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תודות
לידתו של הפיילוט לשיקום גדות נחל השורק ,היתה פועל יוצא למשימת תכנון מפורטת של שיקום הגדות
ממורד גשר פלמחים ועד אזור אי הצבים ,ושיקומה של ביצת השורק ההיסטורית כחלק ממתווה כולל של
שיקום בתי גידול לחים בישראל ,מהלך המובל ע"י אגף סביבה ,חטיבת מדע ברשות הטבע והגנים.
תודה לנסים קשת ,מנהל האגף על תמיכתו בתכנון ובביצוע מהלך מקדים של פיילוט ,ולאבי אוזן ,אקולוג
בתי גידול לחים באגף סביבה ,ההוגה של פרויקט שיקום הגדות והביצה בגן לאומי רובין ,על השותפות,
ההשראה והתמיכה.
תודה לאיציק יוגב ,מנכ"ל רשות ניקוז שורק לכיש ,שהחליט על השתתפות רשות ניקוז שורק לכיש
בפיילוט ,ולמושקו רום ,רכז הנחלים ברשות ניקוז שורק לכיש ,שתמך ללא סייג בהקמת הפיילוט ובחידוד
מטרותיו.
תודה לליאור ,מהנדס רשות הניקוז ,ולג'ומעה על תמיכתם בשלב ההקמה.
תודה לאורי נווה ,סגן מנהל מחוז מרכז ,לד"ר יריב מליחי ,אקולוג המחוז ,לעמי לזר ,מנהל מרחב שרון,
על הסיוע והתמיכה.
תודה מיוחדת לאמיר חן ,מנהל גן לאומי פלמחים ,ולצוותו על נכונותם לסיוע לאורך כל תקופת הפיילוט.
תודה ליוני שוחט על הירתמותו לסקר הקרקע ,והפקת חתכי הבדיקה.
תודה לאשר מימון ,מנכ"ל  EMישראל ,על שותפותו בתכנון החלקה ההשוואתית לסוגי הטיפולים בקרקע,
וניתוח הנתונים מחלקה זו.
תודה מיוחדת לעופר הוכברג ,ממעבדת ש.ל.פ שנרתם ,והפך למוביל נלהב ומחוייב של סקר בוטאני בבתי
הגידול הלחים באגן השורק השפלתי והמישורי ,במטרה ליצור אינוונטר של תפוצת המינים באיזור זה,
שישמש לצורך שיקום מגוון בתי גידול לחים באגן השורק .תודה ללירן וקיל ,שהיה שותף לסקרים
שנערכו על פני יותר משנה.
תודה לעמנואל זוסמן ,אבי ,שסייע בהפקת מפות הטיפול היערני ,והפקת נתוני הסקר הבוטאני ,והתגייס
ליצירת רשימה הכוללת את כל מיני בתי הגדול הלחים שאותרו בנחל רובין במאה השנים האחרונות,
ונרשמו בתיקי העשביה הלאומית באוניברסיטה העברית בגבעת רם.
תודה להגר לשנר ,על פתיחת דלתות העשבייה וסיועה בהגדרת מיני צומח בשטח הפיילוט.
תודות לצוות משתלת חישתיל ,יששכר ונחמן ,על שיתוף הפעולה ,האמונה בדרך ,ועל השותפות בגיבוש
רשימת מינים לצרכי שיקום גדות הנחל והביצה.
תודה לפרופ' אביטל גזית על תמיכתו בפרוייקט.
תודה מיוחדת לרונה נשר ,מנהלת הפרוייקט ,על מלאכת טוויה מהימנה ובוטחת ,שהצעידה את הפיילוט
בבטחה ובאמונה במעשה.
תודה לעוזי שמיר ,עוזר המחקר בפרוייקט ,שלא חסך מאמצים להצלחתו ,ולהתנהלותו המעשית
והמחקרית של הפיילוט.
תודה לאמיר אלרון ,על ביצוע הניסוי המשלים עם  ,EMולעזרתו הנאמנה בהפקת דו"ח זה .ותודה ליוסי
שגב על שירטוטיו.
תודה מיוחדת לתמר ,רעייתי ,שליוותה ,תמכה וערכה את ההגהה.
ותודה אחרונה על הזכות שניתנה לי להיות עד לתהליך שיקומו של נחל ,להתעוררותה של אדמה שנמנע
ממנה להביע את חיותה במשך שנים רבות ,ולנחל הפועם על גדותיו.
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תקציר
מערכת נחל שורק ,האפיק ורצועת הנחל בחלקו התחתון של הנחל באזור השפך( ,מאזור כביש  4ומערבה)
חוו הפרה אקולוגית שנמשכה עשרות שנים .מי הנחל שזוהמו בשפכים ,גדות הנחל שרוססו בחומרי
הדברה בעלי שאריתיות ארוכה ,ייעור בצמחייה זרה והסדרת נחל מנותבת ניקוז ,גרמו לשיבוש במערך
האקוהי דרולוגי של הנחל ,לקריסה ולנסיגה של הגדות ,לפחיתה דרמטית במגוון הביולוגי ,ולפגיעה בערכי
הנוף של רצועת נחל זו הממוקמת במרכזו של האזור המאוכלס ביותר בישראל.
במקביל למאמצים המוצלחים של הרשויות לפתור את הזרמת השפכים לנחל בשנים האחרונות ,יזמו אגף
סביבה ברט"ג ,ורשות ניקוז שורק ,שיקום אקוהידרלוגי של אזור השפך הכולל את גדות הנחל ואת ביצת
השורק.
במסגרת התכנון הוקם באביב  , 2013בגדה ימנית של הנחל( ,לאורך  80מטר במורד גשר פלמחים) פיילוט
לשיקום אקוהידרולוגי של גדות הנחל.
מטרת הפיילוט הייתה גיבוש מפרט לעבודת שיקום בנחל המתייחס לתהליך הכולל של הביצוע ,משלב
התכנון ואיסוף הזרעים ועד שלב הממשק של השטח המשוקם ,וכן בחינת הדרך האופטימאלית לביצוע
שיקום בגדות הנחל ,כמקרה מבחן לשיקום נחלי חוף אחרים הסובלים מבעיות דומות ,תוך התייחסות
לנקודות הבאות:


עיצוב מורפולוגי של הגדות ומיתונן.



יצירת כסות של צמחיית גדות מקומית ,שתסייע בייצוב המדרון וביצירת בית גידול עשיר.



הגעה למצב של אחיזת גדת הנחל באמצעות צמחייה ,בפרק זמן של שבעה חודשים ,עד
התחדשות אפשרית של זרימת גאויות המגיעה למהירות של  2מ'/שנייה ויותר.



מציאת הדרך להתגבר על עיקור הגדות בשל שאריתיות של חומרי הדברה ,ולאפשר
זריעה/שתילה וכן התחדשות של צומח מבנק זרעים מקומי.

במסגרת הפיילוט ,נבחנו ההיבטים היישומיים הבאים:


ממשק בין מתכנן ומשתלה



ביצוע אופטימאלי של עבודות עפר



השפעת ההרכב המכאני של הקרקע על צומח הגדות



השפעת המרחק האנכי ממפלס הבסיס על עוצמת הצימוח



הרכבים שונים של חיגור צומח



צפיפויות שתילה



השפעת טיפולים שונים שנועדו להתגבר על שאריתיות של הרבצידים



השפעת טיפולים לזירוז צימוח במטרה לעודד אחיזת קרקע בפרק זמן מוגבל



שיטות וכמויות של השקיה
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היכולת והשקעת הזמן למיגור צמחיה פולשת ורודראלית



הצורך בגידור מפני חיות בר
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לאחר  15חודשים מאז ביצוע הפיילוט ,ושני ארועי זרימה משמעותיים בנחל ניתן לסכם:
 .1צמחיית הגדות שנשתלה נקלטה ושגשגה בהצלחה רבה ואף עמדה בכוחות הגזירה של השיטפון
האחרון (מרץ .)2014
 .2השימוש בחיידקי  EMנמצא כמשפר את מהירות הקליטה של הצומח ,את ביסוס מערכת
השורשים את הגידול הווגטטיבי ,ואת התפתחות המינים ממאגר מינים מקומי.
 .3תוצאות הפיילוט והמידע היישומי שנאסף ,יאפשרו המשך שיקום של גדות הנחל באזור שפך
השורק.
 .4שיקום בית הגידול של גדות הנחל מחייב המשך פעולות של ממשק תמיכה ,בעיקר מיגור מינים
פולשים וגרים.
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א .רקע
אגף סביבה -חטיבת מדע ברשות הטבע והגנים ,מקדמים תכנית לשיקום אקוהידרולוגי של חלקו התחתון
של נחל השורק (ממפגש נחל גמליאל ועד לשפך) ,שסבל שנים ארוכות מזיהום ומהפרה של המארג הטבעי
ברצועת הנחל ,על מנת להופכו לציר רוחב משמעותי ברשת המסדרונות האקולוגיים בארץ ,ועל מנת
להפוך את מקטע נחל זה לבעל משמעות בהעשרתם של שירותי המערכת האקולוגית האזורית.
תכנון שיקום הנחל כולל :


יצירת מסדרון נחל הבנוי מאזורי פשט הצפה ,גדות מתונות במגוון מורפולוגי.



כיסוי הגדות באמצעות צמחיה מקומית ,כולל השבה של מינים שנעלמו מנוף הנחל.



הרחקת אקליפטוסים מגדת הנחל.

לצמחיית הגדות תפקיד מרכזי ,בעיצובה של רצועת הנחל ,במיתון עוצמות הזרימה ,באחיזת הקרקע
בגדות הנחל ,ביצירת בית גידול לבע"ח ,ובעיצוב הנופי של רצועת הנחל .אולם ,הצומח הגדל כיום על גדת
הנחל הימנית (מכביש מס'  4ועד אזור השפך במורד גשר פלמ"חים) ,מורכב בעיקר ממינים רודראליים
גרים ופולשים .יתרה מכך ,באזורים נרחבים פני הגדה ,ובאופן מיוחד בחלקה התחתון של הגדה ,בקטע
שמגשר פלמ"חים ועד אזור אי הצבים ,הקרקע מעוקרת וחסרה חיוניות לצימוח.
בניסוי מקדים בעזרת זריעה של צמחי בוחן ,אוששה הסברה ,שהסיבה לכיסוי צומח דליל ,נעוצה
בשאריתיות של חומרי הדברה למניעת הצצה שהצטברו במשך השנים בקרקע על גבי שכבות נזאז
אטומות( .ראה נספח .)5
על מנת להציע תכנון ישים לביצוע שיקום הנחל ,הוחלט לבחון את ההיתכנות לשיקום צמחי של הגדות על
מקטע שהוא בעל מאפיינים של ארוזיביות רבה ,ושאריתיות של חומרי הדברה בגדות .לצורך כך הוחלט
להקים ,בסיוע רשות ניקוז שורק ולכיש ,פיילוט מחקרי ,לבחינה ממוקדת של הנחות היסוד שהיוו בסיס
לתכנון שיקום הנחל.
הפיילוט כלל שתי עונות מעקב:
עונה א  -אפריל  – 2013נובמבר  ,2013בשלב זה נבדקו מדדי השגשוג של הצומח בפיילוט ,והרכב המינים.
עונה ב – מרץ  – 2014ספטמבר  ,2014בשלב זה נסקרה דינמיקת הרכב המינים ושפיעתם.
מטרתו של דו"ח זה להציג את נתוני התכנון ,הביצוע ,המחקר ,והמסקנות בראייה יישומית ,לצורך
המשך שיקום גדות נחל השורק ,ואיזור הביצה ,ולצורך שיקום גדות נחלים נוספים במישור החוף.
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ב .כללי
ב 1.מיקום הפיילוט
הפיילוט ממוקם (ראה איור מס'  )1במעלה סכר האבן על הגדה הימנית .מבחינה גיאוהידרולוגית האזור
שימש בעבר כגדת צבירה וכפשט הצפה ,דבר הניכר בהרבדה מגוונת של קרקע הנעה משכבות של חרסית
ועד חול (ראה תמונה מס'  .)1המדרון שהיה קיים באזור הפיילוט אופיין בשיפועים משתנים .1:2-1:3
הצומח באזור נע מאזור עקר לחלוטין במרכז המדרון (ראה נספח מס'  )5ועד צומח דליל ברצועה הקרובה
למים וברצועה העלינה .מרבית המינים נמנו על המינים הרודראליים.

איור מס'  :1מיקום הפיילוט לשיקום גדות בשפך נחל שורק
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איור מס'  :2מיקום הפיילוט לשיקום גדות בשפך נחל שורק

איור מס'  : 3מיקום הפיילוט
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ב 2.מטרות ויעדי הפיילוט
מטרות
איסוף מידע יישומי על מנת ליצור מתווה טכני ותכנוני מדויק ,ויצירת פרוטוקול לשיקום צמחי של גדות
הנחל ,ובכך צמצום מרחב הטעות בהשקעת משאבים בשיקום הנחל.
יעדים
 .1בחינת הדרך האופטימלית לביצוע שינוי טופוגראפי במבנה הגדות ,לאור מימצאיו של סקר
קרקע מקדים.
 .2בחירת הדרך האופטימאלית להתמודדות עם זיהום הקרקע ,על מנת לאפשר התבססות של
צמחיית גדות ,שיישומה יתאפשר גם בהיקפי שיקום רחבים יותר.
 .3מציאת האופן האופטימלי להתבססות הצומח בקרקע ,במשך שבעה חודשים מהשתילה (אפריל
– אוקטובר) ,על מנת שיעמוד בזרימות החזקות של גאויות החורף ( 2מ'/שנייה) ,ימנע ארוזיה
בגדה ,ויישומו יתאפשר גם בהיקפי שיקום רחבים יותר.
 .4בחינת מידת המעורבות בהתמודדות עם מינים פורצים ופולשים במהלך הגידול ובשנים שלאחר
מכן.
 .5בחינת הצורך בהשקיית עזר.
 .6בחינת הצורך להגן על האזור השתול בגדר.

יעדי משנה בתחום הצומח
 .1הרכבת רשימת מיני צומח שאפיינו את רצועת הנחל בעבר קודם הזיהום.
 .2חיבור פרטיכל לאיתור חומר הריבוי לצמחים ,ואופן הכנתו ליישום בשטח ,בזריעה או בשתילה.
 .3איתור המיקום האופטימאלי למין הצמח על פני חתך הגדה.
 .4הרכבת רשימה המורכבת מחד שנתיים ומרב שנתיים ,עשבונים והמיקריפטופיטים שיגיעו
לייצור זרעים במהלך החודשים אפריל – אוקטובר.
 .5בחינת צפיפות השתילה האופטימאלית לכיסוי שטח מהיר.
 .6בחינת מופעים נופיים של הגדה.
 .7הבנת המשמעות של פעימות הגאות והשפל במפלס הנחל על הצומח.
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ג .שלבים בהקמת הפיילוט
ג .1.קביעת המימד המרחבי של הגדה
תכנון המבנה המרחבי של גדת הנחל נגזר משתי מטרות ראשיות בשיקום הנחל:
א .שיקום/שחזור של המבנה המורפולוגי של האפיק ,במידה ועבר הסדרה הנדסית בעבר על מנת
ליעל את ניקוז מי הנגר ,או שהתעצב מחדש עקב שינוי בתנאים ההידרולוגים במעלה.
ב .יצירת קישוריות רוחבית בין האפיק לגדות ,באופן שבו תהיה הדדיות בין המתרחש באפיק לבין
המתרחש בגדות ולהיפך ,כך שפעימותיו של הנחל ,המתבטאות בכמות המים ,ברוחב הזרימה,
במהירות הזרימה ובאיכות המים הזורמים ,ישפיעו באופן ישיר ויהדהדו גם בגדות הנחל ,עד כדי
איחודם (בתנועה ישירה ובתנועה דיפוזית) לגוף אקולוגי אחד ומשמעותי בנוף.
השאלות הנובעת משתי המטרות הנ"ל הן:
א.

מהן מידותיו של המבנה המרחבי של גדת הנחל?

ב.

מהו גבול ההשפעה של האפיק על הגדות? או היכן מסתיים בית הגידול של גדת הנחל?

כלומר האם ההגדרה של גדת נחל ,ובהתאם של בית הגידול של גדות נחל ,נקבעת רק על פי המבנה
הטופוגראפי (מדרון מעל האפיק) ,או שהגורמים שיקבעו מבחינה אקולוגית את גבולותיו של בית הגידול
של גדת נחל ,מורכבים לא רק מהטופוגראפיה אלא גם מסידור השכבות בגדת הנחל ,מהמרקם הפדולוגי
של שכבות אלו ,ומרמת התולכה שלהם.
אין ספק ששאלות אלו מקבלת משמעות שונה בסוגי אקלים שונים ,והסיבה לכך טמונה בקיומה או אי
קיומה של של זרימת בסיס קבועה .בעבודה זו שאלת הקישוריות הרוחבית עוסקת בתנאי האסטואר,
האופייני לנחלי החוף בישראל.
אזור שפך השורק מהווה נקודת מפגש בין דיונות חול נודדות ,קרקעות חמרה ,קרקעות אלוביאליות,
וקרקעות הדרומורפיות – תוצר ניקוז לקוי .אופיה הצורני והתכסיתי של הגדה משתנה ,בהתאם לאופי
השיכוב בתת הקרקע ,המשפיע ומהווה גורם משמעותי על מקורות ההזנה של המים לצמחיית הגדה.
לדוגמא  :השפעת סוג הקרקע ומרקמה על העליה הנימית של המים ממפלס זרימת הבסיס של הנחל.
בגדה בעלת חתך קרקע גסת גרגר (קרקעות חוליות) העליה הנימית של מי זרימת הבסיס מצומצמת ,ולכן
הצומח בגדה כזו(מלבד הצומח ששורשיו טבולים במים) ,נתון להזנת מים ממקור עילי– מי גשם בלבד,
משטר מים כזה מכתיב מימד צר לבית הגידול הלח .לעומת הקרקע החולית ,בקרקע בעלת מרכיב סילט
או חרסית גדול יותר ,העליה הנימית ,כמקור הזנה לצומח ,משמעותית ויכולה להגיע לגובה של עשרות
ס"מ ,במקרה זה בית הגידול הלח של גדת הנחל מתרחב על חשבון בית הגידול היובשני.
תמונת השיכוב בקרקע ,והשפעתה על מימדי בית הגידול הלח נעשית מורכבת יותר ,כאשר בחתך הגדה
קיימות שכבות נזאז אטומות ,שבחלקן מהוות אקוויקלוד לאקוויפר שעון מקומי ,שבסיס סחיפתו הוא
גדת הנחל (ועל כך ראה בהרחבה בהמשך בפרק סקר הקרקע) ,והוא מהווה מקור אספקת מים לצמחיית
הגדות.
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אם כך ,נראה שרוחב רצועת הנחל אינו יכול להיות מספר קבוע ,אלא הינו ביטוי מתמטי הנגזר
מהמורכבות של מדדי המים ,האקלים המקומי ,שיכוב ומרקם הקרקע בגדה.
באזור הפיילוט בנחל שורק ,לדוגמא ,בהפרש גובה של  2.5מטר מעל מפלס הבסיס ,קיימות שלוש
הרבדות משמעותיות של נזאז חולי – חרסיתי שאוצר מעליו מים זמינים והגרוסקופיים ,המשמשים
כמאגר מים לצומח במדרון הגדה וברצועת הנחל.
אם כן ,כיצד נקבע באופן מעשי את רוחבה של רצועת הנחל בכל קטע מהנחל?
רוחב בית הגידול הלח של גדת הנחל ייקבע ,עפ"י ניתוח מבנה ,מרקם וסידור שכבות הקרקע בגדה
ותכונותיהם ההידרולוגיות .סדר השכבות בחתך משפיע על הרכב הצומח ,ובעיקר על הרכב צורות
החיים .לדוגמה :כששכבת הקרקע העליונה בחתך הגדה היא חולית ומתחתיה תהיה שכבת נזאז
אטומה ,חברת הצומח תאפיין בית גידול יובשני ,עם מרכיב גבוה של חד שנתיים .ומאידך ,במצב בו
שכבת הקרקע העליונה בחתך הקרקע בגדה היא דקת גרגר וקיים רצף הידרולוגי בין מפלס זרימת
הבסיס ופני הקרקע ,חברת הצומח תהיה מאופיינת על ידי מינים של גדות נחלים ,ובעיקר עשבוניים
רב שנתיים ובני שיח.
כלומר רוחב בית הגידול של גדת הנחל ייקבע ע"י סינתזה של סקר בוטאני וסקר קרקע.

תמונה מס'  : 1אזור הפיילוט לפני ביצוע עבודות העפר

11

-

moranot@ne tvision.net.il

תמונה מס'  :2אזור הפיילוט לפני ביצוע עבודות העפר

ג.1.א הפעולות הנדרשות לקביעת רוחב הגדה המשוקמת
א .ביצוע של סקר צומח ,ברצועת הנחל הבלתי מופרת ,ושרטוט קו של התפשטות הצומח הנ"ל
מתוואי האפיק.
ב .מיון הצמחייה הנסקרת לחד ולרב שנתיים .את העשבים יש לחלק לבני קיימא ולבני חלוף –
(עשב בר קיימא כבר תופס פיזית את שטח האדמה ,בו בן חלוף יתקשה לנבוט ולהתפתח).
ג .עריכת סקר קרקע  ,כולל קידוחים/חתכים במרחקים שונים מהאפיק עד למפלס זרימת
הבסיס על מנת למפות את שכבות הקרקע .זיהוי של חרסיות לחות ,או נזאז חרסיתי עם
זווית נטייה אל אפיק.

ג.1.ב מטרות שהוגדרו בעיצוב חתך הגדה
א .מרחב פעולה לזרימות בסיס ושטפוניות של הנחל.
ב .הפחתת מהירויות זרימה ע"י הגדלת חתך הזרימה.
ג .הפחתת מהירויות זרימה ע"י הגדלת חספוס.
ד .אפשרות להשקעת סחף כחלק ממאזן הסחיפה וההשקעה של הנחל.
ה .יצירת בית גידול עשיר.
ו .מרחב התומך בקישוריות האורכית של הנחל.
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איור מס'  : 4חתך סכמטי לדוגמא של גדת הנחל

ג.1.ג שינוי הטופוגראפיה של הגדה בפיילוט
א .ע"י יצירת ברמה (מדף) ברוחב של כ –  6מ' ,במפלס  0.60מ' מעל פני הים .מפלס זה גבוה
בכ 0.3 -מ' מעל מפלס זרימת הבסיס הממוצעת.
ב .מיתון הגדות לשיפוע ( 1:5ראה תמונה מס' )3

תמונה מס'  : 3שינוי המבנה הטופוגראפי של הגדה
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תמונה מס'  :5אזור הפיילוט בעת ביצוע עבודות עפר ,ועליית מפלס זרימת
הבסיס של הנחל המשפיעה באופן דיפוזי גם על צמחיית הגדות

איור מס'  : 5תכנית עבודות עפר
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ג  .2מתווה הפיילוט
אזור הפיילוט חולק לשני מקטעים (ראה איור מס' :)6
א .תצפית השוואתית בין טיפולי קרקע שונים (חלקה ב) ,והשפעתם על התפתחות הצומח.
ב .תצפית במרובעי מחקר על התבססות מינים (חלקות א ,ג ,ד ) ,לרוחב המדרון המשוקם.

ג.2.א התצפית הההשוואתית
בוצעה על מקטע באורך של  19מ' וברוחב של  16.7מ'  .כל טיפול השתרע על רצועה ברוחב של 1*16.7
מ' .השתילים היו בגודל "פלג" " +רב פלג"  ,ונשתלו בתוך גומה בנפח  1ליטר שמולאה בתערובת
שתילה וקומפוסט ביחס של .1:3
צפיפות השתילה היתה :לעשבים רב שנתיים 10 -פרטים למ"ר ,לשיחים  4 -פרטים למ"ר ,לעצים 1 -
למ"ר .סה"כ נשתלו –  3762שתילים בחלקה ב.

איור מס'  : 6חלוקת איזור הפיילוט לחלקות
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איור איור מס'  : 7חלוקת רצועת טיפול לחגורות רוחב ולרצועות אורך

איור מס'  : 8חלוקה לחגורות

ג2ב .תצפית במרובעי מחקר על התבססות מינים
בוצעה על מקטע של  58מטר ,שלא כלל את כל הטיפולים אשר בוצעו בתצפית ההשוואתית .כל השתילים
נשתלו בתוך גומה תואמת לנפח השתיל בתוספת קומפוסט ביחס של  1:3לנפח האדמה.
הרצועות נקבעו לאחר שינוי טופוגראפי של הגדה ,וחלוקתה לשתי יחידות עיקריות:
ברמה ( מדף) ברוחב  6.5מטר צמוד לאפיק ,ומדרון בשיפוע של  1:5ובאורך  10.2מטר.
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השטח חולק לשלוש חלקות:
חלקה א  -המדרון שלה מאופיין בקרקע סיינית חולית (גודל גרגר דק יותר מאשר בחלקות ג ו – ד).
חלקה ג – קרקע המדרון מאופיינת בקרקע חולית סיינית
חלקה ד – חלקת ביקורת .בה לא נעשה שינוי טופוגאפי של פני הקרקע .ולא בוצע גידור .מאופיינת
בקרקע חולית סיינית – חולית.

סימון החלקות
שינוי ייעוד של חלקה א – מכיוון שבשבועיים בין מועד השתילה הראשונה למועד השתילה השניה ,נראה
צימוח מואץ בחלקה א ביחס לחלקה ג ,הוחלט לשנות את ייעודה של חלקה א ,מחלקה המקבלת דשן
לחלקה ללא דשן ,הנבדלת מחלקה ג בהרכב האדמה ,שהוא כנראה הסיבה לצימוח מואץ יותר  .השערה זו
אושרה בסקר הקרקע שהצביע על מרכיב גבוה יותר של חומר דק בחלקה זו ,וכן על אחוז לחות גבוה
יותר .סיבה נוספת היא תולכת מים תת קרקעית על שכבות הנזאז שנחתכות במדרון הגדה ,ומאפשרות
אספקת מים מסויימת לצמחיה.

איור מס' : 9
מרובעי המדגם
בחלקה א
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איור מס'  : 10מרובעי המדגם בחלקה ג

תמונה מס'  :6סימון מרובעי המחקר
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תמונה מס'  : 7סימון מרובעי המחקר
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ג 3.מרכיבי החקר
ג.3.א .השערת המחקר
התפתחות הצומח – בחלק התחתון של המדרון ,במדף ,המרחק מקו המים לא ישפיע על התפתחות
הצומח; ואילו במדרון הגדה תהיה השפעה שלילית על התפתחות הצמח ככל שהמרחק מקו המים
יגדל.
צפיפות הצומח  -בצפיפות הצומח הגבוהה ( 15שתילים למ"ר) תהיה עדיפות לצמחיה השתולה על פני
צמחיה מבנק זרעים בהשוואה לצפיפות הצומח הנמוכה ( 10שתילים למ"ר).
בצפיפות הצומח הגבוהה ( 15שתילים למ"ר) כיסוי הצומח את הקרקע יהיה מהיר יותר מאשר
בצפיפות הנמוכה.
טיפול בקרקע – מינונים גבוהים של  ,EMוטיפול מתמשך בצומח לאורך הגידול ,ישפיעו באופן חיובי
על התפתחות וגטטיבית מואצת ,ביחס לטיפולים עם מינון נמוך ,שמיושמים רק בהכנה לגידול.

ג.3.ב שאלות המחקר
 .1תצפית במרובעי המחקר על התבססות המינים
א.

מהו המיקום האנכי האופטימאלי להתפתחותו של צמח גדה על פני מדרון גדה?

ב.

מיהם המינים המוצלחים במיקומים שונים על פני חתך הגדה?

ג.

מהו כושר הכיסוי של צמחי גדה על פני עונה של  7חודשים?

 .2תצפית השוואתית בטיפולים לקרקע
א .מהו הטיפול האופטימאלי למניעת עיקור הקרקע ,התומך בפיתוח מערכת שורשים ,עלים,
וייצור זרעים באופן מהיר?
ב .מהי צפיפות השתילה האופטימלית כדי למנוע תחרות עם צמחיה מבנק זרעים ,וכדי ליצור
שטח כיסוי גדול?

ג.3.ג משתנים תלויים (מדדים)
א.

קצב התפתחות הנוף ברמת המין  -נמדד מאי – אוקטובר .2013

ב.

נפח בית השורשים (מדגם)  -נמדד באוקטובר .2013

ג.

מספר הענפים (בבני שיח) -נמדד בחודשים מאי ,יולי ,ספטמבר .2013
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ג .4.התייחסות לקרקע המעוקרת
ג.4.א .ניסוי מקדים לבדיקת חיוניות הקרקע לצימוח
מראה הגדה המעוקרת מצמחיה באיזור המתוכנן לפיילוט ,בדומה לגדות אחרות לאורך נחל השורק ונחלי
חוף אחרים ,העלה את השאלה מהם גורמי העיקור המונעים בקטעים מסויימים כל צימוח ,ללא קשר
לכמות המשקעים היורדת שם .האם אלו חומרי הדברה למניעת הצצה בעלי שאריתיות ארוכה? האם זו
השפעה טוקסית של השפכים שזרמו בנחל?

תמונה מס'  :8אזורי איסוף הדגימות לבחינת בנק הזרעים משטח הפיילוט ()2011

אולם המראה העשבוני בתקופת החורף בגדה שמאל ,ומקטעים בצימוח עשבוני על הגדה המיועדת
לפיילוט ,מיקדו את האפשרות ,שהסיבה לקרקע המעוקרת הם חומרי הדברה הדרפובים שהצטברו על
שכבות אטימות על המדרון ויצרו קרקע טוקסית לשלבי נביטה והצצה.
בדיקת  GCלא העלתה ממצא כל שהוא .התייעצות עפ פרופ' ברוך רובין מהפקולטה לחקלאות
באוניברסיטה העברית ,הביאה לעריכת ניסוי מקדים לבדיקת רמת החיוניות של האדמה לצימוח.
מטרות הניסוי
א .לבחון את חיוניותה של הקרקע בשלושה אזורים ,בגדה הימנית של נחל שורק ,כמצע לגידול
צמחיית גדות ,שאמורה לשמש כנדבך מרכזי במסגרת שיקום הגדות ,הן בייצוב הגדות והן ביצירת
מערכת אקולוגית בריאה במסדרון הנחל.
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ב .לבדוק את מידת החיוניות של הקרקע לצימוח ,באזורים שונים של המדרון :בחלק התחתון,
בחלק המרכזי ,ובחלק העליון של מדרון הגדה.
לצורך הניסוי נבחרו שני צמחי חורף:
א .חיטה כמייצגת את החד פסיגיים.
ב .צנונית כמייצגת את הדו פסיגיים.
היישום היה בזריעה בתוך מיכלי גידול שמולאו בקרקע שנלקחה מהגדות.

התוצאות
בחלק התחתון של הגדה החיטה לא נבטה כלל (  0%נביטה) ,הצנונית נבטה באופן חלקי ( 25%נביטה),
בחלק המרכזי של הגדה הופיע שיעור נביטה חלקי בחיטה (  55%נביטה) ובצנונית (  49%נביטה) .בחלק
התחתון של הגדה התפתחות הצמיחה של הזרעים שנבטו היתה נמוכה ביחס להתפתחות על פני חלקי
הגדה האחרים .בטיפול הביקורת (זריעה בתוך תערובת גידול) נביטת חיטה וצנונית היו מלאות ()100%
מסקנות
התוצאות מעידות באופן מובהק על חיוניות מועטה לצמיחה בחלק התחתון של המדרון .בחלק המרכזי
קיימת שונות בין אזור לאזור ובין החיטה והצנונית כמייצגות את החד והדו פסיגיים.
על מנת לקדם שיקום צמחי בשטח הפיילוט קיים צורך בביצוע פעולות תמיכה מוקדמות בשיפור חיוניות
לצימוח של הקרקע (ראה בפרק הטיפולים בקרקע).

תוצאות מלאות ראה נספח  :5ניסוי לבדיקת רמת החיוניות לצימוח של האדמה בגדות הנחל בשטח
שיועד לביצוע הפיילוט.
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ג.4.ב .בחינת טיפולים בקרקע למטרת שיפור החיוניות לצימוח
מראה הקרקע המעוקרת באיזור הפיילוט לפני הקמתו ,וכן התוצאות החד משמעיות של מבחני הנביטה,
הצביעו על הצורך באיתור שיטת טיפול לקרקע שתאפשר הן שתילה והתפתחות מהירה של עלווה ובית
שורשים ,והן נביטה בעתיד של מיני צומח מבנק הזרעים הקיים והעתידי.
הדרישות משיטות הטיפול בקרקע היו:


יישום נוח ולא מסורבל.



עלות נמוכה.



כ"א מינימאלי.



טיפול שיתמוך בקיימותה של המערכת האקולוגית שתתחדש בשטח הפיילוט.

נבחרו שתי טכנולוגיות מרכזיות:


פחם פעיל – שיטה מוכרת בארץ לטיפול בזיהומי קרקע.



חיידקים אפקטיביים ( – )EMשיטה מוכרת בעולם לטיפול בקרקעות מאולחות ובזיהום מים.

בצד חלקות הביקורת הוספה עוד חלקה (טיפול  )0על מנת לראות את השפעת הדישון על הצמחיה.
הצמחיה בחלקה זו קיבלה תוספת של דשן נוזלי מסוג עידית ( 12-2-6יושם בעזרת משפך) אחת לשבוע ,
במינון שהתחיל מ –  50מג"ל והגיע עד ל 150 -מג"ל בהמשך( .על טכנולגית  EMראה בהרחבה בנספח )6
בניסוי נעשה יישום של מספר שיטות שונות לשימוש ב  EMלשיקום גדות הנחל .השיטות נבדלו
באינטנסיביות הטיפול ובשילובים של חומרים שונים לבחינת יעילות מקסימלית.
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תמונה מס'  : 9טיפול  ,17פיזור פחם פעיל גרגרי בתוך בור השתילה

לכל חלקות הטיפול הוסף קופוסט בכמות של 5ק"ג/דונם (ראה רקע על טכנולוגיית  EMבנספח מס' ) 6

תמונה מס '  :10פיזור בוקאשי EM

תמונה מס'  :11תיחוח בוקאשי EM
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תמונה מס  :12טיפול  ,16טבילת הצמחים בתמיסת פחם אבקתי
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טבלה  :1רשימת חלקות הטיפול בתצפית השוואתית בין טיפולים לקרקע גדות נחלים מאולחת בהרבצידים
דשן עידית 12-
2-6

 - EMדמה

 - EMבוק שי

- EMחימר

בוק שי-
זבל

תוספ
ת
מולסה

- EMהזנה
עלוותית

פחם פעיל
בקתי
CP2

PK1-3

שילוב של פחם
פעיל בקתי
וגרגרי

הערות

50-150ppm

-

ביקורת

ביקורת
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תמונה מס'  : 13חלקת התצפית ההשוואתית בין הטיפולים לקרקע

ג .5.הקמת גדר הגנה לשטח הפיילוט
על מנת למנוע נזקים ,בעיקר של חזירי בר ,הוקף שטח הפיילוט ( 156מ"א) בגדר מברזל מגולוון בקוטר 5.5
מ"מ עם חורים בגודל  15*15ס"מ .גובה הגדר מעל הקרקע  1.8מ' ,ומתחת לקרקע  0.6ס"מ .מתחת לפשפש
הכניסה נקבע סלע שטוח על מנת למנוע חפירה.
בפועל ,בחלקת הביקורת (חלקה ד) לא נראו נזקים משמעותיים של חזירי בר לצמחיה .הסיבה העיקרית
לכך היא קיומם של מקורות מזון לאורך כל השנה בחורשה מצפון לנחל ,ובתעלת ההקלה המזרימה במשך
כל השנה מי מוצר עודפים באיכות גבוהה ממפעל ההתפלה.

ג .6.הקמת מערכת השקיה והשקיית הצומח
שתילה מאוחרת (אפריל-מאי) ,רצף של ימי חמסין ,ונוף גדול יחסית של שתילים ,חייבו השקיית קליטה,
שהחלה באופן מסיבי לאחר השתילה ,והלכה ופחתה עד סגירתה המוחלטת של ההשקיה בתחילת חודש
ספטמבר.
מבחינה אקולוגית ,רצף השקיה במהלך הקיץ הינו הימשכות עונת הגשמים ,על כל ההשלכות הנגזרות מכך
לבית הגידול ,מסיבה זו המגמה היתה להפסיק בהדרגה את ההשקיה על מנת לבדוק את התבססות הצומח
גם ללא השקיה בחודשים ספטמבר – נובמבר.
בשל האילוץ להתחיל בפעולות שיקום לאחר החורף ,והנחיצות לאחיזת הקרקע המופרת ע"י הצומח עד
לתחילת עונת החורף הבא ,נוצר הכרח להקים מערכת השקיה בשטחי השיקום .פעולה זו נכונה הן למצב של
זריעה והן למצב של שתילה .היקף ההשקיה הוא משתנה התלוי במגוון גורמים מקומיים.
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ראש ההשקיה (בקוטר " )2שהוקם ,כמו גם חיבור הצרכן שהוזמן מחברת מקורות ,יתאימו גם להמשך
פיתוח הגדה הימנית עד אזור אי הצבים.
בחלקות א,ב,ד שיטת ההשקיה היתה בממטירים מדגם מגנט של חברת נטפים בספיקה של  300ל/שעה.
ההצבה האופטימלית היא  7*7מ' (לממטירים שעפ"י הוראות היצרן מתאימים להצבה של  ,)10*10וזאת על
מנת לאפשר הגעת המים לכל השטח ,למרות השתנות מצב הרוח במהלך היום.
ממטירים בעלי ספיקה נמוכה יחסית ,ובעלי טיפה קטנה יחסית ,תומכים בקליטת צמחיה ,ובמניעת נגר
עילי.
לכל חלקה ב ,הותקנה רשת טפטפות (ספיקה  1.6ל/ש כל  30ס"מ ,מרחק בין הצינורות  30ס"מ) ,על מנת
לאפשר שיטת השקיה זהה לכל רצועת הטיפול בחלקה זו.

איור מס'  :11תכנית מערכת ההשקיה לניסוי

תמונה מס'  :14המטרה בטיפות קטנות ובנפח נמוך על שטח הפיילוט
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ג .7.השתילה
ג.7.א .חגורות השתילה (ראה איור מס' )13
שטח השתילה ,בתצפית להתבססות מינים ,נחלק לרצועות לאורך ולרוחב המדרון ,באופן שווה בחלקות א
ו – ג (בחלקה ד ,חלקת הביקורת ,אוחדו חלקות א ,ו-ב מכיוון שלא בוצעה בחלקה זו הנמכה ומיתון גדות):
 רצועה א – גובה אנכי מעל פני מים ( 0.6 - 0.8 )0.30מ'  .שטח  656 -מ"ר .צפיפות שתילה
 10פרטים/מ"ר.
 רצועה ב – גובה אנכי מעל פני מים ( 0.8 - 2.20 )0.30מ' .שטח –  631מ"ר צפיפות שתילה
 10פרטים/מ"ר.
 רצועה ג  -גובה אנכי  2.2 -2.5מ' .שטח –  82מ"ר  .צפיפות שתילה  10-פרטים/מ"ר.
סה"כ כ –  14,504שתילים.

ג.7.ב צפיפות השתילה
בחלקה ב' בוצעה גם תצפית הבוחנת את השפעת צפיפות השתילה על ההתפתחות הווגטטיבית ועל שטח
הכיסוי ,וכפועל יוצא את השפעת הצפיפות על התפתחות מינים מבנק הזרעים המקומי.
נבחנו שתי צפיפויות של מגוון מינים  10 :שתילים למ"ר ו –  15שתילים למ"ר.
(מסקנות מבחינת הצפיפויות השונות ראה בפרק מסקנות).

איור מס'  :12פרישת השתילים עפ"י הצפיפות

ג.7.ג רשימת צומח
בבחירת המינים נבחנו הנושאים הבאים:


מרחק אופקי משפת המים.



מרחק אנכי ממפלס ההרטבה של הנחל.



זמינות המים בקרקע בין העונות.



ההבדל בין הקרקעות – גדה ימנית בנויה בעיקר גרומוסול חום אלובי  ,לעומת גדה שמאלית
העשויה מחול נודד ,שמתחתיו אופקים ,שקעים של אקוויפריים הנשענים על שכבות חרסית.
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המרחק מהשפך – ככל שגדל המרחק מהשפך רמת המליחות במי הנחל ובתמיסת הקרקע יורדת.



פשטי ההצפה – הצמחים הנמצאים ברצועה הנמוכה ביותר במדרון ,צריכים להיות צמחים בעלי
גבעול גמיש.



יחסי סוקצסיה  -בין המינם השונים ,שיקבעו לבסוף את אופיו של הצומח על הגדות.



השבת מינים  -ייחודיים לאזור ,ואדומים  -ושילובם בחלקו הגבוה של מדרון הגדה
(רשימת מינים שנשתלו בפיילוט ראה בעמ' .)35

ג.7.ד רשימת המינים במרובעי המחקר על התבססות המינים (חלקות א,ג,ד)
(ראה איורים 14א 16 -א)
רצועה א :גומא ירקון ,גומא צפוף ,גומא הפרקים ,ערידת הביצות ,ליפיה זוחלת ,ורבנה רפואית,
לחך איזמלני ,שנית מתפתלת ,תלתן הביצות
רצועה ב :ערברבה שעירה ,חומעה יפה ,חנק מחודד ,געדת הביצות ,דבשה לבנה ,סמר מרצעני ,סמר חד,
פרעושית משלשלת ,ערבז משובל ,שיזף מצוי ,תאנה
רצועה ג :שומר פשוט ,ברומית קצרת שיבולת ,עבדקן מצוי ,פלגית שיחנית
כל המינים סופקו ע"י חישתיל

ג.7.ה רשימת המינים בתצפית השוואתית בין טיפולים בקרקע (חלקה ב) (ראה איורים )14-16
רצועה א :גומא ארוך ,ורבנה רפואית ,דוחן זוחל ,שנית מתפתלת ,תלתן הביצות ,גמא ירקון  ,ערידת הביצות,
געדת הביצות ליפיה זוחלת ,לחך איזמלני ,כף זאב אירופית ,גומא צפוף ,גומא חום ,ערבה מחודדת
רצועה ב :פלגית שיחנית ,חומעה יפה ,חנק מחודד ,סמר מרצעני ,דבשה לבנה  ,סמר חד פרעושית משלשלת,
ערבז דק פרחים  +ערבז משובל
רצועה ג :ברומית קצרת שיבולת ,עבדקן מצוי ,פלגית שיחנית

כל המינים סופקו ע"י משתלת חישתיל
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איור מס'  :13תכנון השתילה על פי החגורות בחתך המדרון

תמונה מס'  :15שתילה בצפיפות של  10שתילים למ"ר
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מרובעי המחקר בחלקות א ,ג ,ד

איור מס' 14א  :מרובעי המחקר בחלקה א

איור מס' 15א  :מרובעי המחקר בחלקה ג
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איור מס' 16א  :מרובעי המחקר בחלקה ד
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תכנון שתילות בחלקת התצפית ההשוואתית בין סוגי הטיפולים בקרקע (חלקה ב)

איור מס'  :14חגורה ראשונה

איור מס'  :15חגורה שניה
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איור מס'  :16חגורה שלישית

ג.7.ו שתילה
ממצאי הניסוי המקדים לבחינת חיוניות הקרקע לצימוח (ראה נספח מס  ,)5שהצביעו באופן עקיף על
שארי תיות של הרבצידים ,ותופעה של קרקע מעוקרת באופן חלקי ,ופרק הזמן הנותר עד התחלה
פוטנציאלית של שטפונות בנחל (כ –  7חודשים פרק זמן מחודש אפריל – תחילת חודש נובמבר) ,הביאו
למסקנה שעדיף להשתמש בשתילים בוגרים מאשר בזריעה.
המגעים עם חברת חישתיל החלו כבר באוקטובר  ,2012מתוך הבנה שעלינו להיות מוכנים עם שתילים
לתחילת חודש מרץ  –2013סוף עונת הזרימות השטפוניות בנחל .רשימת השתילה הורכבה על סמך מיני
הצומח שנסקרו בסקר הבוטאני שנערך בחלקו התחתון של נחל שורק (לוריא ומורן  )2012ועל סמך סקרי
עבר באזור (ויזל  1984גל וחוב'  .)2008אולם מלאי הזרעים במשתלת חישתיל והרדוף ותוצאות הנביטה
במשתלה הכתיבו בפועל את רשימת המינים.
בתאריך השתילה הראשון  – 24.4.13נשתלו כ 10,000-שתילים בחלקות א ,ג ,ו  -ד .השתילה נערכה במרובעי
המחקר ומחוצה להם על פני שלושת רצועות החיגור( .ראה איור מס' )13
בתאריך השתילה השני  ,13.5.13התבצעה השתילה בחלקה ב (חלקת התצפית ההשוואתית בטיפולים
בקרקע ) ונעשו השלמות שתילה בחלקות הנוספות .מרבית השתילים הגיעו למועד זה כשהם מאוד מפותחים
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ובעלי מערכת שורשים סבוכה ומפותלת (ובעיקר  :גרגר הנחלים,דבשה לבנה ,ורבנה רפואית ,סמר חד,
1
פרעושית משלשלשת ,תלתן הביצות).
בחלקה ב' נבדקו גם שתי רמות של צפיפות שתילים ( 10ו  15 -שתילים/מ"ר) ,השתילה נעשתה לצורך הדיוק
בתוך מסגרות מעץ (ראה תמונה מס'  15ואיור מס' )12

בעיות בשתילה:
-

שתילים במצב מפותח מידי ,ושתילים במצב התייבשות (בעיקר העשבונים – ברומית קצרת שיבולת
ועבדקן)

-

השתילים סבלו מעקת חום שנגרמה עקב חשיפתם לשמש במשך  9שעות ,ופתיחת מים רק לאחר
שהשתילה הסתיימה .בנוסף לכך מיד עם סיום השתילה שררו תנאי שרב כבדים.

-

הצפה בחלק המישורי של המדרון הקשתה על ביצוע שתילה מדוייקת

-

לאחר השתילה ,להקת עורבים מקומיים משכו את מקצת השתילים מהקרקע וגרמו לייבושם

תמונה מס'  :16שתילה בחלקות א ,ו  -ג

ג .8.לוח זמנים להיערכות לקר ת פרוייקט שיקום גדות נחל
שיקום הגדות של הנחל כרוך בשתי פעולות מרכזיות:
 1העיכוב בשתילה נבע בשל קשיים בירוקרטיים ובשל עליית מפלס מי הנחל .על מנת למנוע עקה בשתילים ,המפותחים מביניהם
הועברו במשתלה לגודל מקסיפלג.
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 .1שינוי חתך הגדה ,הגורם להפרת מבנה הקרקע הקיים ,ומפחית ,בשלב הראשון של מלאכת
השיקום ,את יכולת ההתנגדות של הקרקע לכוחות הגזירה של הזרם השטפוני.
 .2יצירת בית גידול מחודש בעזרת זריעה או שתילה של מיני צומח מקומי.
האפשרות לביצוע שתי פעולות אלו מותנית בהעדר זרימה שטפונית בנחל .פרק הזמן האפשרי בו
ההסתברות לקיום התנאים הנדרשים גבוהה ,הוא מסוף חודש מרץ ועד תחילת חודש נובמבר .פרק זמן קצר
של שבעה חודשים ,בו אמורה להתקיים התבססות של הצומח בקרקע המופרת על מנת לגרום ליציבותה.
תנאים אלו מחייבים הערכות מוקדמת ומדוייקת לשלבי השיקום.
הפעולות אותם יש לבצע לפני חודש מרץ (ראה איור מס' :)17


איסוף זרעים של מינים מקומיים - 2עשוי להימשך על פני ארבעה חודשים (יוני – ספטמבר).



הפקת הזרעים  -ניפוי ,דייש ,שקילת אלף ומבחני נביטה .פעולות העשויות להימשך כ –  4שבועות.
רק לאחר כל הפעולות האלו ניתן להרכיב רשימת מינים וכמויות לצרכי השיקום.

 ייצור השתילים במשתלה  -אורך בממוצע כחודשיים.
אגף סביבה ברט"ג ,יזם פעולה של איסוף זרעים במסגרת ההתארגנות לשיקום של גדות נחל שורק וביצת
השורק .הזרעים נאספו מכל אגן השורק באזור השפלה והחוף .העבודה בוצעה ע"י עופר הוכברג ממעבדת
ש.ל.פ( .ראה פירוט של אתרי האיסוף בנספח מס' .)9

איור מס'  :17דוגמה ללוח זמנים להתארגנות לקראת פעולת שיקום גדות נחל שטפוני.

 2על מנת לקצר את פרק איסוף הזרעים ,מומלץ לבצע סקר בוטאני מקדים באגן הנחל ,ולציין את שכיחות המינים
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מינים

משתלה
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3

מינים

כמות

משתלה

כמות

1

גומא הפרקים

חישתיל

384

17

סמר חד

חישתיל

1102

2

ברומית קצרת שיבולת

חישתיל

992

18

סמר מרצעני

חישתיל

334

3

גומא ארוך

הרדוף

152

19

עבדקן מצוי

חישתיל

1056

4

גומא חום

הרדוף

152

20

ערבה מחודדת

הרדוף

18

5

גומא צפוף

חישתיל

384

21

ערבז דק פרי

חישתיל

322

6

גומא הירקון

חישתיל

276

22

ערבז משובל

חישתיל

454

7

געדת הביצות

חישתיל

128

23

ערברבה שעירה

חישתיל

58

8

גרגר הנחלים

חישתיל

40

24

ערידת הביצות

חישתיל

128

9

דבשה לבנה

חישתיל

996

25

פלגית שיחנית

חישתיל

984

10

דוחן זוחל

חישתיל

128

26

פרעושית משלשלת

חישתיל

968

11

ורבנה רפואית

חישתיל

1024

27

שומר פשוט

חישתיל

128

12

חומעה יפה

חישתיל

158

28

שיזף מצוי

הרדוף

5

13

חנק מחודד

חישתיל

384

29

שנית מתפתלת

חישתיל

924

14

כף זאב אירופית

הרדוף

152

30

תאנה בת"מ

הרדוף

5

15

לחך איזמלני

חישתיל

972

31

תלתן הביצות

16

ליפיה זוחלת

חישתיל

384

חישתיל

1056

14,504

סה"כ

ג .9.תוצ ות הפיילוט בעונה הר שונה
תוצאות הפיילוט מובאות עפ"י סדר רצועות החיגור  .A-Cהגובה הוא גובה מוחלט .גובה זרימת הבסיס
הממוצעת  0.30מ' מעל פני הים.
 3אחד המינים שנשתל (נמחק מהרשימה) זוהה מאוחר יותר כגומא ריחני שהוא מין פולש ולכן הוצא משטח הניסוי
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סדר רצועות הצומח הנמדדות (ראה איורים 14א – 16א):
רצועה  A1גובה 0.6
רצועה  A2גובה 0.60-0.90
רצועה  B1גובה 1.00-1.40
רצועה  B2גובה 1.40-1.80
רצועה  B3גובה 1.80- 2.20
רצועה  Cגובה 2.50
המדדים שנבדקו :גובה הנוף ,רוחב הנוף ,מס' ענפים (בבני השיח) ,מדד משולב (ראה הסבר בהמשך).
משך המדידה  :מאי  – 2013נובמבר  . 2013סה"כ ארבע מדידות על פני  7חודשי המעקב בפיילוט .המשך
המעקב אחר הפיילוט בעונה ב לא לווה במדידות אלא בסקר צומח בלבד.

ג.9.א לקט תצפיות כלליות


ככל שנעים דרומה יותר בשטח הפיילוט ,הצימוח גבוה ורחב יותר .הן בחלקה ג לעומת א והן בתוך
חלקה ג .למשל :גומא צפוף בריבוע ג A1מגיע לגובה של  139ס"מ ואילו בריבוע ג A3הוא מגיע
לגובה של  172ס"מ .



ליפיה זוחלת מתקיימת בצל מלא בצד הגמאים.



לחך איזמלני וגומא ריחני מלבללים לאחר שחיחת הגמאים.



תאנה שנשתלה בגובה  0.90נראתה חיונית עד סוף ספטמבר אולם בתחילת נובמבר היא נראית בעקה.



לאחר שהגמאים נשכבו וחלקם התייבשו ,החלה עלייה של לחך גדול ושל גומא ריחני.



ברצועת הצומח בגובה של  0.6-0.9מ' מתקיימת דחיקה של השנית המתפתלת ע"י תלתן הביצות.



ברצועה בגובה של  0.6מ'  ,שרדו בממוצע שלושה מינים מתוך תשעה שנשתלו .וברצועה 0.60-0.90
שרדו ארבעה מינים מתוך התשעה שנשתלו.



כיסוי הצומח ברצועות בגובה  0.60ו  0.6-0.9 -מ' היה .100%
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תמונה מס'  :17חלקה ג רצועה תחתונה ( (Aואמצעית ()B
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טבלאות  : 3-5המיקום המועדף של המינים בחגורה התחתונה של המדרון,
מבחינת הגובה האנכי מעל מפלס זרימת בסיס ממוצע בגובה  0.3מ' מעל פני הים

מסקנות ביניים  -העדפת מיקום מבין המינים ששרדו
גA3
גA 2
גA1
0.6
0.6
0.6
גמא צפוף
0.6
0.6
0.6
גמא הפרקים
שנית מתפתלת 0.6-0.9
0.60-0.90
0.60-0.90
0.6
ליפיה זוחלת
0.60-0.90
תלתן הביצות 0.60-0.90
מינים שנוספו
0.60-0.90
לחך גדול
חומעה משונשנת 0.60-0.90
0.6
שנית גדולה
0.6
גומא חום
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להלן מובאות בתרשימים תוצאות עיקריות מעונה ראשונה .תוצאות מפורטות ראה בנספח מס .3

ג.9.ב תוצאות הצימוח חלקה א חגורה A

תרשימים מס' 1-3

42
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4-5 'תרשימים מס
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ג.9.ג תוצאות הצימוח חלקה ג חגורה A

תרשימים מס' 6-8
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9-11 'תרשימים מס
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12-13 'תרשימים מס
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ג.9.ד תוצאות הצימוח חלקה ד חגורה B+A

תרשימים מס' 14-16
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17-19 'תרשימים מס
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20-21 'תרשימים מס
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ג.9.ה תוצאות חלקת הביקורת ד


בחלקת הביקורת (חלקה ד) ,בה לא נעשה שינוי טופוגראפיה של חתך הגדה ,נשארה שכבת חול וחול
סילטי בחלק העליון של הקרקע ,שיצרה  ,יחד עם ההשקייה בהמטרה ,בית גידול משובח עבור
הצומח .מבין תשעה מינים שנשתלו שרדו את תקופת הניסוי שבעה מינים ,כולל בתקופה
שההשקייה נסגרה .שנית מתפתלת ,תלתן הביצות ועפעפית שרועה (שעלתה מבנק הזרעים) יצרו
כיסוי מלא של פני השטח.



לאחר סגירת ההשקייה נראו סימני עקה על גומא צפוף וגומא הפרקים.



גם הרכב המינים שעלה מבנק הזרעים המקומי היה גדול יותר מכל החלקות האחרות ,יש להניח
שהסיבה לכך הינה חישוף פני הקרקע המינימאלי שבוצע טרם השתילה.



למעט מקרה אחד לא היו נזקים של חזירי בר.



עד גובה של  1.6מטר ,כלומר  1.3 -מטר מעל מפלס הבסיס ,ניתן לגדל צמחי גדה רגישים.



ב  -ד A+B2שהיה ריבוע בדיקה מרוחק מהממטרות וקיבל פחות מים משני הריבועים האחרים,
הליפיה הזוחלת החליפה את תלתן הביצות ושנית מתפתלת כצמח כיסוי דומיננטי.



במקומות בחלקה ד בהם לא היתה שתילה צפופה של משתרעים נכנסה לתוך השטח יבלית (לדוגמה
ד.)A+B2

ג.9.ו תוצאות חלקה ב
רצועה A-1

ד  1 -דיגום יולי
ד  2 -דיגום ספטמבר
בציר ה –  Xמצוינים מספרי הטיפולים בקרקע
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A2-רצועה
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B-C חתך אורך
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מינים שצצו מבנק זרעים בחגורות הצומח בחלקה ב

תמונה מס'  : 18הבדלי הצימוח בין הטיפולים השונים בקרקע
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תמונה מס'  : 19תצפית השוואתית בסוגי טיפול בקרקע ,במרכז טיפולי EM

תמונה מס'  : 20פרשה של כל הטיפולים בחלקה ב
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תמונה  :21חלקת המחקר  -הבדלים כמותיים ואיכותיים בין הטיפולים השונים

ג 10.בדיקת שורשים
נפח בית השורשים של הצמח הינו מדד ליכולת האחיזה של הצמח את הקרקע .ככל שנפח זה גדול יותר ומסועף יותר
כך גדלה ההתנגדות של הצמח לכוחות הסחיפה של הזרימה השטפונית.
הזרימה הקריטית של השיטפון ,וגל הגאות פוגעים בעיקר בבוהן מדרון הגדה .במקרה של הפיילוט ,בתחתית מדרון
הגדה השתרע מדף ברוחב של כ –  6מטר ,עליו התפתח צומח של עשבונים רב שנתיים (ובעיקר גומא צפוף וגומא
הפרקים) ,שפיתחו בתי שורשים עמוקים ומסועפים ,שיחד עם קומתם הגבוהה והגמישה ,הגדילו את החספוס ,ויצרו
אפשרות של הרחבת אפיק הזרימה השטפונית ,ובכך האטו את מהירות הזרימה של השיטפון.
ברצועה  – Aהחגורה התחתונה  ,בתי השורשים של הצומח היו טבולים במים או בקרקע רוויה.
בדיקות השורשים נעשו במדגם של צמחי פלגית שיחנית על פני חגורות . B+C
התוצאות )ראה תרשימים  44-49בהמשך) מראות על שני מוקדי התפתחות רבה של בית השורשים של הפלגית
השיחנית:
א .בחלקה ד ברצועה העליונה .C
ב .בחלקת הטיפולים ההשוואתית לסוגי טיפול בקרקע ,ובעיקר בטיפול .12 -,9 , 4
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פילוט לשיקום גדות בשורק  -מדידת שורשים בסיום התצפית בעונה א 10.11.13

אורך
מיקום

שם הצמח

פלגית שיחנית
דC2
פלגית שיחנית
גC1
פלגית שיחנית
אC3
פלגית שיחנית
טיפול C18
פלגית שיחנית
טיפול C14
פלגית שיחנית
טיפול C 9
פלגית שיחנית
טיפול C 4
פלגית שיחנית
טיפול C 0
פרעושית משלשלת
גB 1ב
פרעושית משלשלת
אB 3ב
טיפול B 0ב פרעושית משלשלת
טיפול B 4ב פרעושית משלשלת
טיפול B 9ב פרעושית משלשלת
טיפול B 12ב פרעושית משלשלת
טיפול B 14ב פרעושית משלשלת
טיפול B 18ב פרעושית משלשלת

אורך  Xרוחב

רוחב

צמח א

צמח ב

ממוצע

צמח א

צמח ב

ממוצע

צמח א

צמח ב

ממוצע

29
18
17
18
21
21
22
22
18
25
17
16
18
22
20
21

45
29
22
16
19
16
32
16
19
17
13
14
26
43
19
9

37
23.5
19.5
17
20
18.5
27
19
18.5
21
15
15
22
32.5
19.5
15

22
21
13
14
22
34
37
34
28
21
30
47
17
16
13
19

22
31
17
20
21
32
29
27
24
19
23
42
23
35
17
14

22
26
15
17
21.5
33
33
30.5
26
20
26.5
44.5
20
25.5
15
16.5

638
378
221
252
462
714
814
748
504
525
510
752
306
352
260
399

990
899
374
320
399
512
928
432
456
323
299
588
598
1505
323
126

814
639
298
286
431
613
871
590
480
424
405
670
452
929
292
263

-

,18
14

9
4
0

-

-0
4

9
12
14
18

תרשים מס' 44

תרשים מס' 45
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46 'תרשים מס

47 'תרשים מס

48 'תרשים מס
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49 'תרשים מס
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תמונה מס'  :22פלגית שיחנית א C3

תמונה מס'  : 23פלגית שיחנית טיפול ( C14ביקורת)
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ג 11.תוצ ות בעונה השנייה
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מרץ  – 2114וגוסט 2114

תאור המגמה הכללית בהתפתחות הצומח
ג.11.א רצועת החיגור התחתונה ((A
עיקר הדינמיות בהתחלפות מינים שליטים ומלווים  ,ובנוכחות המינים ,מתרחשת ברצועת הצומח
התחתונה ,הכוללת את הברמה הנמצאת כ –  0.3מ' מעל זרימת הבסיס ,ואת רצועת תחתית המדרון עד
גובה  0.6מ' מעל זרימת הבסיס.
אירועי הזרימה השטפונית שהיו במהלך חורף  2013-14לא גרמו לסחיפת הקרקע באיזור הפיילוט ,ולמרות
הזרימות החזקות הצמחייה נשארה יציבה במקומה( .ראה תמונות )24-25ומערכת השורשים הסבוכה
שנוצרה סיפקה מענה הולם לכוחות הגזירה של זרם המים .יחד עם זאת ,בשל מיקומו של איזור הפיילוט
בתוך עיקול הנחל ,ובתפקודו כגדת צבירה ,הורבדו בחלקו המזרחי (חלקה ג רצועה  ) Aמשקעים אלוביאלים
לגובה של  0.7מטר .גובה זה פחת בהתאם להתרחקות ממרכז העיקול בנחל (ראה תמונה .)26הרבדת סחף
זו כיסתה לחלוטין את הצומח ההמיקריפטופיטי ,ובנוסף הוסיפה כמות של זרעים שמקורם ממעלה הנחל.
תוצאות הרבדת משקעים אלוביאלים אלו ,ניכרו היטב בהרכב מינים ,בשפיעתם ובשטח הכיסוי של
הקרקע .התופעה הבולטת ביותר היתה התפתחות מסיבית ,באותו קטע שכוסה ,של חברת צומח מבוססת
על שלטון לכיד הנחלים ,אסתר מרצעני (ראה תמונות  ,)28 -27שהחליפה לחלוטין את חברת צומח הגדות
שהיתה במקום עד לאירועים השטפוניים והתבססה על מינים שולטים של גומא צפוף ,גומא הפרקים,
בליווי קומת צומח נמוך יותר של גומא חום ,שנית מתפתלת ,לחך איזמלני ותלתן הביצות .רק מאוחר יותר,
בעונת הצימוח (אוגוסט  ,)2014החלו להתפתח צמחי גומא הפרקים מתוך המערום האלוביאלי.

תמונה מס'  :24לאחר השטפון ,ינואר 2014
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תמונה מס'  :25חודש לאחר השיטפון –התחדשות הצומח

תמונה מס'  :26היווצרות שרטון גדה לאחר השיטפון ,ינואר 2014
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תמונה מס'  :27חלקה ג'-התפתחות לכיד הנחלים באביב 2014

תמונה מס'  :28חגורה תחתונה-אסתר מרצעני כמין שליט אוגוסט 2014

שני אירועי הזרימה המשמעותיים בתקופת החורף ,מבחינת מהירות זרימה ורום עליית המפלס ושהיית
המים מעל הרצועה התחתונה במשך כיומיים ,גרמו לתגובת עקה בצמחייה ההמיקריפטופיטית ,ולתנאים
מועדפים להתפתחות מגוון מינים מבנק הזרעים המקומי ,ולזרעים שהגיעו עם זרם המים.
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חברת הצומח שהתפתחה במהלך החודשים מרץ-אוגוסט  2014שינתה אף היא את פניה .בחודש אפריל
 2014המין השולט שצמח במהירות רבה היה ארכובית הכתמים (שכמעט ולא נכחה לפניכן) ,במקביל
להתפתחות של שנית מתפתלת ,תלתן הביצות ,גומא צפוף ולחך איזמלני (תמונות .)29-30.בהמשך העונה
נעלמה ארכובית הכתמים לגמרי ,ואת מקומה תפסו :אסתר מרצעני ,לכיד הנחלים ,כף אווז ריחנית ,מלוח
דיוויס ,ודבשה לבנה ,וליוו אותם בקומת צומח נמוכה יותר :שנית מתפתלת ולחך איזמלני.

תמונה מס'  :29חלקה א-התחדשות הצומח באביב 2014
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תמונה מס'  :30השתנות חברת הצומח-ארכובית הכתמים דומיננטית בחגורה התחתונה באביב 2014

תמונה מס'  :31חלקה ג'-התפתחות לכיד הנחלים ,יוני 2014
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ג.11.ב רצועות החיגור על מדרון הגדה ()C,B
רצועות אלו מתחילות מגובה  0.60מ' מעל זרימת הבסיס ועד גובה  1.90מעל זרימת הבסיס .התפתחות
חברת הצומח בעונה השניה ,ברצועות העליונות ( ,)C,Bשונה במאפינייה מההתרחשות הדינמית ברצועה
התחתונה ( .)Aרצועת המדרון נחלקת על ציר האורך למספר קטעים שאת אופיים הצמחי ,מכתיב סוג
הקרקע( .ראה התייחסות בפרק סקר הקרקע) .כבר בסוף עונת הצימוח בסתיו  ,2013ניתן היה להבחין
באופיו היובשני של רוב שטח מדרון הגדה (חלקות ב,ג,ד) ובאופיו הלח בחלקו הקטן (חלקה א) .מגמה זו
משתקפת היטב באופי חברת הצומח בשנה השנייה.
בעונת האביב נוספו מינים חד שנתיים ,אולם מיעוט הגשמים באיזור זה ,ושיכוב הנזאז האטום בתת
הקרקע ,הביאו למצב של חברת צומח דלילה יחסית הכוללת כארבעה מינים עיקריים של בני שיח ועשבוני
רב שנתי ,עם כיסוי שטח של כ –  40%בממוצע.
בחלקה א (המערבית) התקבלה תמונה שונה ,המתארת חברת צומח צפופה יותר ,הכוללת מינים של בתי
גידול לחים בעיקר :סמר חד ,סמר מרצעני ,פרעושית משלשלת ,לחך איזמלני ,ומלווה אותם כמין דומיננטי
מלוח דיוויס .בחלקה זו ניתן לראות התפתחות יפה של ברומית קצרת שיבולת ועבדקן מצוי ,שהתפתחו
מזרעי הצמחים מהעונה הקודמת.

ג.11.ג הדינמיות במגוון הצומח בפיילוט במהלך  15חודשים
בשנה א נוספו ל –  32המינים השתולים  45מינים מבנק הזרעים שהיו בקרקע בשטח הפיילוט( .השטח
קיבל השקיית עזר עד חודש ספטמבר  .)2013מינים אלו העשירו את מגוון המינים לפני החורף ל – סה"כ 77
מינים( .ראה רשימת מינים בנספח מס , 2טבלאות מס'  .) 12-15לאחר תקופת העקה שעברו הצמחים
בעקבות גאויות החורף ,הצטמצמה רשימת המינים ל –  72מינים .מהמינים השתולים נותרו רק  11מינים,
ומהמינים המקומיים שנבטו בשטח הפיילוט בעונה הראשונה נשארו מתוך  45מינים רק  18מינים( .ראה
טבלה  7ותרשימים מס'  .)50-57הדינמיות בהשתנות פני החברה המשיכה עד תאריך הדיגום האחרון ב –
.1.9.14
את מצב חברות הצומח בשטח הפיילוט בסוף אוגוסט ( )2014ניתן לאפיין מכמה נקודות מבט:
א .מתוך  32המינים שנשתלו באביב  2013נותרו  18מינים (.)56%
ב .מספר המינים הכולל בסוף אוגוסט  2014עלה ל  55 -מינים (.)170%
ג 30 .מינים משוייכים לקבוצת המינים של בתי גידול לחים שמקורם מקומי ( 54%לעומת 93%
בתחילת הפיילוט).
ד 14 .מינים (  )25%שנרשמו בסוף אוגוסט  2014הינם מינים מבתי גידול יובשניים.
ה 11 .מבין  55מהמינים ( )20%שנמצאו בסוף אוגוסט  2014היו מינים גרים או פולשים.
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טבלה  :7סיכום הרכב הצומח בפיילוט
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(עונה ב  -עד סוף חודש אוגוסט )2014

סה"כ
מינים

סה"כ מינים
שמאפינים
בתי גידול
לחים

סה"כ מינים של
בתי גידול
יובשניים או
שאינם מקומיים

אחוז צומח
בתי גידול
לחים מכלל
המינים

אחוז צומח בתי
גידול יובשניים או
שאינם מקומיים
מכלל המינים

אחוז המינים
שנותרו
מהשתילה

התחלת
הפיילוט

32

32

0

100%

0%

100%

כל עונה א

77

44

33

57%

43%

56%

כל עונה ב

74

33

40

46%

54%

34%

כל עונות א +ב
פיילוט סיום
מדידה בעונה ב
מינים שתולים
ומבנק זרעים

112

50

62

45%

55%

56%

55

30

25

55%

45%

56%

השוו ת הרכב המינים בפיילוט בין עונה
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

33

ל-ב

40

סה"כ מינים של בתי גידול
יובשניים ו ש ינם מקומיים

44

כל עונה

33

סה"כ מינים שמ פינים בתי
גידול לחים

כל עונה ב

תרשים מס' 50
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בניתוח השתנות חברת הצומח מהעונה הראשונה (עד השטפונות) לעונה השנייה (לאחר השטפונות) ,יש
להתייחס למספר גורמים:
א .בעונה הראשונה בוצעו פעולות תמיכה של הרחקת מינים פולשים וגרים ,אם כי בעיקר ברצועות
העליונת ( .)C,Bבעונה השנייה ,לאחר השטפונות ,לא היתה כל התערבות בהתפתחות הצומח.
ב .בדיגום שנערך באביב (אפריל  – 2014ראה נספח  2טבלה מס'  )12נצפו מינים מקומיים שנוספו
מבנק הזרעים של הנחל וגדותיו.
ג .התמונה המצטיירת של ירידה משמעותית באחוז המינים המאפינים בתי גידול של גדות נחלים,
והשתלטות מינים פולשים וגרים ,עשויה להשתנות ,הן בהמשך העונה והן לאחר עונת שטפונות
נוספת.

מספר המינים בפיילוט ב  15החודשים הר שונים
77

72

55

32
סה"כ מינים שנשתלו
בפילוט

סה"כ מינים ל חר
שלושה חודשים
מהשתילה

סה"כ מינים בתחילת סה"כ מינים בסוף עונה
ב
עונה ב

תרשים מס' 51

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

התפלגות מספר מינים לשתולים
ולמינים שמקורם מבנק הזרעים
המקומי בשנה

45

32

תוספת מבנק
זרעים במהלך
עונה
סה"כ מינים
שנשתלו
בפילוט

סה"כ מינים ל חר שלושה
חודשים מהשתילה
תרשים מס' 52

77
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התפלגות מספר המינים לשתולים ולמינים שמקורם
מבנק הזרעים המקומי בתחילת שנה ב
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

תוספת מבנק זרעים
בעונה ב

37

מינים מבנק זרעים
מעונה ששרדו
בתחילת עונה ב

18

סה"כ מינים שנשתלו
בעונה ושרדו בתחילת
עונה ב

11
סה"כ מינים בתחילת עונה ב

תרשים מס' 53

התפתחות הרכב המינים בפיילוט מתחילתו ועד ל חר 15
חודשים (שתילה  +בנק זרעים)
44

33

30

32

40
33
25
0
פילוט סיום
מדידה בעונה ב
מינים שתולים
ומבנק זרעים

סה"כ מינים שמ פינים בתי גידול לחים

כל עונה ב

כל עונה

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

התחלת הפילוט

סה"כ מינים של בתי גידול יובשניים ו ש ינם מקומיים

תרשים מס' 54
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חוז התפלגות המינים בסוף עונה ב
סה"כ מינים פולשים וגרים
בסוף עונה ב

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

סה"כ מינים מבתי גידול
יובשניים בסוף עונה ב
סה"כ מיני בגלח מבנק
זרעים בסוף עונה ב
סה"כ מיני בגלח שנשתלו
בשנה ושרדו בסוף עונה
ב
סה"כ מינים בסוף עונה ב

תרשים מס' 55

התפלגות מספר המינים בסוף עונה ב
סה"כ מיני בגלח שנשתלו
בשנה ושרדו בסוף עונה
ב
סה"כ מיני בגלח מבנק
זרעים בסוף עונה ב

16

14

14
11

סה"כ מינים מבתי גידול
יובשניים בסוף עונה ב
סה"כ מינים פולשים וגרים
בסוף עונה ב

סה"כ מינים בסוף עונה ב
תרשים מס' 56
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התפלגות מספרית של מקור המינים בין שתילה לבין
התפתחות מבנק זרעים מקומי ב  15 -חודשים ר שונים
של הפיילוט
112
77

72
55

45

37

32
18

18

16 18 11

תרשים מס' 57

ג 11.ד הקשר בין המיקום ,סוג הקרקע והצומח במדרון הגדה
ההתייחסות אל רצועת מדרון הגדה (מעל  0.9מ' מקו זרימת בסיס ממוצע) נבחנת בראש ובראשונה עפ"י:
א .המבנה וההרכב של שכבות ההרבדה.
ב .האפיון ההידרולוגי  -גיאומורפולוגי של הגדה ,או ביתר חידוד :לפי רמות האנרגיה השונות ,במשך גלי
הגיאות ,אליהן נחשף כל חלק בגדת הנחל .קיים הבדל בכוחות הגזירה הפועלים על בוהן המדרון ,לבין אלו
הפועלים על המדרון מעל הבוהן .וכן קיים הבדל ברור בין גדת סחיפה וגדת צבירה בהתאם לנפתולי הנחל.
הרכב הקרקע בגדה :חול  ,חמרה ,נזאז וכן סידור השכבות ועוביין ,הנם גורמים משמעותיים לקביעת
חברות הצומח על מדרון הגדה (ראה בהרחבה בסיכום פרק סקר הקרקע) .במקרה של שכבות נזאז
המתייתדות אל חתך הערוץ ,בשל אטימותן של שכבות אלו ,בית הגידול על המדרון משתנה מבית גידול של
גדות נחלים לבית גידול ביצתי ,ובשטח המדרון בין שכבות הנזאז מרכיבים של בית גידול יובשני המאפיין
קרקעות חמרה וגורמוסול .הצמחייה הנמצאת על המדרון מעל שכבות הנזאז ,אינה יכולה להתבסס על
מפלס זרימת הבסיס של הנחל כמקור המים ,ולכן אינה מוגדרת כחברת צומח בית גידול של גדות נחלים,
אלא כצומח של ביצות.
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בהעדר שכבות נזאז אטימות בעומק ,כשהרכב הקרקע בגדה הינו חמרה וגרמוסול ,בעלי גודל גרגר
ומרכיבים מגוונים ,מדרון הגדה הינו חלק אינטגרלי מבית הגידול הלח של הנחל ,והרכב הצומח בה נקבע
עפ"י החיגור המבוסס על מרחק אנכי מאופק זרימת הבסיס.
השוואת שיקום צמחי באמצעות שתילה או באמצעות בנק זרעים מקומי
האם ניתן ,לפחות באופן תאורטי ,להניח שלאחר ביצוע עיצוב מחדש של מדרון הגדה ,ניתן להגיע
לתוצאות של התאוששות בית גידול לח ,גם ללא שתילה מכוונת ,אלא ע"י השקיית עזר לאישוש בנק
זרעים מקומי?
טבלה מס'  8ותרשימים מס' 58-59מביאים את מצב ההתרחשות בפיילוט בנחל שורק ביחס לשאלה זו.
בטבלה מתוארת התפתחות הצומח מבנק הזרעים בשטח הפיילוט לאורך תקופה של  15חודשים .התוצאה
הסופית מתוארת בטבלה מס' .9
יש להביא בחשבון:
א .את התחרות שנוצרה בין צמחייה שמקורה בפלגים לבין צומח שנבט וצץ במקביל מבנק הזרעים.
ב .את העישוב שנעשה בשטח הפיילוט להוצאת מינים פולשים וגרים.

טבלה  :8מסכמת מצב תאורטי של הרכב הצומח בפיילוט ללא שתילה יזומה והסתמכות על בנק זרעים
מקומי בלבד ופעולות תמיכה (עונה ב  -עד חודש אוגוסט )2014

סה"כ
מינים

סה"כ מינים
שמאפיינים בתי
גידול לחים

סה"כ מינים של
בתי גידול יובשניים
או שאינם מקומיים

אחוז צומח בתי
גידול לחים
מכלל המינים

אחוז צומח בתי
גידול יובשניים או
שאינם מקומיים
מכלל המינים

התחלת הפילוט

0

0

0

0%

0%

מינים שנוספו
בעונה א
מינים שנוספו
בעונה ב
כל המינים שנוספו
בעונות א +ב
מצב תאורטי סיום
מדידה בעונה ב -
מינים מבנק
זרעים בלבד
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67%
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4

33

11%

89%

80

16
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20%

80%
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טבלה  :9פיילוט בשורק  -השוואה בין שיקום עם שתילה
לבין שיקום המתבסס על בנק זרעים מקומי בלבד
סה"כ מינים

סה"כ מינים
שמאפיינים בתי
גידול לחים

סה"כ מינים של בתי
גידול יובשניים או
שאינם מקומיים

פיילוט סיום מדידה בעונה ב מינים
שתולים ומבנק זרעים

55

30

25

מצב תאורטי סיום מדידה בעונה ב
מינים מבנק זרעים בלבד

53

14

39

פיילוט בשורק  -השוו ה בין שיקום עם שתילה לבין שיקום
ת ורטי המתבסס על בנק זרעים מקומי בלבד
100%
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0%
פילוט סיום מדידה בעונה ב מינים שתולים מצב ת ורטי סיום מדידה בעונה ב מינים
מבנק זרעים בלבד
ומבנק זרעים

תרשים מס' 58

לאור הבדיקה התאורטית שהוצגה ,נראה שפעולות שיקום המבוססות על התפתחות צומח מבנק הזרעים
המקומי ,כולל מינים המגיעים עם זרמי הגאויות ,וללא שתילה ,תגיע להרכב של כ –  26%מינים
המשתייכים לחברת בתי גידול לחים ,לעומת  55%בפעולות שיקום מבוססות שתילה.
בהתייחס לנתונים הנ"ל יש להדגיש :
א .הקרקע המעוקרת על מדרון הגדה בשטח הפיילוט היתה מעוקרת בשל שאריתיות של חומרי
הדברה ,והודות לטיפול בחיידקים אפקטיביים (  ) EMהתאפשרה התפתחות מואצת של צמחייה
מבנק זרעים (ראה סיכום פרק הטיפולים בקרקע).
ב .מיעוט המשקעים בחורף השחון בעונת  2013-14בשטח הפיילוט ,ופיזור הגשמים ,צמצמו את
היקף הנביטה בשנה ב לאחר החורף ,ולאחר הפסקת ההשקייה מלאכותית.
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התפתחות ת ורטית של הרכב מינים בפיילוט מתחילתו ועד
ל חר  15חודשים המבוסס על בנק זרעים מקומי בלבד
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סה"כ מינים שמ פינים בתי גידול לחים

תרשים מס' 59
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ג 12.מסקנות מהפיילוט
שיקום בית גידול לח ,ועל אחת כמה וכמה בית גידול של גדות נחל ,הינה מלאכה המורכבת מגורמים רבים.
האתגר של המתכנן הוא ראשית למפות ולהבין את הגורמים והכוחות המשולבים בקביעת אופיו של בית
הגידול ,ובהמשך לשזור גורמים אלו למערכת אחת ,בה הכוחות הפעילים אינם גורמים מפרים/מפריעים,
אלא גורמים המשולבים ,ללא קונפליקטים בעיצוב בית הגידול.
מיותר לומר  ,אך בכל זאת ראוי להזכיר ,שאין בית גידול אחד זהה למשנהו ,אלו מערכות אקולוגיות
המושתתות על מגוון ודינמיות ,ולכן המסקנות שיצוינו בהמשך נכונות לגבי אזור שפך השורק בלבד .יחד עם
זאת המחקר בפיילוט העלה על פני השטח שאלות הנכונות להישאל בכל מלאכת שיקום של בית גידול לח
אחר ,אולם בהיבטים היישומים ,הנגזרים מהמסקנות ,יש לעשות שימוש זהיר.
הפיילוט בשפך השורק בראש ובראשונה נועד לשמש כמקרה מבחן לצרכי שיקום הגדות בשפך השורק
בתחומי הגן הלאומי רובין.

ג.12.א שיקום צמחי של הגדות
ג 1. .12.הדינמיות בהתפתחות חברת הצומח

בחינת הדינמיות במגוון המינים ,וביחסי השפיעה בין המינים בחברת הצומח בשטח הפיילוט ,מגלה את
הווקטורים השותפים לתהליך עיצוב חברת הצומח בגדת הנחל:
א .השתנות בעליית מפלס זרימת הבסיס של הנחל לעיתים תכופות יחסית ובהפרשים של עד  70ס"מ
(ראה תרשים מס'  . )60עליות וירידות אלו במפלס כולל הצפת החגורה התחתונה ,יוצרים תנאי
חיים דינאמיים לחברת הצומח ,המשפיעים על אופי בית הגידול בתת הקרקע.
ב .השקעת חומר אלוביאלי בעת גיאויות החורף – גורמת לשינוי טופוגראפי של מבנה הגדה ,לגיוון
בגודל הגרגר המשוכב ,ולאספקת זרעים מהמעלה.
ג .זרימה שטפונית – עוצמת גל הזרימה ,עליית מפלס המים ,ושהיית המים מעל לצמחייה ,יוצרים
מצב של עקה לצומח.
ד .יחסי תחרות בין מינים שתולים שפיתחו בית שורשים ,לבין מינים שמתפתחים מבנק זרעים.
מפגש כוחות אלו יוצר את התוצאה הדינאמית של פני חברת הצומח על גדת הנחל המשתנה על הציר
הטופוגראפי בין הרצועה הנמוכה ( )Aלבין רצועות החיגור על מדרון הגדה ( , )C ,Bומשתנה על פני ציר
הזמן.
על מדרון הגדה ,בחגורות הגבוהות יותר ,מתרחשת דינאמיות שונה במגוונה ובמקצבה .הרצועות העליונות
( ,)B,Cאינן חוות את דינאמיקת העלייה במפלס הנחל ,הן אינן קשורות לזרימת הבסיס בשל אופקים
אטימים של נזאז (המונעים רציפות הידראולית הן בצורה של עליה נימית והן בצורה של חלחול מי הגשם),
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ותלויות במשטר הגשם המקומי .בשל עונת חורף שחונה ( ,)2013-14גדות השורק באיזור הפיילוט לא נהנו
מתוספת מים משמעותית ,ולכן עוצמת הצימוח כמו גם שטח הכיסוי נמוכים מאוד ביחס למתרחש בחגורה
התחתונה (.)A
שני מקטעים על מדרון הגדה יוצאים מן הכלל בנושא התפתחות הצומח:
א .קטע הגדה המערבי הנמצא בחלקה א
ב .אזור הטיפול בקרקע באמצעות ה – ( EMחיידקים אפקטיביים) בחלקה ב ובעיקר טיפולים 1-9
(ראה תמונה .)18-21
במהלך  15חודשי התצפית על התפתחות הצומח בפיילוט ,חזינו בסוקצסיה שנקודת ההתחלה שלה היתה
מניפולציה של שתילה (רשימת מינים שנסמכה על תיעוד הצומח באיזור השורק התחתון) בתחילת הפיילוט,
ובהמשך עם התפתחות מינים מבנק זרעים מקומי ,עליה במגוון המינים בעיקר ברצועות הגבוהות ()C,B
וירידה במספר המינים ועלייה בשפיעת מינים שולטים בחגורה הנמוכה ( ,(Aלאחר החורף ,ולאחר עצירת
ההשקיה המלאכותית על מדרון הגדה (אוגוסט  ,)2013המשיכה מגמת ההישתנות והתפתחות חברת
הצומח ,נוספו ונגרעו מינים  ,ובעיקר החלו להתפתח מינים גרים ופולשים הן על מדרון הגדה והן בברמה -
בחגורה הנמוכה.
הישתנות הצומח אינה מאפיינת סוקצסיה וטור סוקצסיוני טבעיים ,מכיוון שפעולות התמיכה (זיבול,
השקייה ,ועישוב) ,שינו את המצב הפיסי הטבעי .רק מהעונה השניה לאחר שטפונות החורף ניתן לסכם
התפתחות סוקצסיונית בעיקר בחגורה הנמוכה – הלחה.
כאמור מספר המינים המאפיינים בית גידול לח ירד מ –  93%ל –  56%בסוף עונה ב של הדיגום ,אך יחד עם
זאת מספר המינים הגרים והפולשים עלה במגוון מ –  0%ל  ,20% -והדבר התבטא באופן משמעותי יותר
בשפיעת המינים ובחזות של הצומח שהחלה להישלט על ידי לכיד הנחלים ואסתר מרצעני.
האם מגמת צמצום מינים המאפיינים בתי גידול לחים ,ועליה בשכיחות המינים הגרים והפולשים
תימשך? האם זהו המהלך של הטור הסוקצסיוני המתהווה בגדת השורק?
התמונה מתארת ירידה במגוון המינים הכללי ,אך הירידה מתונה יותר במגוון המינים של בתי גידול לחים.
אולם יחסי השפיעה בין המינים השתנו באופן דרמטי  .בשנה א ברצועה ( Aעד  0.90מ' מעל מפלס זרימת
הבסיס הממוצע) המינים השולטים היו גומא הפרקים וגומא ענף (מאות פרטים) ,ואילו בשנה ב המינים
השולטים באותה רצועת חיגור היו אסתר מרצעני ולכיד הנחלים (מאות פרטים).
מהי השפעת המיקום הגיאומורפולוגי של הגדה על אופי הצומח?
האם יש להתייחס באופן שונה מבחינת אופי השיקום הצמחי (שתילה/זריעה/צפיפות/הרכב מינים) לאזורים
בעלי אפיון גיאומורפולוגי שונה .לדוגמא ההבדל ברמות האנרגיה בזמן גלי הגיאות בין גדת נסיגה וגדת
צבירה? וכן ההבדל בהשקעת הטעונת לאורך גדת הצבירה.
תשובה חלקית לשאלה זו ניתן לקבל מהשקעת הסחף ,על גדת הפיילוט שהיא גדה ימנית ,ונמצאת במורד
באגפו התחתון של עיקול בנחל .הייוצרותו של שרטון גדה בחלק התחתון של הגדה  ,על הברמה (חלקה ג),

85

-

moranot@ne tvision.net.il

השפיעה רבות על אופי חברת הצומח שהתפתחה במקום .הצמחייה ההמיקריפטופיטית (בעיקר גומא צפוף
וגומא הפרקים וגומא חום) כוסתה בסחף לגובה של  0.7מ' ,עובדה שהאטה את התפתחותה בתקופת
הצימוח באביב ובקיץ ,ואיפשרה שגשוג של מינים פולשים (בעיקר לכיד הנחלים) על המצע החדש במהירות
רבה ,השלמת מחזור זרעים ,שתעודד את התפתחותם המואצת בהמשך (ראה תמונות .)26-27
בין שרטון הגדה שנוצר לבין תחתית מדרון הגדה ,נוצר עמק סגור ,שהיווה בית גידול מצוין להתפתחות
צומח בתי גידול לחים ובעיקר שנית מתפתלת ,לחך איזמלני ,ובתקופה מסויימת גם תלתן הביצות (ראה
תמונה .)29
מההיבט היישומי של שיקום הצומח בגדות ,קיים קושי לתכנן את הצומח שיוכל להגיח מתוך מערום
הטעונת ,מכיוון שמימדי השרטון תלויים בספיקת הזרימה ,וכמות הטעונת המגיעה מהמעלה ,אך נראה
שאת פעולות התחזוקה ניתן למקד במיגור מינים פולשים המתפתחים בקלות על השרטונות שנוצרים,
ולאפשר התפתחות צומח בתי גידול לח אחר כמו ,מיני גומא ,ארכובית וסוף.
ג 2. .12.חברת הצומח ומ פייניה ועומדי שתילה

שתילת המינים בשנה א היתה צפופה (בממוצע  10שתילים למ"ר) ,אולם חלק מהמינים לא הגיעו לנוכחות
משמעותית בשל דומיננטיות של מינים שליטים (גומא ענף ,גומא פרקים ברצועה  Aבחלקה התחתון ,ושנית
מתפתלת ותלתן הביצות עם לחך איזמלני בחלקה העליון של חגורה  .)Aניתן להקטין צפיפות שתילה של
מינים שליטים גומא צפוף גומא הפרקים ,אפילו לרמה של  4שתילים למ"ר ,ואת המינים המלווים והמינים
הנמוכים יותר ,גומא ארוך ,גומא חום ,ארכובית הכתמים לשתול בצפיפות של  8שתילים למ"ר בחלקה
התחתון של רצועה  0.3-0.6( , Aמ' מעל מפלס זרימת הבסיס).
המינים המאפיינים את חלקה העליון של הרצועה  0.60-0.90( Aמ' מעל מפלס זרימת הבסיס) :שנית
מתפתלת ,תלתן הביצות ,לחך איזמלני ,לחך גדול ,ליפיה זוחלת ,חומעה משוננת ,מגובבת ומסולסלת ,
וארכובית משונשנת ,יישתלו בצפיפות כוללת של  8שתילים למ"ר.
ג .3. .12.צומח החגורות העליונות () C,B

צומח החגורות העליונות משתנה בהתאם לאופי שיכוב הקרקע בעומק:
 .1במקרה בו נמצאות שכבות נזאז אטימות בעומק החתך ,יש להתייחס אל מדרון הגדה כאל שילוב של
חברות צומח משני בתי גידול:
א .בית הגידול של הגרומוסול או החמרה (בהתאם לסוג הקרקע הנמצאת בשכבה העליונה).
ב .בית גידול של שקעים לחים ,שלוליות חורף וביצות (ראה איור מס .)17
מעל שכבת הנזאז הנחשפת יישתל/ייזרע צומח של שקעים לחים ,שלוליות חורף וביצות כגון :עטינית
קצרה ,כריך שעיר ,חומעה יפה ומסולסלת ,אשבל הביצה ,שברק סמר חד ,אפרורית מצויה ,ארכובית
הציפרים ,לחך איזמלני ,עפעפית שרועה ,שברק מלבין ,שברק משובל ,שנית קטנת עלים ושנית שוות שיניים,
פרעושית משלשלת ,עבדקן מצוי ,ברומית קצרת שיבולת.
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מעל שכבת החמרה החולית (ולעיתים בין שתי שכבות של הנזאז) ,יישתלו ארכובית הציפרים ,פרעושית
ערבית ,עוקץ העקרב (מספר מינים) ארכובית הכתמים ,דבקה מחורצת ,דרדר הקורים ,חפורית מוזרה,
נשרן צפוף ,עולש מצוי ,שלמון יפואי ,שומר פשוט ,שעורת הבולבוסין ,ברומית קצרת שיבולת.
 .2במקרה בו לא נמצאות שכבות נזאז חוצצות ,אלא השיכוב מורכב מחילופי שכבות של גרומוסול ,חמרה
חולית וחול ,ניתן להתייחס לגדה זו כחלק אינטגרלי מגדת הנחל מהבחינה הפיטו גיאוגראפית .הצומח
המתפתח על מדרון הגדה ממויין לחיגור הצומח הקלאסי של צומח גדות נחלים ( ראה :אגמי ,)1973
ומקור המים של צומח זה בעונה החרבה הוא מפלס זרימת הבסיס.
על מדרון זה ניתן לשתול את הצומח שאופיין לחגורה תחתונה ( )Aאפילו עד לקו  1.2מ' מעל מפלס זרימת
הבסיס ,מעל מפלס זה יישתלו :סמר חד ,פרעושית ערבית ,ליפיה זוחלת ,חומעה משוננת ,מסוסלסלת ויפה,
נסמנית קיפחת ,פלגית שיחנית ,שרעול שעיר זן החולה ,עב קנה שכיח ,וכן עצים כמו תאנה ,שיזף ,מילה
ושקמה.

ג.12.ב מסקנות באשר לצימוח בחלקה ד (ביקורת)


שכבת קרקע גסת גרגר מהווה בית גידול טוב בתנאי השקיית קליטה .הצומח בחלקת הביקורת גדל
מהר יותר ויצר כיסוי בזמן קצר יותר מאשר בחלקות האחרות .אולם קרקע זו דורשת השקייה
בתכיפות ובתדירות רבה בעיקר בעת השתילה ואחריה.



צמצום ההשקייה באופן הדרגתי על פני כחודש וחצי הביאו למצב של העמקת שורשים עד לשכבות
לחות יותר והמשך קיום הצמחייה גם ללא השקייה.



כל המינים פרחו וייצרו זרעים.



ביצירת בית גידול של גדות נחל ,לא ניתן להסתמך על התפתחות צומח מבנק זרעים באופן בלעדי,
מכיוון שמרבית המינים הינם רודראלים ,גרים ופולשים.



בכל המדרון נידרשת השקיית קליטה ע"י ממטירים .אולם בשתילה שנעשית בגובה של עד  20ס"מ
מעל מפלס הבסיס ניתן להפסיק את ההשקייה סמוך לקליטת השתילים.



ייתכן ובאזור חלקה ד (חלקת הביקורת) שאריות חומרי הדברה נשטפו לעומק הקרקע  ,הן בתקופה
שקדמה לניסוי והן במשך השקיות קליטה מרובות (עונת חמסינים).



תחזוקת השטח מבחינת בדיקת השקייה ועישוב של צמחייה רודרלית הכרחית .השטח מאולח
במיני ירבוז ,כף אווז ,לכיד הנחלים ,דטורה  ,קיקיון ושיטה מכחילה( .העישוב אפקטיבי כאשר
השטח מושקה).
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ליפיה זוחלת ועפעפית שרועה מתאימות יותר לתנאי יובש יחסיים ולקרקעות המורכבות מגרגר
גס ,מאשר תלתן הביצות ושנית מתפתלת שמתאימות יותר לקרקעות של חול סייני  -חול חרסיתי .
ניתן למקם אותם עד כ  1.8 -מטר מעל מפלס הזרימה הבסיסי.



הקרקע האופטימלית לגידול היא קרקע המורכבת מחול סייני (ד )A+B1במקומות אלו מתקבלת
איכות וכמות של צומח רבה ביותר .יש לשקול חשיפת שכבות החול העליונות עד חשיפת שכבות של
חול סייני.



צמחייה מקומית של גדות נחלים ,שרועה צפופה ומותאמת בצרכיה לגובה מפלס זרימת הבסיס,
תמנע כניסה של משתרעים אחרים כמו יבלית ופספלום דו טורי (לדוגמא ליפיה זוחלת ,שנית
מתפתלת ותלתן הביצות) .

מתקבלת באופן ברור קבוצת מינים המהווה כלי תכנוני ויישומי לשיקום גדות הן ברמת כיסוי הקרקע
( 100%כיסוי) ,והן מבחינת יצירת צומח מזדקר צפוף (ראה טבלאות .)3-5

ג.12.ג מסקנות מחלקה ב
רצועה A-1

אחוז כיסוי  -מסקנות


במדף הנחל אין משמעות לשתילה של  15שתילים למ"ר ,מכיוון שגם שתילה של  10שתילים למ"ר
מגיעה לאותו אחוז כיסוי (ניתן אף לבדוק עומדי שתילה נמוכים יותר).



צפיפות השתילה אינה הגורם המגביל בכיסוי הקרקע .



בכל הטיפולים התקבל כיסוי גבוה  , 85-100%שהוא הגורם המשמעותי לאחיזת קרקע וליצירת
חייץ בין זרימת המים והקרקע.



יחסי התחרות בין המינים ובתוך המינים עדיין לא ברורים.



מידת ההשפעה של הטיפולים השונים על אחוז הכיסוי לא ברורה (בחגורה  ,)Aשכן גם בטיפולי
הביקורת התקבל אחוז כיסוי גבוה.



ריכוז גבוה וריכוז נמוך של  EMביסוד ,כמו גם עם כיסוי ניילון וללא כיסוי ניילון ,מראים תוצאות
זהות.



יש להביא בחשבון שאמנם בטיפולי הביקורת אחוז הכיסוי התקבל בדומה לטיפולים האחרים
( ,)90%אולם הביומסה הירוקה היתה נמוכה משאר הטיפולים.
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צימוח  -מסקנות


ניתן לראות דומיננטיות של הגומא הצפוף בקומת הצומח הגבוהה כ  160 -ס"מ בממוצע.
דומיננטיות של גומא הפרקים בקומת הביניים כ  90 -ס"מ בממוצע .של גומא ירקון בקומה
הנמוכה בגובה של כ  30 -ס"מ בממוצע .שלושת הצמחים האלו שרדו כמעט בכל הטיפולים.



קומת הצומח המשתרע :תלתן הביצות  ,שנית מתפתלת וליפיה זוחלת  ,שרדו רק בחלק
מהטיפולים .התפתחות השנית המתפתלת בטיפולים  1-15נובעת מכך שבטיפולים אלו הצימוח של
הגומא הצפוף וגומא הפרקים לא היה עוצמתי ,והשנית נחשפה לשמש.



כף זאב אירופית שרדה בטיפולים  , 5-13למרות ההצללה של הגמאים .נראה שדרישות האור של כף
זאב אירופית אינן גבוהות.



לא ניתן להסיק השפעה של הטיפולים השונים על הצימוח .יש להניח שהצפות המים את מדף הנחל,
מהלו את ריכוזי החומר הפעיל הן של  EMוהן של פחם פעיל.

רצועהA2-

מסקנות


במדף הנחל אין משמעות לשתילה של  15שתילים למ"ר ,מכיוון שגם שתילה של  10שתילים למ"ר
מגיעה לאותו אחוז כיסוי .בעתיד יש אפשרות לבדוק צפיפויות יותר נמוכות.



צפיפות השתילה אינה הגורם המגביל בכיסוי הקרקע.



בכל הטיפולים התקבל כיסוי גבוה  85-100%שהוא הגורם המשמעותי לאחיזת קרקע וליצירת חייץ
בין זרימת המים והקרקע.



יחסי התחרות בין המינים ובתוך המינים עדיין לא ברורים.



מידת ההשפעה של הטיפולים השונים על אחוז הכיסוי לא ברורה ,שכן גם בטיפולי הביקורת
התקבל אחוז כיסוי גבוה.



ריכוז גבוה וריכוז נמוך של  EMביסוד ,כמו גם עם כיסוי ניילון וללא כיסוי ניילון מראים תוצאות
זהות.

חתך אורך B-C

מסקנות


הפרעושית המשלשלת הינו צמח בעל יכולת עמידה במצבי יובש .לא נראה שיפור בהיקף שטח
הגידול כאשר הקרקע לחה יותר .תוצאות דומות מתקבלות בחלקו העליון ובחלקו התחתון של
המדרון .גם לאחר סגירת ההשקייה ,הפרעושית מחזיקה מעמד אם כי יותר מושפעת מעקת היובש
ביחס לפלגית השיחנית לדוגמא.
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ניכרת השפעה ברורה של טיפולי  EMעל הצימוח ביחס לטיפולים אחרים ולחלקות הביקורת .מבין
טיפולי  EMניכרת השפעה חיובית של הטיפולים עם הריכוז הנמוך ( 5ליטר/דונם ,טיפולים  ) 2-5על
הצומח בחלקו העליון של המדרון ,האזור היותר יבש .ואילו הריכוז הגבוה משפיע בטיפולים 8-9
בחלקו המרכזי של המדרון.

איור מס'  : 17השפעת סדר השכבות וסוג הקרקע בגדת נחל שורק באיזור הפיילוט על אופי בית הגידול
וחברת הצומח בגדה ,ומקורות הזנת המים לבית הגידול -מאקוויפר שעון ,ומעלייה נימית של מי הנחל
(בעקבות סקר הקרקע שבוצע ע"י יוני שוחט)

ג.12.ד מסקנות מהפיילוט לגבי יישום שיקום של בית הגידול בגדות נחלים (בעיקר נחלי החוף)
מביצוע הפיילוט בשפך נחל שורק ניתן לגזור הבנות לגבי הפעולות המקדימות לשיקום  ,ולגבי אופי היישום
של שיקום גדות נחלים אלוביאלים ,ובעיקר במישור החוף.
להלן מרוכזות המסקנות בשלושה היבטים :פיזיים ,ביולוגים – בוטאנים ,וממשק תחזוקה.

ג.12.ד .1.היבטים פיזיים

א .מיפוי המבנה הסטרוקטוראלי של הגדה ואופי חילוף השכבות.
ב .הבנת הקשר האנכי האפשרי בין צמחיית המדרון לבין מפלס זרימת הבסיס.
ג .איתור שכבות נזאז אטומות המשמשות כאקוויפר שעון ,מקומי ,הנחשף במדרון הגדה.
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ד .מיון קרקעות התכסית של מדרון הגדה ועומקן.
ה .הבנת המיקום הגיאומורפולוגי של הגדה ותפקידה במערך הסחיפה וההשקעה של הנחל.
ו .הבנת תנועת מפלס מי הנחל במצב של זרימת בסיס ,ועומק חדירתם העל והתת קרקע לגדה.
ז .חיזוי של מהירויות זרימת שיא  ,רום המפלס.
ח .איתור נקודות נמוכות בגדה המאפשרות גלישה לפשט הצפה בזמן זרימת גדות מלאה.
ג.12.ד .2.היבטים ביולוגיים בוט ניים  -שיקום צמחי

א .איתור בתי גידול לחים ,באגן הנחל שישמשו כאזורי ייחוס לחברות צומח יציבות ובריאות (קלימקס)
וכמקור לאיסוף זרעים.
ב .גיבוש של אופי חברות הצומח בהתאם לנתונים הפיזיים של הגדה .כולל מתן אפשרות לנוכחות של
אצבעות צומח בתי גידול יובשניים על מדרון הגדה ,בשל תנאי הקרקע והרטיבות.
ג .שילוב של שתילה עם זריעה (זריעת חד שנתיים בהיקף של  30%משטח השיקום).
ד .צמצום שתילה של מינים שליטים ל  4 -שתילים למ"ר ,וצפיפות מינים מלווים  8-10שתילם למ"ר .אין
משמעות מבחינת מהירות הכיסוי לשתילה בצפיפות של  15שתילים למ"ר.
ה .ההיסתמכות על התפתחות הצומח ,מבנק זרעים מקומי בלבד ,ללא שתילה ,ולאחר ביצוע פעולות תמיכה
(החלפה/הסרה של קרקע ,זיבול ,השקיה ) ,אינה מביאה להתפתחות חברת צומח בתי גידול לחים מגוונת
ויציבה .יחד עם זאת יש לשקול חלוקת השטח ליחידות שיקום עם שתילה ,ויחידות שיקום ללא שתילה.

ג.12.ד .3.פעולות ממשק תמיכה בשיקום הגדה

א .הרחקת אקליפטוסים ,למרחק של  30מטר מקו האפיק ,ובמיוחד מעל אזורי הנזאז ,ומעל גדות נסיגה,
ואי נטיעה של מינים חדשים .האקליפטוסים מהווים את אחד ממוקדי ההפרה המשמעותיים ביותר בנחלים
האלוביאלים.
ב .התקנת השקיית עזר להנבטה ,להאצת צימוח ולהתמודדות עם תנאי עקת יובש.
ג .בגדות בהן הקרקע מעוקרת בשל שאריתיות של חומרי הדברה ,ובמקומות בהם נדרש צימוח מואץ (בוהן
המדרון) ,יש צורך להשתמש בחיידקים אפקטיביים ( )EMהמוצנעים בקרקע.
ד .על מנת לתמוך בהתפתחות חברת צומח מקומית ,יש להרחיק צמחייה פולשת וגם גרה (באופן חלקי),
במשך חמש שנים ,או עד להתבססות וכיסוי מלא של צומח מקומי .מידי שנה יש להוסיף בני שיח ושיחים,
במקומות חסרים על המדרון.
ה .יש לשקול הקמת גדר בהתאם להימצאות חזירים ,ומקורות מים זמינים באיזור.
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ג .13.ש לות להמשך מחקר
מה יהיו כיווני ההתפתחות והקצב של הסוקצסיה?
האם המינים הפולשים (גומא ריחני ,שיטה מכחילה ,לכיד הנחלים  ,אסתר מרצעני) יגברו בנוכחותם על
הצמחיה המקומית?
מהם מאפייני חברת הקלימקס של גדות נחל שורק ושל ביצות נחל שורק?
מהו היחס בין חד ורב שנתיים? מהו היחס הכמותי בין עשבונים דגניים לבין עשבונים רחבי עלים.
מהו הגבול האופטימלי לשילוב צמחייה סגטלית מקומית וגרה בשיקום הצמחי של בית הגידול ,שעדיין
יאפשר שמירה על חברת צומח יציבה ובעלת מגוון מינים גדול בגדות הנחל ובביצות?
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תמונה מס'  :32האם ניתן להגיע לאחיזת קרקע בעזרת ייצוב צמחי תוך  7חודשים משתילה ועד שטפון מפגש

נ.שורק ונ.גמליאל
תמונה מס'  :33מהירות זרימה כ 2.5-מ'/שנייה באזור הפיילוט (דצמבר )2013
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ד .סקר קרקע

(פירוט של הסקר ראה בנספח )8

על מנת להבין את הקשר בין סוג ומרקם הקרקע לבין מופע הצומח שנשתל במרחב הפיילוט ובית שורשיו,
בוצע באוקטובר  2013סקר קרקע בו נבחנו  40אתרים במרחב הפיילוט.
מטרת סקר הקרקע היתה אפיון מבנה הקרקע בשכבת בית השורשים של הצומח באזור הפיילוט ,על מנת
להעמיד מידע זה לטובת ההסבר לשונות בצימוח בין חלקות א ג ו – ד.
בחלקת הטיפולים מטרת הסקר היתה לוודא שמבנה הקרקע אינו גורם משתנה בתוך חלקת הטיפולים ,דבר
שלא היה מאפשר לנו לבודד את השפעת הגורם הטיפולי על הצימוח.

תמונה מס'  :34סקר קרקע במרחב הפיילוט

הבדיקות נלקחו מהשכבה העליונה  0-40ס"מ ,ללא הפרדת ביניים .מכל דגימה נלקחו שתי חזרות.
הבדיקות נלקחו ממרובעי המדגם (ראה טבלאות ותרשימים בנספח  )8בחלקות א ,ג ,ו – ד.
בחלקה ב – חלקת הטיפולים ,נלקחו הדגימות רק מחלק מהטיפולים (ראה טבלאות ותרשימים בנספח .)8
כל הדגימות בחלקה ב נאספו ממרכז המדרון (חגורה .) B
הסקר בוצע ע"י יוני שוחט ואורי מורן בתאריך  9.10.13בעזרת מקדח קרקע .מכל אתר נלקחו שתי דגימות
עד עומק של  40ס"מ .הזיהוי הראשוני בשטח נעשה ע"י יוני שוחט
(מיקום הדגימות ראה בטבלה ובמפת החלקות המצורפת בנספח מס .)8

מדגם מייצג מדגימות הקרקע הועבר למעבדת שרות שדה של משרד החקלאות בחדרה.
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ד 1.תוצ ות


ברוב השטח הקרקע שייכת לקבוצת הקרקעות הקלות בעלות מרקם של סיין חולי ועד חול סייני,
והיא תוצאה של הרבדות סחף במהירויות זרימה שונות בעברו ההידרולוגי של הנחל (ראה תמונה
.)4



קיימים הבדלים ברורים ומשמעותיים ביותר בין הרכבי הקרקע בחלקות המדגם השונות (חלקות
א ,ג ,ו – ד).



באופן כללי ניתן לאמר שחלקה ד מאופיינת בריבוד של חול גס ,וככל שמצפינים הרכב החרסית
בקרקעות החוליות עולה.



בחלקת הביקורת ד  ,בה לא נעשה שינוי טופוגראפי ,נותרה שכבה חולית גסת גרגר בעומק של 30-
 40ס"מ מתחת לפני הקרקע ,ורק מתחת לעומק זה מתחילה להופיעה קרקע בעלת מבנה כבד יותר.
שכבות אלו הוסרו בשאר החלקות בעת ביצוע עיצוב המדרון מחדש .באופן זה אנו פוגשים קרקע
בעל מרקם דק יותר ,סיין חולי ,בפני השטח של חלקות ג ,ב ו – א .קיימת שונות גבוהה במרקם
הקרקע בשטח הפיילוט  ,והיא נעה הן ממעלה המדרון לכיוון הנחל והברמה ,והן מכיוון דרום לצפון
בשתי תנועות אלו ניתן לראות מרקם במגמת הידקקות ,אך כאמור עדיין בתחום הקרקעות
החוליות (חמרה חולית).



במספר מקומות בעומק של  30ס"מ על המדרון ובעיקר בחלקה א ו  -ב ,הקרקע בחתך העליון שלה,
בתחום הבדיקה ,מורכבת משכבות של נזאז אפור עם תצבירי ברזל ומנגן.



באזור חלקה א נמצאת שכבה שבמרקמה היא חרסית חולית ,ובמבנה היא שייכת לקבוצת הנזאז
השחור.



בכל המקומות בהם נמצאות שכבות הנזאז האפור והשחור הקרקע היא יבשה ,וכמעט לא ניכרו בה
עקבות ההשקייה העילית .הקרקע אינה חדירה לחלחול ולעלייה נימית ובעלת דחיסות רבה מאוד.



שכבת הקרקע בה נמצא המדף התחתון (הברמה) מורכבת מנזאז אפור ,אולם שלא כעל פני המדרון,
באזור המדף הקרקע רוויה במי עלייה נימית.



כאמור נמצא קשר ישיר ומובהק בין המלחת הקרקע ובין מבנה הקרקע .בכל הקרקעות שנמצאו
בעלות מבנה לקוי (נזאז) ניכרת עלייה משמעותית ברמת המלחים בקרקע .המוליכות החשמלית
נעה מ –  0.8 ds/mבקרקעות בעלות המבנה הסדיר עד  7 ds/mבקרקעות הנזאז (ראה בנספח
מס'.)8.



על פי מידת הלחות של הקרקע ,ברצועת הישורת וברצועת המדרון ,נראה שלשינוי מבני זה בהרכב
הדקים בקרקע משמעות על קליטת המים ,והשפעה על הצימוח .שכן כאשר רצועת הדקים מתחילה
בעומק של  30-40ס"מ מתחת לפני הקרקע ,מתקיימת האפשרות של קליטת מי ההשקייה העילית
(המטרה) ,וספיחתה בעומק לטובת מערכת השורשים ,לדוגמה בחלקה ד .לעומת מקרה בו הרכב
הדקים מתגלה ,נמצא כבר קרוב לפני השטח (חלקות ג ו – א) ,ובמצב של השקיית המטרה (ספיקה
גבוהה יחסית) השכבה העליונה נאטמת ,ומתפתח נגר עילי ללא חידור מיטבי לתת הקרקע .השכבות
היבשות שנראו בסקירה החל מעומק  10 - 0ס"מ ולמטה ,מעידות על תופעה זו .אין ספק שיש לכך
השפעה רבה על הצימוח.
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ד .2.דיון ומסקנות
למרקם האדמה השפעה רבה על יכולת ההתפתחות של הצמח מבחינת תאחיזת מים ,איוורור וקיבול
קטיונים חלופיים .למרות שמרב הקרקעות שאובחנו בסקר שייכות למשפחת הקרקעות הקלות ,הרי גם
ההבדלים הקטנים ביחסים בין אחוזי החול והסילט מתגלים כמשמעותיים לצמח ולביטויים בעוצמת
הגידול שלו .לא כל שכן הימצאותן של שכבות נזאז אפור ושחור במרחב הפיילוט .שכבות דחוסות ואטומות
אלו הנושאות תצבירים של ברזל ומנגן יוצרות סביבה דחויה לצמח .שורשי הצמחים אינם חודרים את
השכבות האלו ,מים ממקור השקייה או גשם אינם מחלחלים דרך שכבות אלו ,ומים נימיים אינם חולפים
דרך שכבה זו .האפשרות של הימצאות שכבות אופקיות אלו במספר גבהים בחתך המדרון מבשרת על תנאי
גידול בעייתיים לצומח על פני הגדה .הבעיה מתחדדת בעת שיקום הגדות שמחד אמור להתייחס אל
השיכוב הקיים כאלמנט טבעי ,ומאידך מתעתד ליצור כסות צמחית שתאחוז את קרקע המדרון מפני
סחיפה .אם נביא בחשבון שצמחי גדות נחלים ניזונים מהגיע שורשם אל אופק זרימת הבסיס של הנחל,
תתחדד השאלה על אופן כיסוי המדרון האוצר בתוכו שכבות נזאז ,בצומח יציב וסבוך .לא כל שכן אפילו
אם נשקה בטפטוף או בהמטרה את המדרון ,המים יחלחלו דרך הקרקע החולית עד הגיעם לקרקע הנזאזית
האטומה .ואם שכבת הנזאז קרובה לפני השטח הרי שהמרחב הזמין לבית השורשים יהיה קטן ובלתי
מספק.
אם כך ,לאור גילויים אלו בתת הקרקע שבחתך המדרון ,כיצד ניתן יהיה לגדל את צמחי הגדה באופן
שייזונו ממי זרימת הבסיס?
מסתבר איפה שהידיעה על מבנה החתך קודם התכנון האקו הידרולוגי ,הנה תנאי בעל חשיבות רבה
להצלחתו של התכנון והשיקום.
לשכבות נזאז המורכבות מחרסית חולית חשיבות נוספת בהיותם משמשים כאקוויקלודים של
האקוויפרים השעונים .כלומר אקוויפר שעון שנמצא בגובה של  1מטר מעל פני הים (במקרה של אזור שפך
השורק) יטה את המים המצטברים עליו בצורה אופקית אל בסיס הניקוז ,שהוא במקרה שלנו גדת הנחל.
אם כך הבנה מדוייקת של מיקומן של שכבות הנזאז תאפשר לנו תכנון מורפולוגי המביא את שכבות אלו
בחשבון ,ויאפשר להשתמש באופק נזאז זה כמקור לחות לצמחיית הגדות.
מסקנה זו הניעה את המשך סקר הקרקע שבוצע באמצעות חתכים בניצב לאפיק בגדה הימנית של נחל
השורק באזור השפך ,על מנת לאסוף מידע תכנוני לצורך המשך השיקום האקוהידרולוגי בגדות נחל שורק.
תופעה נוספת נראתה בחלקת הטיפולים (חלקה ב) ,בה התקבלו הבדלים משמעותיים בלחות הקרקע.
כאמור כל הדגימות נלקחו מאותו גובה על פני המדרון ,וכל הטיפולים מקבלים את אותה השקייה
מצומצמת בעזרת טפטוף .ובנוסף על כך עפ"י הגדרות השטח של הקרקעות הנדגמות ,בכל הטיפולים הרכב
קרקע דומה .השינויים התבטאו בין טיפול  0-9וטיפולים  16-18לבין טיפולים  .12-15בקבוצה השנייה
התקבלה בדיגומים קרקע יבשה עד יבשה מאוד ,לעומת רמת לחות סבירה שהתקבלה בקבוצת הטיפולים
הראשונה.
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כלומר ניתן לאמר שמבנה הקרקע אינו הגורם לשינוי הבולט הנקרה בעוצמת הצימוח בחלקה ב – חלקת
הטיפולים.
אם כן מהו הגורם המשפיע על לחות הקרקע ,והאם גורם זה קשור לטיפולים השונים? או שהוא קשור
לכתם של קרקע הידרופובית?

ד 3.מסקנות יישומיות לשיקום גדות
א .קיימת חשיבות רבה בעריכת סקר קרקע מקדים לפני כל פעולת שיקום.
ב .סקר הקרקע חייב להתבצע ע"י חתכי בדיקה עד למפלס המים בשתי רצועות:
 .1רצועת הישורת (חגורה  )Cכלומר באזור בו אמורות להגיע הגדות לאחר עיצובן
הטופוגראפי .חתך עמוק בעזרת מחפר במקביל לקו הגדה וכאמור לעומק מפלס הזרימה
הבסיסית.
 .2רצועת המדרון (חגורה  ,)Bכלומר בניצב לקו הגדה ,ועד למפלס הזרימה הבסיסית.
ג .מיקום חתכי הבדיקה באזור המיועד לשיקום גדות או ביצות או כל בית גידול אקווטי אחר ,ייקבע
באותם מקומות בהן לא מופיעה צמחיית גדות מגוונת ,אלא מצטמצמת להרכב מינים מצומצם ,או
נשלטת ע"י צמחייה רודרלית.
ד .חלק מסקר הקרקע המקדים באזור המיועד לשיקום ,ייעשה על חתכי הגזירה האירוזיביים
במתלולים.
ה .נראה שבחלקה ד ,שהינה גדת צבירה( ,לאחר סיבוב הנחל) ,שבה לא נעשתה פעולה של מיתון גדות,
התאפשר צימוח מרשים ומגוון בחלקת היישורת (רצועת החיגור העליונה) ,בשל התנאים
המועדפים של יכולת קליטת מי ההשקייה בהמטרה .הימצאות של שכבת חול גס גרגר ,בעומק של
 30-40ס"מ ,איפשרה הרטבה משמעותית של הקרקע והאצת הצימוח ונביטה של מינים מבנק
זרעים מקומי .תופעה זו בולטת גם במדרון התלול יחסית של חלקה ד .לעומת חלקה ג ובמיוחד
בחלקה א בהן שכבות של חול דק גרגר יחסית מונע קליטת מי המטרה ויוצר נגירה .כלומר יש לתת
את הדעת לשיטת ההשקייה ולפיזור בהתאם להרכב הקרקע באזור בית השורשים של הצמח.
ו .יש להניח ששכבת הנזאז ,הנמצאת במשרעת רחבה באזור השפך ,הינה גורם בעל משמעות רבה על
הרכב הצומח של בית הגידול האקווטי .עד כדי כך ,שהימצאות של שכבת נזאז יכולה להפוך בית
גידול שנמצא ברצועת הנחל לבית גידול יובשני ,שאינו בעל מאפיינים אקווטיים ,שאבן הבוחן
העיקרית בהם היא לחות הקרקע בגדות .יש להבין את הקשר בין הימצאות של שכבות נזאז בעומק
הקרקע לבין הרכב הצמחייה.
ז .הבנת פרישת הנזאז ,יחסי הצומח ושכבת הנזאז ועובייה של שכבה זו ,הינן שאלות מפתח בתחום
שיקום הגדות .ייתכן שהוצאת הרודרלים (גרים ברובם) ממקומות בהם צמחייה אחרת לא
מתקיימת מאיצה את האירוזיביות של הנחל ,ויש לפעול בשום שכל ,ולהביט מחדש על התפישה
הדוחה הימצאות של צמחייה רודרלית בגדות נחלים.
ח .כשמסתכלים על גדה אירוזיבית של השורק ,ומזהים בו את שכבות הנזאז ,כמו במורד סכר האבן,
בגדה הימנית ,ניתן לראות שקושי ולכידות שכבת הנאז משפיעה על יצירת דרגשים .יש אפשרות
להשתמש בדרגשים אלו על מנת להרחיב את חתך הזרימה.
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תמונה מס'  :35סקר קרקע בחגורה התחתונה ()A
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ה .מפלס המים בנחל ומדדי איכות המים
ה 1.מפלס מי הנחל ומשמעותו לצומח בגדה
 .1אירועי גאויות וספיקות שיא
בעונת הגשמים  2013-14שהיתה חריגה ביותר מבחינת כמויות ,עוצמות ופרישת המשקעים,
היו  3אירועי גאויות בלבד בין התאריכים:


10-14.12.2013



10-14.3.12014

7-8.5.2014 
אירוע הגאויות המשמעותי ביותר היה בין ה ,10-14.12.2013-בו ירדו בין  150ל 200 -מ"מ בצפון
4

ובמרכז ,וכ 250-מ"מ באזור הדרומי של מישור החוף.
סה"כ נפח הגאויות היה קטן השנה .נוסיף לזה גם את ממוצע המשקעים הנמוך ( 62%בתחנת נתב"ג
המייצגת את מישור החוף הדרומי)  .בנחל שורק נמדדו ספיקות שיא של  72מ"ק/שנייה ,הסתברות השגה
של ( 15%תחנת גמליאל/כביש החוף) .5
כלומר השנה האחרונה לא היתה מייצגת הן מבחינת כוחות הגאות בנחל ,הן מבחינת כמות המשקעים
ופיזורם בהתייחס להתפתחות צומח מבנק זרעים על המדרון ,והן מבחינת מילוי האקוויפר השעון שמזין,
בעונה השחונה ,את הצמחייה בגדות האפיק הנמצאת מעל שכבת הנזאז האטימה.

 .2מפלס זרימת הבסיס
מפלס זרימת הבסיס בשפל נחל שורק אינו קבוע ,והוא נע מגובה  0ועד גובה  0.9מ' ,המפלס הממוצע של
זרימת הבסיס הוא כ  0.3 -מ' מעל פני הים.
בניסיון להתחקות אחר הסיבות לעליית המפלס ,לא נמצאה קורולציה בין מפלסי הנחל לבין:
מפלסי הגאות והשפל בים התיכון (עפ"י תחנת המדידה באשדוד).
תנודות המפלס של האקוויפר הרגיונלי (נתונים מהשרות ההידרולוגי ,ליאור נצר).
לתנודות המפלס – פעימות ,משמעות רבה להתפתחות הצומח ,ובית הגידול כולו בחלקו התחתון של המדרון
– ברצועת הברמה ( .)Aירידת המפלס מאפשרת חדירת חמצן אטמוספירי לקרקע הלחה ואיוורורה,
ומאפשרת הרחבת בית הגידול לחרקים וזוחלים יבשתיים .בעוד שעליית המפלס הופכת את הסביבה
לאנוקסית ,אך מאפשרת הרחבה והעשרה של בית הגידול לחרקי מים ,דגים ועופות מים.

 4השירות ההידרולוגי ,ירושלים  , 2014סיכום עונת הגשמים  2013-14ומאפייניה ההידרולוגיים העיקריים ,המחלקה למים
עיליים והידרומטאורולוגיה השירות ההידרולוגי
 5כנ"ל
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תרשים מס' 60

טבלה מס'  : 10מדדים פיזיקליים של מי הנחל באיזור הפיילוט
ms=1000µs1 ppt=1000ppm
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ה  . 2המדדים הפיזיק ליים של המים בנחל השורק בצד הפיילוט
המדדים הפיזיקאליים באיזור הפיילוט הושפעו ממספר גורמים:


זרימות שטפוניות מהמעלה – מים מתוקים המתערבבים עם מי הים.



ארועי זיהום של ביוב (זיהום הנחל מתקלות בתחנת נס ציונה ,גלישות ממט"ש משגב).

 הזרמת מי מוצר ממפעל ההתפלה שורק בתקופת ההרצה של המפעל.
שטף ארועים ממקורת מגוונים אלו עלול להשפיע באופן דרמטי על הביומסה המתפתחת במי הנחל ,
ובאיזורים הרוויים בגדות ,לגרום לאי יציבותה של המערכת ואף לקריסתה (ראה לדוגמא בתרשים 62
המתאר את ירידת המוליכות החשמלית מערך של כ –  10,000מיקרוסימנס לפחות מאלפיים כחודש לאחר
מכן).
גורם נוסף המהווה מחסום הידרולוגי המשפיע גם על הביולוגיה של הנחל הוא סכר האבן ,במורד גשר
פלמחים ,המונע ערבוב של הזרם מהמורד עם הזרם מהמעלה .מחסום זה המתבטא בעיקר בעת מפלסים
נמוכים של זרימת הבסיס (ראה תרשים מס'  ,)60מחלק את הנחל לשני מקטעים  :מעלה ומורד הסכר ,ופוגע
בקישוריות האורכית של הנחל ,וכולא למעשה מוקדי זיהום מים( .ראה לדוגמא את ההבדל  ,בטבלה ,10
במוליכות החשמלית ב –  27.10.14בין המעלה והמורד של הסכר .הסיבה לירידה החדה במוליכות
החשמלית היתה הזרמת מים מוטפלים לנחל בספיקות גבוהות מאוד.

תרשים מס'  : 61מליחות מי הנחל באיזור הפיילוט
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תרשים מס'  : 62מוליכות חשמלית של מי הנחל באיזור הפיילוט

תרשים מס'  :63טמפ' מי הנחל באיזור הפיילוט
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PH

תרשים מס'  :64ערך הגבה של מי הנחל באיזור הפיילוט

תמונה  35א  :סכר האבן יוצר "כליאה" של ארוע הזיהום במעלה נחל ,וגורם לתמותה של הדגה
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ו .היערכות לעבודות שיקום הנחל
.1

סקר קרקע בגדת הנחל ובשטח הביצה המתוכננת .

.2

סקר הצומח בבתי גידול לחים באגן השורק.

ו 1.סקר קרקע בגדת הנחל ובשטח הביצה המתוכננת (ראה בהרחבה פירוט הסקר בנספח מס' )8

על מנת להכין את התכנון המפורט לשיקום גדת נחל השורק הימנית בשפך השורק ,וביצת השורק ,בוצעו
שמונה חתכי בדיקה בעזרת מחפרון .שבעה בוצעו בניצב לגדת הנחל והגיעו עד לשכבת המים של זרימת
הבסיס ,וחתך אחד בוצע במרכזה המתוכנן של ביצת השורק בחורשה מצפון לנחל (ראה תמונה .)36
שכבות הקרקע בחתכי הבדיקה הוגדרו ומופו ע"י הפדולוג יוני שוחט (ראה בהרחבה בנספח מס' .)8
מיקום החתכים (ראה איור מס'  ,)18נבחר בהתאם לצורת הגדה (מצוקית או מתונה) ,ובהתאם לכסות
הצומח עליה (צימוח צפוף  ,צימוח דליל)
המידע רב הערך שנאסף בסקר קרקע ,הצביע על שינויים מקומים (על פני אורך גדה  1ק"מ) בסוגי הקרקע,
בעובי השכבות ,ובמצב הלחות בשכבות האלו .ממצאי הסקר הצביעו על החשיבות הרבה בשימוש בכלי זה -
סקר הקרקע ,על מנת לתכנן באופן מדויק את מבנה החתך של הגדה ,את השיקום הצמחי על הגדה ,ואת
מקורות הזנת המים לצומח (ראה איור מס' .)17

תמונה מס'  : 36שפך השורק גדה ימנית חתך מס' 1
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שכבות הנזאז האטומות ,והחילופים בין חמרה חולית וגרומוסול ,ומיקומן של אלו ביחס לשכבות הנזאז
הינם המפתח להבנת מבנה הפנימי ,התת קרקעי של הגדה הקובע את אופיה החיצוני ,הן מבחינה
טופוגראפית  ,והן מבחינת כסות הצומח (ראה תמונות מס' .)37-39

תמונה מס'  :37חתך מס' - 1גדה ימנית

תמונה מס'  :38חתך באפנדיקס-גדה שמאלית

תמונה מס'  :39נזאז שחור עם תצבירי ברזל ומנגן
מופיע על פני המדרון בשתי שכבות
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איור מס'  :18שפך נחל שורק-מיקום חתכי בדיקה לשיכוב הקרקע
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תמונה מס'  :40חתך בגדה ימנית בו נראות שלוש שכבות נזאז ,לאחר גריפת קרקעות פחות צפופות

סקר הקרקע לאורך הגדה הימנית ,תרם להבנת הקשר בין שכבות הנזאז ,ושורשי האקליפטוסים הגדלים
בראש הגדה ,אך אינם ניזונים ממפלס זרימת הבסיס בנחל ,אלא מאקוויפר שעון מקומי .בית השורשים
השטחי יחסית של ה אקליפטוסים ,אינו עומד בלחצי הגריפה של הזרימה האירוזיבית ,ומתמוטט לאחר שמי
הנחל חותרים בשכבה החולית ,הממוקמת בסדר השכבות מתחת לשכבות הנזאז (ראה תמונות .)44-45
הוכחה נוספת לקיומו של אקוויפר שעון על גבי שכבות הנזאז ,ניתן לראות בחתך שחשף את שורשי העב
קנה( ,שגדל בחלקה העליון ,המישורי ,של גדה ימין) הנעצרים על שכבות הנזאז ,ואינם מגיעים לאופק מי
הנחל (ראה תמונות .)41 – 42

תמונה מס' : 41עב קנה הצומח בחלקה העליון של גדה ימנית

האקוויפר השעון נחשף גם בחתך מס'  8שהיווה בור בדיקה במרכז השטח המיועד לשיקום ביצת השורק.
בור בדיקה זה החזיק מים עד חודש יוני  ,2013לאחר מכן מפלס האקוויפר השעון הנמיך עוד .בסקר
הידרולוגי שערך נועם צח דבורי מחברת אתגר ,בחודש יולי  2014נמצאו מים באיזור זה בעומק  4מטר
מתחת לפני השטח 2-( ,מ' מתחת לןמפלס פני הים) (ראה תמונה .)43
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תמונה מס'  :42שורשי העב קנה נעצרים על שכבת הנזאז המשמשת כשכבה נושאת מים

תמונה מס'  :43אקוויפר שעון בחורשה מצפון לנחל שורק (האזור המתוכנן לשיקום ביצת השורק) .עומק המים כ –  2מ' ()24.12.13
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תמונה מס'  :44איקליפטוסים  -שרשים שטחיים מעל
שכבות נזאז

תמונה מס'  :45קריסת השכבה החולית הנמצאת
מתחת לשכבת הנזאז – והתוצאה  :קריסת
האקליפטוסים בזמן זרימה אירוזיבית

119

-

moranot@ne tvision.net.il

ו 2.מקורות ל יסוף זרעים בבתי הגידול הלחים ב גן השורק
על מנת להיערך באופן מדוייק לביצוע השיקום האקוהידרולוגי של נחל שורק וביצת השורק ,התברר הצורך
באיסוף זרעים של מינים מקומיים ,על מנת שיהוו חומר פוטנציאלי לייצור שתילונים לצורך השיקום.
העבודה הוזמנה מעופר הוכברג מחברת ש.ל.פ..
בתאריכים יולי  – 2013ספטמבר  2014בוצע סקר בוטאני רחב היקף באגן נחל השורק השפלתי והמישורי.
הסקר הקיף בחלק מהאתרים את כל עונות הגידול .
מטרות הסקר הבוטאני:


איסוף זרעים כחומר גלם לייצור שתילים לצורך השיקום.



איתור בתי גידול לחים באגן השורק ,ברצועת האפיק ,ברצועת הנחל ומחוץ לרצועות אלו אך
בתחומי אגן הניקוז של נחל השורק ,שישמשו כאתרי ייחוס בוטאניים לגיבוש התכנון עבור גדות
שפך נחל השורק ושיקום ביצת השורק.



מיפוי כיסוי הקרקע ע"י הצומח ,וציון שכיחות המינים בכל אתר על מנת להבין את המצב
הסוקצסיוני הקיים.



הבנת עקרון הקישוריות האגני כפי שהוא מתבטא בתפוצת המינים ,וביכולת המים להסיע זרעים
לאורך תוואי הזרימה.



הבנת השונות הגנטית באגן השורק ,כפי שהיא מתבטאת בפנוטיפים ובאקוטיפים של מיני צומח,
וזאת כבסיס להבנת שיקום בתי גידול לחים ,כחלק ממסדרון אקולוגי ,ובראיה אגנית.
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ו.2.א – חלוקת אתרי הסקר מההיבט של קישוריות אגנית

אתרי סקר בוטאני באגן השורק המישורי* ()2012-2014
אתרים מחוץ לרצועת
שקעים יחידאים
אתרים בתוך רצועת האפיק
האפיק
35
22
1
בריכת ישרש
עיינות דקלים
עין נחם
36
23
2
בריכת שילר
עיינות נענע
נ.שורק-בית שמש
37
24
3
שקעים בחולות
ביצת עיינות גיבתון
נ.שורק  -צרעה מזרח
38
נ.שורק  -צרעה מערב 25
4
גדת אגם
פשט נ.גמליאל
26
5
ביצת עיינות
נ .שורק  -טל שחר
6
 27ביצת הורד הצידוני
נ .שורק  -יסודות
28
7
בריכת הדמסון
נ .שורק  -קידרון
8
 29עיינות-מטע פקנים
נחל  -יבנה
נ.שורק  -נ.רובין מזרח 30
9
ביצת בית-חנן
 10נ.שורק  -נ .רובין מרכז 31
פשט נחל יבנה
 11נ .שורק  -רובין מערב** 32
תעלת נביעות
 12נ.שורק  -השפך לים** 33
ביצת השורק-
 13תעלת הקלה ואפנדיקס 34
ביצת השורק-
14
מעיינות אי הצבים**
15
נ .גמליאל מזרח
16
נ.גמליאל מערב
17
נ .חנין
18
נ .עקרון תחתון
19
נ .יעקב
20
נ.דורן -מרכז
21
נ.דורן מערב

*
**

הסקר מתחיל במזרח ,ביציאתו של נחל שורק מחלקו ההררי באזור בית
שמש ,ומסתיים בשפך הנחל לים
אתרים שנסקרו ב  2012 -ע"י רעות לוריא ואורי מורן

סקר השטח ב –  2013-14בוצע בנאמנות ,במסירות והתלהבות ע"י עופר הוכברג ולירן וקיל.
פירוט מלא של תפוצת המינים יפורסם בנפרד במסגרת פרסום כל ממצאי הסקר הבוטאני בבתי
גידול לחים בנחל שורק בחלקו השפלתי והמישורי
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ו.2.ב פרישת אתרי הסקר

כל אתרי הסקר הבוטאני בבתי גידול לחים באגן השורק השפלתי והמישורי

מקרא:
נעץ אדום – אתרים ברצועת האפיק
נעץ ירוק – אתרים מחוץ לרצועת האפיק
נעץ כתום – שקעים יחידאים המנותקים מיובלי הנחל
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אתרי הסקר ברצועת האפיק  -בגדות הנחל ויובליו

אתרי הסקר מחוץ לרצועת האפיק – בתי גידול לחים הכוללים ביצות ,בריכות ,ומעיינות

113

-

moranot@ne tvision.net.il

אתרי הסקר בשקעים יחידאים – בתי גידול לחים המנותקים מהקישוריות האגנית

אתרי הסקר באזור השפלתי
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אתרי הסקר באזור רחובות ויבנה

אתרי הסקר באזור נחל רובין
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אתרי הסקר באזור בקעת עיינות
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ז.
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מקורות

אגמי מ' 1973 ,השפעת הזיהום של מי נחל אלכסנדר והירקון על צמחייתם .עבודת גמר לתואר מוסמך
למדעי הטבע באוניברסיטת תל אביב.
אוזן ,א ,2010 .שיקום ושימור הנחלים ובתי הגידול הלחים בישראל ,מדיניות רשות הטבע והגנים ,פרסומי
חטיבת מדע.
גל ,א ,.להב ,ח ,.רמון ,א 2009 ,.סקר פלמחים ,מכון דש"א ,תל אביב.
דופור-דרור ,ז"מ ,2009 ,מיני צמחים פולשים בשטחים טבעיים בישראל :תפוצה ,שלבי הפלישה ,רמות
איום אקולוגי והצעת סדר קדימויות לטיפול ,בהוצאת רט"ג ומכון ירושלים לחקר ישראל ,ירושלים
ויזל ,י' .1984 .האנציקלופדיה של החי והצומח של ארץ ישראל ,כרך  :8הצומח של ארץ ישראל .משרד
הביטחון ,רמת גן.
ויזל י' ,פולק ג' ,כהן י' .1982 .אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל ,הוצ' אוניברסיטת תל-אביב.
זהרי ,מ' .1955 .גיאובוטניקה .הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ,מרחביה.
לוריא ,ר ,.מורן ,א ,2012 ,.סקר בוטאני בשפך השורק מכביש  4ועד הים.
לשנר ,ה.ו ,2012 .מדריך כיס לזיהוי מינים פולשים בשטחים טבעיים ,החברה להגנת הטבע ,תל אביב.
פינבורן-דותן ,נ' .דנין ,א' .1991 .המגדיר לצמחי בר בארץ ישראל .הוצאת כנה ,ירושלים.
Oppenheimer H. R. 1949, Sand, swamp and weed vegetation at the estuary of the Rubin River
(Palestine), Journal Vegetatio Volume 1, Issue 2-3 , pp 155-174 Publisher:Kluwer Academic
Publishers

http://flora.org.il/plants/
http://rotem.huji.ac.il/red%20number_H.htm
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/
המקור לתצלומי האוויר:
https://www.google.com/earth/
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נספחים

נספח מס'  – 1רשימות מינים בפיילוט בעונה א ומיקומם
טבלה  : 10שפך נחל השורק  -מינים וכמויות לחלקת התצפית ההשוואתית בסוגי טיפולים בקרקע (חלקה
ב)  15.5.13לאחר ביצוע
המין

סה"כ כלל
הצמחים
למ"ר
בטיפול

סה"כ
פרטים
מהמין
במ"ר

שטח
טיפול
במ"ר

סה"כ
צמחים
בטיפול

מס
טיפולים

סה"כ
פרטים
מהמין
בכל
צפיפות

סה"כ
פרטים
מהמין
בחלקה ב

10

1

4

4

19

76

152

גומא ארוך
15

1

4

4

19

76

10

1

4

4

19

76

15

2

4

8

19

152

10

1

4

4

19

76

15

1

4

4

19

76

10

0

4

0

19

0

גומא ירקון

15

1

4

4

19

76

ערידת הביצות

15

1

4

4

19

76

76

געדת הביצות

15

1

4

4

19

76

76

10

1

4

4

19

76

152

15

1

4

4

19

76

10

1

4

4

19

76

15

0

4

0

19

0

10

1

4

4

19

76

15

1

4

4

19

76

סה"כ כלל

סה"כ

שטח

סה"כ

הצמחים

פרטים

טיפול

צמחים

גומא צפוף

גומא חום

חגורה
ראשונה

ליפיה זוחלת

ורבנה רפואית

דוחן זוחל
המין

מס

228

152

76

76

152

סה"כ

סה"כ

פרטים

פרטים
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למ"ר

מהמין

בטיפול

במ"ר

במ"ר

בטיפול

טיפולים

מהמין

מהמין

בכל

בחלקה ב

צפיפות

כף זאב אירופית

שנית מתפתלת

10

1

4

4

19

76

15

1

4

4

19

76

10

1

4

4

19

76

15

1

4

4

19

76

10

1

4

4

19

76

152

152

228

תלתן הביצות

המין

15

2

8

4

19

152

סה"כ כלל

סה"כ

שטח

סה"כ

מס

סה"כ

סה"כ

הצמחים

פרטים

טיפול

צמחים

טיפולים

פרטים

פרטים

למ"ר

מהמין

במ"ר

בטיפול

מהמין

מהמין

בטיפול

במ"ר

בכל

בחלקה ב

צפיפות
10

1

3.8

4

19

72

15

4

3.8

15

19

289

10

1

3.8

4

19

72

15

0

3.8

0

19

0

10

1

3.8

4

19

72

15

0

3.8

0

19

0

10

1

3.8

4

19

72

סמר מרצעני

15

1

3.8

4

19

72

דבשה לבנה

10

פלגית שיחנית

חומעה יפה

חגורה
שניה

חנק מחודד

361

72

72

144

1
3.8

4

19

72

72

119

moranot@ne tvision.net.il

-

המין

סה"כ כלל

סה"כ

הצמחים

פרטים

למ"ר

מהמין

בטיפול

במ"ר

סה"כ
שטח

סה"כ

טיפול

צמחים

במ"ר

בטיפול

מס
טיפולים

פרטים

פרטים

מהמין
בכל
צפיפות

10

2

3.8

8

19

144

15

5

3.8

19

19

361

10

1

3.8

4

19

72

משלשלת

15

2

3.8

8

19

144

ערבז דק

10

1

3.8

4

19

72

סמר חד

סה"כ
מהמין
בחלקה ב
505

217

פרעושית

217

פרחים  +ערבז
משובל

15

2

3.8

8

19

144

10

4

0.5

2

19

38

95

ברומית קצרת
שיבולת

חגורה
שלישית

פלגית שיחנית

עבדקן מצוי

15

6

0.5

3

19

57

10

2

0.5

1

19

19

15

2

0.5

1

19

19

10

4

0.5

2

19

38

15

6

0.5

3

19

57

38

95

ערבה מחודדת

נשתלה בחגורה א מעבר למלבני המדגם מלבד בטיפול 18

18

שיזף

נשתלו בחלקות א ,ג ד

5

תאנה

נשתלו בחלקות א ב וג

5

סה"כ שתילים בחלקה ב

3741

121
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טבלה  :11פיילוט בשורק – רשימת המינים שנשתלו בחלקות א,ג,ד (כולל מרובעי המחקר על התבססות
המינים)
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נספח  -2רשימת מינים בפיילוט בעונה ב
טבלה  :12השתנות מספרית בהרכב המינים לאורך תקופת הבדיקה
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טבלה :13השוואה בין מינים שתולים למינים מבנק זרעים מקומי לאורך תקופה של  15חודשים

123

-

moranot@ne tvision.net.il

טבלה  :14מרכיב הצומח המקומי המאפיין בתי גידול לחים מכלל המינים

124
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טבלה  :15התפתחות הרכב המינים שצץ מבנק הזרעים המקומי לאורך תקופת הפיילוט

125
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נספח  - 3סיכום תוצאות בחלקות א  -ג -ד ובחלקה ב
במהלך עונה א ,התבצעו במרובעי המדגם ,מדידות בארבעה מועדים ,מחודש אפריל – מאי  2013ועד חודש
נובמבר . 2013
הפרמטרים שנמדדו :גובה הנוף ,קוטר הנוף – בצמחייה משתרעת ,ומספר ההתפצלויות  -בבני השיח.
כמו כן תועדו אחוז הכיסוי ,ומינים שצצו מבנק הזרעים המקומי.
בסיום עונה א נעשתה גם בדיקה מדגמית של נפח שורשים.
במהלך עונה ב ,מרץ  – 2014ספטמבר  2014תועדו הרכב המינים ושכיחותם.
בכל ראש טבלה מצוין:


קוד מרובע המדגם ,לדוגמה :א  A3משמעו :חלקה א חגורה  Aמרובע מס' .3



גובה אבסולוטי של מרובע המדגם .לדוגמא 0.6-0.9:משמעו 60-90 :ס"מ מעל פני הים.
בהקשר זה יש להביא בחשבון שהמפלס הממוצע של זרימת הבסיס הוא  30ס"מ מעל פני הים.

טבלאות 16-19
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20-21 טבלאות
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22-27 טבלאות
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28-34 טבלאות
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סיכום גובה הנוף בחלקה אA

תרשימים 66-68
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69-71 תרשימים
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72-73 תרשימים
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סיכום גובה הצמחים גA

תרשימים 74-79
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A+Bסיכום ד

80 'תרשים מס

81 'תרשים מס
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חלקה ב – חלקת תצפית השוואתית בין סוגי הטיפול בקרקע
חלקה ב  - A1מדף הנחל חלק תחתון
ד1-

דיגום יולי  10 -שתילים למ"ר

ד2-

דיגום ספטמבר 15 -שתילים למ"ר

טבלאות  ,22-23תרשימים 82-83
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84-86  תרשימים,24-26 טבלאות
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87-89  תרשימים,27-29 טבלאות
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90-91  תרשימים,30-31 טבלאות
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חלקה ב  - A2מדף הנחל חלק עליון
ד1-

דיגום יולי  10 -שתילים למ"ר ד  2 -דיגום ספטמבר  15 -שתילים למ"ר

טבלאות  ,32-34תרשימים 92-94
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95-97  תרשימים,35-37 טבלאות
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98-100  תרשימים,38-40 טבלאות
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דינמיקת המינים ברצועה תחתונה ( )Aבחלקה ב

ב A2
מינים שנשתלו במאי 2013

מינים דומיננטיים
אוקטובר 2013

גומא ארוך
גומא צפוף

גומא צפוף

גומא חום
גמא ירקון

גמא ירקון

ערידת הביצות

ערידת הביצות

געדת הביצות

געדת הביצות

ליפיה זוחלת

ליפיה זוחלת

ורבנה רפואית

ורבנה רפואית

לחך איזמלני

לחך איזמלני

כף זאב אירופית

כף זאב אירופית

שנית מתפתלת

שנית מתפתלת

תלתן הביצות

תלתן הביצות
גומא הפרקים
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נספח  -4מפלסי זרימת הבסיס של נחל שורק בצמוד לשטח הפיילוט
המדידה התבצעה במעלה סכר האבן .המספרים מציינים גובה מעל פני הים.

טבלה 41
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נספח  -5ניסוי לבדיקת רמת החיוניות של האדמה לצימוח בגדות הנחל
רקע לניסוי
בדיקת  GCשנעשתה בדגימות קרקע לגילוי שאריתיות של חומרי הדברה – הרביצידים ,נמצאה כשלילית.
נוצר הצורך לבדוק את חיוניות הקרקע לצימוח בשיטה אחרת ,קודם ביצוע עבודות השיקום המלוות בזריעה
ובשתילה.

השערת הניסוי
הקרקע הקיימת בגבהים שונים של הגדה הימנית בשפך נחל שורק ,אינה חיונית לצימוח ,בשל ריכוז חומרים
שאריתיים  ,כפי הנראה חומרי ריסוס – הרביצדים.

מטרת הניסוי
בחינה של חיוניות הקרקע לצימוח ,על מנת לאפשר שיקום צמחי של גדות הנחל .הקרקע נדגמה מאזורים
שונים בגדות שפך השורק ,ומגבהים שונים בגדה.

אזורי הדיגום
אזור  – 1גן לאומי ,גדה ימנית ,לאחר כניסת תעלת ההתפלה לנחל .
אזור  – 2גן לאומי ,גדה ימנית ,אקליפטוס ליד גשר האבן.
אזור  – 3במעלה גשר פלמחים ,גדה ימנית 40 ,מטר ממזרח לטחנת הקמח.

איור מס'  :28חלוקת מדרון הגדה לאזורי הדיגום
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בכל נקודה נלקחו שלוש דגימות:
 – Aהאזור הקרוב למים ,מאופיין בכך שאין בו נביטות ,וניכרים בו מפלסי הצפה (אזור חשוף לריסוסים נגד עשבייה
ולזיהומי מים).
 – Bעל מדרון הגדה ,מאופיין בנביטות (אזור חשוף לריסוסים נגד עשבייה).
 - Cמעבר לתחום גדת הנחל ,ומעבר לדרך הנמצאת לאורך הגדות (אזור שלא רוסס נגד עשבייה) ,מאופיין בנביטה.

תמונה  : 46נקודת דיגום  :1#גדה צפונית לאחר כניסת תעלת ההתפלה

תמונה  : 47נקודת דיגום  :2#גדה ימנית ליד גשר האבן

145

-

moranot@ne tvision.net.il

מהלך הניסוי

הדגימות נאספו ב – 21.12.11
האדמה הוכנסה למגשי קלקר בעובי של  5ס"מ .כל מגש חולק באמצעות חוצצים לשלושה חלקים .A,B,C
מכל דגימה נעשו שתי חזרות.
הזריעה – 30.12.11
כל דגימה נחצתה .בחצי אחד נזרעה חיטה מלאה כצמח חורף המייצג את הצמחים הנמנים על החד פסיגיים .בחצי
השני נזרעה צנונית ,כצמח חורף המייצג את הצמחים הנמנים על הדו פסיגיים.
הביקורת – זריעה בתוך תערובת גידול נקייה מזרעים.
במקביל לניסוי הזריעה הוכנסו דגימות קרקע משלושת נקודות הדיגום  , A1 , 2A , A3:מחלקו הנמוך של מדרון
הגדה לתוך מיכלי פלסטיק והוצפו במים על מנת לעקוב אחר הנביטה תחת כיסוי מים רציף.

איור מס'  :29ניסוי לבדיקת רמת החיוניות של האדמה לצימוח בגדות הנחל
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מערך ניסוי לבחינת רמת החיוניות של הקרקע לצימוח

איור מס'  :30מערך ניסוי לבחינת רמת עיקור הקרקע

תוצאות

טבלה מס'  :42סיכום ממוצעים של ניסוי הנבטת צמחי בוחן בדגימות קרקע מחתך הגדה באזורים שונים
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תרשים מס'  : 101אחוז הנביטה של צמחי הניסוי לפי אזורי דיגום ( )1-3ולפי מיקום על המדרון ()C-A
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102 'תרשים מס

103 'תרשים מס
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104 'תרשים מס

105 'תרשים מס
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תרשים מס' 106

באזור  , 1#בחלק התחתון של הגדה ,קיימת תופעה של נביטה חלקית הן בחיטה ( 66%נביטה) ,והן בצנונית ( 40%
נביטה) .כמו כן קיים עיכוב התפתחות בצמיחה הן בחיטה והן בצנונית .ניתן לראות שנבטי החיטה (חד פסיגי)
מתפתחים גבוה יותר ככל שעולים במדרון הגדה.
בחלק המרכזי של הגדה קיימת נביטה חלקית של הצנונית (  65%נביטה).
באזור  , 2#בחלק התחתון של הגדה ,החיטה לא נבטה כלל (  0%נביטה) ,ואילו צנונית נבטה באופן חלקי ( 25%נביטה),
גם בחלק המרכזי של הגדה שיעור הנביטה חלקי בחיטה (  55%נביטה) ,ובצנונית (  49%נביטה) .בחלק התחתון של
הגדה התפתחות הצמיחה של הזרעים שנבטו היתה נמוכה ביחס להתפתחות על פני חלקי הגדה האחרים.
באזור  , 3#בחלק התחתון של הגדה ,קיימת תופעה של נביטה חלקית רק בחיטה ( 42.5%נביטה) .אך לא נראה הבדל
משמעותי בהתפתחות הצמיחה הן בחיטה והן בצנונית.
במרכז הגדה קיימת תופעה של נביטה חלקית בחיטה ( 70%נביטה) ,ובחלק העליון הנביטה חלקית בצנונית (.)65%
בכל האזורים בחלק התחתון של הגדה אין נביטה בתוך מצע טבול במים (אין נביטה מבנק זרעים מקומי).
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דיון ומסקנות
מטרת הניסוי היתה:
א .לבחון את חיוניותה של הקרקע בשלושה אזורים ,בגדה הימנית של נחל שורק ,כמצע לגידול צמחיית גדות ,שאמורה
לשמש כנדבך מרכזי במסגרת שיקום הגדות ,הן בייצוב הגדות והן וביצירת מערכת אקולוגית בריאה במסדרון הנחל.
ב .לבדוק את מידת החיוניות של הקרקע לצימוח ,באזורים שונים של המדרון :בחלק התחתון ,בחלק המרכזי ,ובחלק
העליון של מדרון הגדה.
לצורך הניסוי נבחרו שני צמחי חורף:
א .חיטה כמייצגת את החד פסיגיים.
ב .צנונית כמייצגת את הדו פסיגיים.
היישום היה בזריעה בתוך מיכלי גידול שמולאו בקרקע מהגדות.
התוצאות מעידות באופן מובהק על חיוניות מועטה לצמיחה בחלק התחתון של המדרון .בחלק המרכזי קיימת שונות
בין אזור לאזור ובין החיטה והצנונית כמייצגות את החד והדו פסיגיים.
על פי התוצאות לא נראה שהסיבה לנביטה חלקית והתפתחות מועטה ,נגרמה כתוצאה מריכוז גבוה של שאריות חומרי
ריסוס נגד עשבייה .הראיות לכך :
א .בחלקו העליון של המדרון ,שסביר שגם כן רוסס ,לא נראו תופעות של שיעור נביטה נמוך ,והתפתחות צמיחה איטית,
מלבד באזור .3#
ב .תוצאות בדיקה לשאריתיות חומרי הדברה ( , )GCשנערכה באזור  , 2#שוללות הימצאות חומרי הדברה.
ג .נביטת צמחי החורף ,באזורים מהם נלקחה הקרקע ,תואמת את הממצאים שהתגלו בניסוי (ראה תמונות .)2 – 1
בשלב זה קשה להצביע על הסיבות לנביטה חלקית ולהתפתחות מועטה של הנבטים ,אולם ניתן למנות מספר סיבות
אפשריות:
א .השפעת איכות מי הנחל וריכוז גבוה של רעלנים על הנביטה ועל קצב ההתפתחות .כתוצאה ממגע ישיר ומעליה נימית
בחלק התחתון של המדרון ,וכתוצאה מהצפה בחלק המרכזי של המדרון .אולם יש לסייג מסקנה זו ,מכיוון שבגדה
שמאל נראית נביטה ,אולם הקרקע בגדה שמאל באיזור השפך היא יותר קלה מאשר בגדה ימין.
ב .קצב ההתפתחות של הנבטים נמוך בחלק הנמוך והמרכזי של הגדה ,בשל שינוי בריכוז נוטריאנטים לאורך חתך
הגדה .יתכן והנוטריאנטים נשטפים מהחלק המוצף במים .וייתכן שזו הסיבה לגדילה המואצת ביותר בטיפול הביקורת
(נדרשות בדיקות קרקע לבסס השערה זו).
יש לסייג את המסקנות בכך שבדיקת החיוניות של הקרקע נעשתה בעזרת ניסוי נביטה .ייתכן והתוצאות שונות במקרה
של שתילה (למרות שחלק מהתפתחות צמחי הגדה היא ע"י פיזור זרעים ונביטה) ,ובכך שנבדקו צמחי חורף
אינדיקטורים בלבד.
קיימת סבירות שהסיבה לחיוניות קרקע נמוכה רק על פני חלק מהמדרון ,היא שילוב בין שאריתיות של
ג.
חומרים הרבצידים הידרופובים ,לבין תנאי ניקוז לקויים מעל קרקע נזאזית.
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לסיכום  -במסגרת פעולות שיקום הגדות באזורים  1#ו ( 2#אזור הגן הלאומי) ,על מנת לאפשר קיום מיטבי של צמחיית
גדות ,יש הכרח להביא בחשבון שהקרקע בחלק התחתון והמרכזי של מדרון הגדה ,לפחות באזור הגן הלאומי ,בעלת
פוטנציאל נמוך לצימוח( .יש לכך השלכות גם על פינוי קרקע זו במקרה של עיצוב המדרון מחדש ,או החלפת קרקע).

תמונה מס'  :48לפני זריעה 30.1.12
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6.2.12

תמונה מס' 49

תמונות מס'  :51 ,50ניסוי לבדיקת רמת החיוניות של האדמה לצימוח בגדות הנחל
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נספח מס'  - 6פירוט טיפולי  EMבקרקע /אשר מימון
החומרים שבשימוש:
-EMאדמה – תמיסה נוזלית שיושמה בדילול במים (כמתואר בהמשך) .התמיסה הכילה תרביות

)1

מיקרואורגניזמים מועילים – מסייעים להעשרת הקרקע בתרביות מיקרואורגניזמים מועילים וכן לניטרול
פתוגנים ופירוק רעלנים בקרקע.
-EMבוקאשי – תכשיר מוצק דמוי נסורת העשוי מסובין חיטה מותסס בתרביות  .EMיישומו נעשה על ידי

)2

פיזור על פני הקרקע והצנעתו – מסייע להעשרת הקרקע בחומר אורגני מועשר בתרביות מיקרואורגניזמים
מועילים יציבות ,מסייע לניטרול פתוגנים ופירוק רעלנים בקרקע.
-EMחימר – חימר אפור שעובר תהליך מיוחד עם טכנולוגיית  EMונטחן לאבקה – מסייע להעלות את ריכוז

)3

נוגדי החימצון בקרקע – להבראתה ולבניית המרקם החי במקום.
)4

קומפוסט – חומר אורגני עשיר.

)5

בוקאשי-זבל – זבל ( 80%פרות 20% ,עופות) – בתוספת  40%חומר יבש (גזם  /רסק  /עלים יבשים) .אותו
מגמיעים עם  5ליטר -EMאדמה ל 1-קו"ב (+מים נוספים בהתא ם ללחות הזבלים הגולמיים) ,מערבבים
ומכסים למשך  3שבועות.

)6

מולסה – חומר סוכרי שמתקבל בתהליכי זיקוק של קנה סוכר (בדרגת עיבוד לחקלאות).

הערות:
 .1תהליכים  1-4הינם תהליכי הכנת קרקע סטנדרטיים לקראת שתילה .הם מתאימים במקרה של קרקע
מזוהמת באופן קל.
תהליכים  5-9הינם תהליכי טיהור קרקע עמוקים.
 .2העבודה עם טכנולוגיית ® EMמחייבת הימצאות חומר אורגני באדמה בכמות סבירה .לכן ,מומלץ להוסיף לכל
התהליכים קומפוסט איכותי (לפחות  5קו"ב לדונם – בהתאם לריכוז החומר האורגני במקום) .חלקות  4ו 9
קיבלו בוקאשי-זבל במקום קומפוסט.
 .3כמות תמיסת ה-EM -אדמה הנחוצה בתהליכים  5-9נקבעה עפ"י התנאים בשטח – סוג הקרקע ,חלחול,
תאחיזת מים וכדומה.
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אופני טיפול שונים:
-EMבוקאשי
 100ק"ג/דונם
 100ק"ג/דונם
 100ק"ג/דונם

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-EMאדמה
 5ליטר/דונם
 5ליטר/דונם
 5ליטר/דונם
 5ליטר/דונם
 300-500ל/ד
 300-500ל/ד
 300-500ל/ד
 300-500ל/ד
 300-500ל/ד
 5ליטר/דונם

 100ק"ג/דונם

11

 300-500ל/ד

 100ק"ג/דונם

12

 300-500ל/ד

 100ק"ג/דונם

13

 300-500ל/ד

 100ק"ג/דונם
 100ק"ג/דונם
 100ק"ג/דונם
 100ק"ג/דונם

-EMחימר
 10ק"ג/דונם
 10ק"ג/דונם
 10ק"ג/דונם
 10ק"ג/דונם
 10ק"ג/דונם
 10ק"ג/דונם
 10ק"ג/דונם

 10ק"ג/דונם

מולסה

בוקאשי-זבל

הערות

 +הזנה עלוותית
 10קוב/דונם

 +הזנה עלוותית
 1ל'  /מ"ר
 10קוב/דונם

 10קוב/דונם

ללא הגמעת
המשך
ללא הגמעת
המשך
ללא הגמעת
המשך
ללא כיסוי
בניילון
ללא הגמעת
המשך
ללא כיסוי
בניילון

טבלה  :43אופני הטיפול בניסוי
 .1חלקות  3ו 7-זהות לחלקות  2ו( 6-בהתאמה) ,פרט לתוספת הזנה עלוותית בריסוס לאורך כל תקופת הניסוי,
החל מהתבססות השתילים בקרקע או נוכחות  4עלים במקרה של זריעה.
 .2חלקה  8קיבלה מולסה כתוספת לחומר האורגני הניתן לתהליך – בחינה ייחודית.
 .3לטובת בחינת היתכנות בשטחים גדולים  -תהליכים  10-13הינם ללא הגמעת המשך לאחר היישום הראשוני.
בנוסף ,תהליכים  12ו 13-יהיו ללא כיסוי בניילון.

אופן היישום:

תהליכי הכנת קרקע ()10 ,1-3
א .פיזור קומפוסט -EM +בוקאשי  +אבקת חימר (היכן שמוזכר) על פני השטח.
ב .הצנעה.

ג.

הגמעה עם תמיסת -EMאקטיבי בדילול פי 100-במים – באמצעות טפטוף או המטרה – בהתאם לתנאי השטח
ו/או סוג הקרקע (על מנת למנוע הצפה).

ד .המתנה של שבועיים (יש להמשיך להשקות את השטח עד לזריעה/שתילה).
ה .זריעה  /שתילה.
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תהליך הכנת קרקע ()4
א .שלב מקדים  -הכנה וערבוב של בוקאשי-זבל  +המתנה של  3שבועות.
ב .פיזור בוקאשי-זבל  +אבקת חימר על פני השטח.

ג.

הצנעה.

ד .הגמעה עם תמיסת -EMאקטיבי בדילול פי 100-במים – באמצעות טפטוף או המטרה – בהתאם לתנאי השטח
ו/או סוג הקרקע (על מנת למנוע הצפה).
ה .המתנה של שבועיים (השטח המשיך להיות מושקה עד לזריעה/שתילה).

ו.

זריעה  /שתילה.

תהליכי טיהור הקרקע ()12 ,11 ,5-8
א .פיזור קומפוסט -EM +בוקאשי  +אבקת חימר (היכן שמוזכר) על פני השטח.
ב .היכן שמוזכר (חלקה  - )8פיזור מולסה מדוללת במים.
ג .קילטור ל 30-ס"מ עומק.
ד .הגמעת השטח עם תמיסת -EMאקטיבי ,לעומק של  30-50ס"מ בדילול פי 100-במים בטפטוף .בהתאם לתנאי
השטח ו/או סוג הקרקע (על מנת למנוע הצפה).
ה .כיסוי הרמטי של השטח בניילון אטום לאור (פרט לחלקה 12-ו.)13-
שחור-כסף או שחור-צהוב שחור כלפי מטה).

ו.

המתנה של  3שבועות.

ז .הרמת הניילון.
ח .המתנה של  2-3ימים.
ט .זריעה  /שתילה.

תהליכי טיהור הקרקע ()13 ,9
א .פיזור בוקאשי-זבל  +אבקת חימר על פני השטח.
ב .קילטור ל 30-ס"מ עומק.

ג.

הגמעת השטח עם תמיסת -EMאקטיבי לעומק של  30-50ס"מ בדילול פי 100-במים בטפטוף .בהתאם לתנאי
השטח ו/או סוג הקרקע (על מנת למנוע הצפה).
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ד .כיסוי הרמטי של השטח בניילון אטום (פרט לחלקה .13-שחור-כסף או שחור-צהוב שחור כלפי מטה).

ה .המתנה של  3שבועות.

ו.

הרמת הניילון.

ז .המתנה של  2-3ימים.
ח .זריעה  /שתילה.

המשך הטיפול בשטח לאורך  6חודשים משתילה/זריעה (סה"כ כ 7-חודשים לניסוי)
א .יישום שבועי בהגמעה של  5ליטר לדונם – רלוונטי לחלקות הניסוי .1-9
ב .בנוסף ,הזנה עלוותית אחת לשבוע לחלקות  3ו  7בלבד במינון  3ל/ד בריכוז ( 1%כ 3-ליטרים של מים לחלקה).

®

על טכנולוגיית EM
בבסיס טכנולוגיית ®( EMר"ת של  - Effective Microorganismsאו בעברית  -מיקרואורגניזמים מועילים) ,עומד תכשיר
מאוד מסויים וספציפי שנקרא ® .EM-1זה פותח בשנות ה 80-ע"י טירואו היגה ,פרופסור לחקלאות ולגינון
מאוניברסיטת ריוקו שבאוקינאווה ,יפן .התכשיר המדובר הוא תשלובת מאוד מסויימת של מיקרואורגניזמים
(בקטריות חומצה לקטית ,בקטריות פוטוסינטזה ושמרים) יחד עם מולסה מקנה סוכר (מצע סוכרי) ומים -
המיקרואורגניזמים הנ"ל לקוחים מהטבע ,ללא תוספים כימיים וללא הנדסה גנטית .המיוחד בתשלובת זו הוא
הסימביוזה המיוחדת אותה הם מקיימים  -במקום להתחרות זה בזה על המזון  -הם מסייעים זה לזה  -האחד ניזון
מהפסולת של קודמו וכדומה .מיקרואורגניזמים אלו יושבים בבסיס פירמידת המזון והשימוש בהם מעשיר אותה
בחומרי תזונה מעוררי חיים והתחדשות (נוגדי חימצון ,ויטמינים ,אנזימים ועוד) .על ידי בניית בסיס חזק ויציב  -כל
שלב שיבנה מעל לבסיס זה יהיה גם הוא חזק ויציב ,ועל ידי כך ניתן לשקם מערכות אקולוגיות ולהביא אותן לשגשוג
ולאיזון.
טכנולוגיית ® EMקיימת כיום בלמעלה מ 120-ארצות בעולם  -משוייץ ,גרמניה וארה"ב ועד הודו ,נפאל ,בנגלדש וסין -
מהארצות העניות בעולם ועד לארצות העשירות בעולם (הארגון המוביל אותה EMRO - EM Research Organization

מונע מאידאולוגיה עמוקה וקובע את מחירי התכשירים באופן שיהיו זמינים לכל כיס בהתאם לכלכלת ארץ היעד).
ארצות רבות ברחבי העולם משלבות אותה במיזמים סביבתיים וחקלאיים ,וישנן אף כאלו בהן הובאה הטכנולוגיה
באופן ממלכתי על ידי השלטונות .מבין הארצות באזורנו העושות בה שימוש ניתן למנות את :מצרים ,סוריה ,ירדן,
אירן ,ערב הסעודית .היא גם בשימוש נרחב בארה"ב ,רוב ארצות אירופה ,דרום-אמריקה ,חלק נרחב מאפריקה,
אוסטרליה ,ניו-זילנד ועוד.
עיקרו של השימוש ב® EMבמיזמים סביבתיים הוא שיקום הרקמה החיה והשבה לאיזון .התרביות מהוות סטרטר
עוצמתי ברמת חוליית החיים הראשונה – רמת המיקרואורגניזמים .אלו יוצרים סביבה המאפשרת למיקרו-פלורה
החיובית המקומית להתחיל ולשכון בה וזו מאפשרת ,לאחר מכן ,הגעת יצורים גדולים יותר שמרכיבים ובונים את
הסביבה הטבעית במקום.
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טכנולוגיית ® EMמשמשת רבות בתהליכי שיקום אדמות חקלאיות שנעשה בהן שימוש ארוך זמן בדשנים כימיים
ובחומרי הדברה .המיקרואורגניזמים ,בנוכחות חומר אורגני (קומפוסט איכותי) ,מפרקים את החומרים הכימיים
וקושרים אותם בתוך מולקולות שאינן רעילות .אלו גם מסייעים לבצע דה-יוניזציה ליוני מתכות כבדות .החומר
האורגני שבקרקע מפורק לרמה הזמינה ביותר עבור הצמח ,החיים באדמה משגשגים וכתוצאה מכך הקרקע הופכת
אוורירית וספוגית יותר .זה מביא לבית שורשים בריא ונרחב וגם לתאחיזת מים טובה יותר במקום.
בנוסף ,הטכנולוגיה משולבת רבות גם בתהליכי שיקום נחלים – ניקוי תחתית הנחל מהבוצה הרעילה שהצטברה בו,
שיקום האקולוגיה המימית (מרמת הפיטו-פלנקטונים) וכדומה.
ניתן לראות מיזמים כאלו בארצות רבות מסביב לעולם :ביפן נעשה בה כיום שימוש רב לאחר אסון הטבע והאסון
הגרעיני .כמו כן ,גם נהר הניהונבאשי ,שחוצה את העיר טוקיו מתוחזק באופן קבוע עם  .EMהטכנולוגיה נמצאת
בשימוש רב בחקלאות (אורגנית ולא אורגנית) ומיושמת על מיליוני דונמים ברחבי העולם .היא גם בשימוש נרחב בהזנת
בעלי חיים במשק החי (לולים ,רפתות ,דירים ,בריכות דגים ועוד).
התכשיר ® EM-1מאושר לחקלאות האורגנית בארה"ב ,גרמניה ,שוויץ וארצות נוספות באירופה ובעולם ,מאושר על ידי
משרד החקלאות לשימוש בחקלאות הקונבנציונלית ונמצא בתהליכי רישוי מתקדמים לשימוש בחקלאות האורגנית
בישראל.
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נספח מס'  - 7ניסוי משלים בעציצים – טכנולוגית ® / EMאשר מימון ואמיר אלרון
רקע – הצלחת הצימוח בטיפולים שונים עם  ,EMבחלקה ההשוואתית לסוגי טיפול בקרקע (חלקה ב בפיילוט בגדת
שפך נחל שורק)  ,העלתה שאלה שדרשה ברור מעמיק :האם הרכיבים המזינים את אוכלוסית ה ,EMמולסה סוכר
וקומפוסט ,מהווים את הגורם המכריע  ,המביא בסופו של דבר לטיוב הקרקע ,כפי שארע בחלק מהטיפולים עם EM

בפילוט בשורק.
מטרת הניסוי  -בידוד מרכיבי תמיסת  EMובחינת השפעתם על התפתחות צמחי גדת נחלים.
השיטה  -במסגרת הניסוי נבחנו מרכיבי התמיסה ,ריכוזי תמיסה ,ושיטות יישום שונות של התמיסה ,ונבחנה
השפעתם על ביומסה ירוקה של הצמחים לחך גדול וחומעה משוננת (צמחי בית גידול לח ,שחומר ריבוים היה זמין)

6

טבלה  :44הגדרת ניסוי משלים בעציצים-הצבות

 6תודה לנחמן מחפוד ממשתלות חישתיל על תמיכתו בניסוי
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הסברים לטיפולים בניסוי:
 -0אדמה בלבד (ללא קומפוסט)
 -1קומפוסט בלבד
 -2יום לפני שתילה  -מולסה בלבד (ללא קומפוסט)
 -3יום לפני שתילה  -קומפוסט ומולסה
 -4יום לפני שתילה – ערבוב בוקאשי באדמה  5 +ל'  EMלדונם ביסוד.
 -5שבועיים לפני שתילה  -ערבוב בוקאשי באדמה .יום לפני שתילה  5ל'  EMלדונם ביסוד.
 -6שבועיים לפני שתילה  -ערבוב בוקאשי באדמה  5 +ל'  EMלדונם ביסוד.
 -7שבועיים לפני שתילה  -ערבוב בוקאשי באדמה  5 +ל'  EMלדונם ביסוד  +אינקובציה.
 -8שבועיים לפני שתילה  -ערבוב בוקאשי באדמה  5 +ל'  EMלדונם ביסוד  +מולסה .אינקובציה.
 -9שבועיים לפני שתילה  -ערבוב בוקאשי באדמה  400 +ל'  EMלדונם ביסוד.
 -10שבועיים לפני שתילה  -ערבוב בוקאשי באדמה  400 +ל'  EMלדונם ביסוד  +אינקובציה.
 -11שבועיים לפני שתילה  -ערבוב בוקאשי באדמה  400 +ל'  EMלדונם ביסוד  +מולסה  +אינקובציה.
 *6ו  - *9זהים ל  6ו 9רק ללא טיפולי המשך עם  – EMהכנת התערובת שבועיים לפני שתילה ,עם המתנה בעציצים ,ללא
אטימה.

אלמנטי יישום נוספים:
 )1עם/בלי כיסוי בניילון (לשלושה שבועות).
 )2חימר  EM-עם יישום של בוקאשי/בוקאשי-זבל/אבקת.
 )3תוספת של מולסה מקנה סוכר.
 )4עם/בלי הגמעת המשך לאורך הניסוי כולו.
 )5עם/בלי הזנה עלוותית לאורך הניסוי כולו.

פירוט המינונים:
)1

קומפוסט –  5%בנפח

)2

-EMאדמה ביסוד:
א.

במינון  5ליטר/דונם  הצבות ( 4-5צמח א+ב = סהכ  40עציץ) 5 ,סמ"ק ל 1-מ"ר  2 ליטר מים +
 5סמק   EMמתן  50סמק לכל עציץ
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ב .במינון  5ליטר/דונם  הצבות ( 6-8צמח א+ב = סהכ  60עציץ)  3 ליטר מים  7 +סמק  EM
מתן  50סמק לכל עציץ
ג.

במינון  400ליטר/דונם  הצבות ( 9-11צמח א+ב =  60עציץ)  8 סמ"ק  EMלכל עציץ 480 
סמק  EMבתוך  3ליטר מים  מתן  50סמק לכל עציץ

)3

בוקאשי –  5%בנפח העציץ

)4

מולסה –  15סמ"ק לעציץ

)5

-EMאדמה הגמעת המשך –  5ליטר/דונם/שבוע הצבות ( 4-11צמח א+ב =  160עציץ)  8 ליטר מים +
 15סמ"ק  50  EMסמ"ק לכל עציץ

הערות:
)1

שני צמחים בבדיקה – לחך גדול ,חומעה משוננת

)2

 10חזרות לכל הצבה

)3

ערבוב קומפוסט באדמה – יום לפני שתילה

)4

תהליך האינקובציה –  14יום אטימה  איוורור ליומיים  שתילה

פרמטרים לבחינה ומדידה:
 )1גובה
 )2מספר עלים
 )3צבע (סולם בין ירוק-עז לחיוור)

חומרים:
 )1אדמת חמרה –  120ליטר
 )2קומפוסט  6ליטר

)3

EM

 – 500 )4סמ"ק ביסוד  15 +סמ"ק לשבוע *  8שבועות =  120סמ"ק
 )5בוקאשי –  160עציץ * ½ ליטר =  80ליטר *  4 = 5%ליטר
 )6מולסה –  80עציץ *  15סמ"ק =  1.2ליטר
 )7כלי מדידה שונים
 )8דליים
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תמונה מס'  :52ניסוי  EMמשלים בעציצים

תרשימים 102-103
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104-105 תרשימים
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תרשימים 106-107

תרשימים 108-109

מסקנות מהניסוי המשלים
א .מטרת הניסוי היתה ההשוואה של הצבות ללא  EMבכלל ( )0-3להצבות עם ( EMכל היתר)  .התקבלה תוצאה
מובהקת בצורך בשילוב  EMכחלק מהטיפול.
ב .קיים הבדל בהתפתחות וגטטיבית בין הלחך והחומעה ,שאינו קשור לטיפולים .הצימוח של הלחך הרבה יתר מהיר,
קשור מן הסתם לתנאי אקלים בניסוי (שטח פתוח).

ג.

הטיפול המוצלח ביותר הוא במינון EM 5 :ל' /דונם +בוקאשי  ,שניהם ביישום ביסוד.
(כדאי לבדוק  EMלבד ללא בוקאשי על מנת להשלים את התמונה)

ד .מולסה  -הניסוי התחיל בשאלה לגבי תפקידה ומשמעות תפקידה.
הוכח מעל לכל ספק שהמולסה לבדה אינה תורמת לצימוח .אולם הוכח שלנוכחות מולסה משמעות רבה בין
מדידה  2ל  -מדידה  3ללא נוכחות  .EMבנוכחות  - EMטיפול  9למולסה לא היתה משמעות ,אולם טיפול  9הוא עם
אינקובציה ,שיכול להיות שדווקא היא יצרה תהליך של האטת צימוח.
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על מנת להשלים את תמונת השפעת המולסה כדאי לבדוק EM 5 :ל' ביסוד  +תוספת מולסה במספר פרקי זמן.
המולסה משמשת כמקור האנרגיה לחיידקים .כלומר השילוב של  + EMמולסה יכול להיות שילוב יעיל (מולסה
כתוספת בהמשך).

ה .יש להביא בחשבון גם שאת כמות המולסה צריך לקבוע על פי כמות האנרגיה שמשקיעים החיידקים בפירוק .אם
באדמה יש חומרי גלם רבים לפירוק  ,השקעת האנרגיה שלהם תגדל ,ובהתאם לכך גם צריכתם את המולסה.

ו.

מינון של:

EM 400ל'/דונם  -אינו גורם לצימוח מהיר יותר.

ז .לא ניתן לקבוע חד משמעית איזה טיפול הוא הטוב ביותר .לפי מדד הצימוח אפשר להגיד שהצבות  5,6,7,10הן
הטובות ביותר  5,6,10 -עם טיפולי המשך ו 7ללא .יש פה מינונים של  5ל ו  400ליטר/דונם.
ח .לא נראית תועלת מובהקת ביישום של  400ליטר לעומת  5ליטר.
ט .לפי מדידות העלים  -לא נראית השפעה של המולסה על הצימוח.
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נספח מס'  - 8סקר קרקע בשטח הפיילוט
תמצית ממצאי הסקר:


קיימת שונות גבוהה במרקם הקרקע בשטח הפיילוט מקרקעות חוליות וחול סייני עד סיין חולי .השונות נעה
הן ממעלה המדרון לכיוון הנחל והברמה ,והן מכיוון דרום לצפון .בשתי תנועות אלו ניתן לראות מרקם במגמת
הידקקות ,אך כאמור עדיין בתחום הקרקעות החוליות (חמרה חולית).



בחלקה א' ו – ב' ,מורכבת הקרקע בחתך העליון שלה ,משכבות של נזאז אפור עם תצבירי ברזל ומנגן .



באזור חלקה א' נמצאת שכבה שבמרקמה היא חרסית חולית ,ובמבנה היא שייכת לקבוצת הנזאז השחור.



בכל המקומות בהם נמצאות שכבות הנזאז האפור והשחור הקרקע היא יבשה ,וכמעט לא ניכרו בה עקבות
ההשקייה העילית .הקרקע אינה חדירה לחלחול ולעלייה נימית ובעלת דחיסות רבה מאוד.



שכבת הקרקע בה נמצא המדף התחתון (הברמה) ,מורכבת מנזאז אפור ,אולם שלא כמו על פני המדרון ,באזור
המדף ,הקרקע רוויה.



נמצא קשר ישיר ומובהק בין המלחת הקרקע ובין מבנה הקרקע .בכל הקרקעות שנמצאו בעלות מבנה לקוי
(נזאז) ,ניכרת עלייה משמעותית ברמת המלחים בקרקע .המוליכות החשמלית נעה מ –  ds/m 0.8בקרקעות
בעלות המבנה הסדיר עד  ds/m 7בקרקעות הנזאז.



שורשי האקליפטוס ועב הקנה אינם חודרים את שכבות הנזאז ,וניזונים ממי האקוויפר השעון המקומי.



נמצא קשר ברור בין מבנה גדה המורכבת משכבות נזאז אטים ,לבין אופי הצומח על הגדה.



חברת הצומח על הגדה הינה אינדיקציה לקיומן של שכבות נזאז בחתך מדרון הגדה.
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טבלה  :45קידוד של אזורי התצפית בפילוט
חלקה א

חלקה ד

חלקה ג

רצועה A

א1A

א2A

א3A

ג1A

ג2A

ג3A

רצועה  Bתחתון

אBא1

אBא2

אBא3

גBא1

גBא2

גBא3

רצועה  Bאמצע

אBב1

אBב2

אBב3

גBב1

גBב2

גBב3

רצועה  Bעליון

אBג1

אBג2

אBג3

גBג1

גBג2

גBג3

רצועה C

א1C

א2C

א3C

ג1C

ג2C

ג3C

ד1A

ד1C

ד2A

ד2C

ד3A

ד3C

טיפולים מחלקה ב רצועה  - Bממרכז המדרון שמהם נלקחה דגימה
טיפול 0

טיפול 9

טפול 2

טיפול 12

טיפול 4

טיפול  . 14נלקחה דגימה גם מרצועה  - Aהמדף

טיפול 6

טיפול 18

טיפול 8
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 דיגומי קרקע:46 טבלה
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 דיגומי קרקע:47 טבלה
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תכנון השתילה על פי החגורות בחתך המדרון

איור מס'  :31חלוקת הגדה לחגורות שתילה

171
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איור מס'  :32חלקות התצפית

איור מס'  :33חלקה א'-מרובעי המדגם
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איור מס'  :34חלקה ג' -מרובעי המדגם

איור מס'  :35חלקה ד' -מרובעי המדגם
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moranot@ne tvision.net.il

175

-

-
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ממצאי סקר הקרקע בגדה ימנית של נחל השורק .סכר האבן – אי הצבים/יוני שוחט
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177

-

moranot@ne tvision.net.il

178

-

-

moranot@ne tvision.net.il

איור מס'  18א  :שפך נחל שורק-מיקום חתכי בדיקה לשיכוב הקרקע
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חתכי הבדיקה של סקר הקרקע/יוני שוחט

איור מס'  :19תעלת תצפית מספר 1

איור מס'  :20תעלת תצפית מספר 2
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איור מס'  :21תעלת תצפית מספר 3

איור מס'  :22תעלת תצפית מספר 4

איור מס'  :23תעלת תצפית מספר 5
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איור מס'  :24תעלת תצפית מספר 6

איור מס'  :25תעלת תצפית מספר 7

איור מס'  :26תעלת תצפית מספר 8
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נספח מס'  – 9סקר בוטאני של בתי גידול לחים באגן השפלתי והמישורי של נחל שורק
סקר נחל שורק  -עופר הוכברג אורי מורן ולירן וקיל (יולי -2013ספטמבר )2014
א.

7

חלוקה ראשית של אתרי הסקר
אתרי הסקר נחלקים לשתי קטגוריות עיקריות ,שביחד משלימות את תפוצת המינים בבתי
הגידול הלחים באגן נחל השורק בחלק השפלתי והמישורי (גובה  0 – 292מ' מעל פני הים):
ב .אתרים בתחום רצועת האפיק של נחל השורק ויובליו.
ג .אתרים הנמצאים בתחום רצועת הנחל.
ד .שקעים יחידאים הנמצאים באגן השורק אך אינם קשורים למשטר
ההידרולוגי של נחל שורק ויובליו.

א 1 .אתרי הסקר בתחום רצועת האפיק
מקטע מס : 1 .עין נחם
נחל אכזב
נ.צ

199908-630832

מקטע מס : 2 .נ.שורק – אזור בית שמש מזרח
הסקר בוצע בשני קטעים :
א .ממחצבת שמשון

במזרח

נ.צ

199586 - 629484

ועד תחנת בית שמש במערב

נ.צ

- 629500

199090

במערב

נ.צ

- 629484

199586

במזרח

נ.צ

- 629940

ב .ממחצבת שמשון
ועד

נקודה

גובה  208מ'

 202580גובה  292מ'

מקטע מס : 3 .נ.שורק מזרחית לקיבוץ צרעה
נחל איתן
נקודה מערבית נ.צ  197533 - 629568גובה  185מ'
נקודה מזרחית נ.צ  199877 - 630696גובה  224מ'

 7רשימ ות הצומח עפ"י אתרי הסקר יפוסמו בדו"ח נפרד שנושאו :סקר בתי גידול לחים בנחל שורק בחלקו המישורי
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מקטע מס : 4 .נ.שורק מערבית לכניסה לצרעה
עד לאיגום  1.2ק"מ בבקעת צרעה .נחל איתן

נקודה מזרחית נ.צ  196839 - 629829גובה  191מ'
נקודה מערבית נ.צ  195440 - 629540גובה  164מ'

מקטע מס : 5 .נ.שורק טל שחר
נ.צ מערבי  188605 - 635211גובה  90מ'
נ.צ מזרחי  190313 - 633901גובה  105מ'

מקטע מס : 6.נ.שורק – יסודות
הסקר בוצע בשני קטעים:
א .קטע קצר מנקודת חניון רשות הניקוז שמצפון לכביש מסמיה – נחשון  ,כ 500-מ' מערבית
לכביש הכניסה ליסודות ,ומתחת לגשר נקודת חצייתו את הכביש בכיוון מעלה האפיק כ –  150מ '
 186256 - 635259גובה  81מ'

בנקודה הצפונית

נ.צ

בנקודה הדרומית

נ.צ 186226 - 635011 .גובה  76מ'

ב .קטע ארוך מנקודת חניון רשות הניקוז הנ"ל ומשם מערבה עד לגשר כביש  , 6כ 1.5 -ק"מ מערבה
מנקודת החניון.
בנקודה המזרחית

נ.צ

 186256 - 635259גובה  81מ'

בנקודה המערבית

נ.צ

 184558גובה  63מ'

- 635351

מקטע מס : 7 .נ.שורק  -קידרון
הזרימות הן בעיקר חורפיות ,בתקופת הקיץ זרימות אקראיות של עודפי מאגרי השקייה .הסקר בוצע
בשני קטעים:
א .מהנקודה המערבית ביותר כ 1.5-ק"מ ממערב לכביש  40ועד לגשר האפיק בנקודת חצייתו את
כביש .40
בנקודה המערבית נ.צ  177710 - 638314גובה  38מ '
בנקודה המזרחית נ.צ  179152 - 637351גובה  38מ'
ב .בנקודה המערבית נ.צ  179152 - 637351גובה  38מ'

בנקודה המזרחית נ.צ 182030 - 636337

נובה  47מ'
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מקטע מס : 8 .נ.יבנה
נחל אכזב .מבנה של תעלת ניקוז.
מ נ.צ  175002/641462גובה  23מ' מעל פני הים
ועד נ.צ  173603/640163גובה  26מ' מעל פני הים

אורך המקטע הנדגם – 3.5ק"מ .קיימים מוקדים של זרימת ביוב לתוך הנחל.
מקטע מס : 9.נ .שורק  -נחל רובין מזרח (ליד תל מחוז)
היקוויות של מי מעיינות ,ומי ביוב כתוצאה מגלישות מט"ש ומתקלות בתחנת הסנקה
בנקודה מערבית נ.צ 175791 - 648047
ועד נקודה מזרחית נ.צ 176241 - 647183
אורך המקטע הנסקר כ 800 -מ'

מקטע מס : 10 .נ.שורק – נחל רובין מרכז
בחלק מזרחי ,היקוויות של מי מעיינות .מגשר פלמחים זרימה של אסטואר  ,רמת מליחות משתנה.
בנקודה המזרחית  :תחנת קמח

נ.צ  175008 - 648804גובה  9מ'

בנקודה המערבית  :מול אי הצבים נ.צ 173757 - 649679
מקטע מס : 11.נ.שורק – נחל רובין מערב
מאי הצבים ועד אזור השפך לים.
הסקר במקטע זה בוצע ע"י רעות לוריא ואורי מורן בעזרת סירה ( .)2012
 – 173245/649804נקודה מרכזית
מקטע מס : 12.נ.שורק – השפך לים
 100מטר אחרונים של הנחל לפני כניסתו לים.
דיונות חול בשתי גדותיו .מחשוף כורכר בגדה הימנית.
הסקר במקטע זה בוצע ע"י רעות לוריא ואורי מורן בעזרת סירה ( .)2012
172556/649892
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מקטע מס : 13.תעלת הקלה ואפנדיקס
הסקר בוצע בשני קטעים:
א .נקודה מערבית  -אפנדיקס

נ.צ  173572 - 649877גובה  0-2מ'

נקודה מזרחית  -אפנדיקס (גשרון בדרך הכורכר )

נ.צ  174243 - 649734גובה  0-2מ'

ב .נקודה מערבית – תעלת הקלה (ליד שער הבסיס) נ.צ  174243 - 649734גובה  0-2מ'

ומערבה עד

נ.צ  174816 - 649646גובה  0-3מ'

קטע צפונה עד

נ.צ  174849 - 649818גובה 5מ'

נקודה מזרחית

נ.צ  175413 - 650106גובה  7מ'

מקטע מס : 14.מעיינות אי הצבים
חפירה יזומה בשקע קדום (מדרום לאי הצבים) ,עד מפלס זרימת הבסיס של הנחל ,ויצירתו של אי
הצבים ע"י ניתוקו מרצף יבשתי לכיוון דרום.
מעיינות שנובעים על אקוויפר שעון.
הסקר במקטע זה בוצע ע"י רעות לוריא ואורי מורן ( .)2012
 - 172556/649892נ.צ.

מקטע מס : 15.נחל גמליאל  -מזרח
בנקודה המזרחית (בנקודת החציה של נ .עקרון את כביש  ) 40נ.צ  179707 - 638452גובה  37מ'

בנקודה המערבית ( בסביבת מאגרי גבעת ברנר )

נ.צ  178243 - 640826גובה  26מ'

מקטע מס : 16.נ.גמליאל מערב
א .נ.צ  177867 - 644759היקוויות של מי שפכי/קולחין ויתכן אף של נביעות
נ.צ 177890 - 645146
ב .נ.צ  177890 - 645146מקטע של נחל אכזב
נ.צ  176967 - 646443גובה  14מ'

אורך המקטע הנסקר כ –  1ק"מ.
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מקטע מס : 17 .נ.חנין
מ  -נ.צ

177755-647318

ועד  -נ.צ

176808-648024

אורך המקטע הנסקר  1.5ק"מ.
מקטע מס : 18 .נ.עקרון תחתון
נחל אכזב
נקודה מזרחית נ.צ  179704 - 638436גובה  37מ'

נקודה צפ-מז נ.צ - 639198

 180617גובה  39מ'

אורך המקטע הנסקר כ –  850מ'
מקטע מס : 19 .נחל יעקב
מ -נ.צ.

 185317-647253באזור ישרש בגובה  75מ'

ועד  -נ.צ.

 182596-646774באזור פארק תעשיות מדע בגובה  33מ'

אורך הקטע הנדגם  3.5ק"מ.
מקטע מס : 20 .נ.דורן (מרכז) פשט ביצה
אפיקו הקבור של הנחל באזור התעשיה ברחובות משתרע על פני שטח של כ –  15דונם.
נ.צ  180394 - 644508גובה 31מ'

מקטע מס : 21.נ.דורן (מערב)
בין כפר גבירול ועד חיבורו לגמליאל .זהו הקטע היחידי ששרד מהנחל  ,שבעבר חצה את רחובות.
הנחל סובל מזיהום קשה של שפכי תעשיה ,ומריסוסים חקלאיים.
נ.צ מזרחי  178709 - 644227גובה  23מ'
נ.צ מערבי  177867 - 644759גובה  16מ'

אורך המקטע הנסקר כ –  1ק"מ.

187

-

moranot@ne tvision.net.il

א .2.אתרי הסקר בתחום רצועת הנחל (מחוץ לרצועת האפיק)
מקטע מס : 22 .עיינות דקלים
בכניסה לכביש הגישה לכנסיית בית ג'מל.
נ.צ  196960 - 626861גובה  231מ'

מקטע מס : 23.עיינות נענע
ממזרח למסילת הברזל .זרימה רדודה בנביעות .חישת קנה על פני שטח של כ –  5דונם.
נ.צ  188092 - 642055גובה  80מ'

מקטע מס : 24.ביצת עיינות גיבתון
נ.צ  187590 - 640111גובה  80מ' .חלקן מהנביעות מלוחות .ריכוז

א .מקבץ נביעות ובריכות –
של הלופיטים
ב .שמורת עינות גיבתון – נ.צ  187390 - 640175גובה  72מ'
ג .חורשת אקליפטוס דרומית – נ.צ  187203 - 639940גובה  73מ'
ד .מעבר מים מתחת למסילה – נ.צ  187091 - 640079גובה  58מ'
מקטע מס : 25.פשט נחל גמליאל
שטח מעובד ממזרח לכביש  4מול כפר הנגיד.
נ.צ 177010 - 643763
מקטע מס : 26 .ביצת עיינות

א 177679 - 645807 .צמוד ממזרח חכביש ( 40אזור גילוי הערר הכרתי).
ב – 177508 - 646508 .אזור הביצה העיקרי  .הביצה משתרעת על שטח של כ –  40דונם.
הימצאות מים במפלסים נסוגים במשך כל השנה.
מקטע מס : 27 .ביצת הורד הצידוני
נ.צ 177142-646326 .גובה  14מ'.
גודל הביצה  4.5דונם.
מקטע מס : 28 .בריכת הדמסון
נ.צ  177208-646605גובה  15מ' מעל פני הים.
גודל השלולית  1.5דונם.
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מקטע מס : 29 .עיינות  -מטע פקאנים
נ.צ

 177698-647189גובה  15מ' מעל פני הים.

נמצאת בתוך חלקה של כ –  20דונם .שטח מטעים ומעזבות.
מקטע מס : 30.ביצת בית חנן
שטח הביצה משתרע על פני כ –  30דונם.
א.
ב.
ג.

נ.צ 176705 - 648485
נ.צ 176646 - 648143
נ.צ 176810 - 648423

מקטע מס : 31 .פשט הצפה נחל יבנה
נ.צ 174856/641406
נסקרו חמישה גושים בשטח כולל של  700מ"ר .רוב השטח מופר ומלווה במינים רודראליים.
בעבר היקף השטח היה כ –  8דונם.
נמצא בכניסה של נחל יבנה למובל העובר מתחת לעיר יבנה.
מקטע מס : 32 .תעלות נביעות שורק בביצת שורק
הנביעות נמצאות בתעלות ניקוז הממוקמות בתוך השטח החקלאי המעובד ברציפות.
קיימת זרימה רצופה במשך כל השנה.
תעלה א.

בנקודה מערבית נ.צ  174567 - 649625גובה  3מ'
בנקודה מזרחית נ.צ  175400 - 649611גובה  5מ'
המרחק בין שתי הנקודות כ –  800מ'

תעלה ב.

נ.צ  174882 - 649861גובה  7מ' אורך הקטע כ 80-מ'

189

-

moranot@ne tvision.net.il

מקטע מס : 33 .ביצת השורק בשטח הפתוח
מלבן שטחים גדול מצפון לכביש לפלמחים ,ברובו הגדול בעיבוד חקלאי .בחלקים המוצפים בחורף ישנה
נוכחות של צמחי ביצה רבים.
להלן  4נ.צ במלבן :
א.
ב.
ג.
ד.

649820
649476
649761
649158

-

 174308גובה  12מ' מוצף בחורף .לא מעובד ברציפות .נוכחות של הרבה צמחי ביצה.
 174296גובה  9מ' מעובד ברציפות .ללא נוכחות של צמחי ביצה.
 175552גובה  9מ' מוצף בחורף .מעובד ברציפות .נוכחות של הרבה צמחי ביצה.
 175517גובה  9מ' מוצף בחורף .מעובד ברציפות .נוכחות של הרבה צמחי ביצה.

מקטע מס : 34 .ביצת השורק בשטח מוצלל (בתחום חורשת אקליפטוסים)
נ.צ  174036 - 649595גובה  10מ'.
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א 3.שקעים יחידאים הנמצאים באגן השורק
מקטע מס : 35.ביצת ישרש (בריכת רחובות)
מחזיק מים עד לחודשי הקיץ .שקע סגור הניזון ממי נגר.
נ.צ  185190 - 645970גובה  54מ' במרכז השקע
מקטע מס :36 .שלולית חורף קבוצת שילר
נ.צ 178803/643220 .גובה  20מ' מעל פני הים.
שטח גוף המים ששרד כ –  4דונם.
מוזנת ממי נגר המגיעים מהשטחים החקלאים מסביבה.
אינה קשורה לפשטי ההצפה של הגמליאל והשורק.
מקטע מס :37.שקעים בחולות
שקעים עם קרקע חרסיתית בתוך גבעות החול.
א .בכניסה המערבית למתקן ההתפלה
ב .באזור חולי בשטח מתקן ההתפלה :

נ.צ  174644 - 650002גובה  7מ'.

בנקודה המערבית נ.צ  175067 - 650194גובה  6מ'

בנקודה המזרחית נ.צ 175206 - 650290
ג.

בצד המזרחי של חורשת חניון הצנחנים נ.צ  174240 - 649067גובה  6מ'.

מקטע מס : 38.אגם סופרלנד
ממערב ומדרום לראשון לציון .אגם מלאכותי .רכוז מינים ייחודיים למערכת השורק.
נ.צ  176399 - 653850גובה  10מ'
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אפיון טיפוסים של סביבות לחות כנישות בוטאניות באגן השורק בשפלה ובמישור החוף
עופר הוכברג ואורי מורן

קריטריונים למיון בתי הגידול הלחים באגן נחל שורק בחלקו השפלתי והמישורי:
 .1רציפות התנאים הלחים בגופים הלחים :זרימה /ביצה/בריכה
 .2סביבות הצומח האזוריות
 .3תנאי הזיהום הקבועים והעונתיים
רשימת טיפוסי בית הגידול:
א .זרימת איתן בחבל ההר והשפעות של מקורות צומח הררי.
נ .שורק –בית שמש ,זרימה סביב השנה (נדגם קטע קצר ומייצג חלקית ).
ב .זרימת איתן בחבל השפלה הפנימית
השפעות צומח של מקורות צומח אופייניים לשפלה הפנימית.
שורק מזרחית לצרעה -זרימה סביב השנה.
שורק מערבית לצרעה – זרימה סביב השנה.
שורק טל שחר – זרימה מופסקת והיקוויות מים מקוטעות גם בעונת היובש  .שטפי גלישות ביוב
מטופל.
שורק יסודות – תנאים כנ"ל.
ג .זרימת איתן בתחום מישור החוף הפנימי
( באלוביאליים )וחולות (בקטע החוצה את רצועת החולות של החוף הים תיכוני) ונביעות ( כיום בספיקה
נמוכה ביותר ) .מים בדרגת טיהור גבוהה המתערבבים מדי פעם עם גלישות ביוב ממתקני טיהור שבדרך
(הקטע האלוביאלי חולף בצמידות לדיונות חול מדרומו ).
נ .שורק בתחום הגן הלאומי בפלמחים בין תל מחוז ועד לסכר האבנים
נ .שורק בתחום הגן הלאומי בפלמחים (נדגם בסקר :לוריא ומורן  ) 2012בין סכר האבנים החדש
ועד מוצא השורק לים בחוף פלמחים כנ"ל ,אבל בשיכוב רוכב על מי ים שמוסעים מכיוון מערב
למזרח .קרקע בדרגת מליחות נוספת המושפעת ממי הים.
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ד .נחלי אכזב – חוצים קרקעות גרומוסול
זרימות חורפיות בעיקרן – נחלי אכזב בעונה היבשה עם היקוויות שקשורות בהצפות שפכים בדרגות
סינון שונות .רוב ההיקוויות מתיבשות לחלוטין עד לחודש אוגס' – ספט' בתחום קרקע אלוביאלית של
מישור החוף הפנימי ,בעיקר גרומוסול חום.
בערוץ ראשי של נחל שורק
נ.שורק -קידרון
נ.שורק ממערב לכביש  1- 40ק"מ
נ .גמליאל מזרח ומערב (מנקודת ההתחברות של דורן מערב והלאה כ 1-ק"מ מערבית לכביש .) 4
יובלים שמתנקזים לשורק
נ.דורן  -מערב
נ .חנין
ה .נחלי אכזב – חוצים קרקעות חמרה וגורמוסול
נ.עקרון
נ.דורן מרכז (כיום קבור ברחובות הבנויה)
ו .נחלי אכזב – חוצים קרקעות חמרה
נ.דורן מזרח
נ.בילו (טרם נידגם )
נ.יעקב
ז .נחלי אכזב – בהשפעת צומח חולות דיונות
נ.יבנה
ח .גופי מים בצד השורק עם תכולת מים סביב השנה
מים יחסית נקיים ממקורות זיהום.
תעלת הנביעות (בפשט הביצה של השורק)
תעלת הקלה והאפנדיקס
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ט .מתחמי נביעות
ברובם מנוצלים ,מבודדים יחסית ממערכת הנחל ,עם סביבת ביצה שנשתמרה מהעבר האבולוטיבי של
הנביעות הללו .מופיעים בה אלמנטים אקווטים יחד עם יסודות צומח של בתות השפלה הפנימית.
עיינות דקלים – דר .מע .לבית שמש ( ,תפישת המעיין מנתקת את אפשרות ההזנה לשורק
ולמעשה כיום הוא איננו חלק ממע .השורק).
עיינות נענע –כ 1-ק"מ מצפון לעיינות גיבתון.
י .מתחמי נביעות כנ"ל אבל בחלקם בדרגת מליחות גבוהה
נוכחות מינים הלופיטיים ביחס גבוה מאשר במערכת השורק כולו – גוף המים כולו –הינו יציב מסביב
לשנה.
עיינות גיבתון.
יא .גוף מים מלאכותי של מי ביוב מטוהרים
בלב שטח חולי-עם מים סביב השנה .נכלל באגן הניקוז של השורק אבל לא קשור במערכת השורק עצמה.
גדותיו חוליים אופקיים מתונים ומאפשרים השפעות של אדוות מים מוסעות ברוח -להציף הצפות חוזרות
קלות – שטחי חול גדולים – דבר שמאפשר קיום לקבוצת צמחים אקווטים שלא מצויים במערכת השורק
עצמה.
אגם הסופרלנד ברשל"צ.
יב .ביצות פנימיות ופישטי ביצה לצידי הנחלים  -תנאים של לחות לאורך כל השנה
מקיימים תנאים לחים במשך רוב חודשי השנה כתוצאה של נביעות או הזרמת עודפי מי השקייה קיצית
בשולי שדות ,באדמות כבדות ברובן הידרומורפיות.
ביצת הורד הצידוני (בפשט הביצה של נ .גמליאל).
יג .ביצות פנימיות ופישטי ביצה לצידי הנחלים  -מוצפים בחורף כ 4-5-חודשים ומתייבשים בקיץ
באדמות כבדות (גרומוסול והידרומורפיות) ללא נביעות מקומיות.
ביצת עיינות
ביצת דמסון כוכבני
ביצת שפך השורק (בשטחי עיבוד פתוחים ובשוליהם הצפוניים).
ביצת שפך השורק (בשטחי חורשות אקליפטוס מצלילות).
ביצת חלקת הפקאן בעיינות(חלק פשט ביצה של נ.חנין)
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ביצת בית חנן ופשט ביצה מעובד מצפונו.
יד .ביצה פנימית באדמות חמרה
שקע מבודד שאינו קשור ביובלי השורק העיקריים  .בחלק המרכזי של השקע התפתח מצע קרקע
הידרומורפית (יש להניח הימצאות שכבות נזאז בעומק הקרקע) .האתר עונה על המאפיינים של שלולית
חורף המוזנת במי גשמים מקומיים שניקווים באגן השקע עצמו תכולת המים בביצה עונתית וקצרה יחסית,
 2-3חודשים בהשוואה לביצות עונתיות שמתקיימות באדמות כבדות באיזור עיינות והשפך של השורק .אין
נשטפים לכאן מקורות זיהום קשים של האדם כגון שפכי ביוב ופסולת תעשייה ,לכל היותר חומרי דישון
וריסוס מחלקות מטעים סמוכים שנטועים בהיקף השלולית (ואף בתוכה).
ביצת ישרש (בריכת רחובות).
טו  .שקעים חוליים
התפתחות על מצע חמרה/חול נזאזי מעכבי חלחול  ,לחים או מוצפים עונה קצרה בחורף ( 1-3חודשים) .
חלק מהצמחים בשקעים אלו בעיקר בקידמת רצועת החולות נהנים מתוספת מים שמקורה באקוויפר שעון
גבוה .אלמנטים רבים של צומח החולות הסובב חודרים אל השקעים הללו ,לצד סוגים אקווטיים קיימים
שרבים מהם מוצאם האבולוטיבי במלחות (כגון מיני סמרים ואגמונים).
שקעי חולות (בסובב שפך השורק).
טז .שדות גרומוסול
גובלים בפשטי ביצה -במישור החוף הפנימי (שהושפעו במידה נמוכה יותר מתנאי הצפה מתמשכים לאורך
הנחלים ) .הגרומוסול מתאפיין בפרופיל עמוק  ,ומתחתיו רובד של קרקע הידרומורפית.שטחי הגרומוסול –
צמחייתם הושפעה יותר מעיבוד חקלאי מתמשך וקשה לזהות בהם חברות צמחים ראשוניות (בביצות ניתן
לזהותן יותר ).
צומח בקעת יבנה
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 רשימת מינים כוללת שנמצאה בסקר.ג
 סקר בוטאני בבתי גידול לחים כלל המינים בסקר- אגן נחל שורק המישורי
2012-14 נעמי פיינברון ובעקבות סקר,השייוך של הצמח לבית גידול לח בעקבות דנין

. 2013-14 - רשימה מסכמת של הסקרים שנערכו ב
ללא צבע

 ואינם מופיעים בבתי גידול שכנים,לחים

מינים מבתי גידול שאינם לחים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול

)

(
צורת חיים

מין
Abutilon theophrasti Medik .
SCIRPUS MARITIMUS
SCRIPUS LACUSTRIS
SCIRPUS HOLOSCHOENUS
SCIRPUS CERNUUS
DESMAZERIA PHILISTAEA
RHUS CORIARIA
OLDENLANDIA CAPENSIS
PINUS HALEPENSIS
MELIA AZEDARACH
UROSPERMUM PICROIDES
LYCIUM SCHWEINFURTHII
AILANTHUS ALTISSIMA
ECLIPTA PROSTRATA
PITACIA PALAESTINA
QUERCUS CALLIPRINOS
PARONYCHIA ARGENTEA
ALKANNA TINCTORIA
PISTACIA LENTISCUS
AMBROSIA CONFERTIFLORA
EMEX SPINOSA
AMMI MAJUS
AMMI VISNAGA
MEDICGO POLYMORPHA
MEDICGO CILIARIS
ASPARAGUS PALEASTINUS
ASPARAGUS HORRIDUS
ASPARAGUS APHYLLUS
ASTER SUBULATUS
PISUM FULVUM
PISUM SATIVUM
SPERGULARIA RUBRA
SPERGULARIA SALINA
GLINUS LOTOIDES
DIGIRIA SANGUINALIS
ARAUJIA SERICIFERA
POLYGONUM PALAESTINUM
POLYGONUM LAPATHIFOLIA
POLYGONUM ARENASTRUM
PERSICARIA ACUMINATA
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אבוטילון תיאופרסטוס
אגמון ימי
אגמון האגם
אגמון הכדורים
אגמון נטוי
אדמדמית פלשתית
אוג הבורסקאים
אולדנית הכף
אורן ירושלים
אזדרכת מצויה
אזנב מצוי
אטד החוף
אילנתה בלוטית
אל ציצית לבנה
אלה א"י
אלון מצוי
אלמוות הכסף
אלקנת הצבעים
אלת המסטיק
אמברוסיה מכונסת
אמיך קוצני
אמיתה גדולה
אמיתה קיצית
אספסת מצויה

אספרג ארוך עלים
אספרג החורש
אסתר מרצעני
אפון מצוי
אפון נמוך
אפזרית אדומה
אפזרית מלוחה
אפרורית מצויה
אצבען מאדים
ארויה משיינית
ארכובית ארץ ישראלית
ארכובית הכתמים
ארכובית הציפורים
ארכובית מחודדת
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 סקר בוטאני בבתי גידול לחים כלל המינים בסקר- אגן נחל שורק המישורי
2012-14 נעמי פיינברון ובעקבות סקר, השייוך של הצמח לבית גידול לח בעקבות דנין. 2013-14

- רשימה מסכמת של הסקרים שנערכו ב
ללא צבע

 ואינם מופיעים בבתי גידול שכנים,גידול לחים

מינים מבתי גידול שאינם לחים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי

)

(
POLYGONUM DECIPIENS
POLYGONUM SENEGALENSIS
POLYGONUM SENEGALENSIS
POLYGONUM EQUISETIFORME
STACHYS VITICINA
RHAMNUS LYCIODES
RHAMNUS ALATERNUS
TAMARIX NILOTICA
Tamarix aphylla
YERBASCUM SINUATUM
SCHEDONORUS ARUNDINACEUS
AEGILOPS LONGISSIMA
AEGILOPS GENICULATA
AEGILOPS PEREGRINA
AEGILOPS SHARONENSIS
ELEOCHARIS PALUSTRIS
RAPISTRUM RUGOSUM
VICIA PALAESTINA
VICIA MONANTHA
VICIA TETRASPERMA
VICIA NARBONEN
VICIA VILLOSA ROTH
VICIA SATIVA
VICIA GALEATA
Bromus lanceolatus
Bromus tectorum
Bromus alopecuros
BROMUS MADRITENSIS
BROMUS STERILIS
BROMUS PSEUDOBRACHYSTACHYS
BROMUS RIGIDUS
CUPRESSUS SEMPERVIRENS
NOTOBASIS SYRIACA
DACTYLOCTENIUM AEGYPTIUM
SILBUM MARIANUM
CYPERUS LONGUS
CYPERUS DIFFORMIS
CYPERUS ROTUNDUS
CYPERUS ARTICULATUS
CYPERUS CAPITATUS
CYPERUS FUSCUS
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ארכובית משונשנת
ארכובית סנגלית
ארכובית צמירה
ארכובית שבטבטית
אשבל הביצה
אשחר א"י
אשחר רחב עלים
אשל היאור
אשל הפרקים
בוצין מפורץ
אפר מצוי-בן
בן חיטה אריכא
בן חיטה ביצני
בן חיטה רב אנפין
בן חיטה שרוני
בצעוני מצוי
בקבוקון מקומט
בקיה א"י
בקיה מדורבנת
בקיה עדינה
בקיה צרפתית
בקיה שעירה
בקיה תרבותית
בקיית הביצות
ברומית אזמלנית
ברומית הגגות
ברומית זנב שועל
ברומית ספרדית
ברומית עקרה
שיבולית-ברומית קצרת
ברומית שעירה
ברוש מצוי
ברקן סורי
בת יבלית מצרית
גדילן מצוי
גומא ארוך
אנפין-גומא דו
גומא הפקעים
גומא הפרקים
גומא הקרקפת
גומא חום

moranot@ne tvision.net.il

-

 סקר בוטאני בבתי גידול לחים כלל המינים בסקר- אגן נחל שורק המישורי
2012-14 נעמי פיינברון ובעקבות סקר, השייוך של הצמח לבית גידול לח בעקבות דנין. 2013-14

- רשימה מסכמת של הסקרים שנערכו ב
ללא צבע

 ואינם מופיעים בבתי גידול שכנים,גידול לחים

מינים מבתי גידול שאינם לחים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי

)

(
CYPERUS FLAVIDUS
CYPERUS MACRORRHIZUS
CYPERUS INVOLUCRATUS
CYPERUS MICHELIANUS
CYPERUS ALOPECUROIDES
CYPERUS GLABER
CYPERUS ODORATUS
CYPERUS ALTERNIFOLIUS
TORILIS NODOSA
TORILIS ARVENSIS
DAUCUS LITORALIS
DAUCUS AUREUS
DAUCUS CAROTA
ELYTRIGIA ELONGATA
BALLOTA UNDULATA
BALLOTA PHILISTAEA
TEUCRIUM CRETICUM
TEUCRIUM SCORDIOIDES
VITIS VINIFERA
NASTURTIUM OFFICINALE
GERANIUM ROBERTIANUM
GERANIUM TUBEROSUM
GERANIUM DISSECTUM
GERANIUM ROTUNDIFOLIUM
GERANIUM MOLLE
GALIUM APARINE
GALIUM VERRUCOSUM
MELILOTUS ALBUS
MELILOTUS SULCATUS
MELILOTUS SICULUS

גומא כדורי
גומא מגובב
גומא מניפני
גומא ננסי
גומא צפוף
גומא קירח
גומא ריחני
גומא תרבותי
גזיר המפרקים
גזיר מזיק
גזר החוף
גזר זהוב
גזר קיפח
גלדן מוארך
גלונית מצויה
גלונית פלשתית
געדה כרתית
געדת הביצות
גפן יין
גרגר הנחלים
גרניון הארגמן
גרניון הפקעות
גרניון גזור
גרניון עגול
גרניון רך
דבקה זיפנית
דבקת הפטמות
דבשה לבנה
דבשה מחורצת
דבשה סיצילית

Eleusine indica
ROSTARIA CRISTATA
LEPTOCHLOA FUSCA
CAKILE MARITIMA
BIDENS PILOSA
LACHNOPHYLLUM NOAEANUM
MANDRAGORA AUTUMNALIS
PANICUM TURGIDUM
PANICUM REPENS
Panicum maximum
ECHINOCHLOA COLONUM
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דגנין מצוי
דו מוץ חום
דו פרק חופי
דו שן שעיר
דוגון ירושלמי
דודא רפואי
דוחן אשון
דוחן זוחל
דוחן קיפח
דחנית השלחין
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 סקר בוטאני בבתי גידול לחים כלל המינים בסקר- אגן נחל שורק המישורי
2012-14 נעמי פיינברון ובעקבות סקר, השייוך של הצמח לבית גידול לח בעקבות דנין. 2013-14

- רשימה מסכמת של הסקרים שנערכו ב
ללא צבע

 ואינם מופיעים בבתי גידול שכנים,גידול לחים

מינים מבתי גידול שאינם לחים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי

)

(
SORGHUM VIRGATUM
SORGHUM HALEPENSE
ECHINOCHLOA CRUSGALLI
DATURA FEROX
DATURA STRAMONIUM
DATURA INNOXIA
TORDYLIUM CARMELI
BRYONIA CRETICA
BRYONIA SYRIACA
Adonis microcarpa
DAMASONIUM ALISMA
PARAPHOLIS INCURVA
CENTAUTREA PROCURRENS
CENTAUREA IBERICA SPRENG
CENTAUREA VERUTUM
ALHAGI GRAECORUM
HYPOCHAERIS GLABRA
WITHANIA SOMNIFERA
VERBENA OFFICINALIS
VERBENA SUPINA
ROSA PHOENICIA
VERONICA ANAGALLIS-AQUATICA
WASHINGTONIA ROBUSTA
GAGEA DAYANA CHODAT &BEAUVERD

LOLIUM RIGIDUM
Pennisetum clandestinum
Setaria verticillata
HYPARRHENIA HIRTA
OLEA EUROPAEA
BELLEVALIA WARBURGII FEINBRUN
BELLEVALIA TRIFOLIATA
ALOPECURUS MYOSUROIDES HUDS.

LAGURUS OVATUS
SCORPIURUS MURICATUS
BRIZA MINOR
GEROPOGON HYBRIDUS
CONVOLVULUS SECUNDUS
CONVOLVULUS ARVENSIS
CONVOLVULUS DORYCNIUM
CONVOLVULUS ALTHAEOIDES
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דורת ארם צובא
דחנית התרנגולים
דטורה אכזרית
דטורה זקופת פרי
דטורה נטויית פרי
דל קרניים כרמלי
דלעת נחש מצויה
דלעת נחש סורית
דמומית קטנת פרי
דמסון כוכבני
זנב קשתני-דק
דרדר הקורים
דרדר מצוי
דרדר קיפח
הגה מצויה
היפוכריס קירח
ויתניה משכרת
ורבנה רפואית
ורבנה שרועה
ורד צידוני
ורוניקת המים
ושינגטונה חסונה
זהבית שרונית
זון אשון
ף
זיפן מצוי
זקנן שעיר
זית אירופי
זמזומית ורבורג
זמזומית סגולה
השועל הארוך- זנב
ארנבת ביצני-זנב
עקרב שיכני-זנב
זעזועית קטנה
זקן סב מצוי
חבלבל החוף
חבלבל השדה
חבלבל השיח
חבלבל כפני
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 סקר בוטאני בבתי גידול לחים כלל המינים בסקר- אגן נחל שורק המישורי
2012-14 נעמי פיינברון ובעקבות סקר, השייוך של הצמח לבית גידול לח בעקבות דנין. 2013-14

- רשימה מסכמת של הסקרים שנערכו ב
ללא צבע

 ואינם מופיעים בבתי גידול שכנים,גידול לחים

מינים מבתי גידול שאינם לחים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי

)

(
CONVOLVULUS PENTAPETALOIDES
CONVOLVULUS BETONICIFOLIUS
CALYSTEGIA SEPIUM
SCOLYMUS MACULATUS
Simmondsia chinensis Schneidr
ONOPORDUM CYNAROCEPHALUM
ONOPORDUM CARDUIFORME
ALCEA ACAULIS
RUMEX CRSPUS
RUMEX PULCHER
RUMEX CONGLOMERATUS
RUMEX DENTATUS
RUMEX BUCEPHALOPHORUS
ATRACTYLIS CARDUUS
DESMOSTACHYA BIPINNATA
EUPHORBIA TERRACINA
EUPHORBIA HELIOSCOPIA
EUPHORBIA PEPLUS
EUPHORBIA VALERIANIFOLIA
MALVA NICAEENSIS
OXALIS PES-CARPRAE
CYNANCHUM ACUTUM
LACTUCA TUBEROSA
LACTUCA SERRIOLA
PHALARIS PARADOXA
PHALARIS MINOR
URGINEA MARITIMA
SINAPIS ARVENSIS
SINAPIS ALBA
CERATONIA SILIQUA
ERYNGIUM CRETICUM
CHRYSANTHEMUM SEGETUM
CHRYSANTHEMUM CORONARIUM
NICOTIANA GLAUCA GRAHAM
LATHYRUS OCHRUS
LATHYRUS HIEROSOLYMITANUS
DIPLOTAXIS ERUCOIDES
DITTRICHIA VISCOSA
HETEROTHECA SUBAXILLARIS
CYNODON DACTYLON
AMMOPHILA ARENARIA
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חבלבל עדין
חבלבל שעיר
חבלבלן המשוכות
חוח עקוד
חוחובה
חוחן הקינרס
חוחן קרדני
חטמית עין הפרה
חומעה מסולסלת
חומעה יפה
חומעה מגובבת
חומעה משוננת
חומעת ראש הסוס
חורשף צהוב
חילף החולות
חלבלוב החוף
חלבלוב השמש
חלבלוב מצוי
חלבלוב סמור
חלמית מצויה
חמציץ נטוי
חנק מחודד
חסה כחולת פרחים
חסת המצפן
חפורית מוזרה
חפורית קטנה
חצב מצוי
חרדל השדה
חרדל לבן
חרוב מצוי
חרחבינה מכחילה
חרצית דביקה
חרצית עטורה
טבק השיח
טופח גדול
טופח ירושלים
טוריים מצויים
טיון דביק
טיונית החולות
יבלית מצויה
ידיד חולות מצוי
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 סקר בוטאני בבתי גידול לחים כלל המינים בסקר- אגן נחל שורק המישורי
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- רשימה מסכמת של הסקרים שנערכו ב
ללא צבע

 ואינם מופיעים בבתי גידול שכנים,גידול לחים

מינים מבתי גידול שאינם לחים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי

)

(
CAPSELLA BURSA-PASTORIS
PROSOPIS FARCTA
Amaranthus rudis
AMARANTHUS GRAECIZANS
Amaranthus albus
AMARANTHUS RETROFLEXUS
AMARANTHUS PALMRRI
AMARANTHUS BLITOIDES
ECBALLIUM ELATERIUM
SPARGANIUM ERECTUM
Muscari pulchellum
MUSCARI PARVIFLORUM
HYMENOCARPOS CIRCINNATUS
FERULA COMMUNIS
ANEMONE CORONARIA
Verbesina encelioides
ALISMA LANCEOLATUM
CHENOPODIUM VULVARIA
CHENOPODIUM MURALE
CHENOPODIUM ALBUM
CHENOPODIUM VULVARIA
LYCOPUS EUROPAEUS
ONOBRYCHIS SQUARROSA
BRASSICA TOURNEFORTII
BRASSICA NIGRA
CAREX DIVISA
CAREX DISTANS
CAREX OTRUBAE
APIUM NODIFLORUM
APIUM GRAVEOLENS
CUSCUTA MONOGYNA VAHL
CHILIADENUS IPHIONOIDES
PARIETARIA JUDAICA
VIGNA LUTEOLA
LOTUS PALUSTRIS
LOTUS CRETICUS
LOTUS PEREGRINUS
Arum palaestinum
ARUM HYGROPHILUM
ARSARUM VULGARE TRAG.
PLANTAGO LANCEOLATA
PLANTAGO MAJOR
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ילקוט הרועים
ינבוט השדה
ירבוז הגדות
ירבוז יווני
ירבוז לבן
ירבוז מופשל
ירבוז פלמר
ירבוז שרוע
ירוקת החמור
כדורן ענף
כדן נאה
כדן קטן פרחים
כליינית מצויה
כלך מצוי
כלנית מצויה
כנפון זהוב
צפרדע אזמלנית-כף
כף אווז מבאישה
כף אווז האשפות
כף אווז לבנה
כף אווז ריחנית
כף זאב אירופית
כרבולת מצויה
כרוב החוף
כרוב שחור
כריך מחולק
כריך מרוחק
כריך שחום
כרפס הביצות
כרפס ריחני
כשות גס
כשות בת"מ
כתלה חריפה
כתלית יהודה
לוביה מצרית
לוטוס הביצות
לוטוס מכסיף
לוטוס מצוי
לוף א"י
לוף ירוק
לופית מצויה
לחך איזמלני
לחך גדול
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 סקר בוטאני בבתי גידול לחים כלל המינים בסקר- אגן נחל שורק המישורי
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- רשימה מסכמת של הסקרים שנערכו ב
ללא צבע

 ואינם מופיעים בבתי גידול שכנים,גידול לחים

מינים מבתי גידול שאינם לחים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי

)

(
PLANTAGO CRASSIFOLIA FORSSK.
PLANTAGO LAGOPUS
STYRAX OFFICINALIS
PHYLA NODIFLORA
Xantium italicum
XANTHIUM STRUMARIUM
XANTHIUM SPINOSUM
LANTANA CAMARA
ARTEMISIA MONOSPERMA
IPOMOEA TRILOBA
HIRSCHFELDIA INCANA
HORMUZAKIA AGGREGATA
ANCHUSA STRGOSA
CYNOGLOSSUM CRETICUM
CHROZOPHORA TINCTORIA
CHROZOPHORA PLICATA
CALLIPELTIS FACTOROVSKYI
SPOROBOLUS PUNGENS
PALLENIS SPINOSA
IFLOGA SPICATA
MYAGRUM PERFOLIATUM
Celtis australis
ATRIPLEX DAVISII AELLEN
ATRIPLEX PROSTRATA BOUCHER
ATRIPLEX HALIMUS
ATRIPLEX PORTULACOIDES
CORCHORUS OLITORIUS
SALSOLA TRAGUS
MELISSA OFFICINALIS
ASTRAGALUS PELECINUS

Scandix iberica
LAVATERA TRIMESTRIS
LAVATERA CRETICA
LAVATERA PUNCTATA
ERODIUM MALACOIDES
ERODIUM GRUINUM
ERODIUM LACINIATUM
ERODIUM MOSCHATUM
ANAGALLIS ARVENSIS
ANAGALLIS ARVENSIS
SALVIA VERBENACA
SALVIA FRUTICOSA MILL.
SONCHUS OLERACEUS

212

לחך המלחות
לחך מצוי
לבנה רפואי
ליפיה זוחלת
לכיד איטלקי
לכיד הנחלים
לכיד קוצני
לנטנה ססגונית
לענה חד זרעית
לפופית משולשת
לפתית מצויה
 שור מגובבת- לשון
לשון פר הסמורה
לשון כלב כרתית
לשישית הצבעים
לשישית מקומטת
מגנונית פקטורי
מדחול דוקרני
מוצית קוצנית
מחטנית משובלת
מיאגרון אוזני
מיש דרומי
מלוח דיוויס
מלוח מפושק
מלוח קיפח
מלוח רגלני
מלוכיה נאכלת
מלחית אשלגנית
מליסה רפואית
מסוריים מצויים
מסרק מזרחי
מעוג אפיל
מעוג כרתי
מעוג מנוקד
מקור חסידה חלמיתי
מקור חסידה גדול
מקור חסידה מפוצל
מקור חסידה מצוי
)מרגנית השדה (זן כתום
)מרגנית השדה (זן כחול

מרווה מצויה
מרווה משולשת
מרור הגינות
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 סקר בוטאני בבתי גידול לחים כלל המינים בסקר- אגן נחל שורק המישורי
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- רשימה מסכמת של הסקרים שנערכו ב
ללא צבע

 ואינם מופיעים בבתי גידול שכנים,גידול לחים

מינים מבתי גידול שאינם לחים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי

)

(
צורת חיים

מין
MARRUBIUM VULGARE
MARESIA PULCHELLA
MERCURIALIS ANNUA
IMPERATA CYLINDRICA

)

(

POTAMOGETON NODOSUS POIR.
NONEA ECHIOIDES
RANUNCULUS ASIATICUS
RANUNCULUS SCANDICINUS
RANUNCULUS ARVENSIS
RANUNCULUS CHIUS
LAMIUM AMPLEXICAULE
PSEUDORLAYA PUMILA
CREPIS SANCTA
CREPIS ASPERA
Nicandra physalodes
UROCHLOA MUTICA
MENTHA PULEGIUM
MENTHA LONGIFLIA
NEPETA CURVIFLORA
ORNITHOGALUM UMBELLATUM
OENOTHERA DRUMMONDII
Narcissus tazetta
PIPTATHERUM MILIACEUM
PIPTATHERUM THOMASII
SENECIO LEUCANTHEMIFOLIUS
SENECIO JOPPENSIS
LEGOUSIA FALCATA
SOLANUM SINAICUM
SOLANUM ELAEAGNIFOLLIUM
SOLANUM NIGRUM
SOLANUM VILLOSUM
TYPHA DOMINGENSIS
TYPHA LATIFOLIA
ORCHIS SANCTA
GLADIOLUS ITALICUS MILL.
DALBERGIA SISSOO
POA INFIRMA KUNTH
SARCOPOTERIUM SPINOSUM
COLCHICUM STEVENII KUNTH
BETA VULGARIS
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מרמר מצוי
מרסיה יפהפייה
מרקולית מצויה
משיין גלילי
נהרונית צפה
נוניאה כרסנית
נורית אסיה
נורית המלל
נורית השדה
נורית קטנה
נזמית לופתת
נזרית החוף
 קרנית- ניסנית דו
ניסנית זיפנית
ניקנדרה בוענית
נסמנית קיפחת
נענעת הכדורים
נענה משובלת
נפית כפופה
נץ חלב מפושק
נר הלילה החופי
נרקיס מצוי
נשרן הדוחן
נשרן צפוף
סביון אביבי
סביון יפו
סגולית חרמשית
?סולונום סיני
סולנום זיתני
סולנום שחור
סולנום שעיר
סוף מצוי
עלים-סוף רחב
סחלב קדוש
סייפן התבואה
סיסם הודי תרבותי
סיסנית הגינות
סירה קוצנית
סתוונית היורה
סלק מצוי
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)

(
JUNCUS ACUTUS
JUNCUS MARITIMUS LAM.
JUNCUS FONTANESII
JUNCUS BUFONIUS
JUNCUS SUBULATUS
SESBANIA SESBAN
URTICA PILULIFERA
URTICA URENS
URTICA MENACEAMBR
POLYPOGON MONSPELIENSIS
ARUNDO MICRANTHA
ARUNDO DONAX
LEMNA GIBBA
LEMNA MINOR
CICHORIUM ENDIVIA
PLUMBAGO EUROPAEA
HELIOTROPIUM EUROPAEUM
HELIOTROPIUM BOVEL
HELIOTROPIUM ROTUNDIFOLIUM
HELIOTROPIUM SUAVEOLENS
HELIOTROPIUM HIRSUTISSSIMUM
HELIOTROPIUM SUPINUM
BRACHYPODIUM DISTACHYUM
CRYPSIS ACULEATA
CRYPSIS MINUARTIOIDES
CRYPSIS FACTOROVSKYI EIG
CRYPSIS SCHOENOIDESASPHODELINE LUTEA

ASPHODELINE LUTEA
ASPHODELUS RAMOSUS
GUNDELIA TOURNEFORTII
ECHIUM ANGUSTIFOLIUM
FIMBRISTYLIS FERRUGINEA
FIMBRISTYLIS BISUMBELLATA
KICKXIA SPURIA
KICKXIA ELATINE
LAURUS NOBILIS
SALIX ALBA/SALIX ACMOPHYLLA
CENTAURIUM TENUIFLORUM
CENTAURIUM SPICATUM
EPILOBIUM HIRSUTUM
SAMOLUS VALERANDI
CRESSA CRETICA
CHLORIS GAYANA KUNTH
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סמר חד
סמר ימי
סמר מחוייץ
סמר מצוי
סמר מרצעני
ססביניה מצרית
סרפד הכדורים
סרפד צורב
סרפד קרומי
עבדקן מצוי
עבקנה נדיר
עבקנה שכיח
עדשת המים גיבנת
עדשת מים זעירה
עולש מצוי
עפרית אירופית
עוקץ עקרב אירופי
עוקץ העקרב האפור
עוקץ עקרב עגול עלים
עוקץ עקרב ריחני
עוקץ עקרב שעיר
עוקץ עקרב שרוע
עוקצר מצוי
אבקנית-עטיינית דו
עטיינית מגובבת
עטיינית פקטורי
עטיינית קצרה
עיריוני צהוב
עירית גדולה
עכובית הגלגל
עכנאי שרוע
עליעב חלוד
עליעב מדוקרן
עפעפית שרועה
ער אציל
מחודדת/ערבה לבנה
ערבז דק פרחים
ערבז משובל
ערברבה שעירה
ערידת הביצות
ערר כרתי
עשבת המרעה
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- רשימה מסכמת של הסקרים שנערכו ב
ללא צבע

 ואינם מופיעים בבתי גידול שכנים,גידול לחים

מינים מבתי גידול שאינם לחים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי

)

(
צורת חיים

מין
FUMARIA CAPREOLATA
RUBIA TENUIFOLIA
RUBUS SANGUINEUS FRIV.
RUTA CHALEPENSIS
FICUS SYCOMORUS
PLUCHEA DIOSCORIDIS
SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS RADDI

PASPALUM DISTICHUM
CARYA ILLINOINENSIS
PAPAVER HUMILE FEDDE
MERICARPAEA CILITA
PRASIUM MAJUS
HYPERICUM TRIQUETRIFOLIUM TURRA

PULICARIA DYSENTERICA
PULICARIA ARABICA
PARKKINSONIA ACULEATA
LINARIA JOPPENSIS BORNM.
TULIPA AGENENSISMCGUBH
OPUNTIA FICUS-INDICA
DACTYLIS GLOMERATA
SILENE PALAESTINA
SILENE COLORATA POIR.
SILENE FUSCATA
SILENE PAPILLOSA
CAPPARIS ZOHARYI LNOCENCIO
PHAGNALON RUPESTRE
RAPHANUS RAPHANISTRUM
CALENDULA ARVENSIS
SATUREJA THYMBRA
Tribulus terrestris
CARTHAMUS TENUIS
CASUARINA CUNNINGHAMIANA
ANTHEMIS BORNMUELLERI
ANTHEMIS PHLISTEA
ORMENIS MIXTA
CALICOTOME VILLOSA
TOLPIS VIRGATA
CONYZA BONARIENSIS
CONYZA CANADENSIS
SMILAX ASPERA
ECHINOPS ADENOCAULOS
CARLINA CURETUM
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עשנן מטפס
פואה מצויה
פטל קדוש
פיגם מצוי
פיקוס השקמה
פלגית שיחנית
פלפלון דמוי אלה
פספלון דו טורי
פקן תרבותי
פרג נחות
פרודותיים מכורבלות
פרסיון גדול
פרע מסולסל
פרעושית משלשלת
פרעושית ערבית
פרקינסוניה שיכנית
פשתנית יפו
)צבעוני ההרים (זן שרוני
צבר מצוי
ציבורת ההרים
ציפורנית א"י
ציפורנית מגוונת
ציפורנית שחומה
ציפורנית שרונית
צלף קוצני
צמרנית הסלעים
צנון מצוי
צפרני חתול מצויות
צתרה ורודה
קוטב מצוי
קורטם דק
קזוארינה דקיקה
קחוון הגליל
קחוון פלישתי
קחוונית מצויה
קידה שעירה
קיטה רותמית
קייצת מסולסלת
קייצת קנדית
קיסוסית קוצנית
קיפודן מצוי
קיצנית כרתית
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 סקר בוטאני בבתי גידול לחים כלל המינים בסקר- אגן נחל שורק המישורי
2012-14 נעמי פיינברון ובעקבות סקר, השייוך של הצמח לבית גידול לח בעקבות דנין. 2013-14

- רשימה מסכמת של הסקרים שנערכו ב
ללא צבע

 ואינם מופיעים בבתי גידול שכנים,גידול לחים

מינים מבתי גידול שאינם לחים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי

)

(
צורת חיים

מין
RICINUS COMMUNIS
PHRAGMITES AUSTRALIS
SACCHARUM SPONTANEUM
PHRAGMITES FRUTESCENS
CYNARA SYRIACA
GARIDELLA UNGUICULARISEN
NIGELLA ARVENSIS
NIGELLA CILIARIS
CARDARIA DRABA
ACHYRANTHES ASPERA
POLYCARPON SUCCULENTUM
POLYCARPON TETRAPHYLLUM
PORTULACA OLERACEA
CONIUM MACULATUM
RETAMA RAETAM
Punica granatum
RESEDA ORIENTALIS
CYCLAMEN PERSICUM
EQUISETUM RAMOSISSIMUM
Osyris alba
ONONIS MITISSIMA
ONONIS ALOPECUROIDES
ONONIS SICULA GUSS.
ONONIS SPINOSA
ALLIUM AMPELOPRASUM
ALLIUM PANICULATUM
ALLIUM NEAPOLITANUM CIRILLO
ALLIUM CURTUM
FOENICULUM VULGARE MILL.
HEDYPNOIS RHAGADIOLOIDES

)

(

GLYCYRRHIZA ECHINATA
GLYCYRRHIZA GLABRA
CORONOPUS SQUAMATUS
AVENA BARBATA POTT EX LINK
AVENA STERILIS
AVENA SATIVA
ZIZIPHUS SPINA-CHRISTI
VITEX AGNUS-CASTUS
ACACIA SALIGNA
FAIDHERBIA ALBIDA
ACACIA FARNESIANA WILD.
PHLOMIS VISCOSA POIR.
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קיקיון מצוי
קנה מצוי
קנה סוכר מצרי
קנה קוצני
קנרס סורי
קצח הציפורן
קצח השדה
קצח ריסני
קרדריה מצויה
רב מוץ מחוספס
רב פרי בשרני
רב פרי מצוי
רגלת הגינה
רוש עקוד
רותם המדבר
רימון מצוי
רכפה מזרחית
רקפת מצויה
שבטבט ענף
שבטן לבן
שברק מלבין
שברק משובל
שברק סיצילי
שברק קוצני
שום גבוה
שום ירקרק
שום משולש
שום קצר
שומר פשוט
שופרית כרתית
שוש קוצני
שוש קירח
שחליל שרוע
שיבולת שועל מתפרקת
שיבולת שועל נפוצה
שיבולת שועל תרבותית
שיזף מצוי
שיח אברהם מצוי
שיטה כחלחלה
שיטה מלבינה
שיטת המשוכות
שלהבית דביקה

-

moranot@ne tvision.net.il

אגן נחל שורק המישורי  -סקר בוטאני בבתי גידול לחים כלל המינים בסקר
רשימה מסכמת של הסקרים שנערכו ב -

 . 2013-14השייוך של הצמח לבית גידול לח בעקבות דנין,נעמי פיינברון ובעקבות סקר 2012-14

ללא צבע

מינים מבתי גידול שאינם לחים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי

(

)

מין

שלמון יפואי
שלשי רגלני
שנית גדולה
שנית מתפתלת
שנית קטנת עלים
שנית שוות שיניים
שעונית התות
שעורה נימית
שעורת הבולבוסין
שעורת החוף
שעורת העכבר
שעורת התבור
שקד מצוי
שרביטן מצוי
שרביטן ריסני
שרעול שעיר
שרעול שעיר זן החולה
ששית מצויה
תאנה חורטמני
תאנה חרובי
תאנה יפואית
תאנה פקאזי
תודרה סיגית
תולענית דוקרנית
תות שחור
תות שמי סורי
תלתן אלכסנדרוני
תלתן ארץ ישראלי
תלתן הארגמן
תלתן הפוך
תלתן חקלאי
תמר מצוי
תמר קנרי

גידול לחים ,ואינם מופיעים בבתי גידול שכנים

צורת חיים
CEPHALARIA JOPPENSIS

TRIANTHEMA PORTULACASTRUM
LYTHRUM SALICARIA
LYTHRUM JUNCEUM
LYTHRUM HYSSOPIFOLIUM
LYTHRUM TRIBRACTEATUM
PASSIFLORA MORIFOLIA
HORDEUM GENICULATUM
HORDEUM BULBOSUM
HORDEUM MARINUM
HORDEUM GLAUCUM STEUD.
HORDEUM SPONTANEUM
AMYGDALUS COMMUNIS
EPHEDRA FOEMINEA FORSSK.
EPHEDRA APHYLLA FORSSK.
BITUMINARIA BITUMINOSA
BITUMINARIA BITUMINOSA
SHERADIA ARVENSIS

SISYMBRIUM IRIO
HELMINTHOTHECA ECHIDES
MORUS NIGRA
TRIFOOLIUM ELEXANDRINUM
TRIFOOLIUM PALAESTINUM
TRIFOOLIUM PURPUREUM
TRIFOLIUM RESUPINTUM
TRIFOOLIUM CAMPESTRE
PHOENIX DACTYLIFERA
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נספח  -10תמונות

תמונה מס'  :53יצירת הברמה בחלק התחתון של המדרון

תמונה מס'  :54חתך בחלקת הביקורת  -ד
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תמונה מס'  :55חתך שהוסר מהקרקע מעל חלקה א'

תמונה מס' :56סיום עבודות העפר לעיצוב הגדה
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תמונה מס'  :57 - 58פרישת רשת השקיה והקמת גדר

211
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תמונה מס'  :59סימון מרובעי המחקר על מדרון חלקה א'

תמונה מס'  :60טיפולי  EMלפני השתילה עם ובלי כיסוי נילון
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תמונה מס' :61שתילה שלשתילים בגודל פלג ומקסי פלג

תמונה מס': 62הכנת בורות שתילה בשבלונה הקובעת את צפיפות השתילים

212

-

moranot@ne tvision.net.il

תמונה מס'  :63שתילת מדרון גדה חגורה B

תמונה מס'  :64שתילת הברמה בתחתית המדרון  ,חגורה A
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תמונה מס'  :65לאחר השתילה במדרון ,חגורה B

תמונה מס'  :66מבט מחלקה א לכיוון חלקות ב,ג
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תמונה מס'  :67חגורות  Cמימין  B ,במרכז ו –  Aמשמאל ,חלקה א

תמונה מס'  :67מבט מחלקה ג לכיוון חלקות ב,א
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תמונה
מס'  :68מבט מצפון על כיסוי הצומח בחלקות הפיילוט

תמונה

מס'  :69התפתחות גומא צפוף מבנק הזרעים המקומי ,חגורה A
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תמונה

moranot@ne tvision.net.il

מס'  :70כיסוי צומח צפוף וגבוה ,חגורה  Aעל רקע התפתחות הצומח בחגורה B

תמונה מס'  :71כר צפוף של תלתן הביצות ושנית מתפתלת ,חגורה  30-50 Aס"מ מעל מפלס זרימת הבסיס של הנחל
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תמונה מס'  :72אזור המפגש של מדרון הגדה והברמה – חלקה ב

תמונה מס'  :73חלקה ג
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תמונה

מס'  :74עליית מפלס הנחל והצפת הברמה ,חגורה A

תמונה

מס'  :75מגוון ביולוגי עשיר שנוצר על הברמה ,חגורה A

moranot@ne tvision.net.il

219

-

moranot@ne tvision.net.il

תמונה מס'  :76עבדקן מצוי ,חגורה  ,Cהשלמת
מחזור חיים ופיזור זרעים

תמונה מס'  :77פלגית שיחנית על קרקע חולית בחלקה ד
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תמונה מס'  :78התפתחות צומח על מדרון שלא עוצב מחדש ,חלקת ביקורת

תמונה מס'  :79התפתחות צומח על מדרון שלא עוצב מחדש ,חלקת ביקורת
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תמונה מס'  :80חלקה ד  .תמיכה בהתפתחות הצומח ע"י פעולות עישוב להרחקת מינים פולשים וסגטלים

תמונה מס'  :81חברת צומח שוליים שמתפתחת על מדרון הגדה כתוצאה מהשקיה אינטנסיבית
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תמונה מס'  :82חברת צומח שוליים שמתפתחת על המדרון שלא נחפר  ,ללא השקייה

תמונה מס'  :83פעימות הנחל ,עלייה למפלס של  50-60ס"מ מעל זרימת הבסיס הצפת סכר האבן ,וחיבור שני
חלקי הנחל משני צידי הסכר ללא חסימה
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תמונה מס'  :84מבט על גדת הנחל ומפלס האקוויפר השעון ,המזין את הצומח על הגדה

תמונה מס'  :85פיזומר ליד פיר  ,Bמפלסי המים הרגיונלים.
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תמונה מס'  :86גדה ימנית ,ממול לאי הצבים .מדרון בעל שיפוע מתון ,עם כיסוי של חברת צומח שוליים

תמונה מס'  :87גדה ימנית ,במורד סכר האבן .השפעת הרב הקרקע ואופי השיכוב בגדה על התפתחות הצומח בגדה
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תמונה מס'  :88-89עב קנה בראש גדה ימנית ,ושורשיו הנעצרים על שכבת נזאז אטומה ודחוסה
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תמונה מס'  :90נחל רובין ,מורד סכר האבן ,גדה ימנית מצוקית
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