teniotis
7
VU Rhinopoma
35
microphyllum
118
VU Rhinopoma cystops
EN Hypsugo
23
bodenheimerii
Pipistrellu kuhlii
55

מין (עברית)
אודנן
אפלול נגב
אשף מצוי
יזנוב גדול
יזנוב קטן
עטלפון
בודנהיימר
עטלפון לבן
שוליים
עטלפון ריפל
סה"כ

EN Pipistrellus rueppellii

ממוצע ללילה
1.9
3.0
0.7
3.5
11.8
2.3
5.5

0.1
1
 301מעברים 30.1

איור מס  :2מיני העטלפים שהוקלטו באתר מס'  1ומספר המעברים של כל מין

אודנן
אפלול נגב
אשף מצוי
10

יזנוב גדול
יזנוב קטן
עטלפון בודנהיימר
עטלפון לבן שוליים

1

עטלפון ריפל

מספר מעברים מול הגלאי (סקלה
לוגריתמית)

100

תאריך

101

אתר מס'  ,2המצוק :בעשרת לילות הסקר הוקלטו  193מעברים מעל הגלאי של שמונה מיני
עטלפים (טבלה  ,2איור .)3
טבלה  :20מיני העטלפים שהוקלטו באתר מס'  2ומספר המעברים של כל מין
מספר
סטטוס
מין ( מדעי)
ממוצע ללילה
מין (עברית)
ספר אדום מעברים
VU Otonycteris
0.1
1
אודנן
hemprischii
EN Taphozous
0.2
2
אשמן גדול
nudiventris
Tadarida teniotis
0.2
2
אשף מצוי
VU Rhinopoma
13
130
יזנוב גדול
microphyllum
3.1
31
VU Rhinopoma cystops
יזנוב קטן
EN Hypsugo
עטלפון
0.7
7
bodenheimerii
בודנהיימר
Pipistrellu kuhlii
עטלפון לבן
0.3
3
שוליים
0.1
1
EN Pipistrellus rueppellii
עטלפון ריפל
19.3
193
סה"כ
תרשים מס  :3מיני העטלפים שהוקלטו באתר מס'  2ומספר המעברים של כל מין

אודנן
אשמן גדול

אשף מצוי
יזנוב גדול
יזנוב קטן
עטלפון בודנהיימר
עטלפון לבן שוליים
עטלפון ריפל

מספר מעברים מול הגלאי

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

תאריך

סיכום ומסקנות
סך הכל תועדו בסקר  9מיני עטלפי חרקים מתוך  32מיני עטלפי חרקים החיים בארץ ( כמעט
 9%מסך כל מיני היונקים החיים בארץ!) .הרכב המינים דומה במידה רבה לממצאי סקרים
שבוצעו בעיינות צוקים (סקר עטלפים ארצי -מחוז שומרון  )2013ומעיד על היותו של אפיקו
המזרחי של נחל קידרון אתר שיחור מזון ו\או מעבר משמעותי עבור אוכלוסיות של מיני
עטלפים שונים .בנוסף ,למעט עטלפון לבן שוליים שהוא מין מלווה אדם הנמצא כאן מחוץ
לתחום התפוצה הטבעי שלו ,ייתכן ששאר המינים שוכנים במערות או סדקים במצוק הנחל.
 7מבין  9מיני העטלפים שתועדו הינם מינים "אדומים"
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(מצויים בסכנת הכחדה בארץ,

בקטגוריות סיכון שונות) ואיזור השבר הסמוך לים המלח הוגדר בספר האדום של החולייתנים
בארץ כ" אזור שעשיר מאד במיני יונקים ,מהם אנדמיים רבים ,ורבים– בסכנת הכחדה .חשוב
להכריז שמורות טבע גדולות בשטחים מתאימים בחבל זה ,ולקשרם במסדרונות אקולוגיים
המאפשרים מעבר ליונקים גדולים .במדבר יש חשיבות רבה למצוקים ,למקורות מים ולנחלים
עתירי שיטים שבהם מצוי שפע מינים שחלקם מינים אנדמיים".
איזור זה הוגדר כשני בחשיבותו (לאחר החרמון) לשימור מיני יונקים בארץ.
אוכלוסיות העטלפים ששוכנות או פעילות בנחל קדרון מסתמכות על צירוף התנאים הבא:


מקומות משכן :מקצת המינים משתכן במערות ובמבנים נטושים במצוקי הנחל
וסביבותיו .אחרים שוכנים בסדקים במצוקי הנחל .לכל מין דרישות ספציפיות (ראה
נספח רשימת מינים) והתאמה לנישות מסוימות .לעטלפים יכולת תנועה מרשימה
ולכן אתרי משכן עשויים להיות לעיתים מרוחקים מאתרי שיחור מזון.



מזון :עטלפי החרקים באיזור זה מסתמכים על חרקים ושאר פרוקי רגליים כמזון .כל
מין ומאפיניי התזונה שלו ( ראה נספח רשימת מינים) ערוצי נחלים במדבר ,גבי מים
טבעיים ומלאכותיים (זרימת ביוב) מייצרים סביבות עשירות בחרקים ולכן נמצא
בסביבות אלו מגוון מינים וכמות מספרית גדולה יותר מאשר שטחים פתוחים
וצחיחים .אתרים שכאלה מושכים עטלפים ממרחב גדול ממדים ולכן פגיעה באתרי
שיחור מזון עלולה לגרום לפגיעה בשטחי מחייה נרחבים.

הפרעות אפשריות לעטלפים בנחל הקדרון שעלולות לפגוע בעושר המינים הנוכחי:


תאורה מלאכותית סביב מתקנים ,יישובים,כבישים ,בסיסי צה"ל ועוד .תאורה שכזו
יוצרת תנאים שמתאימים למינים מסוימים של עטלפים והפרעה לאחרים .הדבר גורם
לשיבוש האיזון הקיים ,להענקת יתרון למספר מצומצם של מינים מלווי אדם (כדוגמת
עטלפון לבן-שוליים) על פני האחרים ולירידה במגוון ועושר מיני העטלפים .במידה
ומתוכננים מתקנים מוארים במרחב יש לוודא שהשפעת האור לא תחרוג מתחומי
המתחם הבנוי.



פגיעה באתרי המשכן כתוצאה מפעילות מטיילים ,שימוש במערות למגורים או אכסון
והפרעות דומות .עטלפים משחרים למזון גם במרחקים ארוכים מאתרי המשכן ולכן
גם פגיעה באתרים מרוחקים תשפיע על מגוון המינים ומספר הפרטים שפועלים באגן
הקדרון .



שימוש נרחב ולא מושכל בחומרי הדברה  ,למשל לצורך התמודדות עם מפגעי
יתושים באגן הקדרון ,עלולים לגרום לפגיעה באוכלוסיות העטלפים.

השילוב בין עושר מינים נוכחי לרגישות הרבה של אגן הקדרון ולסיכוי לפגיעה בעושר המינים
החי בו מחייבים אותנו לנקיטת משנה זהירות בהתייחסות התכנונית לגביו בדגש על:
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הנגשת מערות לביקורים :פתיחת מסלולי טיול סמוך למערות משכן תביא לעלייה
בביקורים במערות אלו ולדחיקת העטלפים מהן .פתיחת מסלולי טיול חדשים במצוק
עלולה לפגוע במינים השוכנים בסדקים.



שימוש בתאורה באתרים במרחב :בדגש על פיזור אור במרחב  .במידת ההכרח יש
לתכנן תאורה להשפעה מינימלית על המרחב.



שימוש אינטנסיבי ולא מושכל בחומרי הדברה  .יש לוודא שבמידת ההכרח השימוש
בחומרי הדברה יהיה סלקטיבי תוך שימוש בחומרים בעלי אפקט שניוני שולי.
נספח  -הרחבה על מינים שאותרו בסקר
אדנן

Otonycteris hemprichii Hemprich`s Long-eared Bat

האדנן הוא בן למשפחת הנשפוניים  .זהו מין מדברי שתחום תפוצתו משתרע ממדבר
יהודה ,הנגב דרך הערבה ועד אילת .דיווחים על מין זה התקבלו עוד בשנות ה 50על
ידי בודנהיימר שאיתר אותו בנחל אוג ונבי מוסא .מין זה שוכן בסדקים ומלקט את
מזונו משיחים  ,עצים ומעל מים .מזונו כולל בעיקר חיפושיות ודבוראים .מין זה נמצא
לרוב כבודדים אך נראה שבעונת הרבייה הם עשויים להתלהק לקבוצות גדולות יותר
שמונות עד עשרות פרטים.
עטלפון בודנהיימר Pipistrellus bodenheimeri Bodenheimer`s pipistrelle
עטלפון בודנהיימר הוא מין אנדמי לאזור .מין זה נפוץ לאורך הבקע הסורי –אפריקאי
מצפון ים המלח ועד אילת .תפוצתו העולמית מצומצמת יחסית לשאר מיני עטלפי
הארץ  .מין זה הוגדר על ידי הריסון בשנות ה 30ביטבתה ובשנות ה  70אותר על ידי
מייקין גם בעין גדי ,עין יהב ואילות .עטלפון בודנהיימר שוכן בסדקי מצוקים במדבר.
תזונתו מגוונת ואת החרקים ושאר פרוקי הרגליים הוא אוסף מעל מקורות מים ,שולי
מצוקים ומעל צומח בנחלים .זהו הקטן בעטלפי הארץ ( משקל ממוצע  3גרם!).
יזנוב גדול Rhinopoma microphyllum Larger Rat-Tailed Bat
היזנוב הגדול שוכן לאורך השבר הסורי אפריקאי מאיזור החולה ועד הר סדום.
טריסטרם תיאר מושבות בנות אלפי פרטים באזור ים המלח ובקעת הירדן עוד
ב .1838מין זה שוכן במערות יבשות ופתוחות ,בדרך כלל סמוך לפתחן ,ובמבנים
נטושים .מושבות רבייה נוצרות בקיץ ומתפזרות בסתיו .היזנוב הגדול צד את מזונו
בגובה ובשטח פתוח.
יזנוב קטן Rhinopoma hardwickii Lesser Rat-Tailed Bat
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היזנוב הקטן שוכן לאורך השבר הסורי-אפריקאי עם חדירות לחבל הים-תיכוני בגליל,
בכרמל ובהרי יהודה .הריסון דיווח ב 1933על תפוצתו של המין לכל אורכו של השבר
הסורי-אפריקאי מהדן ועד באר אורה .היזנוב הקטן נפוץ יותר מהיזנוב הגדול וברוב
האתרים חיים עשרות בודדות של פרטים .באתרים ספורים נמצאו פרטים רבים יותר.
היזנובים הקטנים שוכנים במערות יבשות  ,כוכים וסדקים .היזנוב הקטן נוהג לאסוף
מזון בגובה ובשטחים פתוחים.

יזנוב קטן .נקבה עם גור.
אפלול הנגב Eptesicus bottae Botta`s Serotine
אפלול הנגב נפוץ לאורך השבר הסורי-אפריקאי ושוליו מאזור מושב מחולה ועד
אילת .הריסון דיווח על הימצאותו ביטבתה ב 1933ומייקין דיווח ב 1977על המצאותו
באזור עין גדי ב .1977אפלול הנגב שוכן בסדקי מצוקים במדבר  .את מזונו הוא
אוסף ליד מקורות מים ,בשולי מצוקים ,ומעל צומח נחלים עמוקים .ניזון בעיקר
מדבוראים.
עטלפון ריפל Pipistrellus rueppellii Ruppell`s pipistrelle
עטלפון ריפל הוא מין אפריקאי הנמצא בישראל בגבול תפוצתו הצפוני .נמצא לרוב
מעל ברכות בשולי דרום ים המלח וצפון הערבה אולם נצפה גם באתרים אחרים כמו
בחיפה ובנחל הבשור .הריסון ומייקין דיווחו לראשונה על המצאותו בישראל בברכות
נאווית ובחיפה .מקום משכנו לא ידוע  .עטלפון ריפל אוסף את מזונו שכולל בעיקר
זבובאים ופרפראים מעל מים .מין זה נצפה לרוב כפרטים בודדים.
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אשמן גדול Taphozous nudiventris Naked-Bellied Tomb Bat
האשמן הגדול נצפה לאורך השבר הסורי –אפריקאי מדרום ים המלח ועד מורדות
החרמון עם חדירות מערבה .טריסטרם (  )1833דיווח על רבבות אשמנים גדולים
בנקיקים היורדים לכינרת .דור (  )1930-33דיווח על מושבות בחבל הים תיכוני
(עתלית ,יפו) ומייקין (  )1977דיווח על פרטים בודדים בבקעת הירדן ,קרנטל ונחל
עמוד .כיום מוכרת מושבה יחידה והמין לא נצפה כלל בחבל הים תיכוני .האשמן
הגדול שוכן במערות יבשות ובסדקי סלעים עמוקים .שיחור המזון חל בגובה של
עשרות מטרים ובשטחים פתוחים.

אשמן גדול

אשף מצוי Tadarida teniotis European Free-Tailed Bat
מין עטלף נפוץ שתחום תפוצתו כולל אזורים נרחבים בכל רחבי הארץ .האשף המצוי
שוכן בסדקים ,מערות ובתים ( סדקים ומרזבים) .האשף המצוי מעופף בגבהים (עד
מאות מטרים) ובמהירות גבוהה .האשף המצוי שותה מגבים בתעופה כסנוניות  .זהו
עטלף " צועק"  .בתקופת ההרעלות האינטנסיביות מין זה כמעט ולא נפגע בשל
נטייתו לשכון גם בבתי אדם.
עטלפון לבן-שוליים Pipistrellus kuhlii Kuhl`s Pipistrelle
הנפוץ בעטלפי החרקים בארץ .העטלפון לבן-השוליים הינו מין שוכן סדקים שעושה
שימוש ניכר גם בבתים וגגות כבאתרי משכן .העטלפון לבן-השוליים הינו מין של
החבל הים תיכוני שחדר גם למדבר  .העטלפון לבן-השוליים משחר למזון בתעופה
מהירה ונמוכה ליד פנסים ומקורות מים .בדומה לאשף המצוי התוצאות הקשות של
ההרעלות שהתקיימו בעיקר במערות ,עד אמצע שנות ה ,80פסחו במידה רבה על
מין זה ששוכן במידה ניכרת בתוך משכנות אדם.

106

מקורות:
 )1הספר האדום של החולייתנים בישראל  ,2002בעריכת עמית דולב ואבי פרובלוצקי.
הוצאת רשות הטבע והגנים והחברה לההגנת הטבע.
 )2סקר עטלפים מחוז יו"ש  ,2013רשות הטבע והגנים ומרכז יונקים של החברה להגנת
הטבע.
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 3.6סקר קינון ציפורים באגן הקדרון
רקע:
ישראל נחשבת לאחד המקומות החשובים ביותר עבור ציפורים באזור המזרח התיכון בפרט
ובמערב הפליארקטי בכלל .היא מנקזת אליה מגוון רחב של ציפורים בעיקר בעונות הנדידה.
בישראל למעלה מ 530-מיני ציפורים ,רובן נודדות ,אך יש גם לא מעט ציפורים מקננות.
המיקום הייחודי של הקד רון ,האקלימים השונים ובתי הגידול המגוונים יוצרים נישות רבות
ושונות עבור מגוון רחב של ציפורים .עבור חלקן זהו קצה גבול התפוצה שלהן .ראשו של
האגן באזור ים-תיכוני בתחום ירושלים ,משם ממשיך לספר המדבר ומדבר יהודה עד לים-
המלח .גיוון אקלימי זה מביא למגוון ביולוגי גדול ,ובכלל זה למגוון גדול של ציפורים מקננות.
לאורך אפיק נחל קדרון ובשטח שסביבו בתי גידול מגוונים שיוצרים נישות שונות עבור מגוון
בעלי כנף החיים באזור .אזורים קינון מיוחדים הם אזור העיר העתיקה ,עם מבנים עתיקים
ובוסתנים ,ערוץ נחל הקדרון העמוק וקניוני עם מצוקי הסלע הנישאים ,שטחי חקלאות
מסורתית ,בוסתנים וכרמים ,ערבות עשב ,מדרונות סלעיים ,וישורים מדבריים (בקעת
הורקניה) ,גבעות מדבריות ,מצוק העתקים ועוד .ריבוי זה מאפשר כאן קיום למגוון רחב של
בעלי כנף.
בערוץ הנחל עצמו זורמים מי ביוב גולמיים שמושכים אליהם ציפורים מהאזור מחד ומצד שני
גורמים לזיהום השטח ופגיעה במערכת האקולוגית כולה .בסקר הנ"ל נבדקו מגוון וכמות
הציפורים המקננות לכל אורך אגן הניקוז של נחל קדרון ,עם השקעה מרבית בעיקר בתחום
המדברי .תחומי ההיקוות של הנחל באזורי הספר הכפריים בתחומי ירושלים המזרחית
והרשות הפלסטינית נבדקו רק בחלקם בשל הרגישות הביטחונית.
עבודות קודמות ומידע קיים:
ככל הידוע לנו ,מעולם לא נערך באגן הקדרון סקר יסודי שממפה את מגוון המינים המקננים,
או את מגוון הציפורים באופן כללי .כמובן שחוקרים שונים ביקרו ורשמו מינים באזור זה כמו
בשאר חלקי ארץ ישראל החל מהמאה ה 19-ועבודות שונות שפורסמו הביאו להכרות כללית
טובה של מיני העופות בכלל והמקננים בפרט באזורי הארץ השונים (למשל :אלון ;1983
אלון ,ארבל ולשם  ;2003פז ואשבול .)2003
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המקורות המהימנים הראשונים שמתארים את הטבע באגן הקדרון הם מסוף המאה ה,19 -
עת ביקרו בארץ-ישראל מספר עולי-רגל וחוקרי טבע .שני חוקרים כאלה הם הנרי בייקר
טריטראם ,כומר ששהה בארץ בשנים  1833-1833ותיאר את ממצאיו בשני ספרים ,וסלה
מריל ,הקונסול האמריקאי בארץ ישראל בסוף המאה ה ,19 -שפירסם מספר ספרים
ומאמרים .תיאוריהם של שני אלה מתייחסים לבעלי החיים ולאופי הצמחיה ומהם אנו למדים
כי באזור ירושלים ובמורד הקדרון היה הטבע באותה תקופה עדיין פראי ובתולי .הנרי בייקר
טריסטרם ביקר גם באזור ים המלח ,ואף נתן את שמו לאחר הציפורים האופייניות במרחב
הסקר – הטריסטרמית .בין העופות המוזכרים אצל חוקרים אלה נמצאים מינים רבים שכיום
הם נדירים ביותר ,דוגמת בז צוקים ,עיט נצי ,רחם ,בז נודד ולילית מצויה (מריל  ,1890קרק
 .)2000על פי תיאוריו של טריסטראם ,היה בעבר העורב השחור נפוץ בירושלים ובהרי
יהודה ,כולל על החומה ,ואילו כיום הוא נדיר ביותר בארץ ואינו נצפה באזור זה .גם את
הקאק הוא מתאר כמצוי באלפים בעיר העתיקה ועל גבי החומות (טריסטראם  .)1883תיאור
זה הוא חשוב ,שכן הקאק נמצא בסקר הנוכחי מקנן על גבי החומות ,אך מתצפיות שלנו ושל
אחרים אנו יודעים שהוא נעדר מהעיר ,כמו גם כמעט מישראל כולה ,מאמצע המאה העשרים
ועד לשנות התשעים שלה (בלבן ומרוז .)2007
עבודות מן השנים האחרונות כוללות בעיקר מחקר וסקרים בעיר ירושלים עצמה .החל משנת
 1995מתקיים בתחנה לחקר ציפורי ירושלים של החברה להגנת הטבע מחקר שיטתי של
המינים החולפים והמקננים בעיר .המחקר מרוכז על-ידי ד"ר גדעון פרלמן ועמיר בלבן וכולל
מסד נתונים רחב היקף על ציפורי ירושלים לפי שנים ולפי מאפיינים שונים .בשנים  2007ו-
 2008פורסמו סקרי תשתיות טבע עירוני בעיר העתיקה על-ידי החברה להגנת הטבע (בלבן
ומרוז  ;2007בלבן ווכטל  ,)2008אשר הראו את מגוון המינים המקננים בחומות העיר
העתיקה ,במבנים עתיקים ומתחמי דת ופולחן .בסקר משנת  2007נרשמו  29מינים בחומות
העיר העתיקה ,מהם  8זוגות מקננים של בז אדום המצוי בסכנת הכחדה ,ו 150-זוגות
מקננים של סיס החומות .בסקר משנת  2008שכלל את העיר העתיקה כולה נצפו  33מינים.
בשנת  2010פורסם סקר מקיף של תשתיות טבע עירוני בירושלים ,שכלל סקירה מפורטת
בכל תחומי העיר .בסקר זה נרשמו  239מיני ציפורים בעיר ,מהם  38מינים מוגדרים כ"מינים
אדומים" (מינים בסכנת הכחדה) .בסקר זה לא ניתנה התייחסות מיוחדת לקינון ,אלא למגוון
הציפורים בעיר.
באזור המדברי של האגן המידע הקיים כולל תצפיות אקראיות של רשות הטבע והגנים
שנרשמו על-ידי פקחים ועובדי הרשות במהלך עבודתם השוטפת .נתונים אלו הועברו אלינו
באדיבות רשות הטבע והגנים ושולבו בסקר זה .מאגר המידע כלל  2171תצפיות ב 218-מיני
ציפורים בחלקו המדברי של אגן הקדרון ,אך ללא אינדיקציה לקינון (מקור הנתונים :אגף
מערכות מידע ,רשות הטבע והגנים).
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שיטת העבודה:
הסקר התמקד במינים מקננים וכלל תצפיות בשטח ויצירת מאגר נתונים של התצפיות
השונות .שטח הסקר חולק לפוליגונים שונים שהוגדרו בעזרת התנאים הגיאו-מורפולוגיים
השונים (מיפוי יחידות נוף).
במהלך העבודה בשטח נדגמו הפוליגונים בשעות הטובות והנוחות ביותר לתצפית על
הציפורים ,שעות הבוקר המוקדמות .במהלך כל בוקר עבודה נלקח מדגם מייצג מכל תא
שטח בפוליגונים השונים .המדגם התבסס על תצפית חתך לרוחב כל אחת מיחידות הנוף
ותצפית נקודה .התצפיות נערכו בשעות השיא של פעילות הציפורים (בין השעות 5:00-8:30
בקרוב) .בכל יחידת נוף נערכה הליכת חתך לרוחבה ,תוך רשימת כלל המינים והתייחסות
לפעילות הקשורה לקינון .בנוסף ,ולצורך השוואה בוצעו בכל הליכה שתי תצפיות נקודתיות
של  15דקות כל אחת .נבדקו ונרשמו הנתונים הבאים :מיני הציפורים השונות בשטח ,מספר
הפרטים מכל מין ,התנהגות קינון (שירה ,חיזור ,הזדווגות ,בניית קן ,גוזלים) .במידה ונצפו
מינים נדירים וייחודיים לאזור ניתנה התייחסות מיוחדת לכך ,כולל המלצות לשימור והגנה על
המין .התצפיות נעשו במשקפת בעיקר מעמדות תצפית מוגבהות בשטח ,מקומות שניתן
לצפות מהן על מירב השטח בצורה הטובה ביותר.

תוצאות הסקר:
בסקר זה נצפו  150מינים (כשליש מהמינים המוכרים בארץ) ,מתוכם  31מינים מקננים
בודאות בשטח ו 15-מינים נוספים נצפו בפעילות קשורה לקינון כגון חיזור ,שירה וכדומה אך
ללא תצפית ישירה בקינון .אתרי הקינון בשטח מגוונים מאוד ,כל מין והתאמותיו :העופות
הדורסים מקננים במצוקים בעיקר ,העיט הזהוב במצוקים הגבוהים ביותר של מצוק העתקים,
הבזים המצויים ,הבזים האדומים והכוסים מסתפקים במצוקים קטנים יותר ואף מקננים
במבנים .שאר מיני האזור מקננים במגוון של בתי גידול ,אם זה סלעיות ושחורי זנב בין
האבנים ,מדברונים בין השיחים הקטנים ,עפרונים ,קטות ,כרוונים ועוד במישורי עשב אבניים,
ועורבים במצוקים בגבהים שונים.
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המינים הבולטים ביותר ,שנצפו כמעט בכל תחומי הסקר הן:
 .1עפרוני מדבר
 .2סלעית לבנת-כנף
 .3עורב חום-עורף
אלו מינים סתגלניים יחסית שלא דורשים הרבה מבחינת בית הגידול .אלו מינים נפוצים מאוד
כמעט בכל רחבי החבל המדברי בארץ ישראל.
פרט לכך נצפו במהלך הסקר מיני ציפורים מגוונות ,רובן אופייניות לבית הגידול המדברי,
חלקן אופייניות לחבלים הערבתיים והספר מדבריים ,חלקם מינים מלווי אדם שחיים כאן
סביב משכנות הבדואים ושטחים החודרים לעיר ירושלים וחלקן אף ציפורים ייחודיות ונדירות
הנמצאות בסכנת הכחדה בארץ בפרט ובעולם בכלל .מינים נוספים שבלטו יחסית בשטחי
הסקר הם שחור זנב ,צוצלת ,קאק ,יונת בית ,קורא מדברי ,חוגלת סלעים ,טריסטרמית ים-
המלח ,דרור הבית ,בארית הרים ,שרקרק גמדי ,מדברון ,בז מצוי ודוכיפת .בטבלה 17
ובמפה הסמוכה לה ניתן מבט משווה על המינים המקננים ביחידות הנוף השונות באגן ועל
המינים האדומים שנצפו מקננים בהן לפי סטטוס.
יחידות הנוף בהן נמצא המספר הגבוה ביותר של מינים מקננים הן גיא בן הינום במרכז העיר
ירושלים ומורדות סוואחרה א-שרקייה בספר המדבר ( 23מינים) .לאחר מכן סוואחרה אל
ע'רביה ,יער השלום וואדי לוז ,כולם בתחומי העיר ירושלים ( 25מינים) .בקדרון המדברי
הכמות הייתה נמוכה יותר .כמות המינים הגבוהה ביותר הייתה בקדרון בערוץ הפתוח (22
מינים) ובשפך הקדרון ( 21מינים) .במורדות המונטר ומורדות הורקניה  18מינים ובמרבית
יחידות הנוף של רמת המדבר ובקעת הורקניה  13-19מינים (ראה מפה .)11
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טבלה  – 21מינים מקננים ומינים אדומים ביחידות הנוף באגן הקדרון
מספר
היחידה

שם היחידה
עמק צורים
כרם המופתי
הר הזיתים
גיא בן-הינום
וואדי קדום
סוואחרה אל ע'רביה
יער השלום
מדרון מזרחי
העמק הנעלם
וואדי דיאב
וואדי א-לוז
מורדות סווחרה א-שרקייה
מעלה נחל גורפן
מורדות המונטר
מורדות הורקניה
הקדרון בקניון המרסבא
הקדרון בערוץ הפתוח
מניפות הקדרון
מורד נחל גורפן
בקעת הורקניה
הקדרון בבקעת הורקניה
ואדי עמריה ושלוחותיו
הקדרון בגבעות
גבעות דרום
גבעה 230
הקדרון המתחתר
מצוק ההעתקים
השפך

2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

מספר מינים
מקננים
23
21
14
26
18
25
25
20
22
21
25
26
16
18
18
25
22
13
13
16
19
13
18
16
15
18
16
21

מין
שעתידו
בסכנה

1
2
2
1
3
2

2
2
3
1
1

1

מין בסיכון נמוך
9
5
2
8
3
8
8
4
7
5
6
9
6
5
8
7
9
2
9
5
8
5
6
7
3
5
4
4

מין
בסכנת
הכחדה

1

4
1
2
2
3
3
1
1
3
1
1

1
5
1

סה"כ

9
5
2
8
3
8
8
5
7
5
7
15
9
8
13
10
14
3
10
10
9
8
9
8
5
10
5
5

מינים אדומים
מבין המינים המקננים נצפו " 23מינים אדומים" 3 :מינים בסכנת הכחדה 13 ,מינים בסיכון
נמוך ,ו 3-מינים שעתידם בסכנה (לפירוט כלל המינים והסטטוסים ראה טבלה  18להלן).
שישה מינים שנצפו במהלך הסקר הם נדירים מאוד ,ושרויים בסכנת הכחדה בארץ ואף
בעולם.
מינים נדירים וחשובים שנראו בתחומי הסקר כוללים:
 .1עיט זהוב -בסכנת הכחדה חמורה בישראל ,עם  7זוגות מקננים.
 .2בז צוקים -בסכנת הכחדה חמורה בישראל ,עם כ 10 -זוגות מקננים ,נמצא גם
בסיכון עולמי.
 .3בז אדום -מין בסכנת הכחדה בארץ ,באזור ה 300זוגות מקננים .בסיכון נמוך גם
בעולם.
 .3עורב שחור -מתמעט מאוד בארץ ,עם באזור כ 20-זוגות מקננים.
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 .5קטה גדולה -מין שהתמעט מאוד בארץ בעשורים האחרונים ,כמו שאר מיני הקטות.
בעיקר בשל הרס בתי גידול טבעיים ורצף שנות בצורת קשות.
 .3דרורית קצרת אצבעות -מין נדיר וייחודי לאזורנו .מתפרץ אחת לכמה שנים בחבלי
המדבר הגבוהים ,מקנן בקביעות בחרמון ולעיתים נדירות גם בהר הנגב.
מבין יחידות הנוף עם מספר ה"מינים האדומים" הגבוהה ביותר יש לציין את מורדות
סוואחרה א-שרקייה בספר המדבר עם מספר המינים הגבוהה ביותר ( 15מינים,
מתוכם  3בסכנת הכחדה) .מעניין לראות שבתחום העירוני ישנם מספר מוקדים
משמעותיים של עופות מקננים בעלי סטטוס של "מינים אדומים" :עמק צורים עם 9
מינים ,וכן גיא בן הינום ,יער השלום וסוואח'רה אל ע'רביה על  8מינים .בקדרון
המדברי יחידות הנוף עם כמות המינים האדומים הגבוהה ביותר הם הקדרון בערוץ
הפתוח עם  13מינים ומורדות הורקניה עם  13מינים .המידע מוצג בצורה גרפית
במפה .12
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ציפורים נודדות
דבר נוסף שראוי להתייחסות בשטח מלבד העופות המקננים הוא כמות ומגוון הציפורים
הנודדות שעוברות בשטחים אלו או מעליהם.
סביב אגן הקדרון ובאזור בקעת הורקניה יש תצפית נהדרת על נדידת העופות הדואים.
עופות דורסים שונים ,חסידות ועוד .מיקום השטח מעל למצוק העתקים והשבר הסורי-
אפריקני מאפשר כאן תצפית קרובה וטובה על עופות אלו ,כאשר הם חולפים לעיתים בגובה
העיניים .ציפורי שיר רבות משתמשות במרחבים הפתוחים שכאן לשם עצירה ,תדלוק ואגירת
כוחות לפני המשך המסע .במהלך הסקר נצפו מגוון רחב של ציפורי שיר נודדות ,עופות
דורסים ,חסידות ,עגורים ועוד.

נדידת חסידות לבנות מעל לים המלח ממצוק העתקים ,נחל קדרון.

המלצות:


בסקר זה נסקר בצורה שיטתית חלק נרחב באגן נחל הקדרון .במהלך הסקר נצפו
מגוון גדול של ציפורים המקננות בשטח ,בין השאר מינים נדירים בסיכון.



חשוב מאוד להיות מודעים לאתרי הקינון באגן ולשמרם במהלך תכנון ופיתוח
תשתיות חדשות בשטח .



יש לתכנן תוכנית שימור וממשק לשטח ,בדגש על שמירה על אתרי קינון חשובים
(עיט זהוב לדוגמא) מפני הרס ,השמדה ,גניבות ביצים וגוזלים.



באגני החמצון ניתן ליצור אגנים ירוקים מפותחים עם שפע צמחייה מקומית ,זו תסייע
בטיהור המים ובמשיכת מינים רבים של ציפורים ומגוון בעלי חיים .אגני חמצון אלו
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יהוו גם אתרי שתייה חשובים עבור מינים מדבריים שונים שמקננים באזור ,הבולטים
ביניהם הן הקטות הגדולות שכל בוקר חייבות פוקדות מקווי מים לרוויה.


יש בעיה קשה בשטח של רעיית יתר על ידי צאן הבדואים ,גם לזה חשוב לשים
הגבלות והשגחה בשטח.



ישנן בשטח עדויות לצייד בלתי חוקי של ציפורים ,חשוב לשמור מנגד בעזרת פיקוח
מתאים.
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נספח  -ציפורים אופייניות (מימין) בהתאמה לבתי גידולן (משמאל):

קטות גדולות

מישור בקעת הורקניה

סלעית לבנת-כנף

מורד נחל גורפן

דרורית קצרת-אצבעות

מדרונות עם שיחי אוכם מדברי במורד נחל גורפן

חוגלת סלעים

בית העלמין בהר הזיתים ופתחת הוואדי בסילוואן
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מימין לשמאל :בארית הרים ונקבת דרור בית

בור מים ,מורדות המונטר

שחור זנב

ערוץ הקדרון בקניון המר-סבא

זוג מדברונים

מורדות גבעה 230

זוג טריסטרמיות ים-המלח

מעלה נחל גורפן

119

זוג עורבים חומי-עורף

ערוץ נחל אל-עידראווי

עורב קצר-זנב

מצוק העתקים

עפרוני מדבר

וואדי-עמריה

זוג שרקרקים גמדיים

שפך נחל הקדרון לים-המלח

120

כוס החורבות

מורד נחל גורפן

סלעית שחורת-בטן

מצוק העתקים

זנבן ערבי

שפך נחל הקדרון לים-המלח

דוכיפת

וואדי אל-כילב ,מורדות המונטר
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צוקית בודדת -נקבה

ערוץ הקדרון בקניון המר-סבא

בז אדום -זכר

מנזר מר-סבא

בז צוקים

מעלה נחל גורפן

עיט זהוב

קן עיט זהוב עם גוזל ,מצוק העתקים
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טבלה  – 22מיני הציפורים המקננות שנצפו בסקר הקדרון וסטטוסים לפי הספר האדום
מין הציפור

סדרה

אנפית הבקר

חסידאים
ציפורי-
השיר
ציפורי-
השיר
דורסי-יום
דורסי-יום
דורסי-יום
דורסי-יום
דורסי-יום
ציפורי-
השיר
כחלאים
ציפורי-
השיר
תוכאים
ציפורי-
השיר
תרנגולאים
דורסי-יום
ציפורי-
השיר
ציפורי-
השיר
ציפורי-
השיר
ציפורי-
השיר

בארית הרים
בולבול צהוב-שת
בז אדום
בז מדברי
בז מצוי
בז עצים
בז צוקים
גבתון מדבר
דוכיפת
דרורית קצרת-
אצבעות
דררה
ורדית סיני
חוגלת סלעים
חוויאי הנחשים
חמריה חלודת-זנב
חנקן גדול
חצוצרן שחור-מקור
טריסטרמית ים-
המלח

סטאטוס
סיכון
LC
LC
LC
EN
NT
LC
NT
EN

LN
LC
LC

LC
LC
NT
LC
LC
LC

יונת בית
ינשוף עצים

דורסי-לילה
ציפורי-
השיר
ציפורי-
השיר
דורסי-לילה
ציפורי-
השיר
חופמאיים
ציפורי-
השיר

LC

כוס החורבות
כסוף-מקור הודי
כרוון
מאינה הודית

מין פולש.

DD

יונאים

ירקון

מתמעט מאוד.

NT

LC

ירגזי מצוי

הערות

מין מבוית מיונת סלעים שכנראה נכחדה
מישראל.

LC
LC
NT
LC

מין פולש.

NT
LC

מין פולש.
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סדרה
מין הציפור
ציפורי-השיר
מדברון
דורסי-יום
נץ מצוי
נקראים
נקר סורי
ציפורי-השיר
סבכי ערבות
ציפורי-השיר
סבכי קוצים
סבכי שחור-ראש ציפורי-השיר
סיסאים
סיס חומות
סיסאים
סיס חוורור
חופמאיים
סיקסק
סלעית לבנת-כנף ציפורי-השיר
ציפורי-השיר
סלעית קיץ
סלעית שחורת-בטן ציפורי-השיר
ציפורי-השיר
סנונית מדבר
ציפורי-השיר
סנונית מערות
ציפורי-השיר
סנונית רפתות
ציפורי-השיר
עורב אפור
ציפורי-השיר
עורב חום-עורף
ציפורי-השיר
עורב קצר-זנב
ציפורי-השיר
עורב שחור
ציפורי-השיר
עורבני
דורסי-יום
עיט זהוב
ציפורי-השיר
עפרוני מדבר
ציפורי-השיר
עפרוני מצוייץ
דורסי-יום
עקב עיטי
ציפורי-השיר
פפיון הרים
ציפורי-השיר
פשוש
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סטאטוס סיכון

הערות

NT
LC
LC
VU

מתמעט בשל אובדן שטחי בתה פתוחים

LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU

מתמעטת מאוד בעשורים האחרונים.

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
EN
LC
EN

מתמעט מאוד.

LC
LC
NT
EN
LC

מתמעט מאוד בשל אובדן שטחי בתה פתוחים.

מין הציפור
צופית בוהקת
צוצלת
צוקית בודדת
קאק
קוקיה אירופית
קוקיה מצוייצת
קורא מדברי
קטה גדולה
רחם מדברי
שחור זנב
שחרור
שיחנית קטנה
שלדג לבן-חזה
שרקרק גמדי
שרקרק מצוי
תור מצוי
תור צווארון
תורית זנבתנית
תמירון
תפוחית מצויה

סדרה
ציפורי-
השיר
יונאים
ציפורי-
השיר
ציפורי-
השיר
קוקיתאים
קוקיתאים
תרנגולאים
יונאים
דורסי-יום
ציפורי-
השיר
ציפורי-
השיר
ציפורי-
השיר
כחלאים
כחלאים
כחלאים
יונאים
יונאים
יונאים
חופמאיים
ציפורי-
השיר

סטאטוס
סיכון

הערות

LC
LC
NT
LC
NT
LC
LC
NT
EN
LC
LC
LC
NT
LC
VU
NT
LC
LC
VU
NT

מקרא סימולי הסטאטוסים:
פירוש סטאטוס
חסר מידע :מין שקיים מידע שאינו מספק בכדי לקבוע את גורמי הסיכון עבורו
לא בסיכון :מין שאינו שרוי בסיכון חמור ומעריכים שלא יהיה בסיכון בעתיד
הקרוב.
בסיכון נמוך :מין שבמצבו הנוכחי אינו נכלל באחת מקטגוריות הסיכון החמור ,אך
מצבו עלול להגיע בעתיד הקרוב ל.VU-
עתידו בסכנה :עדויות מצביעות על כך שהמין חשוף לסיכון של הכחדה בבר,
צפויה ירידה משמעותית בגודל האוכלוסייה בעשור הבא (.)30%
בסכנת הכחדה :עדויות מצביעות על כך שהמין חשוף לסיכון חמור של הכחדה
בבר ,צפויה ירידה משמעותית מאוד בעשור הבא (.)50%

סימול
סטאטוס
DD
LC
NT
VU
EN
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מקורות:
טריסטראם ,ה.ב .1883 ,.מסע בארץ-ישראל; יומן  .1863-1864הוצאת מוסד ביאליק.
קרק ,ר :)2000( .על ציפורים וחפצים מארץ הקודש לאמריקה ,אוספי הקונסול סלה מריל
ובני דורו ,בתוך ספר עזריה אלון – נופי ארץ ישראל .הוצאת אריאל והחברה להגנת הטבע.
עמ'.233-239 :
אלון ,ד ,.ארבל ,א ,.ולשם ,י ,)2003( .לקסיקון מפה והוצאת הקיבוץ המאוחד -הציפורים-
המדריך השלם לציפורי אירופה וישראל ,הוצאת מפה.
אלון ,ע( .עורך ,)1983 ,החי והצומח של ארץ-ישראל -אנציקלופדיה שימושית מאוירת,
כרך  ,3עופות.
דולב ,ע .ופרבולוצקי א ,)2002( .הספר האדום של החולייתנים בישראל ,רשות הטבע
והגנים והחברה להגנת הטבע.
פז ,ע ,.ואשבול ,י ,)2003( .מדריך מצולם לציפורים בישראל.
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 .3.7סיכום מיני חי 'אדומים' בתחום אגן הקדרון
תוצאות הדיגומים אשר הוצגו לעיל ,יחד עם נתונים נוספים שנאספו במהלך הסקר מספקים
לראשונה מידע משמעותי על מגוון המינים באגן ומאפשרים להעריך את מספר המינים
ה'אדומים' (מינים שקיומם בסכנה) אשר מתקיימים בה .בתצפיות בסקר ובסקרים קודמים
בתחום העיר ירושלים שבתוך האגן נרשמו  32מיני חולייתנים המוגדרים כמינים אדומים,
לפי ההתפלגות הבאה.
דו-חיים (סה"כ  2מינים):
שם המין

סטטוס

הערות

אילנית ממילא

עתידו בסכנה

ברכת ממילא .ראה סקר

קרפדה ירוקה

סכנת הכחדה

תשתיות טבע עירוני בירושלים
 2010ומקורות נוספים שם
(וכטל ,גלדמן ובלבן )2010
נמצאה בברכת המגדלים בעיר
העתיקה .ראה סקר תשתיות
טבע בעיר העתיקה (בלבן ווכטל
.)2008

זוחלים (סה"כ  3מינים):
שם המין

סטטוס

הערות

זיקית ים-תיכונית

עתידו בסכנה

חומט גמד

עתידו בסכנה

צב-יבשה מצוי

עתידו בסכנה

תצפיות מזדמנות של רט"ג
ושל סוקרים במהלך סקר קינון
וסקר בוטני .כמו-כן ראה סקר
תשתיות טבע עירוני בירושלים
(וכטל ,גלדמן ובלבן )2010

יונקים (סה"כ  8מינים של עטלפים ו 3-מינים של יונקים יבשתיים גדולים):
מין (עברית)
אודנן
אפלול נגב
אשף מצוי
יזנוב גדול
יזנוב קטן
עטלפון
בודנהיימר
עטלפון ריפל
צבוע מפוספס
יעל נובי
צבי ישראלי

סטטוס ספר אדום
עתידו בסכנה
עתידו בסכנה
עתידו בסכנה
עתידו בסכנה
עתידו בסכנה
בסכנת הכחדה

הערות
תיעוד בסקר עטלפים במסגרת עבודה זו
תיעוד בסקר עטלפים במסגרת עבודה זו
תיעוד בסקר עטלפים במסגרת עבודה זו
תיעוד בסקר עטלפים במסגרת עבודה זו
תיעוד בסקר עטלפים במסגרת עבודה זו
תיעוד בסקר עטלפים במסגרת עבודה זו

בסכנת הכחדה
בסכנת הכחדה
עתידו בסכנה
עתידו בסכנה

תיעוד בסקר עטלפים במסגרת עבודה זו
עקבות וגללים בקדרון המדברי
תצפיות ישירות
תצפיות ישירות
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עופות (סה"כ  23מינים):
מין הציפור
בז אדום
בז מדברי
בז עצים
בז צוקים
גבתון מדבר
דוכיפת
חמריה חלודת-
זנב
כוס החורבות
כרוון
מדברון
סבכי ערבות
סלעית קיץ
עורב קצר-זנב
עורב שחור
עיט זהוב
עקב עיטי
פפיון הרים
צוקית בודדת
קוקיה אירופית
קטה גדולה
רחם מדברי
שלדג לבן-חזה
שרקרק מצוי
תור מצוי
תמירון
תפוחית מצויה
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סדרה
דורסי-יום
דורסי-יום
דורסי-יום
דורסי-יום
ציפורי-השיר
כחלאים

סטאטוס סיכון
בסכנת הכחדה
בסיכון נמוך
בסיכון נמוך
בסכנת הכחדה
בסיכון נמוך
בסיכון נמוך
בסיכון נמוך

דורסי-לילה
חופמאיים
ציפורי-השיר
ציפורי-השיר
ציפורי-השיר
ציפורי-השיר
ציפורי-השיר
דורסי-יום
דורסי-יום
ציפורי-השיר
ציפורי-
השיר
קוקיתאים
יונאים
דורסי-יום
כחלאים
כחלאים
יונאים
חופמאיים
ציפורי-
השיר

בסיכון נמוך
בסיכון נמוך
בסיכון נמוך
עתידו בסכנה
עתידו בסכנה
בסיכון נמוך
בסכנת הכחדה
בסכנת הכחדה
בסיכון נמוך
בסכנת הכחדה

ציפורי-השיר

בסיכון נמוך
בסיכון נמוך
בסיכון נמוך
בסכנת הכחדה
בסיכון נמוך
עתידו בסכנה
בסיכון נמוך
עתידו בסכנה
בסיכון נמוך

