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 ת הכורכר נס ציונהובגבעשימור אירוס הארגמן והמערכת האקולוגית  –ת דעת חוו

 ד"ר יובל ספיר, הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב

פיתוח לעד שריד לנוף הכורכר אשר היה נפוץ במרכז הארץ  הןהכורכר בנס ציונה  תוגבע

כיום מתקיים בית גידול זה לאורך רצף של שטח פתוח,  .המואץ של מאה השנים האחרונות

שגבעת האירוסים של ראשל"צ מהווה את קצהו הצפוני, והוא ממשיך דרומה דרך גבעת 

גבעות  קילומטרים. 9-רצף פתוח של כ –טירת שלום התור, נס ציונה, והשרביטנים, גבעת 

 הכורכר שממערב לנס ציונה מהוות את השטח הרצוף הגדול ביותר במערך זה. 

זהו . ןמבחינה גיאולוגית בגלל תשתית הסלע הכורכר הבונה אותת וייחודי כורכרהת וגבע

מסלע הייחודי לאזור החוף של ישראל ומשמר בתוכו מידע על ההיסטוריה הגאולוגית של 

ממנו מוגן בשמורות  9%-גבעות הכורכר במישור החוף מהוות בית גידול שרק כ מישור החוף.

 . (20141טבע או בגנים לאומיים )אטלס הכורכרים, 

 ת הכורכר מהווה אתר חשוב לשימור המגוון הביולוגי בקנה מידה לאומי. עקבוגבעאזור 

סלע הכורכרי מאפשר לצומח מדברי מובהק לדור בכפיפה בתכונותיו הייחודיות, משטר המים 

על בסיס המסלע והצומח היחודיים מהווה גבעת אחת יחד עם צומח ים תיכוני מובהק. 

לי חיים רבים, ששרדו ב"אי" טבעי זה למרות הפיתוח העירוני הכורכר מקלט גם למיני בע

במרחב. זהו שטח הליבה של המערכת האקולוגית באזור, המהווה מקום מסתור, רביה 

ושיחור מזון עיקרי לבעלי החיים המאכלסים את המרחב. מסביב מצויים שטחים פתוחים 

ומשמשים כחייץ המפריד בין  במרחבשטחי הכורכר הנוספים לחקלאיים המאפשרים קישור 

 .אזורים אורבניים ומופרים ובין השטח הטבעי

בגלל הצירוף הייחודי של תנאי הסביבה, ובגלל הפגיעה המשמעותית בכל גבעות הכורכר 

והוכרזו נמצאים בסכנת הכחדה אופייניים לגבעות הכורכר במישור החוף, מיני צמחים רבים 

 ות הכורכר שממערב לנס ציונה גדלים. בגבע(20072)שמידע ופולק, מינים אדומים" כ"

הארגמן, דבקת פלשת, היפוכריס קרח, זהבית אזוביון דגול, אירוס תשעה מינים כאלו )

זהו אחד (. מלען ארוך ותורמוס צהוב-שמשונית הטיפין, תלתחסידה תמים, -שרונית, מקור

מלבד צירוף ייחודי של "( שנמצא בחשיבות גבוהה לשמירה. hot-spotהמוקדים האדומים )"

תיכוניים, מהווה סלע הכורכר גם בית גידול שבו גדלים מיני צמחים -צמחים מדבריים וים

הוא  אירוס הארגמןאנדמיים הגדלים במישור החוף של ישראל ולא באף מקום אחר בעולם. 

  מצוי בסכנת הכחדה עולמית.ו ,בין חדרה לגדרהבמישור החוף של ישראל, גדל רק מין כזה, 

( בעיקר בגלל היותו אנדמי 6.33הוא מין בסכנת הכחדה חמורה )מס' אדום  אירוס הארגמן

מוגן על פי חוק ערכי אירוס הארגמן ידול. לישראל ובגלל קצב ההכחדה הגבוה של בית הג

טבע מוגנים, ועל ידי אמנות בינלאומיות לשימור המגוון הביולוגי, אשר ישראל חתומה עליהם. 

במחקרים שערכתי בשנים האחרונות נמצא כי יש חשיבות גבוהה לא רק לשמירה על 

                                                 
1 http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/FinalKurkarimSmall290315.pdf 
 גדי פולקו ( אבי שמידע2007הכחדה בישראל ) צמחים בסכנת –הספר האדום  2
; גדי פולקו ( אבי שמידע2007הכחדה בישראל ) צמחים בסכנת –הספר האדום  3

http://redlist.parks.org.il/taxa/Iris%20atropurpurea/ 
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אלא גם לשימור הקשרים הגיאוגרפיים בין אוכלוסיות שכנות כדי  אירוס הארגמןאוכלוסיות 

החיוניים  למנוע קיטוע וכדי לאפשר מעבר אבקה וזרעים )חילופי גנים( בין אוכלוסיות

נס ציונה נוצרו גורמי קיטוע רבים בין  –. באזור ראשל"צ להישרדות ארוכת טווח של המין

 של האוכלוסיות בהעדר ממשק מתאים.  אוכלוסיות האירוסים וקיים חשש לדעיכה גנטית

ת ובשטח נערכבאופן קשה מפעילויות אדם.  באזוראירוס הארגמן  נפגע האחרונות בשנים

ונסיעה של רכבי שטח ואופניים  הליכה מחוץ לשבילים , ובכללןתומוסדר ןשאינ ותת רביופעילו

רוכבי אופניים שחורצים רכבי שטח ו .סלע הכורכר הפריךחורצים את שרומסים את הצומח ו

את סלע הכורכר הפריך משנים את משטר הנגר בחורף ויוצרים בלייה מואצת של גבעת 

רכבי שטח דורסים פיזית את הצמחים וגורמים לפגיעה קשה בצמיחה ובפרחים של הכורכר. 

מדורות על שטחי צומח עשבוני משמידות את בנק . וצמחים עשבוניים נוספים הארגמןאירוס 

י הקרקע. אשפה מושלכת בשטח מהווה מפגע המעודד מינים מתפרצים הזרעים שקרוב לפנ

של ראשל"צ מגבעת האירוסים לאחרונה נהרס חלק ניכר  של בעלי חיים כמו עורבים.

אירוס . להערכתי, על פי הכרותי המעמיקה עם אוכלוסיית על ידי עבודות קרקעהסמוכה 

 זו היתה הושמדה ללא אפשרות שיקום. היכמחצית מהאוכלוסיבגבעת האירוסים, הארגמן 

-מטא של בדינמיקהבגודלה במרחב ולכן היתה בעלת חשיבות גדולה  ההשנייה יהאוכלוסי

בגבעות הכורכר של  אירוס הארגמן אוכלוסיית במרחב כולו. אירוס הארגמןשל  האוכלוסייה

יש חשיבות מכרעת היחידה במרחב. המשמעותית נס ציונה נותרה האוכלוסייה הגדולה 

 אזור.כל הלהגנה על שטחי הגידול של אירוס הארגמן ב

גבעת הכורכר תישחק באופן שנים מספר לעיל, קיים חשש כי בעוד והפגיעות לאור האיומים 

. בגלל רמיסה ושחיקה על ידי אופניים ורכבי משמעותי והמערכת האקולוגית שעליה תידרדר

מצומח כורכר ייחודי )חברת מתנן  –בצורה קיצונית צפוי להשתנות אופי חברת הצומח שטח 

אזוביון ו לוטם מרווניאו חברת  חסידה תמים-מקורואירוס הארגמן עם  שעיר ורותם המדבר

 וניים חד שנתיים( לחברה עשבונית של כורכר מפורר )חברת קידה שעירה ועשבדגול

בנוסף קיומם של מינים נדירים וייחודיים בגבעה.  מסכן את(. שינוי אקולוגי כזה רודרליים

, השפעות השוליים יכולות להיות חריפות גם הן: מינים פולשים יכולים להשפעות ישירות

שטחים חקלאיים יכולים בוריסוסים  ולפגוע במערכת הטבעית ותלחדור ללא הפרעה לגבע

. השפעה אפשרית נוספת היא על לפגוע בצמחים ובבעלי חיים בתוך השטח הטבעי

 שערכתי. במחקר אירוס הארגמןהצמחים הדורשים חרקים להאבקתם, כדוגמת אוכלוסיות 

שפוגע עיבוד חקלאי ככל הנראה בגלל  –מלבד מחסור במאביקים נמצא כי  הארגמןאירוס ב

מחסור במגוון גנטי קיים גם  –באתרי קינון של המאביקים ופוגע בהם ישירות בגלל ריסוסים 

. בשתי הרמות, מדובר בבעיה שנגרמת ההאוכלוסייבתוך  זרעיםגביל את רמת ייצור השמ

מהקיטוע של בית הגידול, ויצירת רצף שטחים פתוחים וחייץ אקולוגי סביב אוכלוסיית 

 האירוסים עשויים לשפר את המצב.
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 המלצות

ת הכורכר ובפרט, והמערכת האקולוגית של גבע אירוס הארגמןכדי להבטיח שימור של 

 בצעדים הבאים:בכלל, יש לנקוט 

יש  .כלי רכב, ממונעים ושאינם ממונעיםעל ידי  מיועד לגן לאומיאיסור נסיעה בשטח ה .1

 ותמסביב לגבע קילומטר וחציחצי של  לשקול להרחיב את האיסור ולקבוע אזור חיץ

 באזורים בו זה מתאפשר.

למען הולכי הרגל, כולל גידור למניעת ירידה  ותהסדרת השבילים והשילוט בגבע .2

 ללא כניסת קהל. "אל געת"אזורי יצירת בערת אש בשטח. איסור על המשבילים. 

, כולל שיקום השטחים שנפגעו, שתילה מחדש בגבעות הכורכר הפעלת ממשק אקולוגי .3

, אירוס הארגמןהאבקות משלימות של של צמחים מקומיים מריבוי מחומר מקומי, ניטור ו

ברשות מומלץ להעסיק  , הסרת מינים פולשים.ותקבוע של הצומח והחי בגבעניטור 

 הממשק והניטור.  לניהולבחצי משרה לפחות  ית/אקולוגהמקומית הרלוונטית 

על ידי קידום ההכרזה של האזור כגן לאומי.  גבעות הכורכרהגנה סטטוטורית על קידום  .4

ת הכורכר בו לגבעואזור חייץ ברוחב של חצי קילומטר מסביב ההגנה צריכה לכלול 

 כולל שטחים מבונים ואשפה.  מפגעים יסולקו ו תיאסר בנייה ופיתוח

כולל הפחתת , ות הכורכרתומך מגוון מינים בשטחים שמסביב לגבעממשק חקלאי יצירת  .5

אות שמקיימת מערכת אקולוגית )חקלאות אורגנית( בפסיפס שטחים עידוד חקלהדברה ו

 פתוחים טבעיים וחקלאיים.

 

 בברכה

 

 ד"ר יובל ספיר

 אוניברסיטת תל אביבהגן הבוטני של 

 המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים

 אוניברסיטת תל אביב

 sapiry@post.tau.ac.il; מייל: 03-6407354טל. 
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 8מתוך תמ"א  – 3נספח 

 

 

 

: 1/1תוכנית מתאר נס/

http://www.mmi.gov.il/iturtabot/taba4.asp?MsTochnit=%F0%F1/1/1&kod=7200&gis=false 

: 21/3תמ"מ )תוכנית מתאר מחוזית( 

http://www.moin.gov.il/OfficeUnits/PlanningAdministration/masterplan/Pages/Tmm3.21.aspx 

 

 

 

 

http://www.mmi.gov.il/iturtabot/taba4.asp?MsTochnit=%F0%F1/1/1&kod=7200&gis=false
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 החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעריית נס ציונה – 4נספח 
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 מתוך הכרזת ערכי טבע מוגנים – 5נספח 

 

 

 


