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Abstract 
Increase of human population caused fragmentation and destruction of natural 

habitats. This is a major cause blamed for the present biodiversity crisis. Recent 

analysis of the state of animal biodiversity revealed that amphibians share in this crisis 

is the greatest of all vertebrates. Recently the issue of population decline of 

amphibians caught attention in Israel too and prompted our investigations of this 

issue. . The aim of the present study (supported by the Nekudat Chen Fund) was to 

assess the utility of agricultural land as alternative to natural habitats for amphibians 

in Israel.   

In the first phase we focused mostly on the extent of use of ephemeral water bodies 

in agricultural land (flooded cultivated fields, drainage canals) by amphibians, and 

whether or not they can serve as amphibian's habitats, alternative to the natural ones 

that were lost.  

Of the 5 amphibian species present in the coastal plain the tree frog (Hyla savignyi) 

and the green toad (Bufo viridis) were the ones that use water bodies in agricultural 

land for reproduction. Their occupancy in ephemeral water bodies (presence of 

tadpoles) in agricultural land ranges from 60 to 80% of the water bodies. However, 

reproduction success (recruitment of young) is rather low (failed in 60 and 75% of the 

water bodies, for the tree frog and the green toad, respectively).  

These findings combined with those of another of our amphibian study lead to a new 

insight the green toad is  unable to distinguish a "good" pool (long hydroperiod that 

permits completion of metamorphosis) from a "bad" one. The latter act as ecological 

traps in which reproduction potential is wasted.  Breeding in ecological traps  can 

contribute to population decline (Gasith et al., in preparation). Improvement of unfit 

ephemeral water bodies in agricultural land or their elimination (e.g., by covering 

ditches) can have a positive effect on the protection of amphibian populations in 

agricultural areas.  

In the second phase we continued the monitoring of the ponds dug in the first phase 

and dug three additional ponds, this time in the vicinity of schools of agriculture. In 

addition to their role of supporting local population these ponds can serve as 

educational platforms for teaching students the biology and ecology of rain-pools and 

possible ways of combining agricultural activity with nature conservation of aquatic 

fauna and flora. The ponds filled with rain water and were colonized by pioneering 

species (mostly insects). 
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The most significant finding of the second phase was that citrus groves serve as 

ecological corridors for the dispersal on land of juvenile of the green toads. They do 

so by providing shade, wetted soil (in the central coastal plain citrus groves are 

irrigated in summer every other day) and land free of dense vegetation. Considering 

this ecological role of the citrus groves we bring up the possibility that the decline of 

the green toad populations observed since the 1980's (mainly in the central coastal 

plain) was influenced by a marked decline in citrus grove area since the 1980's. From 

2006 on, citrus grove area is increasing (in 2007 by ca. 1.2 ha) and if continued could 

possibly support comeback of the populations of the green toad. 

We recommend continuing the monitoring of the man-made ponds for better 

assessment of their function as suitable habitats for amphibians. To develop 

educational material for students and teachers on rain-pool ecology; to educate 

framers on the issue of ecological traps; and finally, if a decision is made (by the 

Nature and Parks Authority) to support green toad populations, it can best be achieved 

by digging ephemeral pools in the vicinity of citrus groves.   
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  תקציר

של שטחי מחייה וזהום סביבתי הגורמים  קיטוע, גידול אוכלוסיית האדם מלווה בהרס בתי גידול

. הוא הגדול מבין החולייתניםחיים בעולם -  דוהקף העלמות מיני. בין השאר למשבר מגוון המינים

 ן נועד לבחון"המחקר שמומן מקרן נקודת ח. חיים גם בישראל-לאחרונה אובחנה דעיכה של דו

  .חיים בשטחים חקלאיים בישראל- היבטים של פעילות דו

 זמניים בשטחיםהתאמתם של מקווי מים  בדק לראשונה בישראלנ של המחקר' בשלב א

-כבתי גידול חלופיים להתפתחות דו) שדות מעובדים מוצפים, כדוגמת תעלות ניקוז( ייםחקלא

 שהם לנית מצויה וקרפדה ירוקההראו כי במישור החוף המרכזי המינים אי'  ממצאי שלב א.חיים

  בשטחים חקלאיים חיים בישראל מנצלים גופי מים זמניים-נרליסטים מבין הדו'המינים הג

  . לרבייה

חיים המתרבים בגופי מים -לפחות חלק ממיני הדותובנה חדשה לפיה עלתה מתוצאות המחקר 

כתוצאה מכך . מיטבייםלבלתי אינם מבחינים בין גופי מים מיטביים בשטחים חקלאיים זמניים 

אינם מצליחים להשלים גלגול ואין גיוס הראשנים , "מבוזבז"במקרים רבים פוטנציאל הרבייה 

) sink pools( כבריכות מבלע יםמתפקדבלתי מיטביים גופי מים , מעבר לכך .צעירים לאוכלוסייה

 את השכיחות  מעלהפעילות חקלאיתה נמצא כי). ecological trap(המהוות מלכודת אקולוגית 

לחיזוק תוספת גופי מים אלו לא זו בלבד שאינה תורמת  .בלתי מיטביים גופי מים זמניים של

דעיכת ל תורםלהערכתנו מהווה גורם אלא , חיים-של הדו) meta-population(אוכלוסיית העל 

 .חיים כדוגמת אלו של הקרפדה הירוקה- דואוכלוסיות

סות ולשפר גופי מים זמניים בשטחים חקלאיים היתה לנ' אחת ממטרות המחקר של שלב א

בהצלחה כפרויקט ניסויי במסגרת מחקר זה יושם רעיון . ולהפכם מבריכות מבלע לבריכות מקור

  . 'שלב א

הקמה ', להמשך המעקב אחר הבריכות שנחפרו או הועמקו בשלב אוקדש ה של המחקר' שלב ב

קלאיים ולמעקב ממוקד בניצול שטחים של בריכות נוספות בשטחים חקלאיים סמוך לבתי ספר ח

   . חיים בתקופת הקיץ-י דו"חקלאיים ע

בריכות אלו . נחפרו שלוש בריכות חורף חדשות בשטחים חקלאיים בסמוך לבתי ספר חקלאיים

הקמת הבריכות בצמידות לבתי ספר חקלאיים נועדה . 'נוספו לשלוש הבריכות שנחפרו בשלב א

 פעילות אדם ביחסי הגומלין שביןמידים העוסקים בחקלאות להגביר את ההבנה והעניין של תל

הבריכות שהוקמו בשטחים חקלאיים מאפשרים . לשמירת טבע בכלל ובריכות חורף בפרט

בוצע מעקב . קיום פעילות חקלאית ושמירת טבע- שילוב ודולעוסקים בנושא לבחון חלופות של 

 ."הוותיקות"אכלוס של הבריכות  והמשך האחר תהליך האכלוס הראשוני של הבריכות החדשות

למשל בריכת הכפר (בריכות שנחפרו בשטחים שהיו מוצפים ולו חלקית בחודשי החורף , כצפוי

מהיר הכולל נוכחות עושר מינים רב יותר של חסרי חוליות " הבשלה"הראו תהליך ) הירוק

 צמחי בריכות  בחלק מהבריכות בהם פוזרו זרעים של.חיים-ושל דו) ביניהם מינים ייחודיים(

  .   שנזרעוצמחים בחורף  שלאחר מכן חורף בסוף הקיץ נמצאו 

במידה בקיץ היא המין היחיד המנצל הקרפדה הירוקה , חיים במישור החוף-מבין כלל הדו

 פרטים בודדים בשטח החקלאי נמצאו. חורףהמשמעותית שטחי חקלאות הסמוכים לאתר בריכת 
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) לאחר השלמת גלגול עד שנתיים(ו אלה הפרטים הצעירים היבאופן מובהק .  של אילנית מצויה

 . ידוע עדין היכן מבלים הבוגרים את תקופת היובש לא .שטחי חקלאות לחיםבנמצא ש

תפקודם של פרדסים  גילוי  הואלהערכתנו' הממצא המשמעותי ביותר של מחקר שלב ב

ושקים מידי יומיים בשרון מ פרדסיםבקיץ .  לתפוצת הקרפדה הירוקהכמסדרונות אקולוגים

באופן זה יכולים . ונוצרים בהם שטחים לחים המאפשרים פעילות צעירים של הקרפדה הירוקה

מ מאתר " ק2-בשטח המחקר נמצאו פרטים צעירים עד כ. הצעירים לנוע על פני שטחים גדולים

 .בכלל זה הרס וזיהום, בריכות החורף בישראל נפגעו קשות כתוצאה מפעילות אדם. הבריכה

עוצמת ההשפעה האקולוגית של .  בריכות החורףוהבידוד שלל גרמה להגברת הקיטוע "הפגיעה הנ

ככל שיכולת הנדידה ביבשה גדולה . חיים בין הבריכות- קיטוע מושפעת מיכולת הנדידה של הדוה

אם אכן הפרדסים מתפקדים . יותר עוצמת ההשפעה של צמצום מספר הבריכות פוחתת ולהפך

 יחסי גומלין קיום  תומכיםהם , וגיים ומאפשרים מעבר בין גופי המים ששרדוכמסדרונות אקול

הקיום של אוכלוסיות ). sink pools" (מבלע"לבריכות ) source pools" (מקור"בין בריכות 

י פרטים המגיעים אליהן מבריכות "שהן מקבלות ע" החיזוק"תלוי במידת " מבלע"בבריכות 

ין גופי המים שמספקים הפרדסים יכול לאפשר המשך קיום לפיכך הגשר היבשתי ב". המקור"

את גם אנו מעלים .  הייתה דועכת ונעלמתאוכלוסיות בבריכות שללא גשר זה אוכלוסייתן

-החל משנות ה. הושפעה מפריסת שטחי הפרדסיםתפוצת הקרפדה הירוקה בישראל שההשערה 

שר יכולת מעבר גבוהה יותר של דבר שאפ, התרחבות ענף הפרדסנות בארץ חלה 80-עד שנות ה 50

יתכן . סביר להניח שבתקופה זו הורחבה התפוצה של הקרפדה הירוקה בארץ. מין זה בין גופי מים

 ואילך 80-שנצפתה משנות ה אוכלוסיות הקרפדה הירוקה ה הבלתי מוסברת עדין שלדעיכהש

החל אף הוא מצמצום שטחי פרדסים כתוצאה ממשבר בענף שהושפעה ) מישור החוףבמיוחד ב(

יתכן . לאחרונה ניכרת התאוששות ממשית בענף הפרדסנות ושטחי הנטיעות גדלים. 80-בשנות ה

בהנחה שהרס ( פרדסים ניטעיםבאזורים בהם  הקרפדה תאוששות אוכלוסייתוהדבר יסייע בה

 . )גופי מים זמניים יפסק

המחקר ,  מאידך.הפעילות החקלאית היא אחת הסיבות להרס וצמצום בריכות החורף בישראל

הנוכחי מצביע על יחסי גומלין חיוביים בין פעילות חקלאית ושמירת טבע של דו חיים כדוגמת 

הבנת יחסי גומלין אלו יכולה להגביר את השילוב . שאוכלוסיותיה דועכות, הקרפדה הירוקה

 . המועיל בין חקלאות ושמירת טבע

עות חיוביות ושליליות של פעילותם בעקבות ממצאי המחקר מומלץ ליידע את החקלאים על השפ

כדוגמת (הראה כי גופי מים רדודים בשטחים חקלאיים ' א שלבמחקר . חיים- על אוכלוסיות הדו

יש מקום לבחון הרחבת הקף יצירת בריכות חפורות בשולי שטחים ) מחפורות, תעלות ניקוז

 במעקב ולבחון בריכות החורף בשטחים חקלאיים מומלץ להמשיךהקף ורחב יבטרם . חקלאיים

 זאת על מנת לוודא .את תפקוד הבריכות שהוקמו במסגרת הפרויקט הנוכחיבמשך מספר עונות 

שאכן בריכות קטנות בשטח של כרבע דונם מתפקדות כנדרש ולהסיק מסקנות לגבי יחס רצוי של 

ת כדוגמ( בתנאי קרקע וניקוז שונים ולבחינת השפעות תנאי סביבה מקומיים הבריכהשטח לעומק 

הבריכות שנחפרו  ).חדירת צמחייה לאגן הבריכה, התפתחות צמחייה סבוכה סביב השלולית

לצורך זה נדרשת תמיכה . בסמוך לבתי ספר חקלאיים יועדו בין השאר לשמש כאתרים לימודיים

המורים הביעו רצונם לשילוב הנושא . במורים על מנת שיצליחו לשלב הנושא במערכת הלימודים
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מערכי , ידע(המציאות מוכיחה שהם חסרים כלים מתאימים אך "  הסביבהלימודי"במסגרת 

כך נדרשת תוכנית הדרכה ופיתוח חומר לימודי למורה לצורך . ליישום רעיון זה) לימוד

   .ולתלמידים בנושא בריכת החורף

חיים בפרדסים בקיץ ולהרחיב המעקב לאזורים אחרים - מומלץ להמשיך את המעקב על פעילות דו

המחקר הצביע על כך שבשרון צעירים של הקרפדה הירוקה הם היחידים הפעילים . בארץ

כמו כן לא ברור היכן מבלים . לא ברור האם זה המצב באזורים אחרים בארץ. בפרדסים בקיץ

 במידה ותתקבל החלטה שאחת ממטרות שמירת הטבע .הבוגרים של הקרפדה את תקופת הקיץ

י יצירת בריכות "מומלץ לעשות זאת למשל ע,  בישראלהיא חיזוק אוכלוסיות הקרפדה הירוקה

  .חורף בשטחים הסמוכים לפרדסים
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  תמצית ממצאי המחקר

  ,'שלב בח שלהלן מציג ממצאי מחקר "הדו •

. נחפרו שלוש בריכות חורף חדשות בשטחים חקלאיים בסמוך לבתי ספר חקלאיים •

ריכות בצמידות לבתי הקמת הב. 'בריכות אלו נוספו לשלוש הבריכות שנחפרו בשלב א

ביחסי להגביר את ההבנה והעניין של תלמידים העוסקים בחקלאות ספר חקלאיים נועדה 

הבריכות שהוקמו .  בכלל ובריכות חורף בפרטלשמירת טבע פעילות אדם הגומלין שבין

קיום פעילות - שילוב ודובשטחים חקלאיים מאפשרים לעוסקים בנושא לבחון חלופות של 

 .  טבעחקלאית ושמירת

 והמשך האכלוס של בוצע מעקב אחר תהליך האכלוס הראשוני של הבריכות החדשות •

חודשי  ולו חלקית ביםמוצפ בריכות שנחפרו בשטחים שהיו , כצפוי."ותיקותוה"הבריכות 

עושר נוכחות מהיר הכולל " הבשלה"הראו תהליך ) למשל בריכת הכפר הירוק(החורף 

 .חיים-  ושל דו) מינים ייחודייםהםיינב(מינים רב יותר של חסרי חוליות 

בסוף הקיץ נצפתה בחורף  ות חורףצמחי בריכבחלק מהבריכות בהם פוזרו זרעים של  •

 . שלאחר מכן התפתחות צמחייה

 נדרש המשך  אך)כרבע דונם(נרכש ניסיון בהקמת בריכות חורף על פני שטח מצומצם  •

כות שנחפרו בקרבת בתי ספר תקוותנו שמעקב זה יעשה לפחות בברי. מעקב אחר תפקודם

 .  במסגרת לימוד האקולוגיה ושמירת הטבע של בריכות חורף זאת.חקלאיים

 מעקב בוצע הבריכות אכלוסצוע המטרות של חפירה ומעקב אחר ילבמעבר למחויבות  •

נבחר  יחיים בשטח חקלא-אחר פעילות דו 2007וקיץ  2006 וסתיואינטנסיבי בחודשי קיץ 

היא המין הקרפדה הירוקה  ,במישור החוף חיים-מבין כלל הדו. )ישוב קדימהממערב ל(

.  בקיץ היחיד המנצל במידה משמעותית שטחי חקלאות הסמוכים לאתר בריכת חורף

  .  של אילנית מצויהבודדיםנמצאו גם פרטים 

הקרפדה הירוקה צעירים של י "שטחי חקלאות לחים מנוצלים ענמצא שבאופן מובהק  •

האם הבוגרים של מין זה פעילים . י הבוגרים"ולא ע)  עד שנתייםלאחר השלמת גלגול(

יש עדויות מועטות ממחקר זה ומחקרים  .לא ברור עדין, והיכן במישור החוף בקיץ

בגינות של קרפדה ירוקה  על המצאות בוגרים  וכן מדיווחים אחרים שערכנוקודמים

 .בתים

תפקודם של פרדסים גילוי  להערכתנוהוא ' הממצא המשמעותי ביותר של מחקר שלב ב •

 צעירים של הקרפדה הירוקהתפוצה של  מאפשרים הפרדסים. כמסדרונות אקולוגים

 .   התפתחוהבריכה בהבמרחב של מאות ואלפי מטרים מ

.  בכלל זה הרס וזיהום,בריכות החורף בישראל נפגעו קשות כתוצאה מפעילות אדם •

המחקר הנוכחי ממצאי . ורףל גרמה להגברת הקיטוע שבין בריכות הח"הפגיעה הנ

 עוצמת . ביבשהבעלי יכולת תנועה, חיים-כדו למינים הקשורה הבהירו תובנה חדשה

 גם מיכולת הנדידה של ת מושפעכתוצאה מהרס הבריכותקיטוע ההשפעה האקולוגית של 
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ככל שיכולת הנדידה ביבשה גדולה יותר עוצמת ההשפעה של . חיים בין הבריכות-הדו

אם אכן הפרדסים מתפקדים כמסדרונות .  ולהפךיכות פוחתתברה צמצום מספר

 הם מאפשרים  ביטוי של יחסי גומלין ,גופי המים ששרדו מעבר בין ומאפשריםים יאקולוג

). sink pools" (מבלע"לבריכות ) source pools" (מקור"בין בריכות הידועים בטבע 

סות מספיק פרטים צעירים אינן מגייבריכות ש ("מבלע"הקיום של אוכלוסיות בבריכות 

י פרטים המגיעים "שהן מקבלות ע" החיזוק"תלוי במידת ) לקיום יציב של אוכלוסייה

שר הגלפיכך . ) עודף של פרטים צעיריםתבריכות המגייסו ("המקור"אליהן מבריכות 

היבשתי בין גופי המים שמספקים הפרדסים יכול לאפשר המשך קיום אוכלוסיות 

   .  הייתה דועכת ונעלמתןאוכלוסייתה לא גשר זלבבריכות ש

ת שטחי סהושפעה מפריתפוצת הקרפדה הירוקה בישראל שאת ההשערה גם אנו מעלים  •

 דבר ,התרחבות ענף הפרדסנות בארץ חלה 80-עד שנות ה 50- החל משנות ה. פרדסיםה

בלתי מוסברת הה דעיכהיתכן ש. בין גופי מיםמין זה של גבוהה יותר  מעבר  יכולתשאפשר

מישור במיוחד ב (ילךא ו80- שנצפתה משנות ה אוכלוסיות הקרפדה הירוקה עדין של

- שנות הבאף הוא שהחל  מצמצום שטחי פרדסים כתוצאה ממשבר בענףהושפעה  )החוף

80 . 

אם ההנחה .  ושטחי הנטיעות גדליםלאחרונה ניכרת התאוששות ממשית בענף הפרדסנות •

 ה הקרפדה הירוקה מסייעים לניידותמתפקדים כמסדרון אקולוגי עבורהפרדסים ש

ם בהם הורחבו שטחי ניתן לצפות בעתיד להתאוששות אוכלוסייתה באזורי, ביבשה

אין כל ודאות שתפוצת ראוי לציין ש). פסקיבהנחה שהרס גופי מים זמניים  (הפרדסים

יתכן שהמצב היום הוא .  רחבה כפי שהיא היוםההקרפדה הירוקה בארץ בעבר היית

ללא מידע ברור בנדון לא ניתן להעריך האם . תרחבות שטחי הפרדסים בארץתוצאה של ה

 .חיים היא חיובית או שלילית-השפעת הפרדסים על אוכלוסיות הדו

 ,מאידך. הפעילות החקלאית היא אחת הסיבות להרס וצמצום בריכות החורף בישראל •

דו מירת טבע של המחקר הנוכחי מצביע על יחסי גומלין חיוביים בין פעילות חקלאית וש

הבנת יחסי גומלין אלו יכולה .  שאוכלוסיותיה דועכות,כדוגמת הקרפדה הירוקהחיים 

 . בין חקלאות ושמירת טבעהשילוב המועיל להגביר את 

  :  המלצות

, כדוגמת תעלות ניקוז(הראה כי גופי מים רדודים בשטחים חקלאיים ' א שלבמחקר  •

חיים מתפתים להטיל ביצים אך בריכות - ן דויוצרים מלכודות אקולוגיות בה) מחפורות

בשיחות מוגבלות עם חקלאיים מתברר לדבריהם . אלה מתייבשות בטרם מושלם הגלגול

למשל (ל היו נמנעים מיצירת חלק מהמלכודות האקולוגיות "שלו ידעו על המגבלה הנ

למשל בקצות תעלות (ובאחרים היו משתדלים ליצור אתרים עמוקים יותר ) מחפורות

אין להגזים בשיתוף . שיקיימו מים למשך זמן ארוך יותר ויאפשרו השלמת גלגול) ניקוזה

מאידך , חיים בשטחיהם- פעולה מצד החקלאים לפעולות נדרשות לשמירת טבע של דו

השכלתם בחיובי והשלילי של פעילותם החקלאית יכולה לתרום ולו חלקית להפחתת 
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סביר להניח שהרצאות בפורום של . ותמפגעי שמירת הטבע כדוגמת מלכודות אקולוגי

  . או מפגש עם מדריכי שדה יכולים לתרום בכיוון זה\כינוסים של חקלאים ו

בטרם . יש מקום לבחון הרחבת הקף יצירת בריכות חפורות בשולי שטחים חקלאיים •

תורחב פעילות בריכות החורף בשטחים חקלאיים מומלץ להמשיך במעקב ולבחון את 

זאת במשך מספר עונות על מנת , וקמו במסגרת הפרויקט הנוכחיתפקוד הבריכות שה

לוודא שאכן בריכות קטנות בשטח של כרבע דונם מתפקדות כנדרש ולהסיק מסקנות לגבי 

יחס רצוי של שטח לעומק בריכות אלו בתנאי קרקע וניקוז שונים ולבחינת השפעות תנאי 

חדירת צמחייה , שלוליתכדוגמת התפתחות צמחייה סבוכה סביב ה(סביבה מקומיים 

  ).לאגן הבריכה

. הבריכות שנחפרו בסמוך לבתי ספר חקלאיים יועדו בין השאר לשמש כאתרים לימודיים •

. לצורך זה נדרשת תמיכה במורים על מנת שיצליחו לשלב הנושא במערכת הלימודים

המציאות מוכיחה אך " לימודי הסביבה"המורים הביעו רצונם לשילוב הנושא במסגרת 

 לצורך כך נדרשת .ליישום רעיון זה) מערכי לימוד, ידע(ם חסרים כלים מתאימים שה

  .תוכנית הדרכה ופיתוח חומר לימודי למורה ולתלמידים בנושא בריכת החורף

במידה ותתקבל החלטה שאחת ממטרות שמירת הטבע היא חיזוק אוכלוסיות הקרפדה  •

יכות חורף בשטחים הסמוכים י יצירת בר"מומלץ לעשות זאת למשל ע, הירוקה בישראל

  .לפרדסים

חיים בפרדסים בקיץ ולהרחיב המעקב -מומלץ להמשיך את המעקב על פעילות דו •

המחקר הצביע על כך שבשרון צעירים של הקרפדה הירוקה הם . לאזורים אחרים בארץ

כמו . לא ברור האם זה המצב באזורים אחרים בארץ. היחידים הפעילים בפרדסים בקיץ

  .ר היכן מבלים הבוגרים של הקרפדה את תקופת הקיץכן לא ברו

  תודות

אנו .  לקידום ערכי נוף וסביבה באזורים חקלאיים בישראלן"חנקודת המחקר מומן על ידי קרן 

רכז , משה כהן; "אדם וחווה"חוות , איציק גזיאל; ס החקלאי הכפר הירוק"ביה,  לנתן לנירמודים

, אילנה בנימין; עיינות, אריה וינוגרד; לאי הדסיםס החק"ביה, מאיר תמיר; ש גן שמואל"גד

.  על סיועם בהקמת בריכות החורף ושילובם כנושא חינוכי"תלמי אביב"מנהלת החווה החקלאית 

' בהנחיית פרופ(אביב -לצוות המעבדה לאקולוגיה של מקווי מים באוניברסיטת תל אנו מודים

  .במלאכהעל סיוע  איה ספיבק ויסמין גבאימ, אלון סמברג, לירון גורן, שי לוי: )אביטל גזית
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  רקע. 1

) השניישנה (' והחל שלב ב) שנה ראשונה(' שלב אמחקר באופן רשמי סתיים ה 2006 אפרילב

 החינוכי ושמירת טשישלבו את ההיבנוספות הקמת בריכות חורף ו' שמטרותיו היו השלמת שלב א

והחדשות )  חורף שני" (תיקותוהו "מלבד מעקב אחר בריכות החורף .הטבע עם פעילות חקלאית

באופן לבחון ) 'מעבר למטרות הרשמיות של שלב ב(הוספנו מטלה  )חורף ראשון ('שהוקמו בשלב ב

  . )קיץ וסתיו ( מחוץ לעונת הרבייהי נבחרחיים בשטח חקלא- פעילות דומעמיק 

  

  צוות המחקר. 2

' בחלקו הראשון של שלב ב. אביטל גזית ושי פילוסוף'  פרופתכלל א' מחקר של שלב בהצוות 

  .השתתף גם שי לוי

  

  ח"הדו. 3

  :מסכם הפעילויות שלהלן' ח שלב ב"דו

  .' של בריכות החורף שהוקמו בשלב אההדינמיקמעקב אחר  .א

 . של שלוש בריכות חורף חדשותההקמה ומעקב אחר דינמיק .ב

 .חיים בשטחי חקלאות בתקופת הקיץ-מעקב ממוקד אחר פעילות דו  .ג
  

   ממצאים. 4

  )'ח שנה א"מוצגים בפירוט בדו(' של שלב אהממצאים כום קצר של יח מוצג ס"ובד

  

  '  המשך מעקב אחר בריכות החורף שהוקמו בשלב א4.1

  

  "גן שמואל" בריכת 4.1.1

בשולי שטח חקלאי המעובד  צומת נחל חדרהסמוך לב 2005בקיץ נחפרה ) כרבע דונם(הבריכה 

מוצפים המעובד  השטח ים הצפוניים שלשוליה. )2006', אח שנה "דו(י קיבוץ גן שמואל "ע )חציר(

השטח הועמק . חיים-י דו" עגלגול מים למשך זמן המאפשר השלמת קיימו לאמידי חורף אך 

הניטור הושלם במסגרת ). 2006, 'ח שנה א"דו( 2006הבריכה החפורה נוטרה לאורך העונה בחורף ו

   .2007שנה נוספת בעונת מעקב ובוצע ' שלב ב

  

  : 'כום שלב אס

 20 - כ (תחילת חודש מאיבמהלך חודש דצמבר והחזיקה מים עד הבריכה התמלאה  2005/6חורף ב

כתוצאה מהחפירה הייתה הבריכה חסרת . בריכה היה כמטר וחציבעומק המים המרבי ). שבועות

ן כמו כ. שכללה אגמון ימילבריכות חורף צמחיית מים אך בגדות התפתחה צמחיית מים אופיינית 

   . המעיד על מי תהום גבוהים באזורקנה מצויהתפתח 
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 מעלות 25- ב והמוליכות החשמלית 115% - ל90ריכוז החמצן בגוף המים נע בין בעונה הראשונה 

י ריכוז, ל" מג9ריכוז החומר האורגאני המרבי שנמדד היה .  מיקרוסימנס370 - ל135 נעה בין

  . ל" מג3הניטראט המרבי היה ריכוז  ול" מג0.5 לא עלו על הזרחןו האמוניה

, דפניתאים(חברת חסרי החוליות הגדולים שנמצאה במים הייתה עשירה וכללה סרטנים ירודים 

, )Anisops - וןב וכן שט גCorixaו , Sigara–חותרים (פשפשי מים , )ת ושט רגל אדמדםוצדפוני

מעידה כי ) Cyzicus –בוצן  ( נוכחותו של סרטן בוץ ייחודי לבריכות חורף.ומגוון של חיפושיות מים

  . כבריכת חורףבעבר פקד יאזור מוצף זה ת

של אילנית פרטים בוגרים . חיים המין היחיד שאכלס את הבריכה היה אילנית מצויה-מבין הדו

.  נדגמו החל מחודש ינוארי אילנית ראשנ,נמצאו מתחת למחסות שהוצבו מסביב לגוף המים

בבריכה היו . נים מפותחים נושאי גפיים בסיום שלב הגלגולבמהלך חודש אפריל נדגמו במים ראש

 2006 יש לציין כי חורף .האילניתתקופה מספיקה להשלמת הגלגול של , תחילת חודש מאימים עד 

  . את גופי המיםמחדש ומילאו ) 2.4.06(היה חריג כאשר גשמים עזים ירדו בסופו 

  

  :'שלב ב

   :2005/6השלמת תצפיות חורף 

כף צפרדע (זרעים של צמחי מים גן שמואל  תפוזרו בשטח בריכ) 24/10/06(ר בסוף אוקטוב

נתגלתה החפורה  הבבריכ . שנאספו בבריכת החורף דורה שבדרום נתניה)אגמון ימי, איזמלנית

. )1צילום , 1נספח  (לשטח הבריכה) Phragmites australis(של חדירת הצמח קנה מצוי בעיה 

התפתחות מסיבית באתר גרפי נמוך וקרוב למפלס מי התהום יש מאחר והאתר נמצא במקום טופו

בסוף אוקטובר . צמח זה ידוע באופיו הפולשני ויכולתו לכסות שטחים לחים נרחבים. של קנה

ללא תחזוקה מתמשכת המאבק קיים חשש ש . ניקוש של שלוחות הקנה שפלשו לבריכהיצענוב

להקים ממנע ככל האפשר ילההיא תיד  המסקנה המתבקשת בחפירת בריכות בע.בקנה לא יצלח

קיום תנאי זה לא בהכרח . בריכות חורף מלאכותיות בשטח בו קיימת התפתחות מסיבית של קנה

 נמוכים בהם מפלס מי התהום גבוה אזוריםאפשרי שכן מקומות בהם נקווים מים הם לרוב 

  . ם נפוץהבוהקנה 

  

   :2006/7חורף 

 .)1 צילום , 1נספח  ( לאחר גשמים עזיםודש ינוארח הבריכה התמלאה במים ב2006/7בחורף 

באזור הבריכה שמצפון . בשנה זו הצטיין בשוות מקומית גבוהה של פיזור וכמויות הגשמיםהחורף 

 ונצפ ). שבועות10 -כ(בלבד  חודש מרץ עד מיםקיימה הבריכה ו הגשם היו נמוכות חדרה כמויות

מעקב מתמשך .  גלגולהצליחו להשליםאך לא  אמצע החורףב של אילנית מצויהצעירים ראשנים 

.  חודשים לפחות3- ימת מים כיבבריכה זו יוכל להבהיר מה תדירות השנים בהם הבריכה מק

הידוק .  יהיה צורך בהעמקת הבריכה, המוקדמת גבוההתההתייבשובמידה ויתברר כי תדירות 

  . ולחים בחללהפחתת איבוד מבאגן הבריכה יכול לסייע הקרקע החרסיתית נוסף של 

  דומים לאלו של השנה הקודמת ומעידים הממצאים.1מוצג בטבלה  של הבריכה פיון לימנולוגיא

כדוגמת (  כולל מינים ייחודייםמתאימים להתפתחות אוכלוסיות של בריכות חורף העל תנאים

  ). מעלות25- מיקרוסימנס ב400-מוליכות חשמלית הנמוכה מ
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 משנה בשונה. 2בטבלה ה של קיום המים בבריכה  מוצגים מאכלסי המים שנמצאו בתקופה הקצר

 סרטנים נמצאו מיני .מינים ייחודיים לבריכות חורףבין חסרי החוליות שעברה לא נמצאו 

 מבין חרקי המים בלטו .דפניות וצדפוניות,  שטרגל אדמדםהאופייניים לבריכות חורף שכללו

  .חיפושיותהפשפשאים וה

אך נשמעו קולות של , חיים- ולא נמצאו עדין הטלות או ראשני דו1/1/07- דיגום ראשון בוצע ב

  מכיוון שהבריכה יבשה כבר בתחילת . 14/2/07-אילנית נמצאו בבריכה לראשונה בראשני  .אילניות

  

  2007 חורף ,גן שמואלפיון לימנולוגי של בריכת א. 1טבלה 

14
/2

/0
7

  

23
/1

/0
7

 

1/
1/

07
 

  

 שעת הדיגום 11:15 12:40 12:30
 )Cº(טמפרטורה בשולי המים      13
 )Cº(טמפרטורה בגוף המים       

  )Cº( אלקטרודה  -טמפרטורה בגוף המים  14.2 14.3 17.8
 (%)רוויה בחמצן מומס  114 117.5 87.3
 )mg/l(ריכוז חמצן מומס  11.7 11.92 8.28

 ) µS@25oC(מוליכות חשמלית    237.6 390.4
 )PPT(מליחות  0.1 0.1 0.2

  )cm(שקיפות סקי  8 31 20<
  )cm(עומק  25 45 20

  

 חורף ,גן שמואלבבריכת ) צמחיית מים, חסרי חוליות, חיים-דו(ים י ביולוגממצאים. 2טבלה 
; נימפה=נ; משלים גלגול= מג; זחל= ז; ביצים/הטלה=ה; גולם=ג; בוגר= ב; נמצא= + ( 2007

  ).ראשן=ר; קרקור=ק; צעיר=צ
  

  

1/
1/

07
 23

/1
/0

7
 14

/2
/0

7
 

        )Amphibia(חיים -דו
        )Bufo viridis ( ירוקהקרפדה

  ר    ק  )Hyla savignyi (אילנית מצויה
        )Crustacea(סרטנים 
  +  +    )Cladocera (דפניתאים

  +  +  +  )Arctodiaptomus similis (אדמדםשטרגל 
  +  +    )Ostracoda (צדפוניות
       )Insecta(חרקים 

    +    Poduridae) (קפצזנבים
    +    ) Sminthuridae (קפצזנבים
    +  +  )Isotomidae  (קפצזנבים

  +      )Sigara(תלמנית  –פשפש חותרן 
  +  +    )Chironomidae(  ימשושים
  ז+      )Coleoptera (חיפושיות
  ז      )Dytiscidae ("שחייניות"חיפושיות 
  +      ) Hydrophilidae, Berosus ("ת מיםוחובב " ברוסוסחיפושית

    +    )Helophoridae(הלופורידה יפושיות ח
        צמחית מים ואצות

    +     אצות ירוקיות חוטיות
  +      )Nostoc (נוסטוק

  +      )Scirpus maritimus (אגמון ימי
  +  +  +  )Phragmites australis( מצוי קנה
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ת סביבת הבריכה אינה משופע .ניתן להניח שהראשנים לא הצליחו להשלים גלגול, חודש מרץ

  .במחסות ומתחת לאלו שקיימים לא נצפו משלימי גלגול

  

   בריכת הכפר הירוק4.1.2

הכפר (שטח חקלאי בשולי  )' מ1.8עומק מרבי היה  ,כרבע דונם(בריכה  נחפרה 2005בנובמבר 

 מצפון לשכונת ים מטרמספר מאות, 20ממזרח לדרך  נמצאת בריכהה.  המוצף מידי חורף)הירוק

שרדו שחיים -פלט לאוכלוסיות דוכמקום מ של הבריכה יאפשר תפקודה מיקומה. המגורים אפקה

 כאתר לימודי יועדה הבריכה לשמשמעבר לכך .  עירוניתוחי אפקה ונדחקים ממנו עקב פבאזור

  . החקלאי הכפר הירוקס"לתלמידי ביה

  

  : 'סכום שלב א

ברדיוס (וצף השטח מסביב לבריכה הגם . דצמברהבריכה במהלך חודש  התמלאה 2005/6בחורף 

 רוויה 140% - ל70ריכוז החמצן בגוף המים נע בין . )מ" ס30 מטר ובעומק מרבי של 20 -של כ

ריכוז החומר האורגאני המרבי שנמדד  .  מיקרוסימנס530 - ל160והמוליכות החשמלית נעה בין 

 .ל"מג 3הניטראט המרבי היה ריכוז  ול" מג0.5 לא עלו על הזרחןו י האמוניה ריכוז,ל" מג9היה 

  . וייחודייםםאופיינייל מתאימים ביותר למאכלסי בריכות חורף "התנאים הנ

וכן , )תריסן וזימרגל (םייחודייחברת חסרי החוליות הגדולים שנמצאה במים כללה סרטנים 

ומגוון של , )חותרים ושט גב(פשפשי מים , )רגל אדמדם- צדפוניות ושט, דפניתאים(סרטנים ירודים 

  .) שבועות30 -למעלה מ (2006הבריכה קיימה מים לפחות עד תחילת חודש יולי . חיפושיות מים

אך בשטח המוצף שסביב הבריכה התפתחה צמחייה , השטח החפור היה ללא צמחיית מים

בבריכה נמצאו ראשנים של ארבעה . חיים- אשר שמשו כמצע הטלה לדו)נרקיסיםכולל (עשבונית 

נמצאו  2006במרץ . צפרדע נחלים וטריטון הפסים, מצויהאילנית , קרפדה ירוקה, חיים-מיני דו

ראוי . חילת חודש אפריל של צפרדע נחליםובת הבריכה משלימי גלגול של קרפדה ואילנית סביב

זאת למרות , לציין כי מספר הפרטים של משלימי גלגול שנצפו באתר הבריכה היה נמוך מהצפוי

אין לשלול את האפשרות שמשלימי גלגול . בההתקופה הארוכה של קיום המים ואיכות המים הטו

ל  ראשנים ומשלימי גלגול עתקיימת אפשרות של טריפ, לחילופין. התפזרו בשטח ולכן לא אותרו

בהקשר האחרון יש לציין נוכחות אנפיות בקר ועופות .  בוגרי צפרדע נחליםעל ידי ו עופותדיי

הוא נושא עופות  ל ידיכות חורף עטריפת ראשנים ומשלימי גלגול בברי. אחרים סמוך לבריכה

  .מחקר נפרדב שיבחן

  

  :'שלב ב

   :2005/6השלמת תצפיות חורף 

  יש לציין כי.2006 קיימה מים באופן רציף ללא התייבשויות עד תחילת חודש אוגוסטהבריכה 

בריכה זו היא העמוקה מכל שאר הבריכות ומקיימת מים תקופה ארוכה מהממוצע בבריכות 

 מכיוון שהיא מאפשרת חיים-ים ארוכה שכזו היא בעלת חשיבות רבה עבור הדותקופת מ. חורף

חפרית מצויה (השלמת גלגול בטוחה גם עבור מינים להם נדרשים מים לתקופה ארוכה יחסית 

). אביב(שרבייתה מאוחרת  היא מאפשרת גם רבייה של צפרדע נחלים ,מעבר לכך. ) הפסיםןוטריטו

 באביב יוצרת ת החורףצפרדע נחלים סביב בריכפעילות בוגרים של  ראוי לציין כיאחרון הבהקשר 
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טורפים בוגרי צפרדע הנחלים שכן  ,חיים-עם משלימי גלגול של שאר מיני הדו" בלתי רצוי"מפגש 

  .ר נפרדק במחאף הואיבחן נושא זה . חיים- יצורים קטנים מהם כולל דובחנהללא ה

הידועים חיים - ו ראשנים של כל חמשת מיני הדונמצאבדיגומים שנערכו בבריכה באביב ובקיץ 

 ).טריטון הפסים, צפרדע נחלים, חפרית מצויה,  מצויהאילנית, קרפדה ירוקה(ממישור החוף 

) Sigara,  תלמנית– חותרנים(שי מים חברת חסרי החוליות שנמצאה במועדים אלו כללה פשפ

  .וחיפושיות מים

בוציץ  ,הגדלים בבריכות חורףרעים של צמחי מים תחילת חודש אוקטובר פוזרו בשטח הבריכה זב

 ואגמון ימי וכף צפרדע איזמלנית )הרצליה("באסה"שנאספו בבריכת ה,  ודמסון כוכבניסוככני

  .)נתניה (שנאספו בבריכת דורה

  

   :2006/7חורף 

תאריך האחרון ה,  מאיבאמצע. )2צילום , 1נספח  (חודש ינוארבהבריכה  התמלאה 2006/7בחורף 

עד לפחות  מים קיימההבריכה  להערכתנו .מחציתהעד מלאה עדיין הייתה היא , דגמה הבריכהבו נ

  . שבועות28 - כלומר מעל ל,אמצע הקיץ

   .3 מוצג בטבלה 2007אביב וחורף ב, הכפר הירוקהאיפיון הלימנולוגי של בריכת 

  

  2007 אביב- חורף, הכפר הירוק לימנולוגי ואיכות מים של בריכתאפיון. 3טבלה 

13
/5

/0
7

  

12
/4

/0
7

  

29
/3

/0
7

  

6/
3/

07
  20

/2
/0

7
 23

/1
/0

7
 

  

08:25 09:00 08:30 12:15 15:45 08:00  שעת הדיגום
 )Cº(טמפרטורה בשולי המים       19    
 )Cº(טמפרטורה בגוף המים             

 )Cº( אלקטרודה  -טמפרטורה בגוף המים  11 19.8 19.3 18 19.7 23.5
 (%)רוויה בחמצן מומס  87 89 82 68.5 81 81.1
 )mg/l(ריכוז חמצן מומס  9.53 8.1 7.55 6.46 7.4 6.84
 ) µS@25oC(מוליכות חשמלית    451 475 560 616 696
 )PPT(מליחות  0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
  )cm(שקיפות סקי  15 20 12 10 28 50
  )cm(עומק  100< 105 100< 120 130 85

  

ת החורף מתאימים לקיום מאכלסים ייחודיים ואופייניים של בריכות התנאים בבריכה בתקופ

חברת  .4מוצגים בטבלה הממצאים הביולוגים שנמצאו בבריכה בתקופת החורף והאביב  .ורףח

קרן נקודת "מבין הבריכות החפורות של פרויקט חסרי החוליות בבריכה זו היא העשירה ביותר 

כמו כן נצפו . זימי רגל וסרטני תריס:  לבריכות החורףםייכוללת שני טקסונים ייחודהחברה ". ן"ח

עושר מיני החיפושיות . )חרקים(מזדמנים ו) מיני סרטנים(אופייניים בבריכה חסרי חוליות 

 שכן חלק למשך קיום המים הארוך בבריכה זו קשור ככל הנראה זהעושר  .בבריכה זו גדול ביותר

  .חמים יחסיתמעדיפות מים  קרים ואחרותממיני החיפושיות חובבות מים 

. חפרית וטריטון, אילנית,  קרפדה:חיים- מיני דוהגם בשנה זו נצפו בבריכה ראשנים של ארבע

יתה בבריכה רבייה של צפרדע נחלים אך בתקופה י גם השנה ה,ודאי שכמו בשנה הראשונהוקרוב ל

  זאת , ת של קרפדהלא נצפו הטלו.  שלא נערכו בה תצפיות במקווה המיםהחורגת מתקופת המחקר
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- חורף,הכפר הירוקבבריכת ) צמחיית מים, חסרי חוליות, חיים-דו(ים י ביולוגממצאים. 4טבלה 

; משלים גלגול= מג; זחל= ז; ביצים/הטלה=ה; גולם=ג; בוגר= ב; נמצא= + ( 2007 אביב

  ).ראשן=ר; קרקור=ק; צעיר=צ; נימפה=נ

  

23
/1

/0
7

 20
/2

/0
7

 

6/
3/

07
 29

/3
/0

7
 12

/4
/0

7
 13

/5
/0

7
 

              )Amphibia(חיים -דו
        ר      )Bufo viridis ( ירוקהקרפדה

  מג  מג  ר  ר  ר    )Hyla savignyi (אילנית מצויה
  ר  ר  ר        )Pelobates syriacus (חפרית מצויה
             )Rana bedrigae (צפרדע נחלים

             )(Salamndra infraimmaculata (סלמנדרה כתומה
      ר        )Triturus vittatus (טריטון הפסים

              
              )Crustacea (סרטנים
    +  +  +  +  +  )Chirocephalus (זימרגל

    +        +  )Lepidurus apus (תריסן הקשקש
    +  +  +    +  )Cladocera (דפניתאים
    +  +        )Cyclops minotus( ננסי ציקלופס
  +  +  +  +  +  )Arctodiaptomus similis (אדמדםשטרגל 
          +  +  )Ostracoda ( ניותצדפו

              )Platyhelminthes (תולעים שטוחות
          +    )Mesostoma ()תולעת שטוחה(מזוסטומה 

              )Annelida(תולעים טבעתיות 
  +            )Tubifex (רותושלשול צינ

              ) Mollusca(רכיכות 
  +            Gastropoda) (חלזונות

              )Chelicerata(עכבישניים 
  +            )Hydracarina (אקרית מים

              )Insecta(חרקים 
            +  )Collembola (קפצזנבים
        נ      )Ephemeroptera (בריומאים
  +    ז        )Zygoptera (שפריריות

      נ    +    )Corixa(פשפש חותר 
  +    נ  +  +    )Sigara(תלמנית  –פשפש חותרן 
    נ+  +        )Notonecta( בפשפש שטג

      +  +      )Anisops (שטגבון פשפש
        ז  ז    )Chironomidae(  ימשושים
    +  +  +  +    )Coleoptera (חיפושיות
  +  +  +  ז+    +  )Dytiscidae" (שחייניות"חיפושיות 
              )Eretes(שחיינית ארטס חיפושית 
          ז    )Hydrophilidae" (חובבות מים"חיפושיות 
          +  +  )Berosus (ברוסוס –" חובבת מים"חיפושית 

              צמחית מים  ואצות
          +    אצות קרומיות

          +    )Nostoc (נוסטוק
  +  +  +        )Scirpus maritimus (אגמון ימי
  +    +        )Eliocharis palustris( מצוי בצעוני
  +    +        )Damasonium alisma(כוכבני  דמסון
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 לציין כי בשנה שעברה מפלס המים בתחילה ראוי. ככל הנראה משום שגדות הבריכה תלולים מדי

ואמצע החורף היה גבוה והציף שטחים צמודים לבריכה ויצר אזורים רדודים המועדפים להטלה 

כל ההטלות של הקרפדה שנצפו בשנה הקודמת היו בשטח המוצף שסביב . י הקרפדה הירוקה"ע

לפחות בחלק (פוע הגדות יש מקום לשקול שינוי שי, בהתאם. הבריכה ולא בתחום הבריכה עצמה

  .למתון יותר) מהבריכה

 )2007מאי  (עד לסיום המעקב במסגרת הפרויקט. במהלך החורף נצפו בבריכה הטלות של אילנית

מתחת למחסות הסמוכים לבריכה נצפו , כמו כן .נמצאו משלימי גלגול של אילנית מצויה בלבד

  . אילניות בלבד

נמצאת תעלת ניקוז ) 20כביש ( במקביל לכביש איילון ,וקת הכפר הירראוי לציין כי ממערב לבריכ

ים אבתעלה נמצאו מאות ראשנים של קרפדה ואילנית בגיל.  מטר מהבריכה50-המרוחקת כ כ

שבועיים לאחר שנצפו בה ראשנים . התעלה אינה מקיימת מים זמן המאפשר השלמת גלגול. שונים

דת כמלכודת אקולוגית שכן חלק תעלה זו מתפק. כבני שבוע הייתה התעלה יבשה לגמרי

בדרך זו . מאוכלוסיית הקרפדות והאילניות באזור מטילים בגוף מים זה ולא בבריכה הסמוכה

  .  חלק מפוטנציאל הרבייה אובד

אגמון ימי ,  נצפו בבריכה צמחי מים טיפוסיים לבריכות חורף שכללו דמסון2007אביב –בחורף

 תוצאה של פיזור קרוב לוודאיהתפתחות הדמסון היא  .)3,4,5צילומים , 1נספח  (ובצעוני מצוי

 המלבדם נצפתה בבריכה בחודש פברואר פריח. זרעים בבריכה בקיץ שקדם להתמלאות הבריכה

  ).בלתי ידוע (אורגאני או דשן זיהום חדירת מחשידה המאסיבית של אצות קרומיות

  

   מודיעין–בריכת החווה האקולוגית  4.1.3

  

  :'סכום שלב א

 מודיעין – ולוגיתקשנחפרה בתחום החווה האבריכה  הראשון להתמלאותה נתברר כי הבחורף

  .  ואינה מאפשרת התפתחות חברת מאכלסי מיםמאבדת מים בקצב מהיר כתוצאה מחלחול

  

  :'שלב ב

בביקור . קרפדות שבמהלכו נמשכו לבריכהקיימה הבריכה מים לזמן קצר  2007בתחילת חורף 

נמצא בשוליים . יתה הבריכה יבשה עם שרידי קרקע לחה במרכזהיה 15/2/07-שנערך במקום ב

היו ) עד כשבוע לפני הביקור(בעת ההטלה  ,כלומר. צומחהמלופף סביב של קרפדה שרוך הטלה 

 שרוך הביצים נחשף והתייבש כך שצנחאלא שמפלס המים  ,במפלס גבוה יחסיתבבריכה מים 

קרקע חרסיתית תוספת  ל ידי הוא איטום קרקעית עהפתרון הנדרש לבריכה זו. )6צילום , 1נספח (

 במצבה הנוכחי הבריכה מתפקדת .שימוש ביריעת איטום למאגריםוהידוקה או לחילופין 

  ). להעמיקה ולאטמה או לחלופין לכסותה וליבשה(גית ולכן יש לטפל בה בהקדם וכמלכודת אקול

 "אגן ירוק"בריכה המתפקדת כהעוברים ל") מים אפורים(" שימוש חוזר במי שטיפה ישחווה ב

אשר בשל משטר ) 7,8ם מיצילו, 1נספח ( נצפו מאות ראשני קרפדהבבריכה זו . )צמחי מים שונים(

- חלק מהדועבור עדות זו יכולה להצביע שלפחות .  לסיים גלגולהמים הקבוע בודאי יצליחו גם

בריכות אלו , עם זאתיחד .  לאפשר רבייה מוצלחתותחיים בריכות קבועות מעשה ידי אדם יכול

האופייניים מגוון חסרי החוליות את יכולות לקיים אינן ודאי וב ו,חיים- הדו מיניפתרון לכלאינן 

  . לבית גידול זה יםהייחודי בכלל זה המינים ,לבריכות חורף
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  )72006/חורף (' בשלב במעקב אחר בריכות שנחפרו  4.2

  

 .שטחי בתי ספר חקלאיים במישור החוףב בריכות חורף מתמאמץ להקה מיקדנו את' בשלב ב

תוכנית ל את נושא בריכות החורף החדירלתה כוונה יבריכות חורף היבמעבר להעשרת האזור 

 אפשרויות הבנה שללתרום להעמקת הכדי  בבתי הספר החקלאיים בהנחה שיש בכך הלימודים

  . של גופי מים זמנייםקיום של חקלאות ושמירת טבע-הדו

נספח  (ס הדסים שמצפון לישוב אבן יהודה"אחת בביה. שלוש בריכות חורףפרו נח' במסגרת שלב ב

צילום , 1נספח  (שברמת גן" תלמי אביב"וד החקלאות ס ללימ" בביההישני ;)10, 9 מיםצילו, 1

בתי הספר ב. )12צילום , 1נספח ( נות שמדרום לישוב בית עובדיס החקלאי עי" בביהשלישית; )11

. בריכות חורףמבנה ותפקוד  על  חטיבה עליונה למורים ותלמידינה הרצאהנות אף ניתיהדסים ועי

חושף תלמידים צעירים טרום תיכון לנושא החקלאות ומסירת המידע " תלמי אביב"ת הספר בי

  .ס"היה למנהלת ביה

  .2007ת שנתמלאו לראשונה בחורף חדשוהלהלן הממצאים של שנת פעילות ראשונה של הבריכות 

  

   )13צילום , 1נספח  (דסיםבריכת ה 4.2.1

   יהודה- ישוב אבןמצפון ל, בית הספר החקלאי הדסים: מיקום

  .מ" ס70- כ עומק מרבי ,25x15.8: ממדים

   .)חמרהמסוג מי נגר של קרקע  (לרוב מים עכורים חומים: שקיפות המים

  

 ).ת שבועו16 (חודש מאיתחילת  וקיימה מים עד חודש ינואר הבריכה התמלאה ב2006/7בחורף 

   .)13צילום , 1נספח  (דלילההצמחייה תה צמחייה ובקרבת הבריכה יבבריכה החפורה לא הי

  .5 טבלהממצאי האפיון הלימנולוגי מוצגים ב

  

  2007 אביב- חורף, הדסים לימנולוגי של בריכתאפיון. 5טבלה 

12
/4
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7

  

29
/3

/0
7
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07
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7
  

23
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12:35 11:50 08:55 14:00 14:23 12:50  שעת הדיגום
 )Cº(טמפרטורה בשולי המים         20  
 )Cº(טמפרטורה בגוף המים             

 )Cº( אלקטרודה  -טמפרטורה בגוף המים  10.3 17.9 18.5 15.5 24.3 23.6
 (%)רוויה בחמצן מומס  98.3 92 200 41.5 43 65

 )mg/l(ריכוז חמצן מומס  10.9 8.36 20 4.11 3.7 5.43
348 266 221 150 190.8  ) µS@25oC(מוליכות חשמלית   
 )PPT(מליחות  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
  )cm(שקיפות סקי  11 9 8 5 15 15
  )cm(עומק  55 40 41 39 40 27

  

גוף המים שנחפר קולט נגר של מי גשמים בלבד שאיכותם גבוהה ומתאימה לאכלוס של כל 

  .  והמזדמניםםהאופייניי, ים הייחודי:חורףהמאכלסי בריכות 

 בשנה הראשונה .6בטבלה הממצאים הביולוגים של החורף הראשון להתמלאות הבריכה מוצגים 

שנתיים שהתפתחו - חד צמחיםמעטפרט לו , התפתחות של צמחי מיםלא נצפתהלחפירת הבריכה 
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- ביצים של דוהצמדת ביצים וגושי  אין בה מצע מתאים לכריכת שרוכי הטלה או ,בשוליים והוצפו

 םצילו, 1נספח ( בחורף הראשון הוכנסו לשולי הבריכה ענפים יבשים שישמשו מצע להטלה. חיים

משך הזמן של קיום . רבייה של קרפדה ירוקה ואילנית מצויהבבריכה יתה יחיים ה-מבין הדו). 14

יתה י חדשה בסביבה שלא הכצפוי מבריכה. הספיק להשלמת הגלגול)  שבועות16(המים בבריכה 

חסרי חוליות הופיעו בשלב מאוחר יחסית .  לא נצפו בה חסרי חוליות ייחודיים,מוצפת קודם לכן

 יניים לגופי מים זמניים כשטרגל את המינים האופיו וכלל,)החל מאמצע חודש פברואר(של העונה 

י בעלי "ביצי קיימא של מינים אלו מועברים בקלות מקום למקום ע. אדמדם ומיני דפניתאים

ראשני קרפדה ואילנית נצפו לראשונה בתחילת חודש . ים שונים הבאים במגע עם גופי המיםחי

ראוי לציין . יתכן והיו מופיעים מוקדם יותר אילו היו צמחים במים, אך כפי שצוין קודם לכן, מרץ

יריעת פלסטיק קיימות בריכות מבוטנות אטומות עם ) עשרות מטרים(כי בקרבת בריכת החורף 

, 1נספח  (בהן מסוחררים מי ברז במשך כל השנה ויש בהן צמחי מים) ' מ5x5-דל של כלערך גו(

 קרוב לוודאי  בבריכות אלו נמצאו ראשנים רבים של קרפדה ואילנית בגדלים שונים).15צילום 

קשורה לזו המתרבה בבריכות , המתרבה בבריכה החפורה) של כל אחד מהמינים(שהאוכלוסייה 

  . ל"המבוטנות הנ

לאורך העונה נצפו . חיים- לגוף הבריכה החפורה הוכנסו ענפים כמצע להטלה של דו,ורכאמ

באמצע חודש אפריל נראו משלימי גלגול . )16צילום , 1נספח  (בבריכה מספר הטלות של אילניות

 נמצאו מתחת לאבנים ומחסות שבסביבת הבריכה משלימי הגלגול. של קרפדה בסביבת הבריכה

 האם מקורם בבריכת החורף או בבריכות תלא ניתן לקבוע בוודאו.  לבריכהוכן בחממות הסמוכות

אף כי בוצע . מאחר ובריכת הדסים מצויה במורד מדרון היא קולטת סחף רב. המבוטנות הסמוכות

יה יש זללא פתרון של הפחתת הארו. יה חזקהזין הארויריבוד בסלעים בערוץ המתנקז לשלולית עד

לפחות ( הנדרשת תדה שלא תאפשר קיום מים לתקופה המינימאליחשש שהיא תאבד מעומקה במי

  ). שבועות12

לפזר זרעים של צמחי מים אופייניים גם בבריכה זו מומלץ ' כפי שבוצע בבריכות שנחפרו בשלב א

 מאחר ובריכת הדסים אינה קרובה לבריכת חורף טבעית וסיכויי ההגעה אליה של .לבריכות חורף

 חוליות קטנים ביותר מומלץ להוסיף לבריכה קרקע מבריכת חורף מינים ייחודיים של חסרי

  . לפני התמלאות השלולית, פעולה זו יש לבצע בסוף הסתיו. עשירה קרובה

  

  ) 17צילום , 1נספח " (תלמי אביב" בריכת 4.2.2

   גן-רמת, ס החקלאי תלמי אביב"ביה: מיקום

  מ" ס70- עומק מרבי כ',  מ27x20: ממדים

  .ים עכורים לרובמ: שקיפות המים

  

 18( התמלאה הבריכה במי גשמים בחודש ינואר וקיימה מים עד אמצע חודש מאי 2006/7בחורף 

  ). שבועות

  . 7האיפיון הלימנולוגי של הבריכה מוצג בטבלה 
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אביב -חורף, הדסיםבבריכת ) צמחיית מים, חסרי חוליות, חיים-דו(ים י ביולוגממצאים. 6טבלה 

; נימפה=נ; משלים גלגול= מג; זחל= ז; ביצים/הטלה=ה; גולם=ג;  בוגר=ב; נמצא= + ( 2007

  )ראשן=ר; קרקור=ק; צעיר=צ

  

  

  

  

  2007 אביב- חורף, תלמי אביבאיפיון לימנולוגי של בריכת. 7טבלה 
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10:05 10:50 14:00 12:00 15:40 15:00  וםשעת הדיג
 )Cº(טמפרטורה בשולי המים      16.7      

 )Cº( אלקטרודה  -טמפרטורה בגוף המים  13 15.3 16.9 22.2 21.5 25.7
67.2 96 114.5 98 121.5 110.2  (%)רוויה בחמצן מומס 
 )mg/l(ריכוז חמצן מומס  11.8 12.2  9.4 10 8.5 5.75
546 368 271.6  ) µS@25oC(מוליכות חשמלית    189 218
 )PPT(מליחות  0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
  )cm(שקיפות סקי  8 13 18 30 25 10
  )cm(עומק  50 60 73 64 45 25

  

הבריכה קולטת נגר גשמים בלבד ואיכותה מתאימה , כפי שמעידה המוליכות החשמלית הנמוכה

  .  בריכות החורףחי וצומח שללקיום כל מגוון 

בשולי הבריכה היו עומדים של צומח . 8מוצגים בטבלה הראשון הממצאים הביולוגים של החורף 

לאורך העונה היו בבריכה . חיים- עבור דובנוסף הוספו ענפים כמצע להטלה. מוצף) יבשתי(עשבוני 

. ראשני קרפדה ואילנית הופיעו לראשונה בסוף חודש ינואר. מספר הטלות של קרפדה ואילנית

מאחר ).  שבועות מהתמלאות הבריכה12 -כ(חודש אפריל משלימי גלגול של קרפדה נראו באמצע 

 שבועות היא אפשרה השלמת גלגול מלאה של כל או לפחות מרבית 18 -והבריכה קיימה מים כ

כמו כן . סביב הבריכה הוצבו מחסות ומתחתם נראו משלימי גלגול של קרפדה. הראשנים בבריכה

 אף שלא נצפו בשטח משלימי גלגול של .נראו משלימי גלגול של קרפדה בתנועה בקרבת הבריכה
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              )Amphibia(חיים -דו
 מג,ר  ר  ר        )Bufo viridis ( ירוקהקרפדה

  ר  ר  ה    ק    )Hyla savignyi (אילנית מצויה
              )Crustacea(סרטנים 
  +    +        )Cladocera (דפניתאים

  שטרגל אדמדם
)Arctodiaptomus similis(  

        +  +  

    +          )Ostracoda (צדפוניות
  +            )Corixa(פשפש חותר 
  +  +  +נ  +      )Sigara(תלמנית  –פשפש חותרן 
              )Notonecta(פשפש שטגב 

    +          )Anisops (שטגבוןפשפש 
  +ג  +  +  +      )Chironomidae(  ימשושים
    +  +        )Coleoptera (חיפושיות
  +ז  ז  ז  ז     )Dytiscidae" (שחייניות"חיפושיות 
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 ראשנים ולא נמצאו תיש להניח שרוב הראשנים השלימו גלגול שכן לא נצפתה תמות, אילנית

ל של ועל בסיס קריטריון של קיום מים והשלמת גלג. ראשנים במים לקראת התייבשות הבריכה

" מקור"כברכת כת תלמי אביב מתפקד היטב ימרבית אוכלוסיית הראשנים ניתן להסיק שבר

)source pool(, חיים באזור- חשוב לחיזוק אוכלוסיית הדו" עוגן" וככזו מוסיפה .  

לא  ,האזור בו נחפרה הבריכה היה מוצף מידי פעם לתקופות קצרות בחורףעל פי דיווחים אף כי 

ים יאופיינ חברת חסרי החוליות התאפיינה במינים .חסרי חוליות ייחודייםבבריכה נצפו 

ומצד שני במסדרון ירוק ) גן- רמת(גובלת מצד אחד בגוש אורבאני בריכה זו ). 8טבלה (ם מזדמניו

 ברכייה י לידי ביטוי בביקור של ברווזאב" אי ירוק"אופיו המיוחד של המקום כ. של הירקון

ברווזים אלו רגישים להפרעות אדם ונוכחותם בבריכה מעידה ). ראה תמונת שער(בבריכה 

מעבר להיותה בריכה בעלת פוטנציאל לימודי , בשל כך. ריכה מוגן יחסיתשהאזור שבסמיכות לב

יש לבריכה חשיבות כאתר מחקר , "תלמי אביב"ס "לתלמידים הלומדים חקלאות במסגרת ביה

נושא  זה נכלל בתוכניות המחקר ". טבע עירוני"לבחינת היכולת של שילוב גוף מים זמני במסגרת 

 במעבדה לחקר מקווי מים באוניברסיטת 2008ו החל משנת חיים במישור החוף שיתבצע- על דו

תלמי "מחקר זה יאפשר המשך המעקב אחר בריכת ). אביטל גזית' בהנחיית פרופ(אביב -תל

  ".אביב

  

+ ( 2007 אביב-חורף, תלמי אביבבבריכת ) חסרי חוליות, חיים-דו(ים י ביולוגממצאים. 8טבלה 

; צעיר=צ; נימפה=נ; משלים גלגול= מג; זחל= ז; ביצים/הטלה=ה; גולם=ג; בוגר= ב; נמצא= 

  )ראשן=ר; קרקור=ק
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              (*)חיים -דו
  ר,מג  ר,מג  ר  ר  ר     ירוקהקרפדה

      ר  ה,ר      אילנית מצויה
              
               מינים מזדמנים-ח "ח

    +  +  +    +  דפניתאים
              ציקלופס

   +          אדמדםרגל שט
    +          צדפוניות

            + שלשול צינורות
Poduridae םקפצזנבי +            

Sminthuridae םקפצזנבי +            
Isotomidae םקפצזנבי  +            

        +     בריומאים
      נ        פשפש חותר 
  +  +  +,נ         סיגארה-פשפש חותרן 
    נ,+    נ      פשפש שטגב 

  +      +     שטגבון
    +  +  +        ימשושים
  +           חיפושיות
  +  ז,+  ז  ז     שחייניות
      +       ")חובבת מים"חיפושית  (ברוסוס

  לא נלקחה דגימת חסרי חוליות* 



 21

   )18צילום , 1נספח  (בריכת עיינות 4.2.3

  .מדרום לישוב בית עובד, ס החקלאי עיינות"ליד ביה, בלב מטע פקאנים: מיקום

  .מ" ס60- כ עומק מרבי ,15X15-כ: ממדים

  . מים עכורים לרוב: שקיפות המים

  

 תחילתוקיימה מים עד ) 19צילום , 1נספח ( חודש ינואר הבריכה התמלאה במים ב2006/7בחורף 

הקרקע באתר זה היא אדמה . תקופת המים בבריכה זו קצרה ביותר).  שבועות 7 - כ (מרץחודש 

 חלקית בלבד של הבריכה ותהתמלא. איבוד המים בחלחול ככל הנראה קטן, אלוביאלית כבדה

 חפירה של תעלה על ידייתכן וניתן לשפר הניקוז . לבריכה אינו מספקניקוז מעידה ששטח ה

  . מצפון לבריכה, שתנקז שטח מוצף סמוך

   .9 טבלהמוצג באפיון לימנולוגי של הבריכה 

  

  2007חורף , ינותי ע לימנולוגי של בריכתאפיון. 9טבלה 

19
/2

/0
7

  

23
/1

/0
7

 

1/
1/

07
 

  
08:00 10:30 09:00  שעת הדיגום

 )Cº( אלקטרודה  -טמפרטורה בגוף המים  9.7 11.6 12.5
100.8  (%)רוויה בחמצן מומס  99.7 111

10.7 12.5 11.43  )mg/l(ריכוז חמצן מומס 
245 204.5  ) µS@25oC(מוליכות חשמלית   
 )PPT(מליחות  0.1 0.1 0.1

  )cm(שקיפות סקי  5 15 32<
  )cm(עומק  25 53 32

  

הבריכה קולטת נגר גשמים בלבד ואיכות המים , כפי שמעידה המוליכות החשמלית הנמוכה

  . לבריכות חורףםאופייניימתאימה לקיום מגוון חי וצומח 

התפתחות  הלא הייתבסביבות הבריכה . הבריכה ממוקמת בתוך שטח של מטע פקאן שהוזנח

לבריכה הוספו ענפים שישמשו מצע להטלה . מים צמחי ואף לא ת יבשתיהשל צמחימשמעותית 

יש להניח . חיים- לא נצפו בבריכה רדודה זו הטלות או ראשנים של דו2007בחורף . חיים-עבור דו

  . חיים-ובמיוחד לאחר שיפור הניקוז לבריכה והארכת משך קיומה יגיעו אליה גם דו, שעם הזמן

 םיא כללה מספר קטן של מינים אופיינייה. גם חברת חסרי החוליות בבריכה זו הייתה ענייה

בדיקה שנערכה בשטח רדוד מוצף מצפון לבריכה העלתה כי גם . ומזדמנים בגופי מים זמניים

  . בשטח זה עושר המינים נמוך

יש מקום לשקול פיזור זרעים של צמחי מים ) העמקה והגדלת הניקוז(לאחר שיפור הבריכה 

מבריכת חורף סמוכה שתעשיר את הבריכה בביצי קיימא אופייניים לבריכות חורף והוספת קרקע 

  .של מינים אופייניים לבריכות חורף

   .10מוצגים בטבלה ים של הבריכה יהמאפיינים הביולוג
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; גולם=ג; בוגר= ב; נמצא= + ( 2007חורף  ,עיינותים בבריכת י ביולוגממצאים. 10טבלה 
  )ראשן=ר; קרקור=ק; צעיר=צ; פהנימ=נ; משלים גלגול= מג; זחל= ז; ביצים/הטלה=ה

  

  

1/
1/

07
 23

/1
/0

7
 19

/2
/0

7
 

        
        )Crustacea(סרטנים 
  +  +    )Cladocera (דפניתאים

  +  +    )Arctodiaptomus similis (אדמדםשטרגל 
    +    )Ostracoda (צדפוניות
        )Insecta(חרקים 

    +  + Sminthuridae  קפצזנבים
    +    Isotomidae  קפצזנבים

  ב       )Sigara(תלמנית – ןפש חותרפש
  +      )Chironomidae(  ימשושים

  +      )Dytiscidae (שחייניות"חיפושיות 
  +      )Hydrophilidae, Berosus( ברוסוס" חובבת מים"חיפושית 

  

  

  חיים בשטחים חקלאיים מחוץ לעונת הרבייה - פעילות דו4.3

  

קרפדה ירוקה , אילנית מצויה. יה בלבדחיים את גופי המים לרבי-בישראל מנצלים מיני הדו

, צפרדע הנחלים. להטלה בלבד) לרוב מספר ימים(וחפרית מצויה נמצאים בגופי המים זמן קצר 

טריטון הפסים וסלמנדרה כתומה שוהים בגופי המים פרק זמן לפני הרבייה ואף ניזונים בגוף 

ם קיים שפע של חסרי  תנאים בה-חורף הטמפרטורה נמוכה יחסית והלחות גבוהה ב. המים

הטמפרטורה עולה , לאחר תקופת הרבייה והפסקת הגשמים. חיים- לדוחוליות המשמשים כמזון

) aestivation(טריטון הפסים וסלמנדרה כתומה נכנסים לתרדמת קיץ , והמינים חפרית מצויה

ילות קיימות עדויות חלקיות שהמינים האחרים יכולים להמשיך בפע. במעמקי הקרקע או מחילות

כתוצאה בין השאר הזנה בחודשי הקיץ אך פעילותם זו מוגבלת לאזורים בהם נשמרת לחות 

יתכן שבאזורים יבשים נכנסת גם הקרפדה הירוקה לתרדמת קיץ ). השקיה ,למשל(מפעילות אדם 

האילנית המצויה כנראה מתרכזת באזורים . או מקיימת פעילות ספוראדית בלילות לחים בלבד

   .נחלים פעילה בתקופת האביב והקיץ בגופי מים קבועים צפרדע ה.לחים

.  שטחי חקלאות המושקים בקיץפעיליםחיים - לבחון האם דוהוקדש מאמץ  במסגרת המחקר

נשמעו (נרשמה פעילות לילית . המידע היחיד שנאסף בתקופת הקיץ היה על פעילות לילית' בשלב א

מאחר והקרפדה משמיעה קרקור . רו פרטיםשל אילנית מצויה וצפרדע הנחלים אך לא אות) קולות

 חלש ורק בעת החיזור לא ניתן להיעזר בקולות להעריך האם גם הן פעילות בשטחים חקלאיים

חיים בתקופת הקיץ נדרש מחקר -המסקנה הייתה שלצורך ברור פעילות יבשתית של דו. בקיץ

 נבחר .המחקר השנייהמסקנה זו יושמה בשנת .  'ממוקד ואינטנסיבי יותר מזה שבוצע בשלב א

בשטח . )20תמונה , 1נספח  (הכולל גם שלולית חורף) השרון(ישוב קדימה ממערב לשטח חקלאי 

,  בוצעו התצפיות עד אוגוסט2007-ב (2007 בקיץ ו2006קיץ וסתיו  רוכזו תצפיות ב)ר" קמ4 - כ(זה 

יה של קרפדה בבריכת החורף שבאזור המחקר מתקיימת מידי שנה רבי). וחרגו מתקופת המחקר

  .  ואילנית מצויה)21צילום , 1נספח (ירוקה 
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 וגידולים )22צילום , 1נספח (בסמוך לשלולית שטחים חקלאיים מעובדים הכוללים פרדסים 

 בנוסף לכך יש באזור ).24ם צילו, 1נספח ( ותות שדה )23צילום , 1נספח (אדמה עונתיים של תפוחי 

הגידולים העונתיים מושקים עד לתחילת  ).25צילום , 1נספח (חממות וסככות לגידול צמחי נוי 

החממות מושקות כל . הקיץ והפרדסים מושקים החל ממאי ובמשך כל הקיץ עד לתחילת הגשמים

מלבד השטחים המעובדים קיימת באזור פעילות אדם סביב מבנים זמניים של פועלים . השנה

 השאר בשימוש במים ויצירת מקומות וסביב החממות המלווה בין )26צילום , 1נספח (חקלאיים 

) 27צילום , 1נספח (כמו כן סביב מרכזי הפעילות מפוזרים גם מחסות מסוגים שונים . לחים

  .חיים-היכולים לשמש כמסתור לדו

במקרה הנדון קרפדה ירוקה (חיים -בחינת הפעילות בשטחים החקלאיים התבססה על המידע שדו

ם לחים להסתתרות במשך היום ויציאה לפעילות במשך מנצלים מחסות בשטחי) ואילנית מצויה

 סיורים 50 -סך הכל בוצעו כ. בוצעו סיורים בשטח) לעיתים פעמיים בשבוע(, מידי שבוע. הלילה

בכלל  שונים בכל סיור נבדקו מחסות. 2007ואביב עד אמצע קיץ , 2006בתקופה של אביב עד סתיו 

לוחות עץ . (חיים-ות מתאימים להסתתרות דו במקומות בהם אין מחסבשטחזה מחסות שהונחו 

 ומתחת למרכזי השקיהטפטפות מעל , מתחת לעצים ובעיקר לוחות קרטון הונחו למשל בפרדסים

 סומנו 2007 באביב ).28צילום , 1נספח , השקיהברז מרכזי המזרים את המים לצינורות  (השקיה

באלסטומר ) ו במאגר סמוךא( משלימי גלגול של קרפדה ירוקה שהתפתחו בשלולית 1100-כ

  . למעקב אחר פיזורם בשטח)29צילום , 1נספח (פלורסנטי 

, 2חיים בשטח חקלאי שממערב לישוב קדימה מוצגים בנספח - ממצאי המעקב אחר פעילות דו

  . 1טבלה 

 מקרים בהם 2להוציא . חיים-  תצפיות של דו82סך הכל נרשמו בשטח החקלאי בעונה היבשה 

, 2נספח (ירוקה בכל שאר המקרים הפרטים שנצפו היו של קרפדה , נית מצויההפרטים היו של איל

שלושת .  בלבד היו של פרטים בוגרים3,  תצפיות בפרטים של קרפדה ירוקה80  מתוך ).1טבלה 

בכל שאר המקרים ). בסמוך לשטח החקלאי(הפרטים הבוגרים נמצאו ברחובות היישוב קדימה 

 ;30 םצילו, 1נספח , בני שנה עד שנתיים(הפרטים צעירים ו הי) 77(של תצפיות בשטח החקלאי 

י פרטים "צא זה מעיד בצורה ברורה כי השטחים החקלאיים מנוצלים עממ). 1טבלה , 2פח נס

שלושת שהעובדה . צעירים ואילו הבוגרים שוהים בקיץ במקומות אחרים שאינם ברורים עדין

 מרמזת על ,מייד לאחר גשם ראשוןיים שנ, וגרים נצפו ברחובות היישוב קדימההפרטים הב

היו במצב שנמצאו הפרטים הבוגרים . האפשרות שהבוגרים מסתתרים במשך הקיץ בגינות הבתים

 עובדה המרמזת על ,)31צילום , 1נספח  (הנקבות היו עם בטן תפוחה המכילה ביצים גופני מעולה ו

   .ת הבתיםכנראה בגינו, האפשרות שהפרטים הבוגרים פעילים בשיחור מזון

עיקר המידע שנאסף בתקופת הקיץ והסתיו הוא על פרטים צעירים כבני שנה עד שנתיים , כאמור

תמיד בקרקע , פרטים אלו נמצאו תחת מחסות). ר" קמ4 -לפחות כ(הפעילים בשטח חקלאי נרחב 

המחסות היו מגוונים וכללו למשל רשת צל ).  השקיהתוצאה של דליפת מים או פעילות (לחה 

סביב מרכזי פעילות אנושית שנמצאו קרטון ואחרים ,  לוחות עץ,חת על הקרקע באזור מושקהמונ

 ללא ספק חלק מהפרטים הסתתר תחת מחסות כבדים שלא ניתן היה). 27צילום , 1נספח , למשל(

באתר נתון מסוים בתאריך במרבית המקרים  ,בדרך כלל מתחת למחסות נמצא פרט בודד .לבדקם

  למועד השלמת הגלגול יש שתי עדויות בסמוך). 1טבלה , 2נספח (דים בלבד פרטים בודנמצאו 
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שדה -האחד סמוך לשדה תות, בשני אתרים) <25(יאת פרטים רבים של מצ) 2007מאי בחודש (

   ).1טבלה , 2נספח (מושקה והשני בתוך חממה של צמח נוי 

 הפעילות היבשתית של להערכתנו הממצא הבולט והמשמעותי ביותר מבחינה אקולוגית של סקר

 קשור בנוכחות פרטים צעירים של קרפדה בתקופת הקיץ והסתיוחיים בשטחים חקלאיים -דו

נמצאו פרטים של )  תצפיות77 מתוך 31( מהתצפיות בשטח החקלאי 40%-בכ. ירוקה בפרדסים

 אתרים שונים במרחקים של מאות 8-  נמצאו באלו). 11טבלה (שונים קרפדה ירוקה בפרדסים 

 SE – באזור הדרום מזרחי 3CG - ו1CG ,CG2למשל באתרים (מ מהשלולית " ק2 -רים עד כמט

בחינת נתוני פיזור התצפיות בפרטים של קרפדה ירוקה בפרדסים . )1טבלה , 2נספח , של המחקר

אינו , צד דרום מערב; 12טבלה (השונים הראה כי הפרטים נמצאו בכיוונים שונים סביב הבריכה  

  ).1איור , 2ראה נספח  ;טחי הפרדס בו מועטים ולא נבדקו בתדירות גבוההמוזכר שכן ש

  

 ,)השרון(חיים בשטח חקלאי ממערב לישוב קדימה - סיכום תצפיות של פעילות דו.11טבלה 
  .2007 אביב עד אמצע קיץ ו2006 עד סתיואביב 

No. of observations of amphibians 82 
No. of observations of Bufo viridis 80 
No. of observations of juveniles Bufo viridis 77 
No. of observation of juveniles Bufo viridis in Citrus Groves  31 
No. of observations of Bufo viridis in Qadima Settlement 19 
No. of sites of Citrus Groves in which juveniles of Bufo viridis were observed 8 
 

  

אביב עד , באתרי הפרדסים בקדימה) Bufo viridis(פיזור התצפיות של קרפדה ירוקה . 12טבלה 
  ).1איור , 2מיקום האתרים לפי נספח  (2007 ואביב עד אמצע קיץ 2006סתיו 

 No of observations of Bufo viridis in Citrus Grove Sites
Position CG1 CG2 CG3 
North East (NE) 6 3 NR 
North West (NW) 6 2 2 
South East (SE) 4 1 7 
NR = Not relevant 

  

 100 בפרדסים סמוכים לשלולית במרחקים שבין פלורסנטי פרטים שסומנו בחומר 3עד כה אותרו 

רקטיביות של הפרדסים לקרפדה האט).  1טבלה , 2נספח  ;32צילום , 1נספח (מהשלולית ' מ500 -ל

 סביב ,נה מפתיעה שכן לפחות בשרון בתקופת הקיץ הפרדסים מושקים מידי יומייםהירוקה אי

, 1נספח ( וברוב המקרים נצפו מרכזי השקיה דולפים ,)33צילום , 1נספח ( הטפטפות נשמרת לחות

המקרים  ברוב ,מעבר לכך הפרדסים מספקים שטחים מוצלים. סביבם שטח לחו )34צילום 

 קרקעי לו תנאים נוחים לתנועת הקרפדה הירוקה שהיא מיןא. חשופים מצמחייה עשבונית

  .חשופים מצומחהמעדיף לנוע בשטחים 

 פרטים רבים יחסית של קרפדה ירוקה ופחות של אילנית מצויה אותרו בשטח חקלאי המושקה 

פחות (אף כי מספר הפרטים הכולל של קרפדה בפרדסים היה נמוך יחסית . בקיץ ובו שלולית חורף

ל מצביעים על חשיבותם של אזורים חקלאים מורטבים "הממצאים הנ, )ים שונים פרט50 - מ

במיוחד בולטת חשיבותם של הפרדסים שבשל . לפעילותה ותפוצתה של הקרפדה הירוקה



 25

זו פעם . מסדרונות אקולוגיים להפצת הקרפדה הירוקה בארץ יכולים לשמש כהרחבההתפרשותם 

בארץ חיים -י חקלאות כדוגמת פרדסים בתפוצת דוראשונה שהצעה על אפשרות תפקודם של שטח

  .בשטחעדויות ב ונתמכתמועלית 

יתכן וניתן לקשר בין התנודות באוכלוסיית הקרפדה הירוקה במישור החוף להשתנות , אם אכן כך

 כאשר ,אנו מציעים את האפשרות שבתחילת המאה הקודמת.  השטחים המעובדים כפרדסים

 התפוצה של הקרפדה הירוקה , לדונמים בודדים סביב יפוהפרדסים בישראל היו מצומצמים

איור (, עם התרחבות שטחי הפרדסים, 50-החל משנות ה. במישור החוף בישראל הייתה מצומצמת

  .  נפתחה בפני הקרפדה הירוקה האפשרות לעבור מרחקים גדולים באמצעות מסדרון אקולוגי זה)1

)  וירידה בערך הדולרלהשקיהמויות המים צמצום בכ (בענף ההדרים חל משבר 80 -בשנות ה

 עדות. )35צילום , 1נספח  (שטחי הפרדס בארץ של ףוקיטוע הרצ לצמצום ,שגרמו לכריתת פרדסים

  ). 2איור (בפרט בשרון ו) 1איור (בארץ בכלל לכך אפשר למצוא בשינויים שחלו בשטחי הפרדס 

Citrus grove cultivated land
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מתוך השנתון הסטטיסטי (. 2004 עד 50- שינוי בשטחי הפרדסים בישראל משנות ה.1איור 

  )לישראל

  

גופי מים הירוקה בין שטחים שונים ובין  של הקרפדה המעבריתכן ותופעה זו צמצמה את יכולת 

) source pools" (מקור"בריכות , כל עוד רצף המסדרון האקולוגי נשמר. מתאימים לרבייהה

". מבלע" גם בבריכות הלוסייהאוכולקיים ) sink pools" (מבלע"יכולות לתרום פרטים לבריכות 

 לדעיכה שנצפתה באוכלוסייתשל המסדרון האקולוגי משבש מעבר פרטים ויכול לתרום  קיטוע 

משמעותית בשטחי  ניכרת עליה 2006משנת . 80-משנות ההחל  באזור המרכז הקרפדה הירוקה

ם ושטח  עצי750,000 -נטעו כעל פי פרסום בתקשורת   ).36צילום , 1נספח (הפרדס בארץ 

 הצעירים הנטעים עתה צפוי כי בעוד מספר שנים כאשר הפרדסים.  דונם12,000 -הפרדסים גדל בכ

הגדלת יכולת יתכן ש. הם יסייעו בתפוצתה של הקרפדה הירוקה בארץ, יתפתחו ויצרו נוף סבוך

 גופי המים של רצףבשטחים יבשתיים תפחית את עוצמת ההשפעה של הקיטוע הגובר המעבר 
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חיים בארץ יוכל לאשש -מעקב אחר אוכלוסיות הדוהמשך . )הרס גופי מיםשל תוצאה ( הזמניים

  .   או לדחות הנחה זו
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שינוי בשטח גידול הדרים בשרון בין השנים 
1994- 2004

  

 ימתוך השנתון הסטטיסט (2004 - ל1994שינוי בשטחי פרדס באזור השרון בין השנים . 2איור 

  )לישראל

  

  :  המלצות5

  :  בריכות חורף חפורות בשטחים חקלאיים5.1

) מחפורות, כדוגמת תעלות ניקוז(כי גופי מים רדודים בשטחים חקלאיים הראה ' א שלבמחקר 

חיים מתפתים להטיל ביצים אך בריכות אלה מתייבשות - יוצרים מלכודות אקולוגיות בהן דו

בשיחות מוגבלות עם חקלאיים מתברר לדבריהם שלו ידעו על המגבלה . בטרם מושלם הגלגול

ובאחרים היו ) למשל מחפורות(ת האקולוגיות ל היו נמנעים מיצירת חלק מהמלכודו"הנ

שיקיימו מים למשך זמן ) למשל בקצות תעלות הניקוז(משתדלים ליצור אתרים עמוקים יותר 

 החקלאים לפעולות נדרשות מצדאין להגזים בשיתוף פעולה . ארוך יותר ויאפשרו השלמת גלגול

ילי של פעילותם החקלאית  השכלתם בחיובי והשלמאידך, חיים בשטחיהם- לשמירת טבע של דו

סביר להניח .  מלכודות אקולוגיותכדוגמת שמירת הטבע ייכולה לתרום ולו חלקית להפחתת מפגע

  .  לתרום בכיוון זהיםאו מפגש עם מדריכי שדה יכול\שהרצאות בפורום של כינוסים של חקלאים ו

בטרם תורחב . יש מקום לבחון הרחבת הקף יצירת בריכות חפורות בשולי שטחים חקלאיים

פעילות בריכות החורף בשטחים חקלאיים מומלץ להמשיך במעקב ולבחון את תפקוד הבריכות 

 שאכן בריכות קטנות וודאשך מספר עונות על מנת לזאת במ, שהוקמו במסגרת הפרויקט הנוכחי
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עומק בריכות לשטח רצוי של בשטח של כרבע דונם מתפקדות כנדרש ולהסיק מסקנות לגבי יחס 

כדוגמת התפתחות  (השפעות תנאי סביבה מקומייםלבחינת  ונאי קרקע וניקוז שוניםאלו בת

  .)חדירת צמחייה לאגן הבריכה, צמחייה סבוכה סביב השלולית

לצורך . בריכות שנחפרו בסמוך לבתי ספר חקלאיים יועדו בין השאר לשמש כאתרים לימודייםה

המורים הביעו . מערכת הלימודיםזה נדרשת תמיכה במורים על מנת שיצליחו לשלב הנושא ב

המציאות מוכיחה שהם חסרים כלים אך " לימודי הסביבה"רצונם לשילוב הנושא במסגרת 

 לצורך כך נדרשת תוכנית הדרכה ופיתוח חומר .ליישום רעיון זה) מערכי לימוד, ידע(מתאימים 

  .לימודי למורה ולתלמידים בנושא בריכת החורף

הראה כי צעירים של '  בשלבמחקר :  בתקופת הקיץקלאייםחיים בשטחים ח-שימוש דו 5.2

המושקים פרדסים  ,מעבר לכך .הקרפדה הירוקה מנצלים שטחים חקלאיים מורטבים בקיץ

אחת .  לתפוצה של הקרפדה כמסדרונות אקולוגיםמשמשים) אחת ליומיים, בשרון(תדירות בקיץ 

אוכלוסיות הישרדות מידת על  משפיעיםהמסקנות האפשריות שהשינויים בשטחי הפרדס בארץ 

  .   בבריכות מבלעלבין בריכות מקור ביןכך שהם מאפשרים מעבר של פרטים י "חיים זאת ע-דו

 האם תפוצת הקרפדה הירוקה בישראל בעבר –ה עדין שאלה בסיסית בלתי פתורה נותרבשלב זה 

 בהם לא  רחבה כפי שהיא כיום או שנטיעת פרדסים אפשרה לקרפדה לאכלס אזוריםההיית

משמעית האם מנקודת - ללא תשובה ברורה בנדון לא ניתן לקבל החלטה חד? קודם לכןההיית

לפיכך . חיים היא חיובית או שלילית-ראות של שמירת טבע השפעת הפרדסים על תפוצת דו

  .  חיים-משמעי על התערבות כל שהיא בהשפעת הפרדסים על דו-מוקדם עדין להמליץ באופן חד

החלטה בלתי תלויה במצב המין בעבר שאחת ממטרות שמירת הטבע היא חיזוק  תתקבלבמידה ו

י יצירת בריכות חורף " לעשות זאת למשל עמומלץ ,אוכלוסיות הקרפדה הירוקה בישראל

  .סמוכים לפרדסיםהבשטחים 

 ולהרחיב המעקב לאזורים אחרים  בקיץחיים בפרדסים-מומלץ להמשיך את המעקב על פעילות דו

ר הצביע על כך שבשרון צעירים של הקרפדה הירוקה הם היחידים הפעילים המחק. בארץ

היכן מבלים לא ברור  כמו כן. לא ברור האם זה המצב באזורים אחרים בארץ. בקיץבפרדסים 

  .הבוגרים של הקרפדה את תקופת הקיץ
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   צילומים– 1 נספח. 6

  
 

בגדות הבריכה מימין ). פילוסוף. ש, 23.1.07(מי גשמים מימן לאחר התמלאות ב,  בריכת גן שמואל– 1צילום 

  )גזית. ר, 17.3.07(משמאל הבריכה בשלבי התייבשות סופיים . צמחיית קנה מצוי

  

  

התמלאות במי לאחר בריכת הכפר הירוק , מימין . 2צילום 

  )פילוסוף. ש, 23.1.07(גשם 

  בריכת הכפר הירוק, דמסון כוכבני.  3צילום 

  )פילוסוף.  ש,12.4.07(

    

   

  ,בריכת הכפר הירוק, אגמון ימי.  4צילום 

 ) פילוסוף. ש,29.3.07(
  ,בריכת הכפר הירוק,  בצעוני מצוי.5צילום 

 ) פילוסוף.ש, 12.4.07(
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  יבש שנמצאשרוך ביצים של קרפדה ירוקה.  6צילום 

  ) פילוסוף.ש, 15.2.07(בריכת מודיעין בגדות 

 ות מודיעיןחו, ת מים אפורים בריכ– 7צילום 

  ) גזית.א, 15.2.07(

    

  

  

חוות ,  בבריכת מים אפורים קרפדה ירוקה ראשני.8צילום 

  )גזית. א,15.2.07("  אדם וחווה", מודיעין

  

    

  

  )ויל .ש(פיזור קרקע כבדה לאיטום . 10צילום   ) לוי. ש,13.11.06 (חפירת בריכת הדסים. 9צילום 
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  רמת גן, חפירת בריכת תלמי אביב. 11צילום 

           ) לוי. ש,31.10.06(

  ) לוי, ש,4.12.06 (, חפירת בריכת עיינות.12צילום 

    

  

 לאחר התמלאות במי גשמים בריכת הדסים. 13צילום 

  ) פילוסוף. ש,1.1.07(

מצע  כענפים שהוכנסו לבריכת הדסים. 14צילום 

  )וף פילוס.ש, 6.3.07(הטלה 

    

  

הדסים , עם מים מסוחרריםאטומה בריכה – 15צילום 

  ) פילוסוף. ש,29.3.07(

על גבי מצע ענפים , הטלות של אילנית. 16צילום 

  ) פילוסוף. ש,6.3.07(
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ג מלאה מי "ר,  בריכת תלמי אביב– 17צילום 

  ) פילוסוף. ש,6.3.07(גשמים באביב  

    

  

  נולוגייםמדידת משתנים לימ. 19צילום   )  גזית. א,19.2.07 (נות בריכת עיי. 18צילום 

  )גזית. א ,1.1.07(

    

  

  )גזית. א, 2.1.07(הטלת קרפדה בבריכה . 21 צילום  ) גזית. א,2.1.07(חורף קדימה  בריכת . 20צילום 
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  פרדסים ממערב לישוב קדימה. 22צילום 

  )גזית. א, 5.10.06(

 משמאל פרדס,  שדה תפוחי אדמהמימין. 23צילום 

  )גזית. א, 27.4.06 (ממערב לישוב קדימה

    

  
  

שרידי פרדס בצד שדה תות שדה ממערב . 24צילום 

  )גזית. א, 21.10.06 (לקדימה 

ממערב לקדימה   משמאל סככת צמחי נוי. 25צילום 

  )גזית. א, 27.1.07(

    

    

ממערב  קלאימבנים זמניים של פועלים בשטח ח. 26צילום 

  )גזית. א, 10.10.06(לקדימה 

זמניים ומחסות פזורים בשטח מבנים . 27צילום 

  )גזית. א, 10.10.06(חקלאי ממערב לקדימה 
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שהונח מתחת למרכז ) לוח קרטון(מחסה . 28צילום 

  )גזית. א, 28.10.06(השקיה בפרדס ממערב לקדימה 

נטי  פרט צעיר מסומן באלסטומר פלורס. 29צילום 

  )גזית. א, מראה מצד הבטן(

    

    

  למחסותמתחת ) ממערב לקדימה(מימין ומשמאל פרטים צעירים בני שנה שנמצאו בפרדסים . 30צילום 

  )10.06גזית . א(

    

    

בנקבה מימין ניכרת תפיחה של שחלה המלאה . מימין ומשמאל נקבות שנמצאה בישוב קדימה. 31צילום 

  ).גזית. א, 15.10.06 - ו18.10.06(בביצים 
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פרט צעיר מסומן של קרפדה ירוקה  שנצפה . 32ילום צ

  מהשלולית'  מ500 -מתחת מחסה בפרדס כ

  )גזית. א, 8.6.07(

  

    

    

בקרבת העץ . לחות בקרקע סביב  עץ ההדר. 33 צילום

  )גזית. א, 3.10.06קדימה ( נראה מחסה שהונח במקום

ולף בעת ד(מרכז השקייה בפרדס . 34 צילום

  )גזית. א, 19.10.06; השקיה

    

  

חלקת פרדס מבודדת שנותרה בשטח חקלאי . 35 צילום

 )גזית. א(ממערב לקדימה 
 22.6.07נטיעות חדשות ממערב לקדימה . 36 צילום
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   2נספח 
. 2007,  אמצע קיץ– ואביב 2006ו יסת-בבאבי) השרון, שטח חקלאי ממערב לקדימה(חיים באתר המחקר - ריכוז תצפיות בדו.1טבלה 

  2נספח , 1מקרא הטבלה באיור 

Date General 
direction Site Location Shelter Species Individuals # Ind. Remarks 

13/7/06 NE QS FE WB Bv J 1  
20/7/06 NW GH  SN Bv J 2  
21/7/06 NW GH  SN Bv J 4  
21/7/06 NW WA  WB Bv J 1  
22/7/06 NW GH  SN Bv J 4  
22/7/06 NW WA  WB Bv J 1  
24/7/06 NE QS FE WB Bv J 1  
28/7/06 NE QS FE WB Bv J 1  
26/8/06 NE QS FE WB Bv J 1  
26/8/06 NW WA GA WB Bv J 1  
26/8/06 NW GH  SN Bv J 1  
30/8/06 NE QS FE WB Bv J 2  
30/8/06 NE CG1 IC  Bv J 1  

3/9/06 NE QS FE WB Bv J 2  
5/9/06 NW WA  WB Bv J 3  
5/9/06 NW WA  WB Rb J 1  
5/9/06 NW FA  SN Bv J 2  
5/9/06 NW FA  MS Bv J 1  
8/9/06 NW FA  SN Bv J 3  
8/9/06 SE CG1 IC WB Bv J 1  

11/9/06 NE QS FE WB Bv F 1  
14/9/06 NE QS FE WB Bv J 1  
14/9/06 NE QS FE WB Bv J 3  
14/9/06 NE CG1 IC FM Bv J 1  
16/9/06 NE QS FE WB Bv J 1  
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Date General 
direction Site Location Shelter Species Individuals # Ind. Remarks 

1/10/06 SE CG2 IC  Bv J 1  
4/10/06 SE CG3 IC  Bv J 1  
5/10/06 SE CG1   Bv J 1  
7/10/06 SE CG1 IC  Bv J 1  
9/10/06 SE CG3 IC  Bv J 1  

10/10/06 NW SP1 VG  Bv J 1  
10/10/06 NW SP2 VG  Bv J 1  
15/10/06 NE QS ST  Bv F 1 After first rain 
16/10/06 NE QS ST  Bv F 1  
19/10/06 NW FA WB  Bv J 1  
19/10/06 SE CG3 IC  Bv J 1  
21/10/06 NW FA WB  Bv J 1  

1/11/06 NW FA WB  Bv M 1  
2/11/06 NE QS ST  Bv J 1  
2/11/06 NE QS ST  Bv J 1  
2/11/06 NE QS ST  Bv M 1  
2/11/06 NE QS ST  Bv J 1  
2/11/06 NE QS ST  Bv M 1 Run over 

15/11/06 NE QS ST  Bv J 1  
9/3/07 SE CG1   Bv J 1  
7/5/07 NW FA   Bv J 1  
8/5/07 NW FA   Bv J 28  

21/5/07 NW CG1  FM Bv J 1
Marked with elastomer, 100m 
east of the reservoir 

21/5/07 NW CG1  FM Bv J 1 Unmarked 
22/5/07 NW GH   Hs J 1  
22/5/07 NW GH   Bv J 5  
23/5/07 NW GH   Bv J 26  
25/5/07 NE CG1  FM Bv J 1  
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Date General 

direction Site Location Shelter Species Individuals # Ind. Remarks 

 
 

25/5/07 NW GH   Bv J 1  
26/5/07 NW GH   Bv J 1  
31/5/07 NW GH   Bv J 1  
31/5/07 NW FA   Bv J 5  

2/6/07 NW CG2  CB Bv J 1
Marked with elastomer, 500m 
north of the reservoir 

5/6/07 NW CG1  FM Bv J 1  
5/6/07 NW GH   Bv J 1  

8/6/07 NW CG1  FM Bv J 1
Marked with elastomer, 100m 
east of the reservoir 

8/6/07 NW CG1  FM Bv J 3  

8/6/07 NW CG2  CB Bv J 1
Marked with elastomer, 500m 
north of the reservoir 

22/6/07 NW GH   Bv J 1  
22/6/07 NW GH  WB Bv J 2  
22/6/07 NW FA   Bv J 26  
26/6/07 NE CG2  WB Bv J 1  
28/6/07 SE CG3  CB Bv J 1  

1/7/07 NE CG2  FM Bv J 2  
1/7/07 NE CG1  CB Bv J 1  
1/7/07 NW CG1  FM Hs A 1  
6/7/07 SE CG3   Bv J 2  

13/7/07 NE CG1  FM Bv J 5  
14/7/07 SE CG3  CB Bv J 2  
16/7/07 NW FA  CB Bv J 2  
16/7/07 NW GH  WB Bv J 1  
18/7/07 NE CG1  FM Bv J 4  
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Date General 
direction Site Location Shelter Species Individuals # Ind. Remarks 

18/7/07 NW CG3  WB Bv J 2  
20/7/07 NW CG3  CB Bv J 1  
25/7/07 SE CG3  CB Bv J 4  
31/7/07 NE CG2  WB Bv J 1  

3/8/07 NE QS FE WB Bv J 1  
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 )סכמת ומקרא של אתר המחקר ממערב ליישוב קדימה. 1איור 
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Map Legend - Qadima Study Site

Citrus Grove (CG)

Cultivated Land

Green House (GH)

Reservoir

Rain pool

Field Road

Road

Settlement

Workers’ Accommodation (WA)

Locality

FA   Farm

QS Qadima Settlement

SP Strawberry Packaging

  


