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 :ודותת

 

 ויפתח זמןילל גלה, אובן אורטלרר "ד, קפלןי ר דיד"אנשי רשות הטבע והגנים דל

 . על הדוחהערות בהשגת הנתונים ו על עזרה,סיני

מרשות הטבע והגנים על נתוני חי וצומח של הנעמן  זןחיזל 'ג, נדה וויטאקרילל

 .וסביבותיו

להנק מיניס . גיםהדאביב על נתוני -באוניברסיטת תלן המוזיאומדוד -ויטל בןרר "דל

 .כיכותריני המעל הגדרת 

 .ת הטבע על העזרה בהגדרת מיני הצומחוה להב מהחברה להגנוחל 
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  מנהליםתקציר

 :כללי
מיועד  הנחל. םוהכתוצאה מהטיית מים וזגועים קשות חל הנעמן הוא אחד מנחלי החוף הפנ

 .ביולוגי של הנחלהמצאי האקולוגי והרקע זה מציג את הסקר . לשיקום
 :כמות ואיכות מים

מן הפחית במידה ניכרת את שפיעת המעיינות ניצול מוגבר של האקוויפר המזין את נביעות הנע

ובמורד  בשנים שחונות מקורות הנחל יםבש י,כתוצאה מכך. לפחות מעשירית מהשפיעה הטבעית

 40% -ל כשלייה עב לוותהשפיעות המעיינות צמצום  . באיכות גרועה, בעיקר קולחיםיםנותר

 . שים של המאה העשריםבהשוואה לשנות השי) ל כלוריד"מג 1100ל  700מ (במליחות המים 
 :מצאי ביולוגי

 מינים של 95 -נמצאו לא פחות מ , נעמןלבאיזור נח) 2001 -1935(סקרים שנערכו בעבר ב 

או ) למשל פטל קדוש וקנה מצוי(מקווי מים גדות מרביתם מינים הקשורים ל, מחיםצ

ו זיהום וירידה בשפיעות המים הביא ). ונופר צהובלמשל נהרונית צפה (צמחי מים

  .להיעלמותם של מיני צומח רבים

מליחה .  בישראלחלק מנחלי החוף שאפייןי שריד אחרון לנוף ייחודמליחת הנעמן מהווה  

שנתי אסתר -בן מלח רב, שבוניע פרקן וגמתכד(של צומח מינים נדירים זו מקיימת 

פשתת , מכסיףהשמן הכדוגמת עץ (יחודית יים בעלי תפוצה רמיני צומח נדיו )הביצות

 .)מלחית הבורית(הנעמן והקישון  ומין בלעדי לאזור )צלע שור דקיקה, חוףה

 טקסונים של חסרי חוליות שונים אשר 100 -עבר קרוב למהערכת הנעמן ידועים במ 

גרמה , ) מים והרס בתי גידולהטיית, יהוםז(פעילות אדם . התקיימו בנחל וסביבותיו

 40 -חים מנחל הנעמן וסביבותיו כודומיום כ. ל חסרי החוליותשירידה בעושר המינים ל

יזור השמורות עין אפק ועין נימפית  בא.רביתם ממחלקת החרקיםמ ,טקסונים בלבד

יחסית שרידית של חסרי חוליות המאפיינים מקווי מים בעלי הפרעה נמוכה  חברה ותרהנ

, פרעהההמורכבת בעיקר מאורגניזמים עמידים למצומצמת  ברהחותרה נ ,חל עצמונוב

 .יבשות וזהוםיהת

, הגליל( מיני אמנונים 3בהם . חלקם פליטי בריכות דגים,  מיני דגים9כ "כיום ידועים בסה 

מקומיים לא נמצאו שני מיני דגים ). מצוי והעשב(ושני מיני קרפיונים ) הירדן ומצוי

הירקון ולבנון ) Aphanius mento( נאווית כחולה - בנעמן בעבר נמצאואשר חשובים 

)Acanthobrama telavivensis( נעלמו ממרבית נחלי החוף עקב זיהוםש. 

 אוכלוסיות שונות של בעלי חיים בהם אוכלוסיה קטנה מתרבה מתהנעמן מקיימערכת  

קורמורנים , עגורים, קנאיםשכגון (עופות וציפורים הקשורים במקווי מים , של הצב הרך

 ). חתולי ביצות ושועלים,כגון חזירי בר(יונקים שונים כן מיני ו) וחסידות גמדיים
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 :המלצות שקום

שקום אקולוגי של . וכותסילוק המזהמים מב מותנה בראש ובראשונהשיקום הנחל  

תרומות המים ומזהמים מאגן : מערכת הנחל מחייב התייחסות למרכיבים הבאים

 כמות ומשטר הזרמה, ת מים באיכותאהקצ, הגנה ושיקום של מסדרון הנחל, הניקוז

 .איכלוס מחדש של מינים מקומייםו, שיקום בתי גידול ,לים ים תיכוניים לנחהמתאים

ש לבחון את כמויות ואיכויות המים המתנקזות אל הנעמן באגן יסקר עדכני  ל פיע  

 .תוכניות פיתוח קיימות ועתידיות ישפיעו על כמות המים המתנקזת ואיכותם. הניקוז

ת ערוץ הנחל משני צדדיו חיונית על רצועה ברוחב של עשרות עד מאות מטרים המלווה א 

מסדרון הנחל מורכב מצמחיית גדות . מנת להגן על הנחל  ולאפשר את שיקומו האקולוגי

וחמת את גבולות מסדרון הנחל ומשמשת תהצמודה לאפיק הנחל וצמחייה עצית פזורה ה

 . להשפעות פעילות האדם" חיץ מסנן"כ

, בכלל זה שפכי מפעל מילואות,  מהנחליקום הנעמן מחייב סילוק כל מקורות הזיהוםש 

 לשיקום המערכת שידרשוהמים בסופו של התהליך . ביובי הקיבוצים ומי בריכות הדגים

היכולת להזרים מים שפירים בנחלים תלויה . האקולוגית הם באיכות מים שפירים

עליית מפלס המים . בהתאוששות משק המים כתוצאה מתוספת מים בהתפלה

טווח הקצר יתבססו מקורות המים ב. ה בעליית השפיעה של המעיינותבאקוויפרים תלוו

ותוספת ) מי קידוחיםנביעות ו( במעלה שמורת עין אפק המוזרמיםלנחל על מים שפירים 

בעתיד כאשר .  במורד השמורהםכקילומטר עד שנייבנעמן של קולחים משופרים שיוזרמו 

דרך שמורת  כל המים קול הזרמתיוקצו לנחל מים באיכות גבוהה ביותר יהיה מקום לש

 .עין אפק

הנעמן במקורו נחל איתן ולכן שיקומו צריך להתבסס על קיום זרימת בסיס במשך כל  

צורך אשר בו אין "  לוח מים"תיכנון הקצאת המים לנחל חייב להתבסס על . השנה

,  תהיה נמוכהשתדרשאו שהכמות ) פברואר – צמברד(הקצאת מים בחודשי החורף ב

קצאה פחותה וה, )יולי –מרץ (ית בחודשי האביב ותחילת הקיץ בהקצאת מים מירתידרש 

 .בהדרגה עד סוף הקיץ

ובתי גידול עם ו) תנאים ברכתיים(בתי גידול של מים מתחלפים דאוג לקיומם של יש ל 

ג תשתית "בית הגידול של זרימה ע). riffle(זרימה בתוך צמחייה ועל גבי תשתית אבנית 

 .במורד השמורהבנעמן זר אבנית ניתן לשח

צורך היהיה מקום לבחון , מו בתי הגידולקשויאחר שאיכות המים בנחל תשופר ול 

 . מיני חי וצומח מקורייםהנחל באיכלוס מחדש של של יכולת  הו

 . של שיקום הנעמןביטוי כמותי במסגרת התיכנון הכוללצריכות לקבל ל "המלצות הנה 
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 :טרת הסקרמ 

. והפגועים קשות המיועד לשיקום מנחלי החוף המזוהמיםחל הנעמן הוא אחד נ

מטרת הסקר להציג בפני המנהלה לשיקום הנחל רקע אקולוגי ומצאי ביולוגי של 

שפורסמו  הסקר מתבסס על נתונים קיימים. שינחו את דרישות השיקום הנחל

 .ונתוני סקרים קודמים של המחברים דוחות, בעתונות המדעית

 

 :גישיבות הסקר האקולוח

דע יחייב מיקום נחלים ש. הוא הבסיס לשיקום הנחל וסביבותיו שיקום האקולוגיה

 ינואשיקום האקולוגי ה. והבנה של המרכיבים האקולוגים המאפיינים את המערכת

יקום השיעדי המשנה של . לא גם אמצעי לבחינת הצלחת השיקוםאלבד ביעד 

  .האקולוגישיקום הצלחת הנשענים על , תוח מרחב הנחלפכוללים ה

 

 :נחל כמערכת אקולוגיתה

, משטר הגשמים. חל הוא תוצר של תנאי האקלים והגיאומורפולוגיה המקומייםנ

באיזורים בעלי ). ההידרוגרף(גודל ותכונות אגן הניקוז קובעים את משטר הזרימה 

אקלים ים תיכוני מתאפיין ההידרוגרף בזרימות שטפוניות בחורף והתמעטות 

הנעמן נמנה על נחלי .  את זרימת הבסיס בנחלותות מקיימעינב. הזרימה בקיץ

 . בהם צפויה זרימת בסיס כל השנה החוף  האיתן של מישור

עוצמת ומשטר הזרימה הם מהגורמים הסביבתיים הראשוניים הקובעים את אופיו 

בתנאי זרימה .  ככל שהזרימה חזקה יותר אופי התשתית גס ויציב יותר. של הנחל

. רקעית הנחל חלקיקים עדינים והתשתית רכה ובילתי יציבהלק וקעיםשאיטית 

הזרימות החזקות . ל  מייצגים עולמות ביולוגים שונים"הזרימה הניגודיים הנ צבימ

יכוזי חמצן רומתקיימים בה יפחמאופיינות במיני חי וצומח העמידים כנגד ס

 םימצויים בעיקר מינ") ברכתיים"תנאים (בתנאי זרימה איטית . גבוהים

. המותאמים להתחפרות במשקעים רכים ויכולים לעמוד בתנאי חמצן משתנים

) בעונות שונות(או בזמן ) לאורך הערוץ(במרחב בנחלים טבעיים בלתי מופרעים מצוי 

המורכבות הפיזית של  .של מצבי הזרימה מגוון של בתי גידול המכסה את כל הטווח

נשענת על התשתית האבנית המגוונת מורכבות זו . למגוון בתי הגידולהערוץ תורמת 

מורכבות הפיזית שתורמת הצמחייה המתפתחת הל עו) מבולדרים ועד לחצץ דק(

, מסתור, התשתית הפיזית מספקת מצע להתיישבות בעלי חיים וצמחים. במים

תי נפרד ממערך הנחל הוא צמחיית לחלק ב.  מזון מגווניםותתשתית לרבייה ומקור

התורמים למורכבות הפיזית ") מסדרון הנחל("ת הנחל ת והצומח העצי שבקרבוהגד

מוסיפים למגוון בתי גידול , )השקועים במים למשל ענפים וגזעים(של בתי הגידול 
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ומר אורגני נרקב שמקורו ח(י שינוי תנאי האור בנחל ותורמים מקור מזון חשוב  "ע

ים למקווי משמש כבית גידול ליצורים הקשורמסדרון הנחל ). שורת עלים וענפיםנב

ף חיץ חשוב בין פעילות סמהווה בנו אזור זה . בינהם עופות מים ויונקים שונים, מים

באותה מידה   .ועקיפותישירות ות השליליות לבין הנחל ומפחית את ההשפעאנושית 

ל "כל הגורמים הנ. סביבה מתאימה לפעילות תיור לאורך הנחלמסדרון הנחל יוצר 

 הביולוגי הוא מקור מגווןה .ביולוגיהושר  לעבעקבותםותורמים למגוון בתי הגידול 

כך היא  ותריערכת מגוונת מכל שהכ, כלומר, אקולוגיתהל המערכת שהיציבות 

 . לשינויים בלתי צפוייםרגישה פחות

 
 :רותי המערכת שמספק הנחלש

ותים של ירמספק לאדם ש )זהוםאו שאינו פגוע כתוצאה מהטיית מים " (בריא"חל נ

. חיוניים לחברה המודרנית האורבנית,  בעלת איכויות וערכיות גבוהיםסביבת חיים

ויות מגוונות של קייט ונופש ראפש, ערכי טבע ונוף, טפונותי שרותי ניקוז ש,בכלל זה

הטיית .  )ניצול במורד (ובשילוב נכון יכול גם לשמש מקור מים לשימושי האדם

רדת מפלס מי התהום והפחתת י הו"ע(ישירות או בעקיפין , מקורות המים הטבעיים

שמספק ם וגעים בשירותיפ ,חדירת הבנייה למסדרון הנחל וזהום המים, )השפיעה

טרת השיקום מ. םביבתייס למקור של מטרדים סביבתי  מנכס והופכים אותוהנחל

שיקום האקולוגי הוא כאמור ה .יא להפוך את הנחל ממטרד למשאבה ,ין השארב

  . הנחל ומבוקר לאורך זמןשיקוםהיעד והאמצעי באמצעותו מושג 

 

 :רישות השיקום האקולוגיד

א יהרמה הגבוהה ביותר ה. מושג שיקום חובק רמות שונות של תיקון המעוותה

. אפשרות זו מוגבלת מעשית לשמורות טבע). restoration(השבת המצב לקדמותו 

בו הכוונה היא , )reclamation(הרמה הנמוכה ביותר הוא השיקום האסטטי 

אינה משיבה את ) rehabilitation –החלמה (רמת הביניים .  מפגע סביבתיילוקלס

של הנחל ותפקודו כמערכת י דוהנחל למצבו המקורי אך פועלת להשבת אופיו הייח

  .לטווח בלתי מוגבל) י אדם"שאינה נתמכת ע(עצמאית 

י השגת יעד זה יש צורך להשיב את מגוון בתי הגידול ועמם את עושר מיני החל

לצורך זה יש לספק לנחל מים באיכות . בכך יושגו גם שירותי הנחל השונים. והצומח

יש לשמור על מורכבות . כוניי ובמשטר זרימה המתאים לאופיו הים תמתאימה

 . על רצף הנחל ועל המסדרון המלווה את הערוץ משני צדדיו, המערכת
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הנעמן הוא אימוץ  ל  נחבהם גםהגורמים למצב העגום של נחלי החוף בישראל ד חא

חומר  מיליגרם לליטר של 20יכוז של ר (30\20היסטורי של קריטיריון איכות מים 

קריטריון זה התאים ). ם מרחפיםי  מיליגרם לליטר מוצק30 -ב ו"צח -אורגני זמין 

מקורותיהם יובשו שישראל בב אך אינו מתאים לנחלים "לנהרות באירופה וארה

ל אמנם ראויה "איכות הקולחים הנ. כושר הדילולבדו לחלוטין את אנחלים הו

 ,להשקייה בחקלאות מוגבלת אך כאשר קולחים אלו מוזרמים לערוצים היבשים

מחקרים שערכנו הצביעו על  כך שרמת . וןצת חימו למעשה כבריכים מתפקדיםהנחל

הנדרשת לשיקום נחלים ) סמן כללי לרמת זיהום ביתי(ריכוז החומר האורגני 

 ).   2002 ,רשקוביץה( מיליגרם לליטר 10 -בת להיות נמוכה מבישראל חיי

 

 :צלחת השיקום האקולוגיהתנאי ל

 המנצלים את משאבי הנחלהצלחת השיקום האקולוגי מחייבת שינוי מחשבתי של  

נדרשת הבנה . )כערוץ ניקוז וכערוץ לסילוק קולחים, כמקור מים להשקייה, בעיקר(

, להפך, בוז משאביםזם ושטחים לנחל אינם בהקצאות המישמצד מקבלי ההחלטות 

פתוח אזורי לסייע מהנחל הבריא . יבורצ ליןעל עניבהנחל החי הופך למשאב 

 בהכרח בניגוד לצורכי דעומו נדרשת הבנה שתפקוד הנחל כערוץ ניקוז אינ. יכותיא

ישור פיתולים ודיפון גדות הפוגעים קשות במערכת , כך למשל.  האקולוגיהשיקום

בנייה או ניצול . גית של הנחל אינם הכרחיים על מנת להשיג את יעדי הניקוזהאקולו

שטחים לפעילות אדם בתוך פשט ההצפה של הנחל יוצרת בהכרח התנגשות 

נחל (ועלת שבהפיכת מטרד  הת.אינטרסים בין האדם לנחל ולכן יש למנוע זאת

 .ובנת מאליהמלמשאב ) מזוהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7
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 ואיכות המים במערכת הנעמן מקורות .א

 צומח המים והגדות .ב

 בנעמן ייםטאקוו וליותחחסרי  .ג

 דגי מערכת הנעמן .ד
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 יונקים .ז
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 מצוטטת פרותס .ט
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   במערכת הנעמןמקורות ואיכות המים. א

הנביעות . הנובעים למרגלות תל אפק, )שמורת עיינות אפק(חילתו של הנעמן במעיינות טבעיים ת

בקטע זה זורמים המים . מזינות סדרה של בריכות חפורות המתנקזות לבסוף אל אפיק הנחל

 שפך הנחל דרומית לעכולמ עד " ק8 -לאורך כ) 'מ 1 -ועומקה כ' מ 10 -רוחב כ( מוסדרת הבתעל

 70% -מתוכם כ, ר" קמ317 - נחל הנעמן הינו כטח אגן ההיקוות שלש). 1996, אניקווח ופרידלר(

כמות המשקעים ). 1974, קזנדה וק(והיתר במישור ) מורדות הגליל התחתון(באיזור הררי 

 .)2002, נוביק (מ בשנה"מ 600 -הממוצעת באגן ההיקוות כ

 

 11 -פכו לים כישקורות עד לה מהמאורכו). 0.3% -שיפוע ממוצע  כ(טיפוסי  נעמן הוא נחל שפלהה

היה הנעמן נחל איתן אשר מימיו שפעו  ,עד לאמצע שנות החמישים של המאה שעברה .מ בלבד"ק

 ין נימפיתע, )ק" מלמ50(בין מקורות המים העיקריים של הנחל נמנו מעיינות עין אפק . כל השנה

ים האחרונ). 1996, חואניקו ופרידלר (נחל חילזון ונחל אבליים, )שנה/ ק"מ מל2.6 - 1.8מוערך ב (

כיום . הינם נחלי אכזב אשר במצבם הטבעי ניקזו שיטפונות חורף אל הנעמן ויבשו בתקופת הקיץ

 ימציין כי מ, )1935(כהן ). ראה להלן(מוזרמים בנחלים אלו שפכים וקולחים ממקורות שונים 

כמויות המים . זרמו אל שטח ביצת אפק,  מטרים מעוקבים בשעה5700 בשפיעות של מעיין אפק

תל (בעיקר מעברו המזרחי של הנעמן , ) דונם20,000 -כ(יצרו באזור שטחי ביצות נרחבים הרבות 

 ). Mienis & Ortal, 2001 (ועד לשפך הנחל לים) אפק

 של המאה 30-באמצע שנות ה ) עין המפרץ וכפר מסריק(הקמת הישובים הראשונים בעמק 

הקדחת ולמנוע הצפות של  תעלת הנעמן כדי לחסל את מוקדי הביאה לחפירתה של, העשרים

י תעלות " נוקזו ע,נות אפקימעי.  יובש מרבית שטח הביצות 40ובראשית שנות ה . שטחי העיבוד

. בטון והובלו אל בריכות מלאכותיות אשר הוו את בריכות הדגים הראשונות בארץ ישראל

וק בתי הזיק המעיינות במטרה לקרר את  מערכת לשאיבת מיהוחל בהפעלתה של בתקופה זו

 . מעינות אפקמשפיעתמחצית מערכת זו ניצלה קרוב ל. חיפההחדשים ב

. במטרה לנצל את מי התהום, החל משנות החמישים הוקמו תחנות שאיבה באגן הניקוז של הנעמן

ניצול  ).2002, לטרוזנ(ק בשנה "מלמ 35 –המנצלים כ ,  קידוחי ההפקה באיזור 9 –יום מצויים  כ כ

לפחות , ן את נביעות הנעמן הפחית במידה ניכרת את שפיעת המעיינותמוגבר של האקוויפר המזי

בשו מקורות הנחל  יבשנים שחונות כתוצאה מכך). 2002, וזנטלר(מעשירית מהשפיעה הטבעית 

שים ידיווחים על התייבשות המקורות ומורד הנחל קיימים כבר משנות הש. כזבלאיתן מאפך הש

). 1990, נינגס'ג ;1978, הבל( בתקופות מאוחרות נצפו גם ו)1981, פז(של המאה הקודמת 

מאה הקודמת ותחילת המאה ההתייבשות הגיעה לשיאה ברצף השנים השחונות של סוף ה

 700 מ( במליחות המים 40% -ל כשלייה עהביאה בנוסף ל, ההפחתה בשפיעות המעיינות. הנוכחית

עליה זו במליחות היא גורם מגביל ). 2002, נוביק (בהשוואה לשנות השישים) ל כלוריד"מג 1100 ל

 ).ראה להלן המלצות שיקום(השתקמות הנחל 

 

 על )6- ו 5תמונות ', נספח ב (ין אפק מתנקזות לתעלת מוצא הסכורה במורדהעמורת שריכות ב

שנים האחרונות מפלס מי התהום ב, כאמור. מנת לשמור על מפלס מים מינימלי בבריכות השמורה

בלה רשות הטבע והגנים החלטה של קה זמצב ב. )3, 2תמונות  (ושבבריכות הקיימות יהצנח ו

', נספח ב (שמורהלאיבת מי תהום כתוספת מים שכן וחפירת בריכות עד לחשיפת מי התהום 
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נעמן הם מי בריכות דגים המים בערוץ הבתנאי שפיעה מצומצמת מרבית , בנוסף לכך ).4ה תמונ

 ). 2003, רשות הטבע והגנים (באיכות נמוכה וקולחים

 

 אחרל.  האתר בשפכים שמקורם בחזיריות אעבלין וקיבוץ אפקיד להקמת השמורה זוהמו מע

כתוצאה מכך חל שיפור . להרחקת השפכים טיהה תתעל חפרהנ, הקמת שמורת הטבע בעין אפק

כך נפתרה אמנם בעיית ב. ניזונה השמורה במים שפירים בלבד ניכר באיכות המים בשמורה וכיום

ניטור המסודר הראשון לבחינת  ה. הנחלליהום נותר בחלקו הגדול שזשמורה אך ההזיהום ב

, וזק נדהק(י צוות ניטור של רשות שמורות הטבע "ע, 1974נערך בחורף , איכות המים בנעמן

בעיקר בשפכים מדירי החזיריות , ממצאי הניטור מצביעים על זיהום מרבית אפיק הנחל). 1974

, כניסות השפכים אל הנחל כי בנקודות, במיוחד צוינה העובדה. השבאעבלין ומקיבוצי הסביב

', נספח ב( נצפתה עלייה ניכרת בריכוז החומר האורגאני אשר גרמו להתפתחות תנאים אנאוקסיים

איכות המים , )2002 (יום כ.שיפור משמעותי באיכות המים בנחל מאז לא חל .)12, 11, 10תמונות 

להוציא את . )1טבלה ', פח אסנ (אף גרוע מכך וקולחים שניונייםאיכות כיא עדין הבערוץ הנעמן 

יתר הנחל סובל , )ל" מג4ב אינו עולה על "ריכוז צח(איזור השמורה בה איכות המים גבוהה 

שפירא (ובחומרי דישון ) 2003, ג"טר (ל" מג110 - ל15בריכוזים שבין , מהעשרה בחומר אורגאני

תופעות , )באיזור כניסת שפכי מפעל הבשר מילואות(בנחל הנעמן נצפו  90 -בשנות ה . )2003, ומזור

התפתחות מסיבית הצבע האדום הינו במקור ). 12תמונה ', נספח ב(אדום בצבע נחל צביעת השל 

 המתפתח במים בעלי עומס אורגאני ,)Thiopedia rosea ( אנאירוביחיידק פוטוסינטטישל 

 על קיום של הקרים מציינים כי נוכחות החידק מעיד החו.)1995, באום וארמון (גופריתנוכחות ו

 . אורגאני גבוהתנאי זיהום

 

חלק את הנעמן לאזור הנביעות לנקודת ראות של מקורות ואיכות המים ניתן   מ:ומסקנות יכוםס

והערוץ שבמורד השמורה שאיכות ) להוציא מליחות(שבהם איכות המים גבוהה יחסית ) מורהשה(

ונות החורף הם אחד מהגורמים הסביבתיים החשובים ביותר בעיצוב טפיש. המים בו  גרועה

נחל הנעמן , בשונה ממרבית נחלי החוף בהם זורמים מי הגאויות לכל אורכם. הנחלים באזורנו

לעובדה זו . מורדו ממקום כניסת נחל חילזוןבקטע קצר  בעיקרבטפונות ימושפע משמעותית מהש

הפחתת . ל מעלה הערוץששמעותי מנע ניקוי תקופתי טפונות מויחשיבות רבה מאחר והעדר הש

ומי המקורות  פכו את הנחל האיתן לאכזבה) כתוצאה משאיבת מים לצרכי אדם(שפיעת הנביעות 

השפעת . ראויהת יה במליחות המים היא גורם אקולוגי שלא זכה עד כה להתייחסויעלה. וחהומל

חקר ראשוני בנושא מיום מתבצע כ(דועה המליחות על עושר המינים במקווי המים בישראל אינה י

ם הערוץ הנחל ביקר כמויות המים עמרבית חודשי השנה  ב).זיתגביטל א' זה בהנחיית פרופ

בחינה הידרולוגית מ. קום הנחליואינה מתאימה לש דגים שאיכותם ירודה ומי בריכות קולחים

קטע תעלת (שמורה מורד הביותר בלהוציא קטע קצר , נעלמו מהנעמן בתי גידול של זרימה

 .אשר בשנים גשומות מקיים זרימה למשך מספר חודשים) המוצא

 

 צומח המים והגדות. ב

קפלן ; 1988 ג" רט- מנחם ניש ;1935 כהן( נעמן לבאיזור נח) 2001 -1935(סקרים שנערכו בעבר ב

מרביתם מינים הקשורים למקווי מים , מחים מינים של צ95 -נמצאו לא פחות מ) 1988-2001
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, 2טבלה ,  ונופר צהובלמשל נהרונית צפה(או מוחלט ) למשל פטל קדוש וקנה מצוי(באופן חלקי 

תקיימו באותה עת בביצות ה מספר מיני צומח אשר ,)1935( מתאר במאמרו פנחס כהן). 'נספח א

 בדיגומי רשות הטבע והגנים מהשנים אינם מצויניםחלקם בינהם מספר מינים אשר , הנעמן

, )Ammi majus(אמיתה גדולה , )Cladium mariscus" (חלפא "-ון מכבד הביצותכג, האחרונות

אדיד נ, )Carex" (מגג "-כריך, )Hydrokotyl ranunculoides(טבור המים , )Salicornia(פרקן 

).  Nuphar luteum(ונופר צהוב ) Nymphaea alba(נימפיאה לבנה , )Utricularia vulgaris(המים 

מעיינות מ ,)Nymphaea caerulea( מציין כי אוכלוסיית הנימפאה התכולה) 1978 (משה אגמי

  על פי אגמי.ית שבירקוןיל השונה הפרחים המלבינים של אוכלוסואפק הצטיינה בצבע תכ

ותה הקצה הדרומי לתפוצת הנימפאה ארץ ישראל היו )א" אוניברסיטת ת,המחלקה למדעי הצמח(

 לבנהמפאה היהניש עדויות לקיומה של . התכולהמפאה יוגבול תפוצה צפוני של הנ הלבנה

מין זה של נימפאה ).  בירכת בטיח-מאזור חדרה , מאיזור החולה(א "בעשביית אוניברסיטת ת

 מצוייה עדין בפרטים בודדים שנשתלו תכולה ואילו ה70 - מהארץ ככל הנראה בשנות הםנעל

הנוטריה שהובאה לארץ מדרום  .)ירקון, נחל סעדיה, עין אפק(במקומות שונים במישור החוף 

בין השאר (בתחום תפוצת הנוטריה .  משמעותי לצמח זהאויבאמריקה ופשטה במקווי המים היא 

  .מפאותילהתבססות אוכלוסיה של ני  אין סיכו,)באיזור הנעמן

המחלקה ( ליפקין' פרופי "הוגדרה עונמצאה לראשונה , 80 -ערך בנעמן בסוף שנות הנמחקר שב

אזור גלישת המים בדוגוניום אמהסוג אצה חוטית נדירה , )א"אוניברסיטת ת, למדעי הצמח

 90רוגין גם בשנות יופיעה לסהבשות נעלמה אך ירועי התיילאחר א. מבריכות אפק לתעלת המוצא

  ).לא פורסם, זיתג(

 

ומח אופייני צבאזור ביצתי זה . כרי נעמן –הנחל מצוי שריד נדיר לביצות החוף  סמוך למעלהב

, )כף צפרדע איזמלנית,  סחלב הביצותכדוגמת(ספר מיני צומח נדירים מוכן ) 2טבלה ', נספח א(

 ).2002, יועמיתקפלן ו ( והנופר הצהובחלקם נעלמו אך אפשר להשיבם כדוגמת הנימפאה התכולה

 

 13ות תמונ', נספח ב(חלק מנחלי החוף  שאפייןי  שריד אחרון לנוף ייחוד, חהיורד הנעמן מלבמ

תמונה ', נספח ב(גורם הסביבתי המשפיע על אופי הצומח במקום הוא ריכוז המלח הגבוה ה. )14

 - 13ות תמונ', נספח ב; 2טבלה , 'נספח א(מלחה מקיימת מינים אופייניים לבית גידול זה ה). 13

, ברת האשלח .מלחית הבורית ואוכם החוף, שבוניעהן חברת פרקן יבינ, במלחה מספר חברות). 17

באזורים בהם נשמרת .  ומלוחית הרגלה)15תמונה ', נספח ב(י בן מלח שיחנ ו מכחילמלח-בןחברת 

מינים נדירים ניתן עדיין למצוא במלחה . )1982, זוהרי (לחות מתפתחים קנה מצוי וסמר ימי

שמן היחודית כדוגמת עץ יים בעלי תפוצה רמיני צומח נדיושנתי -בן מלח רב, שבוניע פרקן וגמתכד

, להב(  מלחית הבורית-הנעמן והקישון ומין בלעדי לאזור , צלע שור דקיקה,  פשתת החוף,מכסיףה

איזור ב) (Aster tripoliumאחרונה דווח על המצאות המין הנדיר אסתר הביצות ל). פ"מידע בע

 ). מרכז מידע לצמחי ישראל-אתר האינטרנט רתם(מלחת שפך הנעמן 

 
 לקח.  המלחות שבקרבת הנעמןוגדות העל צומח  ו,בנעמן ומח המיםצמידע עדכני על  סר ח:יכוםס

לאחרונה דווח על המצאות מינים . ת כרי נעמן ועין נימפיתומחית המים שרד בתחום השמורמצ

ל "שמורות הנ בכף צפרדע איזמלנית וסם הכלב המזרחי, נדירים של צומח כגון סחלב הביצות
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י הגר " לאחרונה עשנתגלו, וחלבלוב קטן פרי  ארכובית צמירהצמחים וכן ה)2002, יתיומקפלן וע(

הוציא צמחי גדות עמידים כדוגמת קנה ופטל ניתן להניח שחלק ל. )מידע אישי, 2003סיני (לשנר 

ים וצפים התלויים באיכות לבעיקר צמחי מים טבו, עלמונדווחו בעבר שלא מבוטל של המינים 

ול של זרימה וכן מיני צומח גדות ומלחה מינים שהיו קשורים לבתי גיד, )1978, גמיא(ה המים גבו

ם יצמח,  בשונה מבעלי חיים.  עילות האנושית בקרבת הנחלפולם כתוצאה מדרס בית גיהשנפגעו מ

אמצעות זרעים בזאת . אחר שנים רבותלשמצבם שופר  יכולים לשוב ולאכלס מקווי מים

 שיקום הנחל ובמיוחד לפיכך ניתן לצפות שבעקבות.  תקופות ארוכות לשומרים על חיוניות ה

ים שנעלמו מנוף הממחי צלק מחן בתי גידול ישובו ושיפור משמעותי באיכות המים והשבת מגו

 .  הנחל

לכאורה אין מדובר בצמחיית הנחל אך במקרה . מחיית המלחות ראויה להתייחסות מיוחדתצ

מוצפים בחלקם שטחי המלחה . וא חלק ממסדרון הנחל שהודי ונדירייחדון מדובר בבית גידול הנ

מלחה זו היא  .רהומשיש לשת ייחודי הם מקיימים חברת צומח. בחורף ומתייבשים בקיץ

האחרונה במישור החוף אשר נותרה במצב שימור סביר יחסית וניתן למצוא בה מספר מיני צומח 

ועה מאיזור דיהפשתת החוף וכן מלחית הבורית , קהיצלע שור דק, נדירים כגון עץ השמן המכסיף

 ).   2002, עמיתיו וקפלן(בלבד והקישון  עמןנה

 

 בנעמן ייםטאקוו וליותחחסרי . ג

 לליכ

אשר מאכלסים מקווה מים במשך אחד או  לדשסרי חוליות הינם קבוצה של אורגניזמים חסרי ח

 .סרטנים וחרקים, רכיכות, יתן למנות תולעים נהבולטים מבין חסרי החוליות. יותר משלבי חייהם

ל שהמזון  ארגמחסרי החוליות מהווים נדבך מרכזי וחשוב ב, ה ביותר בנחלהגדול כקבוצה

הנע בין , וםהווח רגישות רחב לזיטציגים מוליות חסרי ח. מערכת האקולוגית האקווטיתה

ועד למינים רגישים ביותר לתנאי ) למשל תולעים וזחלי ימשושים(זיהום לאורגניזמים עמידים 

 ). וחרקי מים נושמי חמצן מומסנותוכגון חלז(איכות מים ירודה 

 

מבין  .י מספר חוקרים"חקרה בשנים האחרונות ענ ןבנעמ האקווטיים ברת חסרי החוליותח

נינגס 'ג, 1989ורטל א, )1978(להב , )1971(גזית וברש , )1970(מיניס  אוי לציין אתרל "המחקרים הנ

בחנו את , )2001 (יניס ואורטלומ )1978(הב ל). 2001(וכן מיניס ואורטל , )1990, בהנחיית גזית(

. )ראה להלן פרק רכיכות ( בנעמן על חברת הרכיכות בנחלםהשפעת השינויים באיכות ובכמות המי

 .נינגס בחן את השפעת איכות המים על הרכב ושפיעות חברת חסרי החוליות בנחל'ג

 

 אשר התקיימו  טקסונים של חסרי חוליות שונים100 -ערכת הנעמן היו ידועים בעבר קרוב לבמ

ל חסרי שה ירידה בעושר המינים רמהלך השנים ניכב). 3טבלה ', ספח אנ(בנחל וסביבותיו 

 ). מים והרס בתי גידולהפיקת סירידה ב, יהוםז(תוצאה מפעילות אדם כהחוליות 

 

מיניס (רביתם ממחלקת החרקים מ טקסונים בלבד 40 -דוחים מנחל הנעמן וסביבותיו כמיום כ

שרידית של  חברה ותרהניזור השמורות עין אפק ועין נימפית  בא).2002 הרשקוביץ ,2001ואורטל 

המורכבת בעיקר  ברהחותרה נחל נב. חסרי חוליות המאפיינים מקווי מים בעלי הפרעה נמוכה
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לא , 2002זית ג; 2002הרשקוביץ ; 1990, נינגס'ג (התיבשות וזהום, פרעההמאורגניזמים עמידים ל

ליות ול ניתן להבחין בהתאוששות חברת חסרי הח"ניתוח הנתונים הנב). 4בלה ט', ספח אנ, פורסם

שחריר , סהרונית, מגדלון(יני חלזונות מרבע אבקטע מורד השמורה שעקרה הופעה מחודשת של 

, Ephydatia(ספוג מים מתוקים , )Bryozoa(וכן הופעה של חי טחבים ) Ferrissia –נכית נטויה פו

 ).  Echinogammarus(רטן שט צד וס) 7תמונה ', נספח ב

 

מחים יכולים צ. החי והצומחת  גורמת להעלמות מינים רגישים של חברוםתייבשות נחליה

חרקי המים הם בעלי , מבין חסרי החוליות. להתחדש מזרעים העמידים ליובש תקופות ממושכות

כדוגמת (החוליות שאר חסרי . יתרון איכלוס מחדש של מקווי מים בשל יכולת תעופה של הבוגרים

 .תלויים במפלט לח) חלזונות, סרטנים, תולעים

נחל . שעוצמתה גבוהה בעיקר בשנים שחונות, צפוייה התייבשות עונתית תיכוניים-נחלי אכזב יםב

יה נחל ה 60 -נות השחל מה. שותיבתיהי ועראיתן ולכן לא היה נתון לאיה בעבר נחל ההנעמן 

לקו העליון של ובחבמורדה , שמורהב, )וקטוברא–יולי  (יץתקופת הקב תיווהנעמן נתון להתיבש

ההתייבשות על החי בנחל ניתן ללמוד מניסויי מעבדה  ת השפעתא. הנחל שבהמשך השמורה

  הנחליםשחריר, )(Theodoxus  macrii. על החלזונות הסהרונית) 1979(שערכה להב 

)Melanopsis saulcyi (מגובששומגדלון ) Melanoides tuberculata .( בניסויים אילו נמצא כי

, מגדלון לעומת זאתה). 1979, להב(הסהרונית רגישה להתייבשות ומתה ימים ספורים לאחר יבוש 

והשחריר עמיד במידה )  גזית לא פורסם, מעל שנה(מסוגל לשרוד תקופות יובש ממושכות 

).  1979להב , ת יום של יבוש והתחפרות בקרקעי30חזר לפעילות לאחר (יבשות ימסויימת להת

יבשות צפויה יכולת התאוששות של אוכלוסיות  המגדלון והשחריר אך לא של ילפיכך לאחר הת

 .איכלוס מחדש של הסהרונית מחייב קיום מפלט לח. הסהרונית

הצביע על ירידה בשפיעות ) 1990, נינגס'ג (80-סוף שנות הבנינגס וגזית שנערך 'חקרם של ג מ

לאחר ארוע ) סרטנים, חלזונות(סרי החוליות שאינם חרקים היחסית של מרכיבי חברת ח

נצפה שינוי בשפיעות .  החוליות היה שונהילפני התיבשות ולאחריה הרכב חברת חסר .התייבשות

באזור בו המים אינם מזוהמים וקיימים בתי , במורד שמורת עין אפק. היחסית של מינים ששרדו

 Bithynia   -ינהם בלטו החלזון ביטיניה זעירה  מינים ב6גידול ברכתיים ושל זרימה בלטו 

phailensis סרטן שווה רגלים ו– Proasellus coxalis .(חר התיבשות נצפתה ירידה אל

ל ועליה בשפיעות של מינים עמידים כדוגמת "משמעותית בשפיעות היחסית של המינים הנ

 ).    Chironomidae(ימשושים 

לושת מיני החלזונות שנמצאו בנעמן ש. י טווח זמן ארוךר אובחנה על פנשפעה קיצונית יות ה

נינגס וגזית בסוף שנות 'י ג"ת מחקר בנעמן עוא נמצאו במשך שלוש שנל) 1979, להב (70 -בשנות ה

 2002 ו) 2002, הרשקוביץ (2000בשנים  ורד שמורת עין אפקמדיגום שנערך בב, אידךמ. 80 -ה

הופעתם המחודשת של ). 4בלה ט, א ספחנ(ל "זונות הננמצאו שלושת מיני החל) לא פורסם, גזית(

מצביעה על יכולת השיקום , לחמיני החלזונות ומינים אחרים שאינם חרקים שנעדרו מהנ

 .והתאוששות של חלק ממרכיבי חברת חסרי החוליות
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נינגס וגזית 'במחקרם של ג וצגתמהמים על חברת חסרי החוליות  שפעת זהוםהל עשירה יעדות  

במחקר זה נמצא הבדל משמעותי בתנאי בית הגידול בין אזור השמורה והנחל ). 1992 ;1989(

ך למשל ריכוז החומר האורגני כ). Jennings and Gasith, 1992(ים משעיקרו הבדלים באיכות ה

בטווח של , )ג בליטר" מ15-20(ג לליטר ובמורד הנחל פי עשר גבוה יותר " מ1.2במי השמורה היה 

המוליכות החשמלית עלתה . הפרעה חמורה נוספת בנחל היא המליחות. יםקולחים שניוני

ערכי מוליכות , מעבר לכך). מעלות 20 -מ ב"רומוס לסק  מי4500 עד 2700 -מ(מהמעלה למורד  

מליחות ". מילואות"באזור כניסת קולחי , רכז הנחלמב נמדדו ) 7000(ל "חשמלית גבוהים מהנ

נצפתה עליה מן המעלה . זהום אלא בחדירת מי ים בעת גאותגבוהה באזור השפך אינה קשורה ב

דרדרות תנאי איכות המים יבהתאם לה). חותרחנקות וז, אמוניה(למורד גם בריכוז נוטריינטים 

 . בין מעלה הנחל למורד) אינדקס שנון(אובחנה גם ירידה בעושר ובמגוון המינים 

יתה י  ה2002 וב 2000רכנו בשנות בדיגום שע. בעשר השנים האחרונותצב הנחל לא השתפר מ

בהשוואה לנתוני עבר .  )4טבלה ', נספח א (80 -חברת נחל הנעמן דומה לזו שנצפתה בסוף שנות ה

הנותר כיום בשמורת , )3טבלה ', נספח א(של כלל מיני חסרי החוליות שנמצאו בנעמן וסביבותיו 

מינים שנעלמו הם מקבוצת מרבית ה). 50%פחות מ (עין אפק ונחל הנעמן הוא שריד בלבד 

 .הרכיכות

הפרסום המוקדם . תוינים אחרים של חסרי חולימהשוואה לבמידע על רכיכות בנעמן רב יחסית ה

 מינים של 6בו מצויינים , 1884משנת  Bourguignatהינו מאמרו של , ביותר על הרכיכות בנעמן

כ התקיימו בעבר בנחל "בסה). Melanopsis( ,)Mienis and Ortal, 2001(החילזון שחריר הנחלים 

והיתר צדפות ) Gastropoda(חלזונות )  מינים22(מרביתם ,  מיני רכיכות30 -נעמן וסביבותיו כ

)Bivalves) (אתרים שונים 8בחנו את חברת הרכיכות ב , )2001(מיניס ואורטל ). 5טבלה ', נספח א 

במספר מיני הרכיכות אשר נעה נצפתה ירידה , נמצא כי בכל האתרים שנבדקו. לאורך נחל הנעמן

שבעבר , עין נימפיתבכך למשל ). אתר ברכת נור ובריכות הדגים (100% -ל) אתר כרי נעמן (30%בין 

הערכה היא ). 80% -כ אובדן של( מינים בלבד 4ניתן למצוא כיום רק ,  מיני רכיכות20נצפו בה מעל 

החוקרים ). 70%ל כ שולל כאבדן (ד  מיני רכיכות בלב10 -שכיום מצויים בנעמן  וסביבותיו כ 

 :מונים מספר סיבות אפשריות לירידה במספר מיני הרכיכות בנעמן

צום בתי גידול אקווטיים כתוצאה מניקוז איזור הביצות בשנות השלושים של המאה מצי. א

 .הקודמת

 .י נוטריות"פגיעה בצמחיית המים ע. ב

 .חים ממקורות שוניםי שפכים וקול"זיהום המים במרבית אפיק הנחל ע. ג

 .כולל באיזור המעיינות, ירידת מפלסים והתייבשות של קטעים ארוכים מאפיק הנחל. ד

 .ממים מליחים למים מתוקים, שינוי מליחות המים באיזור ברכת נור. ה

 

ביטוי של השלמות " (בריאות נחלים"להערכת  ובייקטיםם אריטריוניקם ישי) 2002(רשקוביץ ה

סקלת הערכת ). בלתי מופרע, לית ביחס לשלמות הצפויה בנחל בעל אופי דומההביולוגית האקטוא

-60( "בינונית", )80-89%" (טובה", )90%<למות ביולוגית ש" (טובה מאד"הבריאות נעה בין 

בריאות  ערכתה).  20%>" (גרועה ביותר"ו) 20-39%" (גרועה", )40-59%" (פחות מבינונית", )79%

מורד אזור ב( מצביעה על בריאות מעלה הנחל 2000נת של דיגום יחיד בש ל פי נתוניםענחל הנעמן 
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ומפגש נחל " ותואילמ"פעל מעלה מאזור (נחל הורד מואילו ב "טובה לבינונית" בין )השמורה

 ."חות מבינוניתפ"עד ו" בינונית"נעה בין  הבריאות ,)חילזון

 

 

 

ת ל הידרדרועם יעידמחוליות הי ברת חסרחינויים בהרכב ועושר מינים של ש :יכום ומסקנותס

קרם ירידה בספיקת המים עד ע. התנאים בנחל הנעמן במחצית השנייה של המאה הקודמת

 .י זהום שמקורו בשפכים וקולחים וניקוז בריכות דגים"תקופתית והחמרת התנאים ע התייבשות

יקום ל יכולת שערועי התייבשות מעידה יהתאוששות חברת חסרי החוליות לאחר א, אידךמ

 . מסוימת של מאכלסי המים

 

 דגי מערכת הנעמן. ד

 6מתוכם , )Ben- Tuvia, 1953 ; Goren, 1974( מיני דגים  15 -עבר נמצאו לאורך נחל הנעמן כב

מו כן נמצאו בנעמן דגי ים אשר כ. ן הים לנחליהשאר דגי ים הנעים בומיני דגים של מים מתוקים 

מהם ניתן למנות את דקר המכמורת , )Ben-Tuvia, 1953(רו לנחל באזור השפך דח

)Epinephelus aeneus( , דקר הסלעים)Epinephelus guaza( , טרית גסה)Sardinella 

maderensis ( וכן שלושה מינים ממשפחת הקיפונים)Mugil sp. .(צלופח נמצא בנחל הנעמן נוסףב 

קים אך חוזר לים לצורך בלה את מרבית חייו בנחלי מים מתוהמ) Anguilla anguilla(אירופי 

שני דיגומים להוציא , ין מידע עדכני על חברת הדגים בנחל הנעמןא כיום ).1983, גורן(התרבות 

 הלזואולוגיהמחלקה (ר מנחם גורן "י ד"שנערכו בסוף שנות השמונים ואמצע שנות התשעים ע

 3בהם , )6טבלה , 'נספח א( מיני דגים 9 כ" בסהנמצאואלו בדיגומים ).  אביב-באוניברסיטת תל

ל "יש לציין כי בדיגומים הנ. )מצוי והעשב(שני מיני קרפיונים  ו)הירדן ומצוי, הגליל (אמנוניםמיני 

 Aphanius ( נאווית כחולה-לא נמצאו שני מיני דגים אשר היו נפוצים בעבר בנחלי החוף של ישראל 

mento(הירקוןלבנון  ו) Acanthobrama telavivensis( .דג ממשפחת הקרפיונים  ינוהאחרון ה

כחד מהנעמן עקב רגישותו נו) אנדמי לנחלי החוף(אשר נמצא בעבר בנחלי החוף של ישראל בלבד 

 ,סביר להניח שדגי בריכות דגים מהווים מרכיב עקרי בחברה זו ).2000, לרוןא(הגבוהה לזיהום 

 .משום שהנחל משמש כבריכה אופרטיבית למשקי הדגים באזור

   

 טיםואקוא וחליםזם וחיי-וד. ה

) לא פורסם( מצא גזית 2002בדיגום שנערך במרץ . חיים בסביבת הנעמן-ין בידינו מידע על דוא

אילנית מצויה וצפרדע נחלים בשלוליות חורף בתחום שמורת עין , ראשנים של קרפדה ירוקה

' 80ת ה  משנות תצפיומצוינות) 2003, דידי קפלן(ח פנימי של רשות הטבע והגנים "דוב. אפק

 דווח על נוכחות של אילניות וצפרדע 2003 בחורף .בחפרית מצויה וטריטון הפסים מדרום לעכו

 מערכת הנעמן היו ידועים בעבר מספר מיני זוחליםב) מידע אישי, סיני(נחלים בשמורת כרי הנעמן 

 Mauremys caspica(צב הביצות , )Trionyx triuguis(בינהם בולטים הצב הרך  , אקואטים

rivulata ( ונחש המים)Natrix tesselata( ,) מדגיש את חשיבות מערכת , )1969(סלע  ).1989אורטל

) לא פורסם( צפה גזית 80 -סוף שנות הב. הנעמן כבית גידול המקיים אוכלוסייה של צבים רכים
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יום נכחד מין צב זה ממרבית נחלי החוף  כ.י דייגים בנעמן"והומתו ע בצבים רכים שנידוגו

 ופרטים )אישימידע , קפלן(בנעמן כן  ונחל אלכסנדרב ות מתרבותמקיים אוכלוסיאך זוהמים המ

 . )מידע אישי, סיני(בודדים נצפו אף בנחל התנינים ובנחל פולג 
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 עופות מים . ו

כך . מורת עין אפק משמשת אתר חריפה למספר רב של מיני עופות הקשורים בבתי גידול לחיםש

, אגמיות, סופיות, אנפות אפורות, קורמורנים גמדיים, עגורים, נאיםלמשל נצפו בשמורה שק

 רבים ממיני ).ג"רט, אתר האינטרנט של שמורת עין אפק (חסידות ומיני דורסים שוניםתמירונים 

בעבר נצפו באיזור ). 2002, קפלן ועמיתיו(נצפו מקננים באיזורים הביצתיים של כרי נעמן  העופות

, רדניי(אנפה ארגמנית וטדורנות , עיט דגים, ות נדירים בינהם פלמינגומספר מיני עופ, השמורה

  ).1981, פז; 1965

 

 יונקים . ז

, ותצחתולי בי, נימיות,  מספר מיני יונקים כגון תניםוצפנמציין כי באיזור הנעמן ) 1962(רדני י

, דידי קפלן(ים ח פנימי של רשות הטבע והגנ"דו ב.לוטרות וגיריות, נוטריות, ארנבות, חתולי בר

, מריון מצוי, גרביל חולות( תצפיות במכרסמים מצוינות, )1982 (בעקבות סיור באזור הנעמן) 2003

לאחרונה דווחו תצפיות חדשות בלוטרה באזור . מדרום ומצפון לעכו) חולדת העליות, עכבר הבית

של מין נדיר זה  אין להוציא מכלל אפשרות קיומו , למרות שלא נצפתה בסקרים אחרונים.הקישון

בנעמן תצפיות בחתול ביצות דווחו לאחרונה ). בסמיכות לבריכות הדגים(גם בסביבת הנעמן 

כמו כן קיימים ). לא פורסם, 2000אלדד אלרון (בנחלי חוף אחרים כדוגמת הירקון ו) 2000, ג"רט(

  . ושועליםדיווחים על נוכחות קבועה של חזירי בר
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 ל  נחל הנעמןצות לשקום אקולוגי שמלה. ח

קום אקולוגי של מערכת נחל ש. וכותבסילוק המזהמים מ שיקום הנחל מותנה בראש ובראשונה

הגנה ושיקום של , תרומות המים ומזהמים מאגן הניקוז: מחייב התייחסות למרכיבים הבאים

שיקום בתי  ,נכון לנחלים ים תיכוניים כמות ומשטר הזרמה, ת מים באיכותאהקצ, מסדרון הנחל

 .איכלוס מחדש של מינים מקומיים, דולגי

ש לבחון את כמויות ואיכויות המים המתנקזות אל הנעמן באגן י ,סקר עדכני ל פיע: גן הניקוזא

  .תוכניות פיתוח קיימות ועתידיות ישפיעו על כמות המים המתנקזת ואיכותם. הניקוז

 ,יודיוץ הנחל משני צצועה ברוחב של עשרות עד מאות מטרים המלווה את ערר: סדרון הנחלמ

י מסדרון הנחל יוצר נוף ייחוד. חיונית על מנת להגן על הנחל ולאפשר את שיקומו האקולוגי

וצמחייה עצית ) עצי ערבה ואשל, כגון קנה פטל(המורכב מצמחיית גדות הצמודה לאפיק הנחל 

יץ ח" משמשת כ,חברת הצומח של מסדרון הנחל. וחמת את גבולות מסדרון הנחלת ה,פזורה

בכלל זה מניעה או הפחתה של חדירת מזהמים פזורים , להשפעות פעילות האדם" מסנן

המנצל את (ככל שמסדרון הנחל רחב יותר כך ההגנה על הנחל והתועלת לציבור ). דיפוזיים(

 .גדלים) המסדרון כפארק נחל

חלי קום ניקום נחל הן מהבעיות המרכזיות בשיוכמות המים הנדרשת לשיכות א: יםמקצאת ה

חזון שיקום הנחלים ישראל , )בהתייחסות לדורות הבאים(אקולוגי ומוסרי , בצדק. ישראל

ערכת נחל משוקמת מתבטאת בכך שבנחל שבים מ. מתבסס על הקצאת מים שפירים לנחלים

ללא התערבות חוזרת (צמאית עהמערכת מתפקדת  ,ומתקיימים מינים מקוריים ככל האפשר

 .ולאורך זמן) של האדם ונשנית

בהם נעלמה ,  לישראלםהרלוונטיי הצביעו על העובדה שבתנאים ,מחקרים שערכנו בנחלי ישראל

קום המערכת האקולוגית הם יהמים הנדרשים לש, )להוציא תקופת החורף(זרימת המים הטבעית 

ת כמויות המים אם גשק המים בישראל ויכלול מ בו יאוזן דמועלעד . מים באיכות מים שפירים

אילוץ של שימוש ה. ל שימוש בקולחים באיכות גבוההעקום הנחלים שיתבסס , עהנדרשות לטב

לא משום שהנחלים משמשים עדין כערוצי סילוק אצוקת המים מבקולחים נובע לא רק בשל 

 איכות הקולחים הנדרשת ,ב ראשוןוריקב. קולחים ויש צורך להחליפם בקולחים באיכות גבוהה

מחקרינו הוכיחו שגם . )'נספח ג –ועדה ענבר (תי מוגבלת חקלאית בל השקיהלהיא זו המתאימה 

כך למשל ריכוז . קום אקולוגייקולחים אלו אינם בהכרח מספקים את כל התנאים הנדרשים לש

 בתנאים ללא זרימה ל יכול לגרום לאפקטים שלילים בנח,ג בליטר" מ10של ) ב"צח(חומר אורגני 

 ). בתי גדול ברכתיים(

ביובי הקיבוצים , "מילואות"בכלל זה שפכי מפעל , ילוק כל מקורות הזהוםיקום הנעמן מחייב סש

את הנחלים כמאגרים  משקי מדגה בארץ הסמוכים לנחלים מנצלים. ומי בריכות הדגים

איכות מי הריקון אינה  ברוב המקרים. לשאיבת מים ולהזרמת מי ריקון הבריכותם אופרטיביי

, לפיכך). ודה המים מסולקים ואינם מסוחרריםמסיבת איכותם היר(מתאימה לשיקום הנחל 

 .במסגרת שיקום הנעמן נדרשת התייחסות למציאת פתרון הולם לצרכי המים של משקי הדייג

היכולת . בסופו של התהליך המים שידרשו לשיקום המערכת האקולוגית הם באיכות מים שפירים

.  מתוספת מים בהתפלהלהזרים מים שפירים בנחלים תלויה בהתאוששות משק המים כתוצאה

   .עליית מפלס המים באקוויפרים תלווה בעליית השפיעה של המעיינות
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טיית מקורות המים המתוקים לניצול ה. המלחההיא הנחלים בחת מבעיות איכות המים א

ה והשקייה והשארת המים המליחים הם הגורם הראשוני להמלחת מקווי מים מתוקים ילשתי

בעיית המליחות . ת המליחות במקביל לירידת מפלסי המים באזורנעמן נחשף להגברה. בישראל

מות הסף ומדת ר(נחל מעלה ההיא שאינה מאפשרת התפתחות חברה מגוונת של חי וצומח ב

). אביטל גזית'  עתה במסגרת מחקר בהנחיית פרופתעל הנחלים נבדקו ההשפעה של המליחות

 .לנחלהקצאת מים  גורם זה מחייב התייחסות בכל תוכנית של

 בתי הגידול שהיו. דרושה מוכתבת מדרישות מגוון בתי הגידול וקביעות הזרימההמות המים כ

). או אבנית\צמחית ו(שתית יציבה תבנחל בעבר ודורשים שיקום הם בתי גידול של זרימה ו

עומק מים , מ בשניה"ס 30 – 20 -הזרימה המינימלית המקיימת חברה של מים זורמים היא כ

ו ז) קיצית(בשיקום הנחל צריך לתכנן קטעי נחל בהם זרימה מינימלית .  מ" ס50 -מינימלי כ

ככל שהערוץ צר יותר כך כמויות . שתיצור זרימה בנחל תלויה בחתך הערוץ כמות המים. קיימת

במורד (מעלה הנעמן בקטע  .מוכות יותרנ) מ" ס50 -שאינו נופל מ(עומק נתון להמים הנדרשות 

השיפוע , מעבר לכך. וץ צר יחסית ובו ניתן ליצור קטע של מים זורמים  הער,)שמורת עין אפק

 מפלים קטנים ואף לרבד קטע מערוץ הנחל בחלוקים על מנת לספק תקום זה יכול לאפשר יצירמב

 ). rifflesאיזורי (תשתית יציבה ומורכבות פיזית למאכלסי המים 

זרמו במעלה שמורת עין אפק טווח הקצר יתבססו מקורות המים לנחל על מים שפירים שיוב

 במורד םכקילומטר עד שנייותוספת של קולחים משופרים שיוזרמו ) מי קידוחיםנביעות ו(

 כל  יהיה מקום לשקול הזרמת,בעתיד כאשר יוקצו לנחל מים באיכות גבוהה ביותר. השמורה

 . דרך שמורת עין אפקהמים

 כאשר בחורף הספיקות הן ,תיכוניים מאופיינים בדגם ספיקה שנתי-חלים יםנ: שטר זרימהמ

ותחילת  תקופת האביב. ובהדרגה פוחתת הספיקה מהאביב עד סוף הקיץ) שטפוניות(מירביות 

 'הטמפ, הזרימות אינן סוחפות, בשפעמים עדין (הקיץ היא התקופה של שיא הפעילות הביולוגית 

 נחל איתן ולכן שיקומו צריך להתבסס על קיום זרימת בסיס במשך  הנעמן במקורו).אינה קיצונית

 אשר בו אין צורך "לוח מים" לנחל חייב להתבסס על  הקצאת המיםתכנון,  לפיכך.כל השנה

תידרש , שתדרש תהיה נמוכהאו שהכמות ) פברואר – צמברד(בהקצאת מים בחודשי החורף 

והקצאה פחותה בהדרגה עד סוף , )יולי –רץ מ(ית בחודשי האביב ותחילת הקיץ בהקצאת מים מיר

ות יותר והמזרימות גב, )ופת הקיץתקב(רימת המינימום  מזיגזרתלנחל  דרישת המים  .הקיץ

 . תך הערוץמחכן  ובחודשי האביב והקיץ
ון חתך הערוץ נשיקום בתי גידול ברכתיים ובמיוחד כאלו של זרימה ישולב בתכ :יקום בתי גידולש

ובתי גידול ) תנאים ברכתיים( לדאוג לקיומם של בתי גידול של מים מתחלפים  יש.וספיקת המים

הוא אחד מבתי הגידול ) riffles(הצרוף האחרון . י תשתית אבנית ועל גבעם זרימה בתוך צמחייה

  . יחסית קל ליצור בית גידול זה ולהתאים את מימדיו לאפשרי בשטח. העשירים ביותר בנחלים

מערכת בריכות וזרימה במורד  של . א: מערכת הנעמן בשלושה קטעיםללית ניתן להבחין בכ

לפחות בחלק מעונות (טע ערוץ הנחל במורד השמורה שמקיים זרימה  ק. ב. שמורת עין אפק

 הנחל ומורדו שבהם המים עומדים או מתחלפים להוציא ארועי שטפון החודרים זרכמ. ג) השנה

ת בית הגידול של זרימה   א.זקה לתקופת זמן קצרההזרימה במורד הנחל חון ולזילנחל מיובל ח

 .במורד השמורהבנעמן ג תשתית אבנית ניתן לשחזר "ע
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 יהיה מקום לבחון צורך ,מו בתי הגידולקישואחר שאיכות המים בנחל תשופר ול: יכלוס מחדשא

 . מקורייםחי וצומח הנחל במיני ויכולת  איכלוס מחדש של 

  

 .מותי במסגרת התיכנון הכולל של שיקום הנעמןל תקבלנה ביטוי כ"המלצות הנה
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 מצוטטת פרותס. ט
 
 .70 – 68' עמ. 2טבע וארץ כרך . כך נכחדה הנימפיאה התכולה. )1978. (גמי מא
 

, )Acanthobrama telavivensis(היבטים בביולוגיה ואקולוגיה של לבנון הירקון ). 2000.(א, אלרון
בהנחיית (אוניברסיטת תל אביב , "מוסמך במדעים"תואר בודת גמר לקראת ע. מין בסכנת הכחדה

 .)גורן. גזית ומ. א
 

 . 15' עמ).  מאי-אפריל  (9  איכות הסביבה  .הנחל האדום). 1995. (ר, וארמון. ד, באום
 

 .' עמ78. הוצאת הקיבוץ המאוחד. דגי המים המתוקים בישראל). 1983(. גורן מ
 
ת בודע. תפקוד מערכת נחל הנעמןו הגידול על תכונות מבנה השפעת תנאי בית. )1990. ('נינגס ז'ג

 .)גזית. בהנחיית א( אוניברסיטת תל אביב ,"מוסמך במדעים"גמר לקראת תואר 
 
נחל : חברת חסרי החוליות הגדולים כאמצעי לניטור נחלים בישראל. )2002. (י, רשקוביץה

 יבב אוניברסיטת תל א,"מדעיםמוסמך ב"ראת תואר עבודת גמר לק. הירקון כמודל לנחלי החוף
 .)גזית. בהנחיית א(
 
 .' עמ337. הוצאת עם עובד. נופי הצומח של הארץ.  )1982. (מ, הריז
 
 .88 – 87' עמ). 'ב(' טבע וארץ כרך ח. הרהורים על סביבת הנעמן ).1965. (רדני בי
  
 .531 – 523' עמ. 'חוברת י' כרך ג, הטבע והארץ. בביצות הנעמן ועין עפיה. )1935. (הן פכ
 
אוניברסיטת . השפעת הזיהום בנעמן על אוכלוסיות שחריר הנחלים והסהרונית ).1978. (הב חל
 .' עמ37. אביב-תל

 
תכנית אב לנחל . 58 – 48' מ ע היבטים סביבתיים-תכנית שיקום נחל הנעמן. )2002. (וביק אנ

 .סקר מצב קיים: 1' דוח מס, הנעמן
 
. 9 – 1' עמ, נחל נעמן. נחלים נבחרים בישראל הקצאת מים לשיקום. )1996(רידלר וחואניקו פ

 .' עמ82. המנהלה לשיקום נחלי ישראל
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 נתונים מנחל הנעמן וסביבותיו: 'ספח אנ
 

. )2002אוקטובר , אפריל (ת לאורך נחל נעמן ונחל חילזוןרונתוני איכות מים בתחנות נבח: 1בלה ט
 . 2003, מדור ניטור נחלים -רשות הטבע והגנים, 2002ת מסכם לשנת תונים מתוך דוח פעילונ

S 
 (mg/l) 

Min 
Oil 

 
(mg/l) 

F.Coli 
 @ 100 cm3 

TSS 
105 

 (mg/l) 

T.K.N 
 (mg/l) 

B 
 (mg/l) 

PO4 
 (mg/l) 

NH4 
 (mg/l) 

Cl 
 (mg/l) 

COD  
 

(mg/l) 

BOD 
 (mg/l) 

EC 
 (mmho/cm)  

DO  
(%) 

DO  
 (mg/l) 

Temp. pH ם התחנהש תאריך 

 עינות נעמן 21.4.02  22 17.8 208 3.54 1.9 24 943 0.4 0.48 0.58 1.5 7 30 5 0.05

 עינות נעמן 23.10.02  יבש - -            

 מורד עינות נעמן 21.4.02  21.7 7 83 3.22 2.6 22 851 0.02 0.92 0.5 2.1 33 200 5 0.05

 מורד עינות נעמן 23.10.02 7.9 21.7 7.9 93 2.66 3 38 684 0.05 0.9 0.1 0.6 52 500 5 0.05

  חיפה-עכו. ג 21.4.02  19 0.5 6 6.15 32.4 90 1809 12.2 5.2 0.65 17.7 100 190000 5 5

  חיפה-עכו. ג 23.10.02 7.6 22 2.3 28 3.4 48 204 914 8.6 6.2 0.28 16.9 88 4500000 5 0.23

 עין המפרץ. ג 21.4.02  20 4 45 4.21 18.3 56 1187 3.2 2.65 0.58 6.5 148 90000 5 0.05

 עין המפרץ. ג 23.10.02 7.9 26.2 11.6 146 6.5 24 122 1921 4 2.4 0.28 8.7 94 230000 5 0.8

 כפר מסריק 21.4.02  25 4.2 48 3.4 15.9 36 844 .0.7 2.65 0.61 5.2 145 620000 5 5

 כפר מסריק 23.10.02 7.9 24.4 9.5 120 6.5 21 128 1855 0.05 2.4 0.3 10.3 102 60000 5 5

 כרי נעמן 21.4.02  25 4.5 53 3.3 15.8 34 847 0.7 1.22 0.55 3.9 166 350000 5 0.05

 כרי נעמן 23.10.02 7.9 23.69 10 124 3.87 16 94 1129 0.7 1 0.14 7.9 74 51000 5 0.05

 42מורד  תעלה  21.4.02  22 8 93 3.23 3.3 26 868 0.02 0.92 0.74 2.2 35 100000 5 0.05

 42מורד  תעלה  23.10.02 7.8 30.1 4 52 5.6 16 68 1775 2.8 0.8 0.2 11.2 198 1000 5 0.38

נחל חילזון ליד  21.4.02  19.5 3.3 33 0.96 14 64 110 5.2 8.59 0.57 9.4 10 150000 5 0.05
 יסעור

נחל חילזון ליד  23.10.02 8.2 20.8 6.7 70 1.8 9.6 38 214 0.3 11.8 0.32 11 16 100 5 0.38
 יסעור

 שפך נחל חילזון 21.4.02  19.5 1.4 14 6.15 110 256 688 28.1 7.83 0.86 33.1 844 700000 5 1.8

 שפך נחל חילזון 23.10.02 7.9 25.2 4.4 52 2.73 88 216 330 17.1 .6.8 0.33 23.1 132 5500000 5 1.2

תעלת ביוב  23.10.02 8 24 5.4 58 6.8 29 370  33.4 9.6  38.6 14   
 מילואות
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. כהן פ: מקורות). 2001 -1935(רשימת מיני הצומח אשר נמצאו בנחל נעמן וסביבותיו : 2בלה ט
 .3 19 ??ויזל וליפשיץ , ) 2003 (2שות הטבע והגנים רתוני  נ-.וויטקר ל; 1)1935(

 אריךת
 צפיתת

 ממיע םש דעימ םש תרא

  שלא .Tamarix sp 1נעמןה ותיצב 1935

 מכסיףה שמןה-ץע Elaeagnus angustifolia 1נעמןה יצותב 1935
 רבה מחודדתע Salix 1נעמןה יצותב 1935

 דושק טלפ  Rubus sanguineus 1נעמןה יצותב 1935

 איזמלניתה צפרדעה-ףכ Alisma lanceolatum 1נעמןה יצותב 1935
 פהצ הרוניתנ Potamogeton nodosus 1נעמןה יצותב 1935

   מרס Juncus sp 1נעמןה יצותב 1935

 צוימ וףס Typha domingensis 1נעמןה יצותב 1935

 *דולהג מיתהא Ammi majus 1נעמןה יצותב 1935

 *מיםה בורט Hydrokotyl ranunculoides 1נעמןה יצותב 1935

 *ביצותה כבדמ Cladium mariscus 1נעמןה יצותב 1935

 *מיםה אדידנ Utricularia vulgaris 1נעמןה צותיב 1935

 *כולהת ימפאהנ Nymphaea caerulea 1נעמןה יצותב 1935

  *בנהל ימפאהנ Nymphaea alba 1נעמןה יצותב 1935

 הובצ ופרנ Nuphar luteum 1נעמןה יצותב 1935

 רקןפ Salicornia 1נעמןה יצותב 1935

 דושק טלפ  Rubus sanguineus 2נעמןה עלתת 30/1/1985

  שלא .Tamarix sp 2נעמןה עלתת 30/1/1985

 בטבטיתש רכוביתא Polygonum equisetiforme 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 גובבתמ ומעהח Rumex conglomeratus 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 מיםה וריתנ Ranunculus aquatilis heleophilus 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 םליע-רצ וטוסל Lotus tenuis 2עמןנ ריכ 3/8/1988
 ירדןה שלא Tamarix jordanis 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 דולהג ניתש Lythrum salicaria 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 עירהש רברבהע Epilobium hirsutum 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 חודדמ נקח Cynanchum acutum 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 חיציםה פופיתל Ipomoea sagittata 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 אירופיתה זאבה-ףכ Lycopus europaeus 2עמןנ ריכ 3/8/1988
 רעיםז-בר דולג חךל Plantago major pleiosperma 2עמןנ ריכ 3/8/1988
 ביקד יוןט Inula viscosa 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 שלשלתמ רעושיתפ Pulicaria dysenterica 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 נחליםה דיכל Xanthium strumarium 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 איזמלניתה צפרדעה-ףכ Alisma lanceolatum 2עמןנ ריכ 3/8/1988
 פהצ הרוניתנ Potamogeton nodosus 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 דח מרס Juncus acutus 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 צוימ נהק Phragmites australis altissimus 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 וחלז וחןד Panicum repens 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 גיבנתה מיםה-דשתע Lemna gibba 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 צוימ וףס Typha domingensis 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 מיי גמוןא Scirpus maritimus 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 רוךא ומאג Cyperus longus 2עמןנ ריכ 3/8/1988

 וצניק לףצ Capparis spinosa 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 דושק טלפ Rubus sanguineus 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 ליםע-רצ וטוסל Lotus tenuis 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 צוימ יקיוןק Ricinus communis 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 מורס לבלובח Euphorbia cybirensis 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 רובעמ שלא Tamarix tetragyna 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 תפתלתמ ניתש Lythrum junceum 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 דולהג ניתש Lythrum salicaria 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 עירהש רברבהע Epilobium hirsutum 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 ביצותה רידתע Samolus valerandi 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 חודדמ נקח Cynanchum acutum 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 רתיכ ררע Cressa cretica 2עמןנ ריכ 20/6/1989
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 חיציםה פופיתל Ipomoea sagittata 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 אירופיתה זאבה-ףכ Lycopus europaeus 2עמןנ ריכ 20/6/1989
 שיחה בקט Nicotiana glauca 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 ביקד יוןט Inula viscosa 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 שלשלתמ רעושיתפ Pulicaria dysenterica 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 יטלקיא כידל Xanthium italicum 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 מיי רורמ Sonchus maritimus 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 איזמלניתה צפרדעה-ףכ Alisma lanceolatum 2עמןנ ריכ 20/6/1989
 דח מרס Juncus acutus 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 צוימ בדקןע Polypogon monspeliensis 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 צוימ נהק Phragmites australis altissimus 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 צויהמ בליתי Cynodon dactylon 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 וחלז וחןד Panicum repens 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 ליליג שייןמ Imperata cylindrica 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 זעירהה מיםה-דשתע Lemna minor 2עמןנ ריכ 20/6/1989
 זעירהה מיםה-דשתע Lemna minor 2עמןנ ריכ 20/6/1989
 צוימ וףס Typha domingensis 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 מיי גמוןא Scirpus maritimus 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 אגםה גמוןא Scirpus lacustris tabernaemontani 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 רוךא ומאג Cyperus longus 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 חוםש ריךכ Carex otrubae 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 רוחקמ ריךכ Carex distans 2עמןנ ריכ 20/6/1989

  יקליפטוסא Eucalyptus 2עמןנ ריכ 20/6/1989

 spמוטית פ .Chara sp 2עמןנ ריכ 20/6/1989
 דושק טלפ Rubus sanguineus 2וןפצ עמןנ ריכ 18/11/2001

 ביצותה לתןת Trifolium fragiferum 2פוןצ עמןנ ריכ 18/11/2001

 דולהג ניתש Lythrum salicaria 2פוןצ עמןנ ריכ 18/11/2001

 וקרניתד ולעניתת Helminthotheca echioides 2פוןצ עמןנ ריכ 18/11/2001

 דח מרס Juncus acutus 2פוןצ עמןנ ריכ 18/11/2001

 וחלז וחןד Panicum repens 2פוןצ עמןנ יכר 18/11/2001

 צוימ וףס Typha domingensis 2פוןצ עמןנ ריכ 18/11/2001

 אגםה גמוןא Scirpus lacustris tabernaemontani 2פוןצ עמןנ ריכ 18/11/2001

 צוימ נהק Phragmites australis altissimus 2רוםד-עמןנ ריכ 31/1/1989

   יקליפטוסא Eucalyptus 2רוםד-עמןנ ריכ 31/1/1989

 וחלז דדמ Ludwigia palustris 3ימפיתנ יןע 

 ופיח ופרקד Cakile maritima 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 צוימ גהה Alhagi maurorum 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 ףימכסה שמןה-ץע Elaeagnus angustifolia 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988
 רובעמ שלא Tamarix tetragyna 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 חופיה לילהה-רנ Oenothera drummondii 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 רועש כנאיע Echium angustifolium angustifolium 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 מלחותה חךל Plantago crassifolia 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 שרניב יוןט Inula crithmoides 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 ביקד יוןט Inula viscosa 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 עליםה-רוךא ספרגא Asparagus stipularis 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988
 דח מרס Juncus acutus 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 מרניס גרופירוןא Elymus farctus 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 מצויה חולותה-דידי Ammophila arenaria 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988
 צויהמ בליתי Cynodon dactylon 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 וקרניד דחולמ Sporobolus pungens 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 כדוריםה גמוןא Scirpus holoschoenus 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 קרקפתה ומאג Cyperus capitatus 2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

   אצבעותה הלא  2נעמןה חוףו ורנ ריכתב 11/10/1988

 לוחהמ לריהוספרגא Spergularia salina 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 פושקמ לוחמ Atriplex hastata 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 רגלהה לוחיתמ Halimione portulacoides 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 נתיש-בר לחמ-ןב Arthrocnemum perenne 2נעמןה לחתמ 11/10/1988
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 כחילמ לחמ-ןב Arthrocnemum macrostachyum 2נעמןה לחתמ 11/10/1988
 ופיח וכםא Suaeda splendens 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 וצניק ושש Glycyrrhiza echinata 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 שוזרתמ ספסתא Medicago intertexta 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 רובעמ שלא Tamarix tetragyna 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 שביו זרג Daucus subsessilis 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 ביצותה דעדע Limonium meyeri 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 חודדמ נקח Cynanchum acutum 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 מלחותה חךל Plantago crassifolia 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 מלחותה חךל Plantago crassifolia 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 רצענימ סתרא Aster subulatus 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 שרניב יוןט Inula crithmoides 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 ביקד יוןט Inula viscosa 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 שלשלתמ רעושיתפ Pulicaria dysenterica 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 מיי מרס Juncus maritimus 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 דח מרס Juncus acutus 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 צוימ מרס Juncus bufonius 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 ימיתנ עורהש Hordeum hystrix 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 יבוליתש-צרתק רומיתב Bromus brachystachys 2נעמןה לחתמ 11/10/1988
 שתניק קזנבד Parapholis incurva 2נעמןה לחתמ 11/10/1988

 צוימ נהק Phragmites australis altissimus 2ןמנעה לחתמ 11/10/1988

 יחניתר ווזא-ףכ Chenopodium ambrosioides 2נעמןה פךש 14/9/1992
 רגלהה לוחיתמ Halimione portulacoides 2נעמןה פךש 14/9/1992

 נתיש-בר לחמ-ןב Arthrocnemum perenne 2נעמןה פךש 14/9/1992
 כחילמ לחמ-ןב Arthrocnemum macrostachyum 2נעמןה ךפש 14/9/1992
 שדהה צחק Nigella arvensis 2נעמןה פךש 14/9/1992

 צוימ גהה Alhagi maurorum 2נעמןה פךש 14/9/1992

 רובעמ שלא Tamarix tetragyna 2נעמןה פךש 14/9/1992

 דקיקהה שורה-לעצ Bupleurum orientale 2נעמןה פךש 14/9/1992
 ביצותה דעדע Limonium meyeri 2נעמןה פךש 14/9/1992

 חודדמ נקח Cynanchum acutum 2נעמןה פךש 14/9/1992

 עליםה-גולע עקרבה-וקץע Heliotropium rotundifolium 2נעמןה פךש 14/9/1992
 יתניז ולנוםס Solanum elaeagnifolium 2נעמןה פךש 14/9/1992

 רועהש יקסייהק Kickxia sieberi 2נעמןה פךש 14/9/1992

 צוימ לוקע Bellardia trixago 2נעמןה פךש 14/9/1992

 מלחותה חךל Plantago crassifolia 2נעמןה פךש 14/9/1992

 יפניתז בקהד Galium aparine 2נעמןה פךש 14/9/1992

 ביצותה סתרא Aster tripolium 2נעמןה פךש 14/9/1992

 שרניב יוןט Inula crithmoides 2נעמןה פךש 14/9/1992

 מיי מרס Juncus maritimus 2נעמןה פךש 14/9/1992

 דח מרס Juncus acutus 2נעמןה פךש 14/9/1992

 וארךמ גרופירוןא Elymus elongatus 2נעמןה פךש 14/9/1992

 ימיתנ עורהש Hordeum hystrix 2נעמןה פךש 14/9/1992

 שתניק זנבקד Parapholis incurva 2נעמןה פךש 14/9/1992

 שרועהה חתולה-ףכ Aeluropus littoralis 2נעמןה פךש 14/9/1992
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גזית ; 1970, מיניס. ( ואילך60-משנות ה רשימת חסרי חוליות שנמצאו באיזור הנעמן: 3בלה ט
, Mienis & Ortal, 2001; 1990, נינגס'ג, 1989אורטל ; 1988, אורטל; 1978, להב; 1971, וברש

 )2002, הרשקוביץ
Bryozoa  Pelecypoda 
Phylactolaemata  Unionidae 
Porifera  Unio macus eucirrus

Ephydatia sp. Potomida littoralis delesserti
Coelenterata Corbiculidae 

Hydridae  Corbicula consobrina
Hydra vulgare Sphaeridae 

  Nematoda  Pisidium annandalei
Plathelminthes  Pisidium personatum
  Turbellaria Musculium lacustre

Dugesiidae  Insecta 
Dugesia b. biblica Collembola 

Annelida  Ephemeroptera 
  Oligochaeta  Baetidae 

Enchytreidae  Cloeon dipterum
Naididae  Baetis sp.

  Tubificidae  Caenidae 
Lumbriculidae  Odonata 

  Hirudinea            Zygoptera 
Glossiphoniidae  Platycnemididae 
Erpobdellidae  Coenagrionidae 

  Polycheata  Lestidae 
Nereididae           Anisoptera 

Hediste diversicolor Libellulidae 
Crustacea Aeschnidae 
     Cladocera  Gomphidae 

Chydoridae  Heteroptera 
Daphniidae  Mesovelidae 

Macrothricidae  Belostomatidae 
Ostracoda  Notonectidae 
Copepoda  Pleidae 

  Calanoida  Gerridae 
  Cyclopoida  Corixidae 

  Harpacticoida  Coleoptera 
Decapoda   Dytiscidae 

Potamonidae  Hydrophilidae 
Potamon potamios Enochrus ater

Palaemonidae  Dryopidae 
Palaemon elegans Elmidae 

Isopoda  Hydraenidae 
Asellidae  Sperchiidae 

Proasellus coxalis Diptera 
Amphipoda  Simullidae 

Gammaridae  Muscidae 
Echinogammarus foxi    Chironomidae 

  Chironomus sp. 
Hydracarina  Dicrotendipes septemmaculatus
Arachnoidea  Ablabesmia sp.

Acari Kiefferulus sp.
Mollusca Orthocladinae 

Cerastoderma glaucum Heleidae 
Scrobicularia cottardi         Ceratopogonidae 

Lymnaeidae  Tabanidae 
Galba truncatula Syrphidae 

Stagnicola palustris Culicidae 
Radix peregra tenera Anopheles algeriensis
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Physidae  Anopheles claviger
Physella acuta Anopheles coustani (mauritanus)

Planorbidae  Anopheles hyrcanus
Planorbis antiochianus Anopheles multicolor

Bulinus truncatus Anopheles sacharovi (elutus)
Gyraulus ehrenbergi Anopheles sergentis
Gyraulus piscinarum Anopheles superpictus

Ancylidae  Culiseta annulata
Ferrissia clessiniana Culiseta logniareolata

 Acroloxidae  Uranotaenia unguiculata
Acroloxus lacustris Culex pipiens

Hydrobiidae  Culex univitatus
Heleobia longiscata Culex apicalis

Heleobia phaeniciaca Culex hortensis
Ventrosia ventrosa Culex theileri

Islamia gaillardoti Culex laticinctus
Thiaridae  Culex tritaeniorhicus

Melanoides tuberculata Culex antennatus
Melanopsis buccinoidea Aedes caspius

Melanopsis lampra Ephydridae 
Neritidae  Psychodidae 

Theodoxus karasuna Tipulidae 
Succineidae  Limnoiidae 

Oxyloma elegans Dixidae 
Bithyniidae  Stratiomyidae 

Bithynia phialensis Trichoptera 
Valvatidae  Hydroptilidae 

Valvata saulcyi Hydropsychidae 
Ellobiidae  

Phytia myosotis
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; 1990, נינגס'ג(השוואת עושר הטקסונים של חסרי חוליות בעין אפק ובנחל הנעמן : 4בלה ט
 )2002 – ו 2000גזית  –הרשקוביץ 

 נחל נעמן שמורת עין אפק 
 1988-90 2000-02 1988-90 2000-02 

Bryozoa  +   

Porifera     

Ephydatia sp.  +   
Annelida     

  Tubificidae  + + + 
  Polycheata     

Hediste diversicolor   +  
Naididae +  +  

  Turbellaria   +  
Dugesiidae     

Dugesia sp. +  +  
Hirudinea     

Glossiphoniidae     
Batracobdelloides tricarinatus + + + + 

Helobdella conifera     
Crustacea     

Amphipoda     
Gammaridae     

Echinogammarus foxi  +   
Asellidae     

Proasellus coxalis + + +  
Ostracoda +  +  
Decapoda     

Palemon elegans   +  
Potamon potamios + +  + 

Mollusca     

Neritidae     
Theodoxus karasuna  +   

Thiaridae     
Melanoides tuberculata  +   

Melanopsis saulcyi  +   
Physidae     

Physella acuta + + + + 
Planorbidae     

Planorbis antiochianus + +   
Ancylidae     

Ferrissia clessiniana  +   
Bithyniidae     

Bithynia phialensis + + + + 
Hydrobiidae     

Heleobia phaeniciaca  +  + 
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Ephemeroptera     

    Baetidae  +   
Cloeon dipterum +   + 

Odonata     

          Zygoptera     
Calopterygidae     

Calopteryx syriaca     
Platycnemididae     

Platycnemis dealbata     
Coenagrionidae     

Ischnura elegans + + + + 
         Anisoptera +  +  
Neuroptera     

Sisyra trilobata     
Heteroptera     

Vellidae  +  + 
  Hydrometridae     

Hydrometra sp.     
Notonectidae     

Anisops sp.  +  + 
Corixidae   +  

Sigara sp.  +  + 
Coleoptera +  +  

Helophoridae  +  + 
Hydrophilidae  +   

Sternolophus solieri     
Enochrus ater  +  + 

Diptera     
Simullidae + + +  

   Chironomidae     
Chironomus sp. +  + + 

Dicrotendipes septemmaculatus +  +  
Ablabesmia sp. +    
Kiefferulus sp. +  +  

Orthocladinae + + + + 
Heleidae +    

        Ceratopogonidae     
Dixidae + +   

Ephydridae  +  + 
Psychodidae  +   

Tipulidae + +   
Total # 21 26 20 15 
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יניס מ(השוואה בין מיני הרכיכות שנמצאו בעבר וכיום בתחנות שונות לאורך נחל נעמן : 5בלה ט
 )2001, ואורטל
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Theodoxus karasuna +  +  +    +        
Valvata saulcyi +    +    +  +      
Heleobia longiscata +     +           
Heleobia phaeniciaca + + +  + +   + + + +     
Ventrosia ventrosa               +  
Islamia gaillardoti         +        
Bithynia phialensis +  + + + +   +  +      
Melanoides tuberculata + + + + + +   + + +  +  +  
Melanopsis buccinoidea + +   + +   +        
Melanopsis lampra + + + + + +   + + +      
Phytia myosotis     +    +  +  + +   
Acroloxus lacustris +     ?           
Physella acuta + + +  + +   +  +  +   + 
Bulinus truncatus +    +  +  +  +     + 
Planorbis planorbis 
antiochianus 

+    + +   +        

Gyraulus ehrenbergi +        +        
Gyraulus piscinarum +    +    +        
Galba truncatula     +            
Stagnicola palustris         +        
Radix peregra tenera +    +    +        
Ferrissia clessiniana         +        
Oxyloma elegans     +            
Unio macus eucirrus   +              
Potomida littoralis delesserti +  +  +    +        
Corbicula consobrina + + +  + +   + +       
Cerastoderma glaucum           +  +    
Scrobicularia cottardi           +      
Pisidium annandalei +        +        
Pisidium personatum       +  +        
Musculium lacustre       +          

Species  richness 18 6 9 3 17 10 3 0 21 4 10 1 4 1 2 2 
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 . 1949-1996שמות מיני הדגים שנאספו באתרים שונים בנעמן בין השנים : 6לה טב
מוזיאון = Ben-Tuvia, 1953 ;2 =Goren, 1974 ;3= 1: פ המפתח הבא"קור הנתונים עמ

  אביב-האוספים הזואולוגיים של אוניברסיטת תל
 קורמ

(1/2/3) 
יסוףא אריךת  דגה םש דעימ םש יגוםד תרא

 מבוזיהג Gambusia affinis פקא ןיע 11/10/1994 3
 ירופיא לופחצ Anguilla anguilla פקא יןע 11/10/1994 3
 צוימ מנוןא Tilapia zillii פקא יןע 11/10/1994 3
 גלילה מנוןא Sarotherodon galilaeus פקא יןע 11/10/1994 3
 וברט יפוןק Liza ramada פקא יןע 11/10/1994 3
 חולהכ אויתנ Aphanius mento ימפיתנ יןע 1/1/1962 3

 ירדןה מנוןא  Oreochromis aureus ימפיתנ יןע 1/1/1962 2,3
 יפוןק .Mugil sp עמןנ חלנ 27/9/1949 3
 ירקוןה בנוןל Acanthobrama telavivensis עמןנ חלנ 1954 2
 צוימ מנוןא Tilapia zillii עמןנ חלנ 10/12/1987 3
 ירדןה מנוןא Oreochromis aureus עמןנ חלנ 10/12/1987 3
 מובוזיהג Gambusia affinis עמןנ חלנ 10/12/1987 3
 גלילה מנוןא Sarotherodon galilaeus עמןנ חלנ 10/12/1987 3
 צוימ פמנוןש Clarias gariepinus עמןנ חלנ 10/12/1987 3
 צוימ רפיוןק Cyprinus carpio עמןנ חלנ 10/12/1987 3
 עשבה רפיוןק Ctenopharyngodon idellus מןענ חלנ 31/7/1996 3
 יאורה מנוןא Oreochromis niloticus נעמןה פךש 1953 1
 דולתג יניתב Tor canis נעמןה פךש 1953 1

 שקשיםק
 ירקוןה בנוןל Acanthobrama telavivensis נעמןה פךש 1953 1
 מכמורתה קרד Epinephelus aeneus נעמןה פךש 1953 1
 סלעיםה קרד Epinephelus guaza נעמןה ךפש 1953 1
 לכותימ וסרמ *Johnius hololepidotus נעמןה פךש 1953 1
 סהג ריתט Sardinella maderensis נעמןה פךש 1953 1
 ?וברט יפוןק Mugil sp. (= Lizza ramada) נעמןה פךש 1953 1
 הובז יפוןק Mugil auratus נעמןה פךש 1953 1
 וריב יפוןק Mugil cephalus נעמןה פךש 1953 1
 ירופיא לופחצ Anguilla anguilla נעמןה פךש 1953 1
 גלילה מנוןא Sarotherodon galilaeus נעמןה פךש 1953 1
 יאורה מנוןא Oreochromis niloticus נעמןה פךש 1953 1
 צוימ מנוןא Tilapia zillii נעמןה פךש 1953 1
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 )רשות הטבע והגנים: מקור. (מצאו לאורך נחל נעמןלים שנחתיעוד מיני זו: 7בלה ט

 ממיע םש דעימ םש תרא צפיתת אריךת

Mauremys caspica rivulata עמןנ ריכ 3/8/1983  יצותב בצ

 מטןק Ophisaurus apodus עמןנ ריכ 24/7/1985

 ךר בצ Trionyx triunguis עמןנ פךש ,פקא יןע 30/6/1994

Acanthodactylus boskianus נעמןה עלתת 30/1/1985  )חליםנ לטאת( חליםנ נוניתש

 ךר בצ Trionyx triunguis עמןנ חלנ 19/3/1982

 ךר בצ Trionyx triunguis עמןנ חלנ 22/2/1988

 ךר בצ Trionyx triunguis נעמןה שרג 17/8/1999

Mauremys caspica rivulata עמןנ חלנ פךש 10/2/1996  יצותב בצ

 וםח םי-בצ Caretta caretta נעמןך נחל שפ 2/6/1989
 וםח םי-בצ Caretta caretta חל נעמןנ פךש 13/6/1990
 רוקי םי-בצ Chelonia mydas חל נעמןנ פךש 25/6/2000

 

 תיעוד מיני עופות אשר נמצאו בעבר לאורך נחל הנעמן: 8בלה ט

 ממיע םש דעימ םש תרא צפיתת אריךת

 יהגמיא Fulica atra עמןנ ריכ 3/4/1989

 זהח-דוםא Erithacus rubecula עמןנ ריכ 26/3/1989
 זהח-דוםא Erithacus rubecula עמןנ ריכ 3/4/1989
 פורהא נפהא Ardea cinerea עמןנ ריכ 26/3/1989

 פורהא נפהא Ardea cinerea עמןנ ריכ 3/4/1989

 פורהא נפהא Ardea cinerea עמןנ ריכ 20/6/1989

 פורהא נפהא Ardea cinerea עמןנ ריכ 20/6/1989

 קרב נפיתא Bubulcus ibis עמןנ ריכ 3/4/1989

 קרב נפיתא Bubulcus ibis עמןנ ריכ 13/7/1989

 מדיתג נפיתא Ixobrychus minutus עמןנ ריכ 13/7/1989

 וףס נפיתא Ardeola ralloides עמןנ ריכ 26/3/1989

 וףס תינפא Ardeola ralloides עמןנ ריכ 3/4/1989

 וףס נפיתא Ardeola ralloides עמןנ ריכ 13/7/1989

 ילהל נפתא Nycticorax nycticorax עמןנ ריכ 3/8/1983

 ילהל נפתא Nycticorax nycticorax עמןנ ריכ 26/3/1989

 ילהל נפתא Nycticorax nycticorax עמןנ ריכ 3/4/1989

 ילהל נפתא Nycticorax nycticorax עמןנ ריכ 20/6/1989

 ילהל נפתא Nycticorax nycticorax עמןנ ריכ 13/7/1989

 ולבולב Pycnonotus barbatus עמןנ ריכ 26/3/1989

 ולבולב Pycnonotus barbatus עמןנ ריכ 20/6/1989

 ולבולב Pycnonotus barbatus עמןנ ריכ 13/7/1989

 צוימ זב Falco tinnunculus עמןנ ריכ 26/3/1989

 צוימ זב Falco tinnunculus עמןנ ירכ 3/4/1989

 צוימ זב Falco tinnunculus עמןנ ריכ 13/7/1989

 )נוניותס זב(ציםע זב Falco subbuteo עמןנ ריכ 13/7/1989
 *)צוימ זבוזב(ירופיא זבוזב Serinus serinus עמןנ ריכ 26/3/1989
 נףכ-בנתל יצניתב Tringa totanus עמןנ ריכ 3/8/1983
 נףכ-בנתל יצניתב Tringa totanus עמןנ ריכ 20/6/1989
 נףכ-חורתש יצניתב Tringa ochropus עמןנ ריכ 26/3/1989
 ורצנהפ( טנהק רודיתב Porzana parva עמןנ ריכ 3/4/1989

 )טנהק
 נבז-דח רווזב Anas acuta עמןנ ריכ 3/1/1989
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 צחמ-הובצ רווזב Anas penelope עמןנ ריכ 26/3/1989
 רכייהב Anas platyrhynchos עמןנ יכר 3/8/1983

 רכייהב Anas platyrhynchos עמןנ ריכ 26/3/1989

 רכייהב Anas platyrhynchos עמןנ ריכ 3/4/1989

 רכייהב Anas platyrhynchos עמןנ ריכ 20/6/1989

 רכייהב Anas platyrhynchos עמןנ ריכ 13/7/1989

 קורמ-דוםא וןתיבג Emberiza caesia עמןנ ריכ 26/3/1989
 רוןג-חורש וחלד Saxicola torquata עמןנ ריכ 26/3/1989
 וכיפתד Upupa epops עמןנ ריכ 26/3/1989

 וכיפתד Upupa epops עמןנ ריכ 13/7/1989

 יתב רורד Passer domesticus עמןנ ריכ 26/3/1989

 יתב רורד Passer domesticus עמןנ ריכ 3/4/1989

 פרדיס רורד Passer hispaniolensis ןעמנ ריכ 26/3/1989

 .מ.ב רוןז .Circus sp עמןנ ריכ 3/4/1989
 וףס רוןז Circus aeruginosus רוםד-עמןנ ריכ 31/1/1989

 וףס רוןז Circus aeruginosus עמןנ ריכ 3/4/1989

 גלהח Alectoris chukar עמןנ ריכ 26/3/1989

 וחיתח Carduelis carduelis עמןנ ריכ 26/3/1989

 וחיתח Carduelis carduelis עמןנ ריכ 3/4/1989

 וחיתח Carduelis carduelis עמןנ ריכ 13/7/1989

 טנהק ופיתח Calidris minuta עמןנ ריכ 26/3/1989

 ורףע-בנתל טפיתח Ficedula albicollis עמןנ ריכ 26/3/1989
 לעיםס כליליתח Phoenicurus ochruros עמןנ ריכ 26/3/1989

 בנהל סידהח Ciconia ciconia עמןנ ריכ 3/8/1983

 מדג בלןט Tachybaptus ruficollis עמןנ ריכ 3/4/1989

 דורנהט Tadorna tadorna עמןנ ריכ 3/4/1989

 רגזיי Parus major עמןנ ריכ 3/4/1989

 רקוןי Carduelis chloris עמןנ ריכ 26/3/1989

 רקוןי Carduelis chloris עמןנ ריכ 3/4/1989

 רקוןי Carduelis chloris עמןנ ריכ 13/7/1989

 ) חרבותה וסכ"( כוס" Athene noctua עמןנ ריכ 3/4/1989
 זהח-חולכ Luscinia svecica עמןנ ריכ 26/3/1989
 זהח-בןל Halcyon smyrnensis עמןנ ריכ 3/8/1983
 זהח-בןל Halcyon smyrnensis עמןנ ריכ 26/3/1989
 זהח-בןל Halcyon smyrnensis עמןנ ריכ 3/4/1989
 זהח-בןל Halcyon smyrnensis עמןנ ריכ 20/6/1989
 זהח-בןל Halcyon smyrnensis עמןנ ריכ 13/7/1989
 )בנהל נפהא(דולה ג בניתל Egretta alba עמןנ ריכ 26/3/1989
 )בנהל נפהא(דולה ג בניתל Egretta alba עמןנ ריכ 3/4/1989
 )סףכ נפתא(טנה ק בניתל Egretta garzetta מןנע ריכ 26/3/1989
 )סףכ נפתא (טנהק בניתל Egretta garzetta עמןנ ריכ 3/4/1989
 )סףכ נפתא (טנהק בניתל Egretta garzetta עמןנ ריכ 20/6/1989
 )סףכ נפתא (טנהק בניתל Egretta garzetta עמןנ ריכ 13/7/1989
 גלןמ Plegadis falcinellus עמןנ ריכ 26/3/1989

 גלןמ Plegadis falcinellus עמןנ ריכ 3/4/1989

 גלןמ Plegadis falcinellus עמןנ ריכ 20/6/1989

 גלןמ Plegadis falcinellus עמןנ ריכ 20/6/1989

 )"קורמ-חבר"( ריתמ Anas clypeata עמןנ ריכ 26/3/1989
 בןל חליאלינ Motacilla alba עמןנ ריכ 26/3/1989
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 הובצ חליאלינ Motacilla flava עמןנ ריכ 26/3/1989

 הובצ חליאלינ Motacilla flava עמןנ ריכ 3/4/1989

 צבעותא-צרק ץנ Accipiter brevipes עמןנ ריכ 3/4/1989
 )וריס(קרנ Dendrocopos syriacus עמןנ ריכ 13/7/1989
 ופיתס Gallinula chloropus עמןנ ריכ 3/4/1989

 ופיתס Gallinula chloropus עמןנ ריכ 13/7/1989

 וחניםט יבכיס Sylvia curruca עמןנ ריכ 26/3/1989

 אשר-חורש יבכיס Sylvia melanocephala עמןנ ריכ 26/3/1989
 יקסקס Hoplopterus spinosus עמןנ ריכ 3/4/1989

 יקסקס Hoplopterus spinosus עמןנ ריכ 20/6/1989

 סקיקס Hoplopterus spinosus עמןנ ריכ 13/7/1989

 פתותר נוניתס Hirundo rustica עמןנ ריכ 26/3/1989

 פתותר נוניתס Hirundo rustica עמןנ ריכ 3/4/1989

 פורא ורבע Corvus corone עמןנ ריכ 3/8/1983

 פורא ורבע Corvus corone עמןנ ריכ 26/3/1989

 פורא ורבע Corvus corone עמןנ ריכ 3/4/1989

 פורא ורבע Corvus corone ןמענ ריכ 20/6/1989

 פורא ורבע Corvus corone עמןנ ריכ 13/7/1989

 * ורףח יטע Aquila pomarina עמןנ ריכ 3/4/1989
 * פרדעיםצ יטע Aquila clanga עמןנ ריכ 26/3/1989
 חורףה לוויתע Phylloscopus collybita עמןנ ריכ 26/3/1989

 טןב-בנתל ויתלוע Phylloscopus bonelli עמןנ ריכ 26/3/1989
 צויץמ פרוניע Galerida cristata עמןנ ריכ 26/3/1989

 צויץמ פרוניע Galerida cristata עמןנ ריכ 3/4/1989

 צויץמ פרוניע Galerida cristata עמןנ ריכ 13/7/1989

 * זרחימ ורףח קבע Buteo buteo vulpinus עמןנ ריכ 3/4/1989
 שדותה יפיוןפ Anthus pratensis עמןנ ריכ 26/3/1989

 צוימ רושפ Fringilla coelebs עמןנ ריכ 26/3/1989

 קודע רפורפ Ceryle rudis עמןנ ריכ 26/3/1989

 קודע רפורפ Ceryle rudis עמןנ ריכ 20/6/1989

 קודע רפורפ Ceryle rudis עמןנ ריכ 13/7/1989

 שושפ Prinia gracilis עמןנ ריכ 26/3/1989

 שושפ Prinia gracilis עמןנ ריכ 13/7/1989

 ופיתצ Nectarinia osea עמןנ ריכ 26/3/1989

 ופיתצ Nectarinia osea עמןנ ריכ 26/3/1989

 ופיתצ Nectarinia osea עמןנ ריכ 3/4/1989

 ופיתצ Nectarinia osea עמןנ ריכ 13/7/1989

 וצלתצ Streptopelia senegalensis עמןנ ריכ 26/3/1989

 וצלתצ Streptopelia senegalensis עמןנ ריכ 3/4/1989

 וצלתצ Streptopelia senegalensis עמןנ ריכ 13/7/1989

 טיהצ Cettia cetti עמןנ ריכ 26/3/1989

 טיהצ Cettia cetti עמןנ ריכ 3/4/1989

 טיהצ Cettia cetti עמןנ ריכ 13/7/1989

 מדג ןרורמוק Phalacrocorax pygmeus עמןנ ריכ 3/1/1989

 מדג ורמורןק Phalacrocorax pygmeus עמןנ ריכ 26/3/1989

 )זמרמ יכליק(ונןר יכליק Turdus philomelos עמןנ ריכ 26/3/1989
 )טןק וףס-מירז(טנה ק ניתק Acrocephalus scirpaceus עמןנ ריכ 26/3/1989
 )ןטק וףס-מירז(טנה ק ניתק Acrocephalus scirpaceus עמןנ ריכ 3/4/1989
 )טןק וףס-מירז( טנהק ניתק Acrocephalus scirpaceus עמןנ ריכ 20/6/1989
 )טןק וףס-מירז( טנהק ניתק Acrocephalus scirpaceus עמןנ ריכ 20/6/1989

 35



 )טןק וףס-מירז( טנהק ניתק Acrocephalus scirpaceus עמןנ ריכ 13/7/1989
 ליתר Rallus aquaticus עמןנ ריכ 3/4/1989

 אגמיםה חףש Larus ridibundus עמןנ ריכ 26/3/1989

 אגמיםה חףש Larus ridibundus עמןנ ריכ 3/4/1989

 חרורש Turdus merula עמןנ ריכ 26/3/1989

 טנהק יחניתש Hippolais pallida עמןנ ריכ 26/3/1989

 )* מדיג לדגש( מדג לדגש Alcedo atthis עמןנ ריכ 26/3/1989
 רשירש Anas crecca עמןנ ריכ 26/3/1989

 רשירש Anas crecca עמןנ ריכ 3/4/1989

 צוימ ורת Streptopelia turtur עמןנ ריכ 13/7/1989

 ווארוןצ ורת Streptopelia decaocto עמןנ ריכ 26/3/1989

 ווארוןצ ורת Streptopelia decaocto עמןנ ריכ 3/4/1989

 ווארוןצ רות Streptopelia decaocto עמןנ ריכ 13/7/1989

 מירוןת Himantopus himantopus עמןנ ריכ 26/3/1989

 מירוןת Himantopus himantopus עמןנ ריכ 20/6/1989

 מירוןת Himantopus himantopus עמןנ ריכ 20/6/1989

 נשמתת Tyto alba עמןנ ריכ 26/3/1989

 פרת Cisticola juncidis עמןנ ריכ 26/3/1989

 פרת Cisticola juncidis עמןנ ריכ 3/4/1989

 פרת Cisticola juncidis עמןנ ריכ 20/6/1989

 ודדנ זב Falco peregrinus נעמןה פךש 13/4/1988

 נףכ-בנתל יצניתב Tringa totanus נעמןה פךש 13/4/1988
 צוימ רבורב Cygnus olor נעמןה פךש 13/12/1984

 דולג ורמורןק Phalacrocorax carbo נעמןה פךש 1/6/2000

 ספיכ חףש Larus argentatus נעמןה פךש 22/9/1988

 חורש חףש Larus fuscus נעמןה פךש 22/9/1988

 לךש Pandion haliaetus נעמןה פךש 6/1/1986
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 תמונות נבחרות מנחל הנעמן: 'נספח ב

 אביטל גזית : צילם
 
 

 מקרא לתמונות
 

 . פיק הנעמן מראה כללי של איזור בריכות שמורת עין אפק במעלה א:1תמונה 

 ).שמאל(ובעת התייבשות ) ימין(בריכות הנעמן במצב מלא   :3 - ו 2תמונות 

צולם בשנת ( עבודות חפירה בשמורת עין אפק להעמקת הבריכות וחשיפת מי תהום :4תמונה 

2000.( 

ובעת ) ימין( תעלת ניקוז בריכות עין אפק אל נחל הנעמן במצב בו המגוף פתוח :6 - ו 5תמונות 

 ).שמאל(שות כאשר המגוף סגור התייב

 .נמצא על אבנים באיזור תעלת הניקוז במורד השמורה) Ephydatia( ספוג מים מתוקים :7תמונה 

 . דגי שפמנון מצוי אשר נלכדו בבוץ עם ירידת המפלס במורד השמורה:8תמונה 

 . תחילת אפיק הנעמן:9תמונה 

 סגול וריח עז -צבע אדום .  הנעמן כניסת שפכי מפעל הבשר מילואות אל:11 - ו10תמונות 

 .מאפיינים קטע זה

המתפתח במים , )Thiopedia rosea( פריחה מסיבית של חידק פוטוסינטטי אנאירובי :12תמונה 

 .בעלי עומס אורגאני רב

 .פ הקרקע"ניתן לראות הצטברות של מלח ע.  מראה כללי של מליחת הנעמן:14 - ו 13תמונות 

 . המאפין את איזור מליחת הנעמןבן מלח:  דירצמח מליחות נ :15תמונה 

 . צמח נדיר המצוי בשפך הנעמןעדעד הביצות: 16תמונה 

 .מצוי באיזורים שונים לאורך הנעמן,  סמר חד:17תמונה 

.  מראה כללי של איזור שפך הנעמן:19 - ו 18תמונות 
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 מות מירביות ליסודות ותרכובות מומסים ומרחפים ולפרמטרים שונים בקולחיןר: ספח גנ

  להשקיה ללא מיגבלות ולהרחקה לנחלים
 האגף למים ולנחלים, המשרד לאיכות הסביבה –מדינת ישראל : תוךמ

Email: http://www.environment.gov.il/Enviroment 
 
להשקיה ללא  יחידות רמטרפ

 *מגבלות
 נחלים

  dS/m 1.4 וליכות חשמליתמ
 mg/l 10 10 ב"חצ

TSS mg/l 10 10 

COD mg/l 100 70 
 mg/l 20 1.5 מוןא
 mg/l 20 10 נקן כלליח
 mg/l 5 0.2 רחן כלליז
 mg/l 250 400 לורידכ
  mg/l 2 לואורידפ
 mg/l 150 200 תרןנ
 200 10  מל100 -ל' חי   צואתיוליק
 mg/l <0.5 <3 מצן מומסח

pH  8.5-6.5 8.5-7 
 mg/l  1 חמימניםפ
 mg/l 1 0.05 לור נותרכ
 mg/l 2 0.5 טרגנט אניוניד
 mg/l  1  כלליןמש

SAR (mmol/l)0.5 5  
  mg/l 0.4 ורוןב
 mg/l 0.1 0.1 רסןא
 mg/l  50 ריוםב
 mg/l 0.002 0.0005 ספיתכ
 mg/l 0.1 0.05 רוםכ
 mg/l 0.2 0.05 יקלנ
  mg/l 0.02 לניוםס
 mg/l 0.1 0.008 ופרתע
 mg/l 0.01 0.005 דמיוםק
 mg/l 2 0.2 בץא
  mg/l 2 רזלב
 mg/l 0.2 0.02 חושתנ
  mg/l 0.2 נגןמ
  mg/l 5 לומיניוםא
  mg/l 0.01 ולבדינוםמ
  mg/l 0.1 נדיוםו
  mg/l 0.1 ריליוםב
  mg/l 0.05 ובלטק
  mg/l 2.5 יתיוםל
 mg/l 0.1 0.005 יאנידצ
 
 


	הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל-אביב
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