
 

 מבוא

הגבעה בולטת מעל סביבתה ובראשה נמצאת אנדרטה להנצחת  (. 4110)נערך סקר צומח לקראת נטיעה בגבעת המרדפים בתחומי יער ארז 

 .נופלים במרדף שאירע בשנות החמישים

נערך המשך  , כדי להגיע לזיהוי ודאי של מיני הצמחים ולהתרשמות. כשהפריחה הייתה בתחילתה 14.2.11חלק ראשון של הסקר נערך ביום 

 10.3.11של הסקר ביום 

                                                           נתוני הסביבה

 .הגבעה נמצאת על הגדה הדרומית של נחל שקמה. מ"ק 10-המרחק מהים הוא כ"(. פלשת"או אזור )מישור חוף הנגב : אזור גאוגרפי

הקרבה לים גורמת לרמת משקעים  . מ"מ 420 -רמת המשקעים היא כ. האזור משתייך לאזור הים תיכוני בחלקו היובשני: תנאים אקלימיים

 שמאפשרת מאזן מים משופר  , גבוהה יחסית בקו רוחב זה וללחות גבוהה יחסית הגורמת לרמת אידוי נמוכה

הגבעה נמצאת בחלק הדרומי של הגוש הגדול של רכסי הכורכר של מישור החוף  . סלע כורכר נחשף בקטע קטן של המדרונות :הקרקע וסלע

האופיינית לרכסי  ) פארארנזדינההקרקע היא . מכאן דרומה ומזרחה קיימים רק קטעי כורכר בודדים(. על רכס הכורכר השלישי מכיוון הים)

 .במגע עם הלס המדברי וחולות הים הכורכריזאת בהשפעת חומר האב , (לסיתאו חומה בהירה )עד חול לסי ( הכורכר

 .מעל פני הים' מ 60-40  :טווח גבהים

שעולות מעל  , י"מעפה' מ 80-60גובה של ל המגיעות כורכריותזו אחת מסדרת גבעות . גבעה מעל גדתו הדרומית של נחל שקמה :אפיון השטח

.  יוצר כאן לולאה לכיוון דרום ומכאן הוא פונה לצפון מזרח במהלכו אל הים, נחל שקמה בנקודה זו מגיע מצפון מזרח. השטח המישורי החקלאי

 (.15%)המדרון הניצב לו כלפי מזרח הינו מתון הרבה יותר . אל הנחל 50%המדרון הצפוני של הגבעה יורד בתלילות של 

 הצומח

כיסוי  . גם כיום מקוםוהתפתחות תחת נוף של עצים שגדלו כאן וחלקם נמצאים ב טבעיםהצומח הטבעי הקיים הוא תוצר של תנאים , כללית

.  בעיקר במפנה הצפוני, מבין העצים 3/4-שיטה מכחילה מהווה כיום כ. במפנה הצפוני 22%-במפנה הדרומי ו 25%-העצים בשטח היום הוא כ

האיקליפטוסים מהווים כיום כחמישית מהעצים  . זה צמח פולשני ויתכן שהיא מתפשטת היום על חשבון יער האיקליפטוסים שהוסר ברובו

שהוא המשכו של יער  , של יער ארז שהוגדר כעומד איקליפטוסים 4/206מרבית הגבעה שייכת לעומד . ובעבר הם כיסו חלק גדול מהשטח

  גומפצפלה אקליפטוס, הכורכריתהעצים לאורך הנחל גדלים יפה ואילו על גבי הגבעה . שלאורך הקטע הזה של נחל שקמה האקליפטוס

 .  אפשר להניח שבעיקרו הוא מייצג את תנאי השטח, לגבי הצומח הטבעי. שזיהינו התקשה ככל הנראה להתפתח באופן תקין

חלק  , באותו שלב(. ראה טבלת רישום הצמחים בהמשך)בביקור הראשון בשטח נעשה רישום צומח בכל השטח ללא חלוקה  : טיפוסי הצומח

בביקור השני ערכנו היכרות יסודית יותר עם הגבעה והגדרנו בנפרד את יחידות הצומח  . גדול מהעשבוניים היו במצב של לבלוב לפני פריחה

,  הוא בקירוב האזור שבו השתלטה השיטה המכחילה" דליל"שהוגדר כ 4/205עומד (. עד מזרחי)של המפנה הדרומי ושל המפנה הצפוני 

   .בהיעדר יער מזה זמן רב

הוא  ( רותם)מבין ארבעת מיני השיחים אחד (. ומקרא בטבלה פיטוגאוגרפיתראה טור שיכות )מרביתם של מיני הצמחים הם ממוצא ים תיכוני 

המינים של   14 -מ. הוא גם ממוצא ערבתי( שהיא בן השיח השולט, הסלעים צמרנית)מתוך שש המינים של בני השיח אחד , ממוצא מדברי

.  מחציתם ממוצא מעורב ערבתי, מבין החד שנתיים שהוגדרו(. כולל ים תיכוני מעורב)ממוצא ערבתי או מדברי  5, העשבוניים הרב שנתיים

 .נמצאים במפנה הצפוני לא( למעט שלושה עשבוניים), ורובם, כמעט כל המינים האלה נמצאים ואף שולטים במפנה הדרומי

 2011-2010סקרי צומח במרחב דרום 

 גבעת המרדפים –ארז יער 

 2011ספטמבר 

 ניר הר
 אגף הייעור ומרחב דרום



  20%צורת החיים השלטת היא בתה של בני שיח המכסים . מכיסוי השטח 4%-הוא מהווה רק כ, רכיב השיחים מועט במפנה הדרומי

מינים בולטים נוספים הם לוטם  . ערבתי-הסלעים שהוא צמח ים תיכוני צמרניתהוא כאמור ( מבני השיח 50%)המין השולט בה . מהשטח

.  מדברי-מהשטח והמין הראשי בשכבה זו הוא זקנן שעיר שמוצאו ערבתי 20%העשבוניים הרב שנתיים מכסים גם כן . שעיר וסירה קוצנית

 .הסלעים לוטם וסירה עם עשבי זקנן שעיר צמרניתבתת -כטיפוס הצומח כאן הוגדר 

במפנה זה לא נרשמו בני שיח והשכבה הבאה  . בשליטה של קידה שעירה( מהשטח 60%)השיחים הם השולטים ( עד מזרחי) במפנה הצפוני

וצבעוני ההרים  ( 25%) אספרג, (מהשכבה 45%)מהשטח והמינים העיקריים בה הם עירית גדולה  30%היא עשבוניים רב שנתיים המכסים 

 .וצבעוני ההרים אספרגשיחיית קידה שעירה עם עירית -כטיפוס הצומח כאן הוגדר . זן השרון

חלק גדול משיחי הקידה הם במצב של שלדים שרופים והעשבוניים  , כתוצאה מכך. שריפה שהתרחשה בגבעה פגעה בחלק גדול מקטע זה

הקידה ידועה כמין המתחדש במהירות לאחר שריפה ואף משתלט על  , עם זאת(. ראה תמונות)הם למעשה הרכיב החי הבולט בשטח  ש"הר

החד שנתיים  , בשטח המכוסה בשיחיה רבה: אחוז הכיסוי של הצומח החד שנתי הוא בהתאם לשטח הפנוי הנותר. שטחים בעקבותיה

 .מהשטח 60%-כ, ואילו בשטח השרוף הם כיסו את מרבית השטח הפנוי, בלבד 10%בעונה זו כיסו 

ראה מפה  )מספר מינים עשבוניים הנמצאים בריכוזים מוגדרים ראויים לתשומת לב ולשימור  מינים בולטים בעלי חשיבות לשימור

מוכרים מעברי מכלוא בין שני  )עם סימני מעבר לדבורנית צהובת שוליים  דינסמורשהוגדרה כדבורנית  דבורניותקבוצה של ( 1(: )ותמונות

מרוכזות במרכזו של מעלה   הדבורניות(. דינסמורהמינים באזור זה ויש הרואים את הדבורנית צהובת השוליים כזן או מופע של דבורנית 

הוא  ( זן השרון)צבעוני ההרים ( 3. )במפנה הדרומי הדבורניותפרטים בודדים של סחלב פרפרני מתחת לקבוצה של ( 2)המפנה הדרומי 

הוא בולט בעיקר באזור שנחשף בעקבות השריפה  . במעלה המדרון ועד סמוך לראשה, מרכיב בולט בעיקר בחלק הצפון מזרחי של הגבעה

 .אך נראה גם בין ובתוך שיחי הקידה

 .אולם יש לשמרם כצומח ייחודי בגבעה זו, מינים אלה אינם נדירים

טיפוסי הצומח שבגבעה והמינים הקיימים בה מאפיינים ברובם את האזור הזה של התחום הים תיכוני  : משמעות הרכב הצומח

היא נוטה  , שיחיית הקידה השעירה נפוצה בכל האזור הים תיכוני וכאשר לא קיימים מרכיבי חורש או שיחים של האזור הלח יותר. היובשני

.  הסלעים לוטם וסירה צמרניתהיובשני יותר היא כמעט נעדרת וכאן שולטת כאמור בתת בני שיח של , במפנה הדרומי. לשלוט בשטח

 .הרותם הוא שיח ממוצא מדברי המתפשט גם לתוך האזור הים תיכוני בתנאי קרקע עם מרכיב חולי כפי שיש כאן

,  (ובדרום בבתי גידול הטובים מסביבתם, בצפון בתנאי בית גידול הנחותים מסביבתם)נפוצה כמעט בכל הארץ בשטחים סלעיים  הצמרנית 

סירה קוצנית כצמח של בתות  . שבה היא גדלה בכל בתי הגידול גם ללא סלע, זה האזור המיטבי עבורה 400ואילו כאן סמוך לקו הגשם 

 .מאפיין מדרונות דרומיים חמים והזקנן הכורכרימאפיינים את בית הגידול  הלוטמיתובעיקר , הלוטם. הספר נפוצה כאן גם כן

יש לו חשיבות כאן בכך  . דרומה מכאן הוא מתחלף בצבעוני המדבר. צבעוני ההרים זן השרון קיים בכל מישור החוף ומגיע עד לכאן בקירוב

הם  , הדבורנית והסחלב קיימים גם דרומה מכאן. יש לו חשיבות כמובן בפרחים היפים והייחודיים שלו. שזה סמוך לגבול תפוצתו הדרומי

 .וחשוב לשמרם בכל מקרה, פריחתם ייחודית בכל מקום בו הם נמצאים, מופיעים בדרך כלל בריכוזים מקומיים

 המלצות לנטיעה ושימור

 .  במגבלות, ניתן לנטוע בשטח, כללית

יש להשאיר שטח ללא נטיעה במרכז של ריכוז הצבעונים  ( קיימת שכבת מידע; ראה מפה)והסחלבים  הדבורניותיש לשמור את סביבת 

במפנה הצפוני יש  . יש להשאיר חלונות לתצפית אל הנוף מסביב. ויתכן שניתן לטעת בנטיעה מרווחת ובהכנת בורות ידנית בשולי הריכוז

במפנה הדרומי יש לשמר . יש לטפח את שיחי הרותם הקיימים. לקטול את השיטה המכחילה ולנטוע בצפיפות יחסית למניעת התחדשותה

 .  את בית הגידול של מיני הבתה על ידי השארת קטעים לא נטועים או נטיעה מרווחת בהכנה ידנית בריכוזים של בני השיח

בריסוס בתוך יער צעיר ריסוס  .  ראונדפ 1%+ ק לדונם "סמ 200בנטיעות חדשות ריסוס באמיר  – זיידן סוהילהמלצות הדברת עשבים של 

 בראונדפליד ערכים לשימור יש גם כן להמנע מריסוס . ק לדונם בלבד"סמ 250של אמיר  



 בתת צמרנית הסלעים סירה קוצנית ולוטם שעיר שולטת בתחתית המדרון: המפנה הדרומי

 צמרנית הסלעים

 פרסיון גדול

 מצילות מצויצות

 סירה קוצנית לוטם שעיר

 אקליפטוסים בראש הגבעה ובמדרון

 סחלב פרפרני

השולט  -זקנן שעיר 

בעשבוניים במפנה 

 הדרומי

קבוצות דבורניות  

וסחלבים בודדים 

 במעלה המדרון

 זקנן שעיר

 זקנן שעיר

מופעים )דבורנית דינסמור 

 (במעבר לדבורנית צהובת שוליים

: חתך הסלע והקרקע

סלע כורכר וקרקע 

 פרארנדזינה חולית

 לוטמית



 שיחיית קידה שעירה עם צבעונים(: עד מזרחי)המפנה הצפוני 

עלי הצבעונים בפברואר  

 לפני הפריחה  

 אקליפטוסים בנחל שקמה

 קידה שעירה

 בין שיחי הקידה ובתוכם (זן השרון)צבעוני ההרים 

ופורח אחרי  צבעוני מלבלב 

 השריפה שפגעה בקידה

 הגשם מאפשר את התחדשות העשבוניים

 עשבוניים מתחדשים בשטח השרוף

 עירית גדולה

 צבעונים

 צבעוני ההרים






