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 תקציר הממצאי�

. מקווי מי� עונתיי� מנע את קיו� השלב הלח ב2006/07נראה שמיעוט המשקעי� בחור�  .1

והסקר התמקד בגופי המי� , מרבית המטרות שתוכננו לעונה זו נותרו ללא מענה, לפיכ�

 . הקבועי� בלבד שממוקמי� בקרבת עי" צור

אי התמלאות מקווי המי� העונתיי� יכול להצביע על בעיה בתפקוד בתי גידול אלו ברמת  .2

ר� לאי התמלאות מקווי המי� מומל# לבחו" הא� הגו. הנדיב בעונות מעוטות גשמי�

הוא אכ" מיעוט המשקעי� או שהמבנה הפזיוגרפי של , 2006/07כפי שארע בחור� , העונתיי�

מקווי המי� הפוטנציאלי� ואגני הניקוז שלה� מקשי� על קיומו של שלב לח ג� בחורפי� 

 .    גשומי� יותר

וצפרדע ) ראשני�(ית מצויה  קרפדה ירוקה ואילנ–חיי� חסרי זנב $נמצאו שלושה מיני� של דו .3

 . בעיקר של האילנית המצויה, שפיעות הראשני� הייתה נמוכה יחסית). פרטי� בוגרי�(נחלי� 

מה� שישה ,  נצפו שבעה מיני�לס� הכו.  היה נמו� האקווטי�עושר מיני חסרי החוליות .4

 ).צידפונית( ומי" נוס� של סרט" ירוד מיני� של חרקי�

חיי� ושל מיני חסרי חוליות היא $יעות הנמוכה של ראשני הדונראה שהסיבה המרכזית לשפ .5

לרוב . מומל# לשקול הוצאה של הדגי� ממערכת המי� בעי" צור. נוכחות� דגי הגמבוזיה

זחלי היתושי� העוקצי� נטרפי� , כאשר מקווה מי� מתפקד באופ" תקי" מבחינה אקולוגית

 .   יולוגי שאינו טבעי למערכתעל ידי אויביה� הטבעיי� ואי" צור� להשתמש במדביר ב

 .  בסו� פרק המסקנות מופיעות המלצות נוספות לביצוע בעתיד .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  רקע

חיי� וחסרי חוליות $דו  סקר אכלוס2006/07 טבע רמת הנדיב בוצע בחור�$פארקלבקשת 

ל רקע כללי עהמסמ� שלהל" מציג בקצרה .  בשטח האתרמקווי מי� קבועי� ועונתיי� באקווטי�

גופי מפרט את ממצאי הסקר ב ,חיי�$ ומצב אוכלוסיות הדובמישור החו�מקווי מי� עונתיי� 

 .   לביצועהמלצותאות� במלווה  והמי� שנדגמו

 מבוא. 1

  מקווי מי� עונתיי�

 במגוו" רחב של בתי גידול בעלי חשיבות לשמירת י� תומכ)בריכות חור�(מקווי מי� עונתיי� 

 חברה י� מקיימ�ה). Baltanás et al., 1992; Hughes, 1997; Boix et al., 2004(מיני� רבי� 

 מקור מזו" למיני עופות י� ומהוו,צמחייה אופיינית, ביניה� ייחודיי�, חוליות$מגוונת של חסרי

 בית גידול מקווי מי� עונתיי� מהווי�חיי� $לגבי חלק ממיני הדו). Williams, 1987(שוני� 

 חשיבות רבה של מקווי מי� עונתיי�" הי� התיכו" לפאונה והפלורה באזור אג. עיקרי או בלעדי

)Boix et al., 2001( , למרות זאת הידע על בתי גידול אלו מועט בהשוואה לידוע על מקווי מי�

 ).  Williams, 1985; Boulton & Suter, 1986(קבועי� 

 ,.Holland et al(בעול�  הינו תהלי� שמתרחש במקומות רבי� במקווי מי� עונתיי�הרס ופגיעה 

1995; Brown, 1998.( פיתוח החקלאות , העיור, הגידול המהיר באוכלוסיית האד�, בישראל

פעילות האד� גרמה להתמעטות . גרמו לפגיעה והרס הבריכות, והתעשייה מאז קו� המדינה

) מי� הפגיעה במש� קיו�(יקוז לשינוי במשטר הנ, מקווי המי�להרס פיזי של , שטחי� פתוחי�

העלייה בדרישה למי� על ידי מגזרי� שוני� גרמה לשאיבה מוגברת , בי" השאר. ובאיכות המי�

וזו השפיעה לעיתי� על גודל מקווה המי� , שהובילה לירידה משמעותית במפלס מי התהו�

 ). hydroperiod( ומש� קיומו עונתיה

 נמצאו 1877$1871" השני� בי) Palestine Exploration Fund) P.E.F $בסקר שנער� על ידי ה

 ,.Levin et al; 1976, דימנטמ"(שכיו� לא נותר מה" זכר , במיוחד במישור החו�, בריכות רבות

למשל במישור (הפגיעה הקשה ביותר בבריכות החור� הייתה באזורי� צפופי אוכלוסייה  ).2007

הייתה ) גליל העליו"למשל ברמת הגול" וה(ואילו באזורי� בה� האוכלוסייה דלילה יותר ) החו�

 ממקווי המי� העונתיי� שנדגמו החל $50%פחות מ,  כיו�). 2005, גפני וגזית(הפגיעה קשה פחות 

, אלרו"(בסו� שנות החמישי� של המאה שעברה במישור החו� המרכזי והדרומי נותרו ללא פגיעה 

 $19סו� המאה ההשוואה בי" מספר מקווי המי� שהיו קיימי� באזור מישור החו� החל מ). 2007

) סקר ספרות וסקרי� עכשוויי�, צילומי אוויר, על בסיס מפות היסטוריות(ובי" המצב כיו� 

 ,.Levin et al( עדיי" קיימי� 18% ביצות ומקווי מי� עונתיי� שדווחו בעבר רק 192מצביע שמבי" 

2007 .( 

 חיי��דו

ומת לב גוברת בעשור האחרו" חיי� תש$כחלק מהדיו" בנושא משבר המגוו" הביולוגי מקבלי� הדו

בסקר מקי� שנער� לאחרונה על ). Beebee and Griffiths, 2005(בשל חלק� הבולט במשבר זה 



 מדינות נמצא 60 $מכ,  מדעני�$500בהשתתפות כ) IUCN(ידי הארגו" העולמי לשמירת הטבע 

;  מיני�1,856(ת קרוב לשליש מוגדרי� בסכנה עולמי, חיי� המוכרי� כיו�$ מיני הדו5,743שמבי" 

Stuart et all., 2004 .(ממיני היונקי� $23%, לש� השוואה )IUCN, 2003 (מכלל מיני 12% $ו 

 ). BirdLife International, 2004(העופות בעול� מוגדרי� בסכנה 

על פי נתוני הספר האדו� של החולייתני� בישראל חמישה . חיי�$בישראל ידועי� שישה מיני דו

 Triturus(כאשר טריטו" הפסי� , )Gafny, 2004 (רמות שונות של סכנת הכחדהדרי� במה� מוג

vittatus ( והחפרית המצויה)Pelobates syriacus ( מוגדרי� בסכנת הכחדה חמורה)CR( ,

 Salamadra Salamadra (המצויהוהסלמנדרה ) Bufo viridis(הקרפדה הירוקה 

infraimmaculata( מוגדרי� בסכנת הכחדה )EN( , האילנית המצויה)Hyla savignyi ( מוגדרת

מי" ). NT(אינה מוגדרת כמי" בסיכו" ) Rana bedrigae(ואילו צפרדע הנחלי� ) VU (כמי" פגיע

שהיה אנדמי לאזור החולה נכחד ) Discoglossus nigriventer(גחו" $עגלשו" שחור, נוס�

)Extinct .( י גידול אקוואטי� בישראל  בבת2001 – 1996בי" השני� בישראל סקרי� שנערכו

אובד" .  )Gafny, 2004 ( חיי�$הצביעו על ירידה חדה במספר האוכלוסיות של מרבית מיני הדו

הדגש הוא בעיקר על , חיי� באר#$והרס בתי גידול דווחו כגור� העיקרי לירידה באוכלוסיות הדו

  .חיי�$הדו בית גידול עיקרי עבור חלק ממיני י� המשמשבמקווי מי� עונתיי�פגיעה 

 שיטות . 2

 שטח המחקר

השטח . ובנימינה" חוט� הכרמל" יעקב ל"כרוזרמת הנדיב נמצא בדרו� הכרמל בי"  טבעה$פארק

בו קבורי� ,  דונ� המקי� את ג" הזיכרו" המטופח4,500חורש טבעי ב" כולל  הפתוח

מניעת : לותהכול פעולות ממשקבשטח נערכות  .ורעייתו, רוטשילד$ אדמונד דה  בנימי" הברו"

, השבה ומעקב, טפול בבעלי חיי� הכולל שמירה, רעיה, הטבעי טפול בצומח, טיפול יערני, שריפות

 .פיתוח אתרי� לביקור ופריצה ואחזקה של שבילי�

 הפוטנציאלי� מקווי המי�מיקומ� של חולק  2007 בינואר $12על בסיס סיור מקדי� שנער� ב

 : האתרמוקמי� בצד הדרו� מזרחי של  מרכזיי� המלארבעה אזורי�ברמת הנדיב 

 בריכת , מבטו"בריכה בריטית רדודה, רומיתהבריכה ה,  עי" צורמעיי"אזור עי" צור הכולל את  .1

 חפורה עליונה ובריכה חפורה שתי בריכות קבועות שנקראות בריכהבהמש� ו , מבטו" קשת

 . � כל השנהמקווי מי� קבועי� המתקיימיל הינ� " הנכל האתרי�. )1איור  (תחתונה

 המלאכותית הכולל בריכה עונתית שנחפרה לפני מספר שני� ולידה ריכההאזור בסמו� לב .2

 .מקווי מי� עונתיי� המתקיימי� זמ" קצר בלבדאלו ה�  .בריכת השקיה קיצית

על בסיס מקווי מי� עונתיי� קטני�  סדרה של –  והברושי� לשביל הסגולהאזור ממזרח .3

 העליונה בבריכות אלו תשתית הקרקע. אד�הידי במתכוו" על שנוצרו שלא  עתיקותמחצבות 

 . ת סלעיהינה

על בסיס מחצבות מספר מקווי מי� עונתיי�  – 4X4צפונית מערבית לעי" צור סמו� לדר�  .4

 .עתיקות



 שיטת הסקר

$ של דוראשני�קיימת הסתברות גבוהה לאתר ביצי� ובעיקר ותחילת אפריל  במהל� חודש מר#

אלו כוללי� את האילנית המצויה .  במישור החו�החור�  בתקופתווי מי�במקחיי� המתרבי� 

)Hyla savignyi( , החפרית המצויה)Pelobates syriacus( , טריטו" הפסי�)Triturus vittatus (

בשלהי תקופה זו נית" לאתר ג� את בוגרי צפרדע הנחלי� ). Bufo viridis(והקרפדה הירוקה 

)Rana bedriagae (מי" זה מתרבה בדר� כלל באביב המאוחר א� .  הקרקור של הזכרי�י קולות"ע

  .לעיתי� נית" למצוא ראשני� ג� באפריל

$שטרגל גדול (נציגי� של סרטני� ייחודיי� ג� בתקופת ביצוע הסקר צפוי למצוא 

Hemidiaptomus gurney , אפונית$ Lynceus sp. , "בוצ$ Cyzicus sp. ,  מיני� שוני� של זימרגל

א� כי שיא פעילות� הוא ,  )Lepidurus apus  $תריס" הקשקש , .Chirocephalus spמת כדוג

 . בתחילה ואמצע החור�

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )א"מצויני� על גבי התצומיקומ� ושמות האתרי�  (אזור עי� צורמקווי מי� קבועי� ב: 1 איור

בריכה חפורה 
 תחתונה

 בריכת הקשת

 בריטית בריכת 
 רדודה

 בריכה רומית

בריכה חפורה 
 העליונ



לא כלל מקווי מי� הסקר  . המי� קבועי� באזור עי" צורמקווימספר ב בוצע סקר  במר$9#ב

 בוצע באופ" הדיגו�. 2006/07עונתיי� ברמת הנדיב מכיוו" שגופי מי� אלו לא התמלאו בחור� 

באזורי� שוני� של , מ"ס 40ע� מפתח בקוטר ) µm420גודל עי" (אקראי באמצעות רשת פלנקטו" 

כילו מי  שההקערועברו להאורגניזמי� שנתפסו ברשת ה. בגו� המי� וסמו� לקרקעית, כל בריכה

מספר הפרטי� בדגימות מכל . לאחר זיהויי� הוחזרו לבריכה. בריכה ונבדקו בקפדנות בשטח

 10 עד 2 – 2;  פרט אחד בדגימה– 1: טקסו" נספרו  ודורגו לסול� בי" שלוש דרגות לפי הדרוג הבא

י� אי" להתייחס לנתוני� המספריי� כנתוני� כמותי.  פרטי� בדגימה10 מעל – 3; פרטי� בדגימה

 . אלא כאינדיקציה על שכיחות יחסית, אבסולוטיי�

מי�  בעי" צור תחתונההחפורה הבריכה העליונה והחפורה ה  בינואר נלקחו מהבריכה$12ב, בנוס�

 .פיזיקאליי� נבחרי�$ כימיי�משתני�לבדיקה מעבדתית של  במיכלי� פלסטיק מפוליאתיל" 

 תוצאות

 משקעי�

 ההייתהנוכחי  שהעונה בה בוצע הסקר מצביעי� 2006/07 ברמת הנדיב בשנת נתוני הגש� שירד

 מהממוצע הרב $33%הייתה נמוכה בבאזור  בשנה זו שירדהכמות המשקעי� . מעוטת משקעי�

 ירדה כמות 2006  באוקטובר.שונות מסוימתמצביע על פיזור הגשמי� החודשי ). 1איור (שנתי 

 ) מר#–נובמבר  (ילו בחודשי� אחרי�וא לנתוני� משני� עברו הבהשווא) מ" מ60(גש� גדולה 

 . נתוני� מקבילי� מהעשור האחרו"בהשוואה לה נמוכהייתה כמות המשקעי� 

 

 

 

 

 

 

 

� ל1996/97 בי� השני� רמת הנדיבהסטייה באחוזי� מממוצע הגשמי� הרב שנתי בתחנת : 1איור 
נלקחו מאתר של  האוויר מזג  נתוני.מסומנת באדו�) 2006/07( הנוכחי הסקרתקופת . 2006/07

 xls.Rain_Total/weather/il.org.edu-ramathanadiv.www://httpרמת הנדיב  

 יכות המי� א

 לצור� תחתונההחפורה העליונה ובריכה החפורה ה ריכהנלקחו מי� לבדיקת מהב בינואר $12ב

 . 2 ובנספח 1בנספח  ותמוצגל "תוצאות הבדיקות הנ. שוני�מאפייני איכות מי�  של מדידה
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מ "ס/ מיקרוסימנס$816 ל716נעה בי" בשתי הבריכות המוליכות החשמלית שנמדדה 

ריכוז החומר . 8.24 $ ל7.64 נעו בי" בבריכות שנמדדו )pH (ערכי ההגבה .)מ"ס/מיקרומוס(=

, ליטר/ג" מ$3.0 ל2.0 נע בי" )BOD(ריכת החמצ" הביוכימית י צ" עהאורגאני קל פירוק שנמדד

י מחמצ" "לכמות החמצ" הנדרש לפירוק כל החומר האורגני ע) ליטר/ג" מ14 עד 12(ונמצא תוא� 

 $2.7 ל2.5 בי" נע ו היו נמו�במי�) חנק" קילדהל( החנק" האורגני ריכוז. COD$ בבדיקת החזק

, לא נמצאו במי� עקבות של שמ" כללי). ליטר/ג"מ> 0.2(וכ� ג� ריכוז הזרח" במי� , ליטר/ג"מ

לא נמצאו במי� עקבות , כמו כ"). ליטר/ג" מ≤0.06( מאד  נמצא נמו�הדטרגנטי� האניוני�וריכוז 

 .  של מתכות כבדות

 מצאי צמחי� ובעלי חיי� 

 לא התמלא א� אחד ממקווי המי� העונתיי� ברמת הנדיב ליותר מימי� 2006/07במהל� החור� 

מצאי הצמחי� . מסיבה זו נדגמו מקווי המי� הקבועי� בלבד שנמצאי� באזור עי" צור. ספורי�

  . ובעלי החיי� בסקר מוצגי� בהמש� הפרק

צפרדע ו )ראשני� (אילנית מצויה וקרפדה ירוקה – חיי� חסרי זנב$נמצאו שלושה מיני� של דו

. בעיקר של האילנית המצויה, הראשני� הייתה נמוכה יחסיתשפיעות . )פרטי� בוגרי� (נחלי�

 הראשני� רוב .)2 וטבלה 1טבלה  (מרבית ראשני הקרפדה נמצאו בבריכה החפורה העליונה

 . ממצא זה בלט בעיקר בבריכה הרומית). מ"ס> 20(שנלכדו היו� קטני� 

מה� שישה מיני� של חרקי מי� , ני� נצפו שבעה מילס� הכו. חסרי החוליות היה נמו�עושר מיני 

בולטת . ייחודיי�הסרטני� לא נמצא א� נציג של קבוצת ה). צידפונית( נוס� של סרט" ירוד ומי"

נצפו בשאר , צידפוניתסרט" הלמעט . לעי" הייתה השפיעות הנמוכה של חסרי החוליות בגופי המי�

  .פרטי� בודדי� בלבדהמיני� 

נקבות ,  זכרי�$גמבוזיה נצפו מאות פרטי� של דגי ) העליונה והתחתונה(בשתי הבריכות החפורות 

 . מ ומעלה" ס$35נלכדו פרטי� בוגרי� בעלי גודל גו� של כ. וצעירי�

 בריכה חפורה עליונה

 Apium nodiflorum   כרפס הביצות; Scirpus maritimus   אגמו" ימי: צמחיה אקווטית

 .spirogyra spספירוגירה   ; .Chara spנאווית   : אצות

 עליונההחפורה הבריכה ב שנמצאו בעלי חיי�רשימת  :1טבלה 

 כמות מי� משפחה סדרה 

     דגי�

 Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia affinis 3 גמבוזיה

     חיי��דו

 Anura Bufonidae Bufo viridis 2 )ראש" (קרפדה ירוקה

 Anura Hylidae Hyla savignyi 1 )ראש"(אילנית מצויה 

לא נית"  Anura Ranidae Rana bedriagae )בוגר(צפרדע נחלי� 

     חרקי�



 Coleoptera Hydrophilidae Unknown 1 )בוגר (חובבת מי�חיפושית 

 Odonata  unknown 1 )זחל(שפרירית 

 Hemiptera Corixidae Sigara sp. 1 תלמנית 

 Diptera Culicidae Culex pipiens 1 כולכית הבית

     סרטני�

 Ostracoda  Unknown 2 )ירוקה (ניתצידפו

 

 תחתונהבריכה חפורה 

 Apium nodiflorum   כרפס הביצות: צמחיה אקווטית

 .spirogyra spספירוגירה   ; .Chara spנאווית   : אצות

 התחתונהחפורה הבריכה ברשימת בעלי חיי� שנמצאו : 2טבלה 

 כמות מי� משפחה סדרה 

     דגי�

 Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia affinis 3 גמבוזיה

     חיי��דו

 Anura Bufonidae Bufo viridis 1 )ראש" (קרפדה ירוקה

     חרקי�

 Ephemeroptera Baetidae Cloeon dipterum 1 כנפי$קלאו" דו

 Odonata  unknown 1 )זחל(שפרירית 

 

 בריטיתבטו� בריכה 

 בריכת הבטו� הבריטיתרשימת בעלי חיי� שנמצאו ב: 3טבלה 

 כמות מי� משפחה סדרה 

     חיי��דו

 Anura Hylidae Hyla savignyi 1 )ראש"(אילנית מצויה 

     חרקי�

  Ephemeroptera Baetidae Cloeon dipterum 2 כנפי$קלאו" דו

 Hemiptera Corixidae Sigara sp. 1 תלמנית 

     סרטני�

 Ostracoda  Unknown 3 )ירוקה (צידפונית

 הממוקמת במפלס מתחת ובריכת הקשת הבריכה הרומיתשני גופי מי� נוספי� שנבדקו ה� 

וכיסה חלק קט"  )מ"ס< 20(בבריכה הרומית מפלס המי� היה נמו� . לבריכת הבטו" המלבנית

ירוקה ומספר נמו� יותר של ראשני כמויות גדולות של ראשני קרפדה במי� נצפו . משטח הבריכה

 שטגב –בבריכת הקשת נמצא חסר חוליות נוס� שלא נצפה בגופי המי� האחרי� . צויהאילנית מ

)Notonecta sp. ( השיי� לסדרת הפשפשאי�)Hetroptera .(   

 



  והמלצותמסקנות

 בעשור האחרו"שחוני� ביותר  ההינו אחד החורפי� 2006/07חור� שנה על פי נתוני המשקעי� 

, לפיכ�. מנע את קיו� השלב הלח במקווי מי� עונתיי� מיעוט המשקעי�נראה ש. ברמת הנדיב

והסקר התמקד בגופי המי� הקבועי� בלבד , מרבית המטרות שתוכננו לעונה זו נותרו ללא מענה

 . שממוקמי� בקרבת עי" צור

לפיזור הגשמי� ולמספר ימי הגש� הכללי יש השפעה , חשוב להדגיש שלכמות המשקעי� השנתית

בשנה גשומה צפוי לבריכות . של מקווי מי� עונתיי�) Hydroperiod(� רבה על מש� הקיו� הרצי

צפויה , ככל שרצ� הגש� וכמות הגש� קטני�. מש� קיו� ארו� ללא התייבשויות משניות

אי . הבריכות אינ� מתמלאות כללובמקרי� מסוימי� , הצטמצמות והתייבשות מהירה יותר

 ברמת הנדיב ל"הגידול הנבעיה בתפקוד בתי התמלאות מקווי המי� העונתיי� יכול להצביע על 

 .     בעונות מעוטות גשמי�

כפי שארע בחור� , בעתיד מומל# לבחו" הא� הגור� לאי התמלאות מקווי המי� העונתיי�

ואגני נה הפזיוגרפי של מקווי המי� הפוטנציאלי� הוא אכ" מיעוט המשקעי� או שהמב, 2006/07

בחינה של השפעת גורמי� . ג� בחורפי� גשומי� יותרהניקוז שלה� מקשי� על קיומו של שלב לח 

י רישו� מסודר של מיקו� מקווי המי� העונתיי� " בשני� הבאות עתאלו צריכה להיעשו

תאריכי ההתמלאות וההתייבשות ומש� קיו� , נתוני הגש� החודשיי� והעונתיי�, הפוטנציאלי�

חיי� וחסרי החוליות שתוכנ" השנה $כדי להשלי� את סקר הדו, כמו כ"). hydroperiod(המי� 

 . יותרבתקווה לעונה גשומה, נה הבאהיש לבצעו שוב בעו, במקווי המי� העונתיי� ברמת הנדיב

. נתוני איכות המי� מראי� שהמי� המזיני� את הבריכות החפורות בעי" צור ה� באיכות גבוהה

, כלוריד, מגנזיו�, נתר", למשל(ריכוז היוני� שנבדקו . ו סימני� לזיהו�בבדיקות שנעשו לא נמצא

כדי לקבל תמונה רחבה יותר נית" להוסי� בעתיד . מליחות נמוכה של המי�מצביעה על ) סולפאט

מוליכות , קשיות, )חנקית(ניטריט , )חנקה(ניטראט : לרשימת הבדיקות כגו"פרמטרי� נוספי� 

   .  שוני� ומזהמי� אורגני�וצקי� מומסי�מ, מוצקי� מרחפי�, חשמלית

). .spirogyra sp( כמות גדולה של אצות חוטיות מהסוג ספירוגירה הייתהבשתי הבריכות 

בצמיחה בריכוזי� גבוהי� מהרצוי תפקיד מפתח ) חומרי הזנה(להעשרה של המי� בנוטריינטי� 

)  תרכובות של חנק" וזרח"בעיקר(נוטריינטי� היה רצוי לבדוק הא� אי" זליגה של  .של אצות

לש� כ� נית" להשוות את ריכוזי הנוטריינטי� ביציאה מהמעיי" .  למי�לא טבעיי�ממקורות 

 אקווטי� צמחי�לשבאופ" טבעי  הדגישחשוב ל. לריכוז� בבריכות בתקופות שונות של השנה

שובה ח ומה בתקופת הקי# תרמקווי המי� העונתיי�תפתח במבשילוב ע� צומח יבשתי שואצות 

 . המשמש כבסיס למארג המזו"חומר אורגני נרקב של 

 Apium(וכרפס הביצות ) Scirpus maritimus( עומדי� של אגמו" ימי  בבריכותנמצאועוד 

nodiflorum .(האגמו" הימי הוא. שני צמחי� אלו שכיחי� מאד בנו� בתי הגידול הלחי� בישראל 

. עונתיי� ובמקווי מי� גדות נחלי�באו  ממשפחת הגומאיי� שנית" למוצעשב רב שנתי גבוה

במרבית חלקי   נפו#הואבישראל . טורני$תיכוני ועד איראנו$תפוצתו רחבה ביותר מטיפוס י�

האבקה נעשית באמצעות הרוח והשחלות  .מלוחותוקרקעות מאזורי� מוצלי� לרוב נמנע ו, האר#

של בתי גידול שנתי $שב רבהביצות הוא ע$רפסכ .מבשילות לפני האבקני� למניעת האבקה עצמית



שכיח במי� רדודי� בצפו" הוא . הגדל בקרקעות שאינ" מלוחות, )נחלי�מעיינות וכגו" ( לחי�

 . באזורי� צפוניי� וטרופיי� כאחד ונית" למוצאו תפוצתו העולמית רחבה. # ובמרכזההאר

בית הראשני�  מר.)Anura (חסרי הזנבסדרת כול� שייכי� לנמצאו שלושה מיני� חיי� $דומבי" ה

 ).Hyla savignyi(ומיעוט� של אילנית מצויה ) Bufo viridis(שנלכדו היו של קרפדה ירוקה 

 הקרקור בשעות היו� .קולות הקרקור של הזכרי�ל פי ע זוהתה )Rana bedriagae(צפרדע נחלי� 

 על פי . הזכר מזהיר זכרי� אחרי� מלפלוש לטריטוריה שלו$טריטוריאלי  להעברת מסר משמש

נראה שעונת  ,)בולט במיוחד בבריכה הרומית (גודל הגו� הקט" של רוב ראשני הקרפדה והאילנית

 בחודש פברואר ונמשכה עד 2006/07 בחור� החלה, ההטלה בבריכות בעי" צור של שני מיני� אלה

אילנית ברמת הנדיב יש לעקוב אחר כדי לאפיי" את תקופת ההטלה של הקרפדה וה. תחילת מר#

 . הבאותהטלה בשני� פעילות ה

משתרעת על פני תקופה של כשלושה במישור החו� המרכזי תקופת ההטלה של הקרפדה הירוקה 

דצמבר לאחר אמצע  מוטלותת ביותר ו המוקדמותההטל. )2007, אלרו" (חודשי� בי" דצמבר למר#

הגליל באזור , בצפו" האר# .)באירועי� נדירי� א� נצפו בתחילת אפריל(בסו� מר# ת ווהמאוחר

ו� ומתרחשת תקופת ההטלה של הקרפדה הירוקה מאוחרת יותר בהשוואה למישור הח, העליו"

 Degani, 1982; Degani and(ולעיתי� רחוקות א� בחודש מאי , אפריל$בי" החודשי� פברואר

Kaplan, 1999 ;יתכ" וברמת הנדיב תקופת ההטלה של הקרפדה מאוחרת ).מידע אישי, דגני. ג 

    . למישור החו� ומוקדמת יותר בהשוואה לצפו" האר#יותר בהשוואה

שפיעות , מעבר לכ�.  מאדנמו�היה עושר מיני חסרי החוליות האקווטי� בבריכות באזור עי" צור 

הסיבה המרכזית ש נראה.   ובמרבית המיני� נמצאו במי� פרטי� בודדי� בלבד דלההינההפרטי� 

היא נוכחות� דגי הגמבוזיה י חסרי חוליות חיי� ושל מינ$לשפיעות הנמוכה של ראשני הדו

, לדוגמא(חיי� $שדג הגמבוזיה יכול לטרו� ביצי� וראשני� של מיני דורבות ישנ" עדויות . בבריכות

Goodsell and Kats, 1999; Lawler et al., 1999; Hamer et al., 2002 (של חסרי מיני�ו 

 .)Hurlbert, 1972; Hurlbert and Mulla, 1981; Leyse, 2004, לדוגמא (אקווטי�חוליות 

.  של הבריכותמומל# לשקול הוצאה של דגי הגמבוזיה מהבריכות על ידי ייבוש ומילוי מחדש

 נטרפי� על העוקצי�זחלי היתושי� , כאשר מקווה מי� מתפקד באופ" תקי" מבחינה אקולוגית

  .  למערכת ואי" צור� להשתמש במדביר ביולוגי שאינו טבעי ידי אויביה� הטבעיי�

נתו" זה אינו מפתיע מכיוו" שמיני� אלו . של סרטני� ייחודי�מיני� בעי" צור לא נמצאו 

בשעה שמקווה המי� . מקווי מי� קבועי�מאכלסי�  ואינ� אובליגטוריי� למקווי מי� עונתיי�

, מצופות מעטה עבה ה הקיימאביצי. קרקעיתלשוקעות היצי קיימא מתייבש מטילות הנקבות ב

לאחר שהבריכה שורדות את התקופה היבשה ובוקעות , מפני חו� והתייבשותעובר על ההמג" 

בית גידול לא יציב מבטיח את הישרדות המי" ג� בה מנגנו" ו זה.  בחור� הבאמתמלאת שוב במי�

 .  מקווי מי� עונתיי�המאפיי"

 :המלצות לביצוע

של מקווי מי� דיגו� יכלול חיי� וחסרי חוליות ש$סקר נוס� של דובשנה הבאה מומל# לערו�  

 .  ברמת הנדיבעונתיי�



איסו� נתוני� בסיסיי� על מקווי המי� העונתיי� ברמת הנדיב שתבוצע מומל# להכי" תוכנית  

  בטפסי� מוכני�איסו� המידע יכלול רישו� מסודר. אתרב אנשי צוות המחקר והפיקוחי "ע

עומק� , כת גודל גופי המי�הער,  מועד התמלאות מקווי המי� העונתיי� ברמת הנדיבשל

,  נתוני� על מקווי המי� ברמת הנדיבישמש את מסדמידע זה . המרבי ומועד התייבשות�

 . יעיל יותרבאופ" ממשק בעתיד פעולות  את הדינמיקה של בתי גידול אלו ולבצע לבחו"יאפשר 

ס  על בסיס סקרי אכלו באתרמקווי המי�של טווח $ארוכתניטור תוכנית  מומל# להכי" 

)occupancy(. רבגישה זו מושווי� נתוני סקר עכשווי למידע הקיי� על התפוצה מסקרי עב. 

 אמצעי יעיל ומהיר יחסית לאמוד שינויי� ישמשו בעתיד לתקופהשיבוצעו אחת הסקרי� 

 מהווה אינהראוי לציי" כי גישה זו . חיי� וחסרי חוליות אקווטי�$י דו"באכלוס גופי המי� ע

 .טווח ברמת האוכלוסייה$רוכיקרי� אתחלי� למח

 מומל# להוציא את .חיי� ובחברת חסרי החוליות$ בעי" צור פוגעי� בדובבריכותדגי הגמבוזיה  

חברת האורגניזמי� הטבעיי� לבית הגידול הדגי� מהבריכות ולבחו" את התאוששות 

לחזור נית" יהיה ,  מתגברעוקצי�היתושי�  ה ויתברר שללא הגמבוזיות מטרדבמידה. האקווטי

 .  לשימוש בדגי� בבריכות כמדביר ביולוגיבקלות 

חקלאות כדוגמת לבדוק הא� אי" זליגה של תרכובות של חנק" וזרח" ממקורות לא טבעיי�  

    . למי הבריכות החפורות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ספרותרשימת 

   $ )Bufo viridis(מקרה הקרפדה הירוקה : חיי�$דעיכת אוכלוסיות דו). 2007. (א, אלרו"
, � קבלת תואר דוקטור לפילוסופיהחיבור לש.  ביולוגי� אקולוגי��תהליכי� והיבטי

 .תל אביב אוניברסיטת
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 )12.01.2007: תארי+ איסו� הדוגמא (עליונההחפורה הבריכה מי� בנתוני איכות : 1נספח 

 תוצאה יחידת מדידה תיאור הבדיקה

BOD 3.0 ליטר/ג"מ 

COD 14 ליטר/ג"מ 

 >5 ליטר/ג"מ צ" מ$105מוצקי� מרחפי� ב

 >0.3 ליטר/ג"מ שמני� ושומני�

 pH( $ 8.24(הגבה 

 68 ליטר/ג"מ )Cl(כלורידי� 

 45 ליטר/ג"מ )SO4(סולפאט 

 0.4 ליטר/ג"מ )S $כ(סולפידי� 

 2.7 ליטר/ג"מ )N $כ(חנק" קלדהל 

 >0.05 ליטר/ג"מ )N $כ(אמוניה 

 >0.2 ליטר/ג"מ )P $כ(זרח" 

 >0.2 ליטר/ג"מ )P $כ(זרחה 

 0.06 ליטר/ג"מ דטרגנטי� אניוני�

 816 מ"ס/מיקרומוס מוליכות חשמלית

 >0.01 ליטר/ג"מ )Ag(כס� 

 0.12 ליטר/ג"מ )Al(אלומיניו� 

 >0.02 ליטר/ג"מ )As(ארס" 

 >0.2 ליטר/ג"מ )B(בורו" 

 0.067 ליטר/ג"מ )Ba(בריו� 

 >0.005 ליטר/ג"מ )Be(בריליו� 

 65.2 ליטר/ג"מ )Ca(סיד" 

 >0.005 ליטר/ג"מ )Cd(קדמיו� 

 >0.005 ליטר/ג"מ )Co(קובלט 

 >0.005 ליטר/ג"מ )Cr(כרו� 

 0.017 ליטר/ג"מ )Cu(ושת נח

 0.18 ליטר/ג"מ )Fe(ברזל 

 >0.002 ליטר/ג"מ )Hg(כספית 

 27.8 ליטר/ג"מ )K(אשלג" 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Li(ליתיו� 

 48.6 ליטר/ג"מ )Mg(מגנזיו� 

 0.01 ליטר/ג"מ )Mn(מנג" 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Mo(מוליבדיו� 

 41 ליטר/ג"מ )Na(נתר" 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Ni(ניקל 

 0.079 ליטר/ג"מ )P(זרח" 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Pb(עופרת 

 14.7 ליטר/ג"מ )Sגופרית 

 >0.02 ליטר/ג"מ )Sb(אנטימו" 



 >0.01 ליטר/ג"מ )Se(סלניו� 

 3.32 ליטר/ג"מ )Si(סיליקו" 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Sn(בדיל 

 0.139 ליטר/ג"מ )Sr(סטרוניו� 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Ti(טיטניו� 

 >0.01 ליטר/ג"מ )V(נדיו� ו

 0.046 ליטר/ג"מ )Zn(אב# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )12.01.2007: תארי+ איסו� הדוגמא(התחתונה חפורה הבריכה נתוני איכות מי� ב: 2נספח 

 תוצאה יחידת מדידה תיאור הבדיקה

BOD 2.0 ליטר/ג"מ 

COD 12 ליטר/ג"מ 

 >5 רליט/ג"מ צ" מ$105מוצקי� מרחפי� ב

 >0.3 ליטר/ג"מ שמני� ושומני�

 pH( $ 7.64(הגבה 

 67 ליטר/ג"מ )Cl(כלורידי� 

 46.5 ליטר/ג"מ )SO4(סולפאט 

 0.3 ליטר/ג"מ )S $כ(סולפידי� 

 2.5 ליטר/ג"מ )N $כ(חנק" קלדהל 

 >0.05 ליטר/ג"מ )N $כ(אמוניה 

 >0.2 ליטר/ג"מ )P $כ(זרח" 

 >0.2 ליטר/ג"מ )P $כ(זרחה 

 0.04 ליטר/ג"מ רגנטי� אניוני�דט

 716 מ"ס/מיקרומוס מוליכות חשמלית

 >0.01 ליטר/ג"מ )Ag(כס� 

 0.056 ליטר/ג"מ )Al(אלומיניו� 

 >0.02 ליטר/ג"מ )As(ארס" 

 >0.2 ליטר/ג"מ )B(בורו" 

 0.034 ליטר/ג"מ )Ba(בריו� 

 >0.005 ליטר/ג"מ )Be(בריליו� 

 52.0 ליטר/ג"מ )Ca(סיד" 

 >0.005 ליטר/ג"מ )Cd(ו� קדמי

 >0.005 ליטר/ג"מ )Co(קובלט 

 >0.005 ליטר/ג"מ )Cr(כרו� 

 0.023 ליטר/ג"מ )Cu(נחושת 

 0.099 ליטר/ג"מ )Fe(ברזל 

 >0.002 ליטר/ג"מ )Hg(כספית 

 29.0 ליטר/ג"מ )K(אשלג" 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Li(ליתיו� 

 50.6 ליטר/ג"מ )Mg(מגנזיו� 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Mn(מנג" 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Mo(מוליבדיו� 

 44.0 ליטר/ג"מ )Na(נתר" 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Ni(ניקל 

 0.04 ליטר/ג"מ )P(זרח" 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Pb(עופרת 

 15.6 ליטר/ג"מ )Sגופרית 

 >0.02 ליטר/ג"מ )Sb(אנטימו" 



 >0.01 ליטר/ג"מ )Se(סלניו� 

 2.51 ליטר/ג"מ )Si(סיליקו" 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Sn(דיל ב

 0.128 ליטר/ג"מ )Sr(סטרוניו� 

 >0.01 ליטר/ג"מ )Ti(טיטניו� 

 >0.01 ליטר/ג"מ )V(ונדיו� 

 0.279 ליטר/ג"מ )Zn(אב# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


