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צומח הנגב
יחידות צומח בנגב
בתות ספר
מורכבות בעיקר מבני שיח נמוכים .אופייניות לאזור המעבר שבין
האזור הים תיכוני והאזור המדברי .מין נפוץ באזורים אלו הוא
המתנן השעיר.
צומח ערבות
כולל בעיקר בני שיח וצמחים נמוכים המפוזרים בשטח .אופייניים
לאזורים הגבוהים של הנגב ,שם יש משטר מים נוח יחסית בשל
השילוב בין מסלע (סלעי גיר ודולומיט) וטמפרטורות נמוכות
יחסית .המין השליט הוא לענת המדבר.
צומח ערבות עם עצי אלה אטלנטית
עצים מתפתחים בבתי גידול המקבלים תוספת מים בשל מיקומם
הטופוגרפי .בהר הנגב ,ובמיוחד במערב מכתש רמון ,נמצא ריכוז
נדיר של עצי אלה אטלנטית שגילם מגיע לכמה מאות שנים.
צומח מדבר בעיקר בערוצי נחלים
באזורים הצחיחים מתרכז מרבית הצומח בערוצי הנחלים ,שם
יש יותר קרקע ומים .נפוצים במיוחד  -זוגן השיח ,אוכם מדברי,
חמדת הנגב ומלחית קשקשנית.
צומח חולות צפון הנגב
מתאפיינים בצומח דליל הכולל מינים עמידים לחשיפה או כיסוי
על ידי החול .מין נפוץ הוא ידיד החולות ,בחולות חלוצה וחולות
עגור שולט מלענן המטאטאים .בחולות ירוחם ודימונה ובמישורי
רותם וימין נפוץ יפרוק המדבר.

יחידות צומח בנגב.

צומח מלחות
צומח המותאם לסביבה בעלת דרגת מליחות גבוהה.
המינים הנפוצים הם אשל הערבה ,ימלוח פגום וחילף
החולות .במלחת עברונה  -עצי דקל הדום לצדם גדלים
זוגן לבן ואוכם תולעני.

צומח מדברי דמוי סוואנה
בערבה ובבקעת ים המלח גדל הצומח בעיקר בערוצי הנחלים,
אולם מפלס גבוה של מי תהום באזור זה מאפשר גם התפתחות
של עצים .עצי שיטה גדלים בערבה (שיטת הסוכך ושיטה
סלילנית) ,ולצד העצים נמצא בני שיח ממוצא סהרו-ערבי :יפרוק
המדבר ,חמדת השיח ,כוכב ריחני ,אטד ערבי ומינים נוספים.

צומח בהשפעת האדם
בשטחים מעובדים או שטחי רעייה ,הידלדלה הצמחייה
הטבעית .לצפון הנגב חדרו מינים שלא גדלו באזור בעבר,
וביניהם מינים רבים של עשבים רעים.

צומח חולות (ערבה)
המינים הנפוצים בחולות הערבה הם פרקרק פרסי וחמדת השיח
ולצדם מינים ״אוהבי חול״ נוספים.

יער פארק של חרוב ואלת המסטיק
אופייני לאזורים חמים ושחונים יחסית .נמצא בדרום
השפלה ובשוליים הדרומיים של הרי חברון.
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הכינו טבלה לפי הדוגמה הבאה ומלאו אותה בעזרת מפת יחידות הצומח
ונתוני האקלים והתנאים הפיזיים מהפרקים הקודמים.

האזור

טמפ' מקסימום
ומינימום

משקעים

פני הנוף

יחידת הצומח

 2׳

כיצד משפיעים מאפייני האקלים של הנגב על הצומח ביחידות הנוף השונות?

 3י

איזה גורם מבין השלושה  -צורת פני השטח ,טמפרטורה או משקעים,
נראה לכם המכריע בנוגע להתפתחות הצומח? נמקו.

 4י

בקרקעות הלס ובקרקעות החול קשה לצמחייה הטבעית להתפתח .הסבירו
כיצד תכונות כל קרקע משפיעות על הצומח.
מדוע קשה התפתחות צמחייה •שטחים המכוסים בחמדה וצרירים.

מוצא הצומח בנגב (חבלים פיטוגאוגרפיים)

החבלים הפיטוגאוגרפיים של הנגב.

בנגב מתקיימים צמחים האופייניים לארבעה חבלים פיטוגאוגרפיים,
מרבית המינים בנגב הם ממוצא סהרו־ערבי וממוצא אירנו־טורני,
ומיעוטם מהחבל הסודני ומהחבל הים תיכוני.
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עיינו במפת החבלים הפיטוגאוגרפיים בנגב וציינו מה מוצא
הצומח בכל אחד מאזורי הנגב?

17

מדוע נוכל למצוא תאי שטח שבהם גדלים צמחים ממוצא
ים תיכוני גם בהר הנגב ולעתים גם בערוצי נחלים?

חבל פיטוגאוגופי
פיטוגאוגרפיה הוא תחום העוסק
בתפוצתם הגאוגרפית של צמחים .חבל
פיטוגאוגרפי הוא אזור הנתחם על פי
מאפייני הצומח שלו .לכל חבל
פיטוגאוגרפי מיני צמחים אופייניים לו
שלעתים גדלים רק בו .בארץ ישראל
גדלים צמחים שמוצאם בארבעה חבלים
פיטוגאוגרפיים :החבל הים תיכוני,
החבל האירנו־טורני ,החבל הסהרו־ערבי
והחבל הסודני.
החבל הסהוו-עובי
חבל הכולל את מדבריות סהרה וחצי
האי ערב .זהו אזור צחיח המתאפיין
באקלים יבש וחם .הצומח האופייני
לאזורים אלו הוא בתות דלילות של בני
שיח מדבריים ,עם ריכוז של צמחים
בעיקר בערוצי נחלים.

החבל האיונו-טווני
אזור הכולל בעיקר את מרכז אסיה
(אירן) ורמת אנטוליה (טורקיה),
אך גם אזורים בצפון אפריקה.
האזור מתאפיין באקלים יבשתי קיצוני
בעל חורף קר ומושלג ,קיץ חם ויבש
ועונות מעבר ממוזגות וגשומות .הצומח
האופייני לאזורים אלו הוא יער ערבתי
דליל ,בתות וערבות דגנים.
החבל הסודני
אזור המשתרע באפריקה מצפון לאזור
הטרופי (סודן) .האקלים האופייני לאזור
הוא קיץ חם וגשום וחורף שחון .תצורת
הצומח השולטת באזורים אלו היא
הסוואנה  -עצים גדולים מפוזרים
וביניהם צמחים עשבוניים .צמחי האזור
הסודני זקוקים לטמפרטורות גבוהות
וללחות גבוהה.

התאמות של צמחי מדבר
צמחים הגרלים במדבר ולהם תכונות והתאמות המאפשרות להם לשרוד בתנאי
חום ויובש ,נקראים קסרופיטים .חלק מההתאמות באות לידי ביטוי באופן פיזור
הצמחים בבית הגידול ,וחלק מההתאמות ייחודיות למינים השונים ומאפשרות
התמודדות של כל צמח עם תנאיו הקשים של המדבר.
שתי דרכים מרכזיות יש לצמחי המדבר להתמודד עם תנאי היובש והחום :האחת
היא התחמקות מיובש והשנייה עמידות ליובש.
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עמידות ליובש

התחמקות מיובש

סבילות ליובש
▼
עשבים חד שנתיים

הימנעות מיובש

אצות מדבריות

צמחי מדבר עילאיים (רב שנתיים)

גאופיטים

עשבים רב שנתיים

ייעול בקליטת מים
טחב
צמח בעל מבנה פשוט ,בדרך כלל רב תאי
וקטן .הטחב מתרבה על ידי נבגים (תאי רבייה
אל־מיניים המשמשים להפצה של הצמח).
הטחבים זקוקים לסביבה מימית להפריה,
ומסיבה זו הם בדרך כלל גדלים בסביבות
לחות או בצל ,ולעתים יוצרים ציפוי רדוד על
גבי הסלעים .עם זאת ,הטחבים מסוגלים
לעמוד בתקופות ארוכות של יובש ולחזור
לפעילות במהירות לאחר הרטבה.
צמח ו ב שנתי
צמח שהתפתחותו נמשכת כמה שנים .לעתים
הצמח העל אדמתי מת לאחר הפריחה
והבשלת הזרעים ,אולם הוא ממשיך את חייו
באמצעות ניצני התחדשות.

עשב ו ב שנתי (מיקויפטופיט)
קריפטופיטים הם צמחים שכל חלקיהם העל-
אדמתיים מתייבשים ונושרים בעונת המצוקה,
ומתחדשים בעונה המתאימה מניצנים תת
קרקעיים בלבד .המיקריפטופיט הוא
קריפטופיט חלקי ,כלומר צמח שניצן
ההתחדשות שלו נמצא בגובה פני הקרקע או
חבוי למחצה בקרקע ,ונישא לרוב בראש
שורש עבה או ציצת שורשים עבים אוגרי
מזון .החלק העל אדמתי מתייבש בקיץ וציבורי
העלים היבשים מגנים על הניצן בעונה
השחונה.

קסוופיטים
(מיוונית :קסרו=יובש; פיטוס=צמח).
צמחים הגדלים בבית גידול יבש ,או
כסרופילים  -צמחים ״אוהבי״ יובש.
קסרופיטים הם צמחים המותאמים
לתנאי יובש באמצעות מנגנונים
מיוחדים המצמצמים את איבוד המים
בצמח או מייעלים את ניצול המים
בתהליכי החיים.
חזזיות ,טחבים ואצות
צמחים שאינם מתרבים על ידי זרעים.
בצורת חיים זו כל הצמח מתייבש
בעונת היובש ומתעורר לחיים רק עם
הירטבו.
אצה
קבוצת צמחים בעלי מבנה פשוט,
מרביתם חיים בסביבה מימית .חלק
מהאצות הן חד תאיות זעירות
המרחפות במים ,ואחרות הן רב
תאיות או מושבתיות שגודלן עשוי
להגיע לעשרות מטרים .אורח החיים
של האצות ובעיקר שיטות הרבייה
שלהן מצריכים סביבה מימית .יש
אצות המגלות עמידות מסוימת
להעדר מים למשך זמן מוגבל .האצות
נאכלות על ידי בעלי חיים ימיים וכן
על ידי בני אדם ,ומפיקים מהן
חומרים שונים.
חזזית
צמח המורכב מאצה ופטרייה .לחזזיות
כושר עמידות גבוה המאפשר להן
לשרוד בתנאי אקלים קיצוניים .קצב
הגידול של החזזיות אטי וגילן עשוי
להגיע לשנים רבות .החזזיות גדלות
במדבר על סלעים חשופים ,והן
תורמות להתפוררות הכימית של
הסלעים.
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צמח חד שנתי
צמחים המשלימים מחזור חיים שלם
בעונת גידול אחת או במהלך שנה
אחת .בעונה השחונה מתייבשים כל
חלקי הצמח האחרים ,וניצן
ההתחדשות של הצמח נמצא בזרע.

צמחי בצל ופקעת (גאופיטים)
צמחים רב שנתיים שניצן ההתחדשות
שלהם נמצא מתחת לפני האדמה.
בעונה היבשה מתייבשים כל חלקיו
העל אדמתיים של הצמח ,והבצל או
הפקעת נשארים טמונים באדמה עד
לעונת הצמיחה הבאה .הבצל והפקעת
אוגרים מים ומזון ומאפשרים את
חידוש הצמיחה לאחר עונת התרדמה.

קרקפת
סוג של תפרחת בצמח המורכבת
מפרחים רבים היושבים במשותף
ובצפיפות על מצעית אחת (שטוחה או
קמורה) .תפרחת בצורת קרקפת
אופיינית לצמחים ממשפחת המורכבים
(חרצית ,סביון).
עלי גביע
הגביע הוא הדור התחתון והחיצוני של
עלי העטיף של הפרח .הוא בנוי מעלים
מאוחים או נפרדים הקרויים עלי גביע.
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התחמקות צמחים מיובש
מחזור חיים קצר
לצמחים החד שנתיים ,המהווים רוב בין צמחי המדבר ,ולגאופיטים ,יש בדרך כלל
מחזור חיים קצר ,כלומר הצמח מתקיים רק בעונה הנוחה .צמחי המדבר החד
שנתיים עוברים את עונת היובש בצורה של זרע .חלקם מסוגלים לשמור על חיוניות
הזרעים לזמן ארוך ,ואף לפזר את משך הנביטה של הזרעים לאורך כמה שנים.
בשנות בצורת כמעט שלא ינבטו חד שנתיים במדבר ,הם יתפתחו רק כאשר תרד
כמות גשם מספקת .כדי ״להתחמק״ מיובש יש צמחים הגדלים רק באתרים שיש
בהם מים ,כמו בסמוך למעיינות או בנאות מדבר.
מנגנונים למדידת כמות הגשם ולפיזור הזרעים
בשל אי היציבות של הגשמים במדבר יכול להיווצר מצב שבו הגשם הראשון יעורר
נביטה של הזרעים ,אולם יובש ממושך שיבוא אחריו ימנע מהם להתפתח ,להשלים
את מחזור החיים ולהבשיל זרעים.
מנגנוני בקרה בצמח מבטיחים שהנביטה תתקיים רק בשעה שמקורות המים יבטיחו
התפתחות מלאה עד להבשלת הזרע .לשם כך ,בצמחי המדבר מנגנונים למדידת
כמות הגשם ,ואמצעים המונעים נביטה כאשר אין די מים שיבטיחו יצירת מאגר
זרעים חדש .הזרעים של הכוכב הננסי ,לדוגמה ,סגורים בעלי מעטפת קשים .דקות
ספורות לאחר ירידת הגשם נפתחים עלי המעטפת והזרעונים נחשפים ,אולם רק
גשם נוסף ,בעצמה חזקה ,יכול לגרום לפיזור הזרעים במרחב .כאשר לא יהיה
מספיק גשם לא יפוזרו הזרעים .בנוסף ,לא כל הזרעים מתפזרים יחד ,ובקרקפת
נותרים זרעים למקרה שהזרעים הראשונים לא הצליחו לנבוט.
דוגמה נוספת היא הפרי של הצמח ריסן נאכל ,המכיל שני זרעים הסגורים בין עלי
גביע וחפים .דקות ספורות לאחר הגשם
נפתחים עלי הגביע ,אולם כדי שהפרי
ייפתח דרושה כמות נוספת של מים,
ורק אז נזרקים הזרעים למרחק
והנביטה מתבצעת בתוך שעות אחדות.
,
בחלק ממיני המדבר עטופים הזרעים
בקליפה המאפשרת רק לחלק מכמות
הגשם לחדור אל תוך הזרע .היתרון בכך
הוא ,שרק כאשר כמות הגשם שירדה כוכב ננסי ,צמח מדברי חד שנתי זעיר .נפוץ
תהיה גדולה מספיק יתפזרו הזרעים .במרבית שטחו של הנגב ,במיוחד באזורים שכמות
בצמחים אחדים יש חומרים מעכבי המשקעים בהם קטנה מ 150 -מ"מ גשם בשנה.
חפים
עלים קטנים ,ירוקים או צבעוניים,
שבחיקם נמצאים עוקץ הפרח או
התפרחת.

נביטה ברקמות המלוות את הזרע .רק שטיפתו של החומר בכמות גדולה של מים
מאפשרת תחילת הנביטה .לעתים מכילה יחידת התפוצה מלח ,המשמש אף הוא
כמעכב נביטה (זוגן השיח ,מלחית קשקשנית).
חדירות שונה של קליפת הזרע למים יכולה לגרום לנביטת זרעים של אותו צמח בזמנים
שונים .לצמחים אחדים יש שני סוגי זרעים ,כאשר סוג אחד עמיד לטווח ארוך יותר
מהסוג השני .כשהסוג הראשון נובט ,שומרים הזרעים מהסוג השני את חיותם לזמן ארוך
ומשמשים מאגר לשנים הבאות.
גיוון בפיזור הזרעים
דרך נוספת להתמודד עם היובש היא לייצר טיפוסים שונים של פירות באותו צמח .לכל
סוג של פרי דרושים תנאים אחרים כדי לפזר את הזרעים ,וכך לא כל הזרעים מופצים
באותו זמן .גם כושר תפוצה שונה לזרעים באותו צמח מסייע לאופן התפוצה בצמחי
מדבר .הזרעים מגיעים למקומות שונים ,ובכך גדל הסיכוי שחלק מהם יצליחו לנבוט.
למוצנית קטנת־פרחים ,הגדלה בנגב ,שני סוגי פירות .סוג אחד מבשיל מעל פני הקרקע
והסוג השני מתחת לאדמה .תפוצת הזרעים על האדמה מתרחשת בחורף ,לאחר
הגשם ,ואילו הזרעים התת־קרקעיים הם בעלי כושר חיות גבוה יותר ויכולים לחכות
זמן רב לנביטה .בשנים גשומות ינבטו שני סוגי הזרעים ותפוצת הצמח תגדל.
אגירת מים וחומרי מזון
בנוסף לחד שנתיים קיימות במדבר צורות חיים נוספות המאפשרות התחמקות
מיובש .דוגמה לכך משמשים הגאופיטים האוגרים מים וחומרים בבצל או בפקעת,
ואלו מאפשרים להם לשרוד את עונת היובש .הבצל והפקעת מוגנים בעונת היובש
בהיותם חבויים מתחת לפני הקרקע ,והצמח מתחיל ללבלב רק לאחר שכמות
מספקת של מים הרטיבה את הקרקע .לאחר משך פריחה קצר מתייבשים כל חלקי
הצמח העל אדמתיים והבצל או הפקעת נותרים בקרקע לעונת הגשם הבאה .בשנים
שבהן לא ירד די גשם חלק מהגאופיטים אינם מלבלבים.
בין המתחמקים מיובש יש גם מעט שיחים ובני שיח המשירים עליהם בקיץ ונמצאים
בתרדמת קיץ ופעילותם היא בחורף.
חבצלת הנגב .החבצלת
היא בעלת פקעת גדולה ופורחת בסתיו.

■י ' יי*

צבעוני המדבר ,צמח בעל בצל הטמון

זוגן השיח
בן שיח מהנפוצים ביותר בנגב .עליו
בשרניים וכל עלה מורכב מזוג
עלעלים שעל שמן נקרא הצמח.
בחורף מלבלבים העלים,
והצמח מקבל גוון ירוק,
ואילו בקיץ
מתייבשים העלים
הירוקים והצמח
מקבל גוון אפור מלבין.

זוגן השיח.

חצב בלב השממה.
עמודי הפריחה מבשרים את הסתיו.

....
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עמידות צמחים בפני יובש
פוטוסינתזה (ה טמעה)
תהליך שבו מייצר הצמח חומרי מזון
חיוניים לקיומו ,תוך ניצול של
אנרגיית אור ופחמן דו-חמצני שהוא
קולט מן האוויר .קליטת אנרגיית
האור וקליטת הפחמן הדו-חמצני
מתרחשות בשעו ת האור ,וזו הסיבה
שצמחים זקוקים לאור כדי להתקיים.
דיות ( טונ ספיו צי ה)
מעבר של מים (אידוי) מאיברי הצמח
לאוויר .הדיות נעשית בעיקר דרך
הפיוניות ,אך גם דרך חללים בין
תאיים ודרך הקוטיקולה( .ראו הסבר
בעמ׳ .) 98
פיוניות
פתחים זעירים המצויים באיברי
הצמח הירוקים (בעלים ובגבעולים
בדרך כלל) .תפקידן של הפיוניות
לאפשר חילוף של גזים (אדי מים,
חמצן ופחמן דו-חמצני) בין רקמות
הצמח לאוויר החיצון .פתח הפיונית
בנוי מתאים מיוחדים המאפשרים
פתיחה וסגירה של הפיוניות.

תרשים של פיונית
תחת עין המיקרוסקופ.
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עמידות ליובש מאפשרת קיום של פעילות הצמח בתנאי יובש .בארץ נמנים עם
קבוצה זו בדרך כלל צמחים רב שנתיים וצמחים שעיקר פעילותם בקיץ .בין הצמחים
העמידים יש גם אצות מדבריות ,טחבים וחזזיות .צמחים אלו מתמודדים עם היובש
בדרכים שונות .בין דרכי התמודדות  -קיום מחזור חיים קצר וצמצום בגודל
הצמח .יש צמחים שבשנים שחונות ממדיהם קטנים ומחזור חייהם קצר ,ובשנים
גשומות ממדיהם גדלים ,משך פריחתם ארוך וכמות הזרעים שהם מייצרים גדלה.
בין צמחי המדבר העמידים בפני יובש יש צמחים סבילים ליובש ,כלומר מסוגלים
להתקיים גם כאשר כמות המים ברקמות הצמח יורדת במידה רבה (חזזיות מדבריות
וצמחים בעלי זרעים) .צמחים אחרים נמנעים מיובש על ידי שמירה על תכולת מים
גבוהה ברקמות למרות המחסור במים בסביבה (צמחים רב שנתיים מדבריים וחד
שנתיים קיציים).
חזזיות במדבר לדוגמה ,יכולות לקיים פוטוסינתזה ולייצר חומר יבש גם בחודשי
הקיץ החמים ,תודות לניצול מי טל היורד בשעות הבוקר המוקדמות .יש מינים
המסוגלים לייבש את רקמות הצמח ולהשיבן לאחר הרטבה לפעילות מלאה ,כולל
הורקת העלים וביצוע פוטוסינתזה.

הימנעות מיובש
מרבית התהליכים המתרחשים בגוף הצמח מתרחשים בתוך תמיסה מימית .המים
מהווים חלק חשוב בתהליך ייצור המזון של הצמח ,והם שומרים על יציבות איברי
הצמח בלחץ שהם יוצרים על הדפנות (ולכן קמל צמח יבש) .כמו כן ,למים תפקיד
חשוב במניעת התחממות הצמח .כאשר כמות המים בצמח יורדת מתחת לסף
מסוים ,עלולים להיפגע תהליכי חיים חשובים.
שני תהליכים מרכזיים בצמח גורמים לאיבוד מים :האחד הוא הדיות (טרנספירציה)
המסייע לצמח ,בין השאר ,להוריד את הטמפרטורה שלו והשני הוא הפוטוסינתזה.
בתהליך הפוטוסינתזה ה 9י»נית נפתחות כדי לקלוט פחמן דו־חמצני מהאוויר ,החיוני
לייצור המזון בצמח .בזמן פתיחת הפיוניות יש אידוי (דיות) של מים מגוף הצמח.
פתיחת הפיוניות לזמן קצר בלבד מצמצמת את כמות המים המתאדה אך עם זאת
מקשה על תהליך ייצור המזון של הצמח משום שקטנה קליטת פחמן־דו־חמצני.
לכן נמצא שמספר הפיוניות ליחידת שטח גבוה יחסית בצמחי המדבר ומייעל את
הקליטה של פחמן דו־חמצני.
יש מינים הפותחים את הפיוניות רק בשעות הקרירות או בשעות הלילה .צמחים
אחדים מסוגלים לקלוט פחמן דו־חמצני בשעות הלילה ולנצלו במהלך היום.
הימנעות מיובש יכולה להתבטא בשתי דרכים מרכזיות :חיסכון במים או ייעול
קליטת המים וניצולם על ידי הצמח .תכונות אלו המאפיינות את צמחי המדבר,
מצויות גם בקרב מינים ים־תיכוניים רבים הנדרשים להתמודד עם קיץ ארוך ויבש.

חיסכון במים בצמחי מדבר
שיח של רותם המדבר בפריחה .הרותם פורח

צמצום שטח העלווה  -צמיחה רותמית
צמצום שטח העלים או נשירתם המוחלטת בעונה היבשה מסייעים לחיסכון
במים .לעתים עוברים חלק מתפקודי העלה (הטמעה ואיוד) לגבעול ,כלומר,
הגבעול מתפקד כעלה .תופעה זו מכונה ״צמיחה רותמית״ על שם צמח הרותם.
הגבעול בצמחים אלו עשיר בצינורות להובלת מים ,ומספר הפיוניות בגבעול
גדול יחסית .לעתים מכוסה הגבעול בשערות לצמצום איבוד המים .למינים
בעלי צמיחה רותמית יש שורשים עמוקים ומפותחים ,ויש להם יכולת הטמעה
יעילה יחסית לשטח הגבעול .בתנאי יובש הפיוניות נסגרות והקרום העבה
המצפה את הגבעול מגן עליו מפני התייבשות .הרקמה המטמיעה נמצאת
בענפים ,ובהם מתרחשת עיקר פעילות ההטמעה .צמיחה רותמית מצויה גם
במינים נוספים :שרביטן ,סילון קוצני ,רכפתן מדברי ,שבטוט מצוי ועוד .חלק
גדול מהדגנים הרב שנתיים מתנהגים בקיץ כצמחים רותמיים (נשרן הדוחן,
דוחן אשון ,בן דוחן מדברי ,מלענן המטאטאים וזקנן שעיר).

בחורף ובראשית האביב בפריחה לבנה
מרהיבה המפיצה ריח מתוק.

מווינגה וותמית

%׳

העץ והפריחה.

עלים קטנים
למרבית צמחי המדבר עלים קטנים בהשוואה למינים מקבילים באזורים לחים.
היתרון בכך הוא בהקטנת השטח המאדה ובקרבה שבין העלה לצינורות ההובלה
הפנימיים של הצמח.
החלפת עלים עונתית
בחלק מצמחי המדבר יש עלי חורף רחבים ועלי קיץ קטנים (לענת המדבר,
נואית קוצנית ,כתלת המדבר ואזובית המדבר) ,ויש מינים המשירים את עליהם
בעונה היבשה (זוגן השיח ,ערטל המדברי ורותם המדבר ,כוכב ריחני ,אוג
קוצני) .זוגן השיח ,לדוגמה ,מצמצם ב־  90%את השטח המאדה מים ,על ידי
השרת העלים בקיץ.

לענת ה מדגו.
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קוטיקולה
שכבה דקה ,שקופה ובלתי חדירה
למים המצפה את האפידרמיס מבחוץ.
הקוטיקולה מגנה על חלקי הצמח
השונים מפני התנדפות של מים
ומחדירה של גורמי מחלות.
אפידומיס
שכבת תאים העוטפת את גוף הצמח.
מהווה מעין עור חיצוני המכסה את
העלים ,הגבעולים או השורשים.
נצו
גבעול נושא עלים ,ניצנים וענפים.

שכבת בידוד בעלה
כדי לצמצם איבוד מים ,לצמחי מדבר רבים
יש קרומים עבים העוטפים את איברי
הצמח .ליפרוק המדבר לדוגמה ,יש
ק»טיקולה עבה ודוחה מים .תפקיד דומה
ממלא אפיז־ףמיס עבה במיוחד ולעתים
שעווה או דונג המצפים את העלה ,כמו
במיני הצלף .קוטיקולה או אפידרמיס עבים
מהווים שכבת בידוד יעילה ,ואיבוד המים
לאחר סגירת הפיוניות הוא מזערי .צמחים
בעלי מעטה מסוג זה הם נוקשים וכל ניסיון
לקפלם גורם לשבירתם .הגוון שלהם הוא
בדרך כלל כחלחל או כסוף .צמחים
המחליפים עלי חורף בעלי קיץ ,עלי הקיץ
שלהם שעירים יותר כדוגמת שלהבית או
צלף קוצני צומח בין הסלעים
לטמית .יש צמחים שעליהם מגולגלים כך
שהצד שבו פיוניות אינו חשוף למגע ישיר עם האוויר ,כדוגמת שמשון הנגב או לטמית
דביקה.
צבע בהיר
צבע העלים של חלק מצמחי מדבר בהיר יותר בהשוואה למינים של אזורים גשומים.
הגוון הבהיר מסייע לצמצום קליטת הקרינה והחום .צמח שמחליף את עליו ,עלי
הקיץ שלו בהירים יותר מעלי החורף ,כמו אצל המלוח הקיפח והמלוח המלבין.
פיצול הצמח ליחידות
לצמצום אבדן המים בצמח מסייעת הפחתה כללית של שטח הפנים של הצמח .יש
מינים שבהם ה נצר מפוצל לכמה יחידות צמח אוטונומיות ,כך שלכל יחידה מערכת
שורשים וחלקי נוף משלה .בשנות בצורת ,כאשר כמות המים מעטה ,מתים חלקים
אחדים של הצמח ,ואילו חלקים אחרים ממשיכים להתקיים .מנגנון זה מסייע
להישרדות הצמח גם כאשר אין די תנאים לקיום הצמח כולו .דוגמאות :לענת
המדבר וזוגן השיח.
צמחים בעלי גבעול פרוק ומוגן
תופעה נפוצה בין צמחי המדבר היא הימצאותם של פרקים בגבעולים ,כמו אצל
חמדת השיח ,יפרוק המדבר ,פרקרק פרסי ואחרים .הגבעולים הפרוקים הם בדרך
כלל בשרניים .כאשר יש מצוקת מים ,הצמחים מייבשים חלק מהפרקים .לעתים
סביב הגבעול יש רקמת שעם המסייעת להגנה מפני התייבשות .צמחים אלו עמידים
מאוד ליובש וגדלים גם באזורים השחונים ביותר בנגב.

גבעוליו הפווקים של יפווק המדבו.
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אגירת מים ומזון
רקמות אוגרות מים  -צמחים בשרניים
חלק מצמחי המדבר הם צמחים בשרניים האוגרים מים בעונה הגשומה ומשתמשים בהם
בעונה היבשה .אגירת המים נעשית בעלים או בגבעולים .צמחים אוגרי מים עמידים בפני
טמפרטורות גבוהות משום שהם מסוגלים לאטום את הפיוניות באופן יעיל.
יש צמחים שכל איבריהם בשרניים ,ויש כאלה שרק חלק מהאיברים שלהם בשרניים.
עלים בשרניים נמצא לדוגמה אצל זוגן השיח ובמיני האוכם ,וגבעול בשרני אצל
אצבוע הנגב ,ויפרוק זיפני .כדי למנוע אכילת עלים על ידי בעלי חיים ,לחלק מהצמחים
יש קוצים או שהם מכילים נוזלים רעילים ,צורבים או לא טעימים.
לצמחים בשרניים קוטיקולה דקה יחסית ,פיוניות קטנות ומועטות ומספר קטן של
צינורות להובלת מים .רקמת התאים אוגרת המים תופסת את רוב נפחם של איברי
הצמח ,והרקמה המטמיעה מצומצמת.
הענפים של יפרוק המדבר מורכבים מהיקף בשרני וגרעין קשה המופרד מהרקמות
ההיקפיות ברקמת שעם .בעונת יובש מתייבשות הרקמות ההיקפיות ונשארים רק
הענפים היבשים.
לעתים רקמות ההובלה בצמח ממוקמות בחלקי הגבעול הפנימיים ,כדי למנוע
התייבשותם כאשר יש ייבוש של שטח ההיקף של הגבעול.

צמחים ג ש מיי ם (סוקולנטים)
צמחים שיש להם רקמות אוגרות
מים ,בדרך כלל בעלים או בגבעולים,
ולכן העלים והגבעולים שלהם עבים
ועסיסיים .תאי הצמחים האלה מכילים
תרכובות המסוגלות לספח מים
ומומסים כגון סוכרים או מלחים.

אגירת מזון בצמח
אצל חלק מהמינים (מקור חסידה) יש פקעות שורש המשמשות לאגירת מזון.
פקעות אלו משמשות לעתים למאכל לבעלי חיים או לאדם .למינים אחרים יש
סיבים אוגרי מזון ב עצה ,בדומה לרקמות אוגרות מים צמחים בשרניים.

ייעול קליטת מים ומזון
באמצעות שורשים
ייעול קליטת המים דרו השורשים מאפשר לצמחי המדבר לנצל יותר מים מהסביבה.
מערכת שורשים רחבה מאפשרת קליטת מים מנפח קרקע גדול יותר .אצל צמחים
הגדלים בערוצי הנחלים או בחולות נמצא שורשים עמוקים במיוחד .לרותם המדבר,
לשבטוט וללענה חד זרעית שורשים ארוכים העשויים להגיע למרחק של למעלה
מעשרה מטרים .עומק השורשים מותאם למצע הקרקע או הסלעים .לזוגן השיח
שורשים קבועים ,רב שנתיים ,ומהם מסתעפים שורשים עונתיים הגדלים עם רדת
הגשמים ומתייבשים בעונת הקיץ ,לאחר שהצמח אגר מים בעליו הבשרניים .גם
ליפרוק המדבר ולנואית הקוצנית שורשים רב שנתיים ושורשים עונתיים.
צומח בפיזור סדיר
המתבונן בצורת פיזור הצומח במרחב המדברי יגלה שהצמחים הרב שנתיים ,ובעיקר
השיחים ובני השיח ,גדלים במרחקים קבועים פחות או יותר זה מזה .צורת פיזור זו
נקראת ״פיזור סדיר״ ויתרונה בכך שנמנעת תחרות על מים בין צמחים שכנים.
פיזור סדיר של הצמחים נוצר כאשר כל צמח מפריש חומרים המעכבים נביטה

רותם המדבר.
עצה
רקמה של תאים היוצרת מעין צינור
בצמח שתפקידו להעביר מים ,מלחים
וחומרים אחרים המומסים במים מן
השורשים אל שאר חלקי הצמח.
דופנות התאים של העצה מעובים
והם מקנים לצמח גם משען.
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וגידול של צמחים אחרים בסביבתו הקרובה .צורת פיזור זו יעילה בחלוקת המים
בין הצמחים הגדלים בשכנות .ההתאמה במקרה זה לחיים בסביבה מעוטת מים
אינה נובעת ממבנה הצמח אלא מצורת פיזורו במרחב.
 8׳

שם הצמח

מלאו בטבלה שמות של שישה צמחים הגדלים בנגב וציינו את התאמות
הצמחים לתנאי המדבר על פי חלקי הצמח:

עלים

גבעולים

מערכת

שורשים

איברי הרבייה

זרע

בתי גידול בנגב

חבוות צומח
קבוצת צמחים בעלת מבנה והרכב
מינים מוגדר .בחברה גדלים מינים
המותאמים לתנאים של בית גידול
מסוים .המין הנפוץ ביותר בשטח
מכונה ״מין שולט״ ,ולרוב הוא מסייע
לאתר את החברה ולהגדיר את תחומה.
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לאחר שסקרנו את ההתאמות של צמחי המדבר ,תוך התייחסות למבנה הצמח
הבודד ,נתאר התאמות המאפיינות צמחים השותפים לאותו בית גידול .הרכב המינים
באזורי המדבר תלוי בגורמים שונים כגון :כמות המשקעים ,סוג הסלע או הקרקע,
המבנה הטופוגרפי ומפנה המדרון .בשל ההבדלים בין יחידות הנוף השונות בנגב
מגוון חברות הצומח הוא גדול ,ולמרות שצמחיית המדבר דלילה גדלים בו מינים
רבים .עם זאת ,ברוב חברות הצמחים של האזור תופעות דומות הקשורות להתאמה
לאקלים המדברי.

צומח עיוציס
התמודדות עם תנאי היובש מוצאת ביטוי גם בצמיחה בערוצים .ערוצי הנחלים
במדבר הם בית גידול ייחודי שהתנאים בו משופרים במעט ביחס לסביבה הצחיחה.
ראינו שהזרימה בנחלים מתרחשת בעיקר בזמן שיטפונות .השיטפונות ומעט הזרימה
העונתית גורמים להצטברות של סחף באפיק ולהרטבת הקרקע .צירוף של קרקע
ומים מאפשר התפתחות של צמחים כולל שיחים ועצים .באזורים הצחיחים ביותר
של הנגב ,במקומות שבהם כמעט אין התפתחות של צמחים ,הצמחים היחידים
שמסוגלים לשרוד הם צמחי הערוצים .הצמחים שמתקיימים בערוצי הנחלים
מסוגלים להתמודד עם עצמת הזרימה בעת שיטפון ,בזכות מערכת שורשים חזקה
ונצר גמיש.
כמות הצומח ומגוון המינים משתנים לאורך הערוץ .בראש הערוץ ובאזור היובלים העליונים
גדלים צמחים מעטים ,לרוב חד שנתיים ,המופיעים רק בשנים גשומות .עם הירידה
לאורך הערוץ ניתן לראות התפתחות הדרגתית של בני שיח ,שיחים או עצים .במורד
הערוץ ובחלקיו התחתונים הופכת כסות הצומח להיות צפופה יותר ,ומינים שהיו קטנים
בראש הערוץ נראים כאן גדולים וחיוניים יותר .בערוצים צרים הצמחייה עשירה מזו
שבערוצים רחבים .בקטע התחתון של הערוץ עיקר הצומח מתרכז בשולי האפיק.

המינים הנפוצים במרבית ערוצי הנגב הם בני השיח כגון :לענת המדבר ,יפרוק
מדברי ורותם המדבר .בערוצים של צפון הנגב ומרכזו נפוצים גם האכילאה הריחנית
והמלוח קיפח .באזורים אלו יופיעו בשנים גשומות גם מינים ים תיכוניים.
המין השולט בדרום הנגב הוא זוגן השיח,
המסוגל להתקיים גם בתנאי יובש
קיצוניים .בחלקיו הנמוכים של הערוץ
נמצא גם את האטד הערבי ,רכפתן מדברי,
רותם המדבר ומלוח קיפח.
בנחלים הגדולים של דרום הנגב
גדלים מיני שיטה ואשל לצד
יפרוק המדבר ולענת המדבר.
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מדוע גדלה כמות
הצומח ככל שיורדים
באפיק הנחל?

10

מדוע מתרכז הצומח בעיקר בשולי האפיק?

וכפתן מדבר.

אטד.
אלה אטלנטית.

עצים בנגב
בהר הנגב ובערבה גדלים בערוצי הנחלים מיני עצים אחדים .הנפוצים שבהם הם
שיטה סלילנית ושיטת הנגב .אלה אטלנטית היא נדירה וגדלה רק בהר הנגב (בנחל
אלות ובנחל צין) ,שבו יש שילוב של טמפרטורות נמוכות וכמות משקעים גבוהה
יחסית .העצים עשויים להגיע לגובה של כ־ 5ו מ׳ והם מנצלים כיסי קרקע המקבלים
יותר מים .שיטת הנגב עמידה בפני קור וגדלה ברמות הגבוהות ,ואילו השיטה
הסלילנית ושיטת הסוכך גדלות באזורים הנמוכים והחמים ,בעיקר בעמק הערבה.
עצים נוספים הגדלים בנגב הם עצי שיזף ,אשל הפרקים ואשל היאור .מיני האשל
גדלים באותם אזורים שבהם רמת המליחות בקרקע גבוהה .בקרבת מעיינות נמצאים
גם עצי צפצפת הפרת ,תמר ותאנה הזקוקים למים זמינים.

אשל הפרקים.

שיטת הסוכך.
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הצומח בחולות צפון הנגב

ידיד החולות.

הלופיט
צמח הגדל במלחה ומותאם לסביבת
חיים שבה ריכוז גבוה של מלח.
חימר צומח
תופעה שבה גדלים צמחים בחגורות
או רצועות סביב מוקד .בכל חגורה
גדלים צמחים המותאמים לתנאים
המיוחדים של המקום .תופעה של
חיגור צומח מתקיימת כאשר
מתרחשים שינויים הדרגתיים בתנאי
הסביבה מהמרכז אל ההיקף .חיגור
צומח ניתן למצוא במלחות או בחוף
הים שם משתנה רמת המליחות
בהדרגה מהמרכז לשוליים.

ימלוח פגום.

החולות הנודדים הם גסי גרגיר ואינם מחזיקים מים (המים מחלחלים או מתאדים) .בשל
כך רק צמחים מעטים מסוגלים להתקיים בהם .בשנים גשומות מופיעים בחולות מינים
חד שנתיים רבים .רעייה חזקה או כריתת הצומח מביאות להגברת הנדידה של החול
ומקשות על התפתחות הצומח .מאז קום המדינה צומצמה הרעייה בשטחי החולות של
צפון הנגב ובצד הישראלי של הגבול התפתח צומח צפוף בהשוואה לצד
המצרי .מעבר לקו הגבול ,נמשכת הפגיעה בצומח החולות ,והשטח נותר
חשוף.
באזורים שבהם החול מוסע על ידי הרוח נמצא מינים העמידים בפני
כיסוי של חול ,כמו מלענן המטאטאים וידיד החולות .כאשר נקלטים
בחולות צמחים כמו לענה חד זרעית ,הם משקיעים סביבם חול ואבק
ועל ידי כך מייצבים במעט את החול .ייצוב החול משפר את משטר
המים ומאפשר למינים נוספים להיקלט .בין הנקלטים מצויים רותם
המדבר ,חבלבל צמיר ,כרוב החוף ,חבלבל הנגב וכפתור החולות .צמחים
אלו מסוגלים לעמוד בחשיפה חלקית של השורשים.

צומח מלחות
בדרום הארץ יש שני סוגי מלחות :מלחות של חוף הים ומלחות המדבר המצויות
בעיקר לאורך עמק הערבה (ראו עמ׳  .) 52במלחות המצויות במקומות נמוכים
שניקוזם לקוי ,יש מפלס גבוה של מי תהום .עלייה נימית של המים אל פני השטח ושיעור
האידוי הגבוה גורמים להצטברות של מלחים על הקרקע .לעתים בעונת החורף נוצר
במלחות מעין אגם מים עונתי שמימיו מאפשרים התפתחות של צמחייה סבוכה.
רק מינים מועטים מסוגלים לצמוח ולהתפתח בנוכחות ריכוזים גבוהים של מלח.
צמחי המלחה ,הקרויים הל»פיטים ,הם צמחים שיש להם סבילות למלח .גם
ההלופיטים העמידים בפני ריכוזי מלח גבוהים ,עלולים להיפגע כאשר ריכוז המלח
עולה מעל סף מסוים .מרבית ההלופיטים מסוגלים להתקיים בסביבה מלוחה בזכות
שמירה על ריכוז מלח פנימי נמוך יחסית ,על אף שריכוזו בסביבה החיצונית גבוה.
היחס שבין כמות המלח לכמות המים הוא הגורם העיקרי הקובע את פיזור הצמחים
במלחה .לעתים מרכז המלחה נמוך מהיקפה ,המים מתנקזים למרכז ,מתאדים ומשקיעים
מלח ,ולכן ריכוזי המלח גבוהים יותר במרכז
המלחה ,ונמוכים יותר בהיקף .בשל הירידה
ההדרגתית ברמת המליחות מן המרכז להיקף,
נוצר חיגור הצומח סביב מרכז המלחה .במרכז
המלחה ,במקום המלוח ביותר ,מתקיימים
צמחים כדוגמת בן מלח מכחיל ,שכושר
עמידותם למלח טוב ,ובהיקף יגדלו צמחים
הרגישים יותר למלח.
פריחה של אשל.
האשל מפריש את המלח
דרך בלוטות מיוחדות.

102
חיים במדבר

לצמחי המלחה מנגנונים שונים המסייעים להם להתקיים בסביבה שיש בה ריכוזי
מלח גבוהים .יש צמחים הנמנעים ממגע של מלח או מחדירה שלו ,יש המתמודדים
עמו באמצעות מנגנוני התאמה מיוחדים ויש בין הצמחים "אוהבי מלח" ,שהמלח
עבורם הוא חומר חיוני לקיום ,לגדילה ולהתפתחות.
הימנעות ממלח
צמחי מלחה מונעים חדירה של מלחים לתוך איברי הצמח בדרכים שונות .יש
צמחים המרחיקים את המלחים מגוף הצמח על ידי הפרשת המלח דרך בלוטות
מיוחדות כדוגמת האשל והאשליל .הרחקת המלחים מן הנצר נעשית גם על ידי
שערות צוברות מלח (כמו במלוח) או על ידי נשירת עלים בוגרים שיש בהם תכולת
מלח גבוהה (ימלוח פגום וזוגן לבן) .צמחים אחרים בוחרים במלחה גומחות בלתי
מלוחות ,או שהם גדלים בעונות שבהן קטנה המליחות ,כדוגמת היפרוק הזיפני.
שיטה נוספת למניעת כניסת מלח היא קליטה בררנית של חומרים דרך השורש.
לעתים הצמח מונע חדירת מלחים רק לאיברים רגישים ,כגון חלקי הנצר העליונים
או העלים .יש צמחים האוגרים את המלח באיברים עמידים למלח ואינם מאפשרים
מעבר המלח לחלקי הצמיחה האחרים.

הפרשת מלח מעלים של צמח.

התמודדות עם מלח
קרומים (ממברנות) מיוחדים או מבנה ייחודי של התא הצמחי מאפשרים לעתים
קליטת מי מלח בגוף הצמח ,בלי לפגוע באיברים או בתפקוד הצמח.
אגירת מים ברקמות הצמח (עלים או גבעולים בשרניים) מאפשרת מיהול של
המלחים .אגירת המים מונעת עלייה בריכוז המלח באיברי הצמח ,וזאת על אף
שכמות המלח עולה .אצל צמחים בשרניים יש עלייה בבשרניות העלים ככל שעולה
ריכוז המלח החיצוני.
"אוהבי מלח"
יש צמחים שצמיחתם מזורזת בנוכחות מלח ,כמו אוכם חד ביתי וימלוח פגום .כמו
כן יש צמחים כמו הפרקן העשבוני או אוכם מצרי ,שאינם יכולים להתקיים בסביבה
שאינה מלוחה.
יש גם צמחים
המעדיפים סביבה
אך
מלוחה,
יכולים להתקיים
בסביבה
גם
שאינה מלוחה,
כמו למשל אוכם
חד ביתי וימלוח
פגום.

אוכם חד ביתי במלחת אילת.

בן מלח מכחיל -
צמח המעדיף סביבה מלוחה.
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צומח נאות מדבר ומעיינות
שילוב של מקורות מים זמינים וטמפרטורות גבוהות בנאות המדבר יוצרים בית גידול
ייחודי .נאות המדבר של הנגב מצויות בסמוך למעיינות הנובעים כל ימות השנה ,שם
נמצא מיני צמחים רבים אשר אינם גדלים באזורים הצחיחים .רבים מהצמחים בנאות
המדבר מוצאם מהחבל הסודני המתאפיין בשילוב של מים וחום .כאלה הם :מיני שיטה
(שיטה סלילנית ,שיטת סוכך ושיטת הנגב) ,שיזף מצוי ,סלבדורה פרסית ומורינגה רותמית.
גם דקל הדום הגדל במלחת עברונה הוא מין שמוצאו סודני.
במעיינות של נחל עבדת (יובל של נחל צין) קיים ריכוז מרשים של עצי צפצפת
הפרת המלווים בקנה מצוי ,טיון בשרני ,סמר ימי ,אשל היאור ועוד .צמחים אלו
מגלים עמידות גבוהה יחסית בפני מלח.

דקל הדום.

ייעור בנגב
סמר.

קנה.

צמחים הגדלים •סמיכות למעיינות.

שיטה מכחילה שניטעה
לגלימת נדידת החול.

איגום מים לצורך נטיעות
לצדי דרכים גנג ג.
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סוף.

קיבוע החולות  -ראשית הייעור בנגב
הנטיעות הראשונות בנגב החלו בתקופת המנדט הבריטי והתרכזו בצפון הנגב ובחופו.
כבר בשנת ו  92ו ניטעו עצים בחולות עזה ,על ידי השלטון המנדטורי ,כדי לקבע
את החולות הנודדים .במסגרת זו נבדקה מידת התאמתם של מיני צומח שונים
לתנאי האזור .התברר שהצמח ידיד החולות והשיח לענה חד זרעית ,כמו גם העצים
אשל הפרקים ,איקליפטוס ומיני שיטה ,מתאימים לקיבוע החולות .בשלב הראשון
ניטעו שיחים נמוכים לבלימת נדידת החול .השיחים סייעו להיווצרות ראשונית של
קרקע ,שעליה ניתן היה לנטוע עצים או גידולים בעלי ערך כלכלי .כדי לאפשר את
התפתחות הצמחים בשטח הנטוע נסגר השטח בפני רעייה שגרמה להרס הצומח
הטבעי לאורך דורות .כעבור זמן ניטעו עצים גם לצד הכביש מערבית לבאר שבע,
במטרה למנוע את כיסוי הכביש בחולות.
בשנת  943ו החלה קרן קיימת לישראל (קק״ל) בנטיעות בנגב ,כאשר נטעה כ20 -
דונם של יער ליד קיבוץ דורות .באותה תקופה נעשו
ניסיונות לנטוע עצים בקרקעות שלא היו ראויות לעיבוד
חקלאי ,בבית אשל וברוחמה .עם העלייה להתיישבות
של וו נקודות בשנת  946ו ,ניטעו עצים ביישובים
החדשים .פעולות הייעור נפסקו בימי מלחמת העצמאות,
ומרבית העצים ניזוקו או מתו.
לאחר קום המדינה התמקדו פעולות הייעור בנגב בעיקר
בנטיעות לצדי כבישים (לרוב ברושים ,איקליפטוסים
ואשלים) .בנוסף ,ניטעו חורשות לצד יישובים לצורכי נופש ,ובוצעו נטיעות שנועדו
למנוע סחף של קרקע (באזור רוחמה ,דורות ופלוגות) .חלק מפעולות הייעור בנגב
בשנים הראשונות למדינה נועדו לספק עבודה יזומה לעולים החדשים שיושבו בנגב.
באותה תקופה ניטעו בנגב כ 4,000-דונם של צמחי אגבות שנועדו לייצור תעשייתי של
סיבים .בשנות השבעים הורחבו שטחי הנטיעות ביזמת קק״ל במגמה לפתח שטחי נופש
ותיירות ,וביערות הוקמו חניונים ,אתרי פיקניק ושירותים שונים למבקרים.

סוואניזציה
סוואניזציה היא פעילות יזומה שנועדה ליצור באזורים צחיחים למחצה
נוף דמוי סוואנה .קק״ל בשיתוף עם מוסדות אקדמיים ,מבצעת בצפון
הנגב נטיעות במטרה לצמצם תהליך של מדבור .מומחים מתחומים
שונים (בוטניקה ,קרקע ,אקלים וכדומה) מנהלים מעקב אחר
התפתחות הצמחים והשינויים שהם יוצרים בנוף .כפי הנראה היה
בעבר בצפון הנגב צומח דומה ,אך הוא הידלדל או נכחד .הכחדת
הצמחייה גרמה לסחף של קרקע וליהעלמות של מינים שחיו בעבר
באזור .הנטיעות נועדו להחזיר מינים שנעלמו ולמנוע את הכחדתם
של מינים שהידלדלו .התפתחות העצים מעשירה את הקרקע ברקבובית ומאפשרת
גידול במגוון המינים וחדירה של צומח עשבוני ושיחים .בחלקות גידול שנערך בהן
מעקב מדעי נמצא שניתן להשליש את כמות הצמחים ביחידת שטח .הסוואניזציה
מחייבת גם ויסות שטחי המרעה והיא מסייעת להשבחת שטחי המרעה .כיסוי השטח
בצומח יוצר אזורים מוצלים לנופש ובילוי ,וכן מקום מסתור לבעלי חיים שונים:
עופות ,יונקים ,חרקים ועוד .כמו כן נערכות בדיקות בדבר האפשרות לנצל חלק מהצמחייה
החדשה להפקת מזון או להשתמש בעצים כחומר גלם תעשייתי או כחומר בערה.
שיטות גידול עצים בצפון הנגב
באזורים דלי משקעים כמעט ואין התפתחות טבעית של עצים ,וגידול של עצים
גדולים אפשרי רק על ידי תוספת מים לצמח .כיוון שמשאבי המים של מדינת
ישראל מוגבלים ,פותחו כמה שיטות לגידול עצים המתבססות על ניצול המשקעים
המעטים היורדים באזור .השיטות הנהוגות כיום מבוססות על שיטות לאיסוף וניצול
מי נגר ,המוכרות לנו מהחקלאות העתיקה שפרחה בנגב בעבר.
בחירת מקום מתאים לנטיעה היא תנאי להיקלטותם ולהתפתחותם של העצים .השטחים
שנבחרים לנטיעות הם נמוכים יחסית לסביבתם ,בדרך כלל בסמוך למדרונות ,או באפיקי
הנחלים .כתוצאה מניקוז מי הנגר מסביבתם ,מקבלים השתילים כמות מים גדולה פי כמה
מכמות המשקעים הממוצעת היורדת ביחידת השטח שבה הם נטועים .אחת השיטות
היא לאגור מי נגר לגומות או שקעים בשטח הנקראים "שיחים" .שיטה נוספת היא בניית
מערכת של מדרגות
(טרסות) במקביל
לקווי הגובה של
המדרון .המדרגות
עוצרות את מי הגשם
היורדים על המדרון,
מונעות סחיפת קרקע
ומייצבות את המדרון.
המדרגות
לאורך
ניטעים עצים או
שיחים הנהנים מכמות
מים גדולה יחסית.

יער להב
יעד להב ,המשתרע על יותר מ-
 25,000דונם ,ניטע על ידי קק״ל
בשני העשורים הראשונים למדינה.
היער נמצא בספר המדבר ,והוא היער
הגדול ביותר במחוז דרום .מיני
העצים ביער להב הם אורנים,
ברושים ועצי איקליפטוס וכן עצי
פיסטוק .היער נועד לשמש בעיקר
אתר נופש ופנאי ,ולכן הוקמו בו
חניונים ומתקני נופש והוכשרו דרכי
יער .בתחומי היער נמצאת חורבת
רימון ,יישוב יהודי קדום מתקופת
בית השני ,שבו שרידי בית כנסת
קדום .במרכז היער מגדל תצפית
המשקיף על סביבתו.
סוואנה
תצורה של צומח המתאפיין בשיחים
ועצים הגדלים במרחקים גדולים
ביניהם .השטח שבין העצים מכוסה
בצמחייה עשבונית .צומח סוואנה
אופייני לאזורים טרופיים עם עונת
יובש.
מדבור
הפיכתם של שטחים צחיחים למחצה
למדבריים .המדבור הוא תוצאה של
פגיעה בקרקעות פוריות בשולי המדבר,
והפיכתם לשטחים שאינם ניתנים
לניצול .פעילות האדם כמו :ניצול יתר
של הצומח הטבעי ,רעייה ,כריתת
הצומח ועיבוד בשיטות בלתי מתאימות,
גורמת לצמצום בכיסוי הצומח הטבעי
ולדלדול המערכת האקולוגית .תהליך
המדבור נגרם לעתים גם בשל שינויי
אקלים.
ייעור באזור נחל גרר כחלק מתהליך
הסוואניזציה בצפון הנגב.

105
צומח הנגב

כדי לאפשר הזרמת מי נגר משטח נרחב לכל עץ ,ניטעים העצים בצפיפות נמוכה
(כמו בסוואנה) :כ־ 0ו  2 0 -עצים לדונם .חלקות של נטיעות מסוג זה מצויות בצפון
הנגב ,באגני הנחלים פטיש ,אופקים ,חצרים ,דודאים ואסף.
תהליך הסוואניזציה נמצא כל העת תחת מעקב :נמדדת כמות מי הנגר באזורי הנטיעות,
נבדקים כושר הנשיאה של השטח באזורים שונים ומידת ההתחדשות של הצומח הטבעי,
הגידול במגוון המינים ,מידת השפעת המרעה וכדומה .הידע הנצבר נועד בין השאר לסייע
בפיתוח מודל ייחודי לניהול מערכות אקולוגיות מדבריות .מודלים מסוג זה שמפותחים
בישראל עשויים להיות ישימים גם באזורים מדבריים נוספים בעולם.
לימנים
בצדי הדרכים בצפון הנגב ניתן לראות
חורשות עצים קטנות (בדרך כלל של
עצי איקליפטוס) הנראות ככתם ירוק
על רקע הנוף היבש .חורשות אלו,
הקרויות לימנים ,ניטעו בשקעים
טופוגרפיים או בערוצי נחלים שסכרי
עפר מהודק תוחמים את שטחם
ומסייעים לשמור בהם את המים
שהתנקזו אליהם .חורשות הלימנים
משמשות אתרי מנוחה וצל למטיילים,
נהגים ,עוברי אורח ואף לעדרי צאן.

ו ו י נטיעת עצים בנגב גורמת לשינוי פני הנוף המדברי .יש השוללים את הנטיעות
במדבר שכן הן משקפות התערבות של האדם בנוף .מאידך גיסא ,מחייבי
הנטיעות סבורים שבנטיעות יש ״תיקון״ לנוף ותועלת לאדם.
איזו מהעמדות נראית לכם? נמקו את תשובתכם.
לעיון נוסף:
ו .אגמי מ׳ ,״הסתגלות צמחים לתנאי מדבר״ ,ז׳ משל (עורך) ,הר הנגב נופים וטיולים,
משרד הביטחון ,תל אביב ו  99ו ,עמ׳  07-77ו.
 .2אלון ע׳ (עורך) ,החי והצומח של ארץ ישראל ,כרך  ,8משרד הביטחון ,תל אביב
 984ו ,עמ׳ .253-206
 .3דנין א׳ ,״הצומח בנגב״ ,א׳ שמואלי וי׳ גרדוס (עורכים) ,ארץ הנגב אדם ומדבר ,א,
משרד הביטחון ,תל אביב תשל״ט ,עמ׳  64ו  76 -ו.
 .4דנין א׳ ,הצומח בנגב מצפון לנחל פארן ,ספרית פועלים והוצאת יחדיו[ ,תל
אביב]  977ו .
 .5דרום ד׳ וא׳ שמידע ,מדריך פרחי הבר בישראל ,צמחיית המדבר ,ב ,כתר,
ירושלים .2000
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בעלי חיים בנגב
והתאמתם לתנאי המדבר
המדבר הוא סביבה דלת משאבים ,המקשה מאוד על קיומם של יצורים חיים .שני
הגורמים המשפיעים ביותר על עולם החי של המדבר הם מקורות המים הדלים
והטמפרטורות הקיצוניות .לבעלי חיים החיים במדבר התאמות המאפשרות להם
קיום ויכולת תחרות בין המינים על משאבי הסביבה.
למרות תנאי האקלים של הנגב חי בו מגוון רחב של מיני בעלי חיים המייצגים
קבוצות שונות של עולם החי .מיקומו של הנגב בין האקלים הים תיכוני ורצועת
המדבריות העולמית ,ובין אירופה ,אסיה ואפריקה ,יצר מפגש של בעלי חיים מאזורי
מוצא שונים .בנגב מתקיימים בעלי חיים שמוצאם אתיופי (מאפריקה הטרופית),
כמו עזניית הנגב ,פתן שחור ,שרף עין גדי והטריסטרמית .בעלי חיים אלו הם אולי עדות
לכך שבתקופות קדומות הייתה כמות המשקעים בנגב גדולה יותר .כמו כן חיים בנגב
בעלי חיים שמוצאם מיבשת אסיה (אוריינטלי) ,כגון חרדון המדבר ,קוצן זהוב או גרביל
הערבה ,ובעלי חיים שמוצאם ממדבריות אפריקה ,מדבר סיני ומדבר ערב (פליאו-ארמי),
כגון שועל חולות או צבי המדבר .התבליט המגוון וצורות הנוף השונות שיצרו שפע של
מקומות חיות ,תורמים אף הם להעשרת עולם בעלי החיים של הנגב.
למרות מגוון המינים הרחב ,אוכלוסיות בעלי החיים בנגב הן דלילות ,ומספר הפרטים
של כל מין קטן לעומת המצוי באזורים לחים.

עזניית הנגב בשבי.
מוצא העזנייה מאפריקה הטרופית.

תחומי התפוצה של בעלי החיים בנגב
בעלי החיים הם ניידים וקשה לתחום את גבול תפוצתם .בין בעלי החיים יש
המתקיימים רק בחלקים הצפוניים והמערביים של הנגב ,שבהם תנאי המדבר מתונים
או ערבתיים ,ויש בעלי חיים המתקיימים בחלקו הדרומי והמזרחי של הנגב ,שבהם
תנאי המדבר קיצוניים וקשים .הקו העובר לאורך שפתו הצפונית של מכתש רמון
ומשם צפונה לרכס חצרה וחופו הצפוני של ים המלח ,הוא גבול זואוגאוגדפי בולט.
קו זה משמש גבול תפוצה דרומי ליצורים מהחבל הים תיכוני שחדרו לנגב והם
מותאמים לחיים במדבר המתון ,וכן גבול תפוצה צפוני לבעלי חיים מדבריים
המסוגלים להתקיים גם בתנאים קיצוניים יותר.
ו!

שועל חולות שמוצאו ממדבריות
אפריקה ,סיני וערב.

זואוגאוגרפי
אזור גאוגרפי שתחומו נקבע על פי
תחומי תפוצתם של בעלי חיים.

היעזרו בפרק האקלים וציינו מה הם ההבדלים הבולטים •תנאי האקלים של
האזור שמצפון למכתש דמון לעומת האזור שמדדומו ,היוצרים גבול זואוגאוגדפי.

הקשיים בסביבה המדברית
סכנת התייבשות
גוף בעל החיים ,כמו גוף האדם ,מכיל מים בשיעור גבוה ,וכל התהליכים הפיזיולוגיים
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הומותומי (או אנדותומי)
בעל חיים שטמפרטורת הגוף שלו
קבועה .הוא מכונה גם בעל דם חם.
לבעל חיים זה יכולת לווסת את חום
גופו באמצעות חילוף חומרים פנימי.
יונקים
מחלקת היונקים כוללת את בעלי החיים
המפותחים ביותר בעולם החי .היונקים
הם בעלי חום גוף קבוע .אחת התכונות
המאפיינות את הקבוצה היא בלוטות
חלב המצויות אצל הנקבות כאמצעי
להזנת הגורים .בין היונקים נכללים
המכרסמים ,העטלפים והלווייתנאים
וכמובן האדם.
עופות
מחלקה גדולה של בעלי חיים
חולייתנים (בעלי חוליות) .מרבית
העופות הם בעלי כושר תעופה ,גופם
מכוסה נוצות ,ויש להם מקור ושני
זוגות גפיים .הגפיים הקדמיים
מותאמים לתעופה והאחוריים
להליכה או לשחייה .העופות הם
בעלי חום גוף קבוע והם מתרבים על
ידי הטלת ביצים.
זוחלים
מחלקה של בעלי חיים (חולייתנים),
שגופם מכוסה בקשקשים קרניים.
הזוחלים מתרבים על ידי הטלת
ביצים או על ידי השרצת ולדות חיים,
והם בעלי חום גוף משתנה (דם קר).
במחלקת הזוחלים נכללים בין השאר:
צבים ,תנינים ,לטאות ונחשים.
התאמה (אדפטציה)
בתהליך הבררה הטבעית שורדים
בעלי חיים בעלי תכונות מותאמות
לסביבה ,כלומר תכונות המאפשרות
להם קיום במרחב שבו הם חיים.
תכונות אלו מגבירות את סיכויי
ההצלחה בתחרות עם פרטים אחרים
בני אותו מין או עם מינים אחרים
המתחרים על אותם משאבים.
אנטומיה
תורה העוסקת במבנה איברי הגוף של
יצורים חיים.
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מתרחשים בו בתוך תמיסה מימית .שמירה על כמות המים בגוף חיונית כדי להתקיים
ולתפקד .התייבשות הגוף ,ולו גם באופן חלקי ,עלולה לפגוע בתפקודים שונים,
ובמצבים קיצוניים אף לגרום למוות.
שמירה על טמפרטורת הגוף
מרבית בעלי החיים מסוגלים להתקיים ולתפקד בטווח מצומצם של טמפרטורת
גוף .ישנם בעלי חיים שטמפרטורת הגוף שלהם קבועה (הומותרמיים) כמו היונקים
וה עופות ,וישנם כאלו שהם בעלי טמפרטורת גוף משתנה כמו הזוחלים .בשתי
הקבוצות מוגבלת מידת החום שהגוף מסוגל לקלוט ,בלי לפגוע בתפקודיו הבסיסיים.
איזון חום הגוף במדבר הוא משימה קשה ,שכן טמפרטורות האוויר והקרקע גבוהות
בהרבה ממה שהגוף מסוגל לשאת.
מיעוט מקורות המזון
מקורות מזון המועטים במדבר מפוזרים במרחב גדול ומאלצים את שוכני המדבר
לנוע הרבה כדי לספק את צורכי הקיום .הפעילות הכרוכה בהשגת המזון מעלה את
חום גופם של בעלי החיים וצורכת מים.

התאמות של בעלי חיים לתנאי המדבר
בעלי החיים של הנגב מותאמים לחיים בתנאי מדבר .ההתאמות (אדפטציה) לתנאי
מדבר מתבטאות במבנה הגוף (התאמות מורפולוגיות ואנטומיות ) ,בתפקוד של מערכות
הגוף (התאמות פיזיולוגיות ) או באורח החיים וההתנהגות של בעל החיים (התאמות
התנהגותיות) .כל ההתאמות מסייעות בידי בעל החיים להתמודד טוב יותר עם תנאי
הסביבה במדבר ,ונועדו לחסוך במים ולמנוע התחממות יתר של הגוף.

התאמות במבנה הגוף ותפקודיו
ניצול המים
בעלי חיים מדבריים ניחנים ביכולת לעמוד באבדן מים קיצוני ,וביכולת שיקום
מהירה של מערכת המים בגוף לאחר קבלת נוזלים .יש בעלי חיים מדבריים המסוגלים
לשתות כמות גדולה של מים בזמן קצר .לדוגמה ,הירבוע (מכרסם קטן) מסוגל
לשתות כמות מים השווה ל־  4%- 5%ממשקל גופו בתוך דקות ספורות ,הקוצן -
עד %וו ממשקל גופו ,וגמל מסוגל לשתות בתוך דקות ספורות יותר מ־ 00ו ליטרים
מים שהם כשליש ממשקל גופו.

מורפולוגיה
(מורפו=צורה) .ענף העוסק בצורות של
צמחים ,בעלי חיים או בצורת האיברים
השונים וביחסי הגומלין ביניהם.

פיזיולוגיה
חקר התהליכים המתרחשים בתאים ובאיברים
של אורגניזמים חיים.

אחד האיברים החשובים בניהול משק המים של הגוף הוא הכליה .תפקוד יעיל של
הכליות מצמצם את איבוד הנוזלים בהפרשות הגוף .כליות של בעלי חיים מדבריים
מתאפיינות בצינורות ארוכים ,והן סופגות בחזרה לגוף חלק ניכר מהמים שבשתן.
מחקר שהשווה בין מינים שונים של קיפודים הראה שהמינים הדרומיים הם בעלי
מבנה כליות שונה ,ושריכוז השתן בכליותיהם גבוה יותר מאשר אצל הקיפוד המצוי
המאכלס את החבל הים תיכוני בארץ .יש בעלי חיים מדבריים שריכוז המלחים
בשתן שלהם גבוה עד פי ארבעה מזה של האדם.
בין בעלי החיים המדבריים יש המסוגלים להתקיים בלא שתיית מים ולהסתפק
בנוזלים המצויים במזונם .מזונם של הטורפים מכיל בדרך כלל מים .מכרסמים,
לדוגמה ,אוגרים מזון יבש במחילה שבה הלחות גבוהה ,והמזון סופח לחות מן
האוויר .צמצום בצריכת המים מושג גם על ידי חילוף חומרים בסיסי (מטבוליזם)
נמוך ,ונצולת גבוהה של מזון.
חלק מבעלי החיים המדבריים ניחנו ביכולת לנצל מים מליחים .תכונה זו מאפשרת
ניצול של נוזלים המצויים בחלק מצמחי המדבר הנאכלים על ידי בעלי החיים.

התמודדות עם טמפרטורות גבוהות
איברים בולטים
איברים בולטים משמשים אמצעי יעיל לפליטת עודפי חום מן הגוף אל הסביבה.
תצפיות הראו כי בקרב בעלי חיים של אזורים חמים ,איברים כגון אוזניים ,זנב או
מקור בולטים יותר מאשר אצל בעלי חיים החיים באזורים ממוזגים .ככל ששטח
הפנים של הגוף גדול יחסית לנפחו ,קל לו יותר להיפטר מעודפי חום .בנגב נמצא
איברים בולטים אצל קיפוד החולות ,הארנבת ,הירבוע ,נמנמן הסלעים ,שועל הנגב
וצבי הנגב.

מכרסמים
הסדרה הגדולה ביותר במחלקת
היונקים הכוללת לרוב בעלי חיים
קטנים .המכרסמים חיים במקומות
חיות שונים ונפוצים בכל העולם.
אחד המאפיינים הבולטים של
הקבוצה הוא שיניים חותכות הגדלות
במשך כל החיים .חלק מהמכרסמים
חיים מתחת לפני הקרקע ,ואחרים
מסתתרים במחילות אך פעילים מעל
פני השטח .מרבית המכרסמים הם
פעילי לילה ובעלי כושר רבייה גדול
(המלטות רבות בשנה ומספר רב של
ולדות בכל שגר).
מטבוליזם
חילוף חומרים בגוף .תהליכים
הכוללים פירוק והרכבה של חומרים
ותרכובות שונות בגוף כדי לספק לגוף
את האנרגיה הדרושה לקיומו,
לדוגמה :פירוק חומרי המזון והפיכתם
לחומרים אחרים תוך הספקת אנרגיה
זמינה לגוף.

מבנה הרגליים
רגליים גבוהות או ארוכות מרחיקות את הגוף מן הקרקע החמה ועל ידי כך מצמצמות
את חימום הגוף .כמו כן ,הן משפרות את הניידות תוך ניצול פחות אנרגיה .כף רגל
רחבה ,בתוספת שערות או קשקשים ,שכיחה אצל שוכני החולות ומטרתה להגדיל
את שטח המגע עם הקרקע וכך למנוע שקיעה בחול.
צבע הגוף
בעלי חיים מדבריים מתאפיינים בדרך כלל בצבעים בהירים (גוונים של חום בהיר ,צהבהב
או לבנבן) ,לעומת בעלי חיים של אזורים קרירים או ממוזגים .צבעים בהירים מחזירים
חלק מהקרינה הפוגעת בגוף ומונעים קליטת חום .לדוגמה  -צבעו של חרדון הצב
המצוי משתנה בהתאם לטמפרטורה מאפור-שחור בטמפרטורות נמוכות ועד לצהבהב
בשעות החמות .במחקרים נמצא קשר בין רמת הלחות באוויר ובין הצבע .יש בעלי חיים
שצבעם נעשה כהה יותר כאשר הלחות באוויר עולה .כמו כן תצפיות על בעלי חיים
ששינו את סביבת מגוריהם הראו שחלקם נעשו כהים או בהירים יותר בהתאם לרמת
היובש בסביבה .לעתים הצבע מסייע להשתלב בסביבה .כך למשל חרדון המדבר ,שכאשר

פתן ש חוו.

109
בעלי חיים בנגב והתאמתם לתנאי המדבר

הוא חש באיום ,הוא נצמד אל הקרקע וכמעט שלא ניתן להבחין בו.
יש בעלי חיים מדבריים שצבעם שחור וביניהם חיפושיות ,חגבים ,מיני עופות,
ועזים שחורות .הצבע הכהה קולט יותר קרינה וחום ולכן הוא אינו מתאים כביכול
לתנאי המדבר .אולם ידוע כיום כי לצבע השחור תפקיד בהגנה מפני קרינה אולטרה-
סגולה (.¥ח) מזיקה .הצבע השחור נוצר על ידי צבען (פיגמנט) שחור ששמו מלנין,
המונע חדירת הקרינה המזיקה לגוף .כמו כן לצבע הכהה תפקיד בשמירה על חום
הגוף בשעות הקרירות ,שהן זמן הפעילות של בעלי החיים במדבר .צבע שחור
בשילוב עם לבן משמש גם אמצעי תקשורת בין הפרטים.

בז שחור.

הלחתה
(נשימה מואצת) .מנגנון לקירור הגוף
דרך מערכת הנשימה .במהלך
ההלחתה קצב הנשימה של בעל
החיים גובר (כמו אצל כלב המתנשף
לאחר ריצה) ,הלשון נשלחת החוצה
והפרשת הריר מהפה גוברת .האוויר
העובר בחלל הפה סופג אדי מים
שהתנדפותם מקררת את חלל הפה
ואת האיברים הפנימיים .בקרב יונקים
שוכני מדבר כגון הצבי ,מנוצל תהליך
ההלחתה לקירור הדם הזורם למוח,
האיבר הרגיש ביותר לעליית
טמפרטורה.

מנגנוני קירור הגוף
לבעלי חיים מדבריים יש יכולת לתפקד בטמפרטורת גוף גבוהה יחסית ,אולם כאשר הגוף
מתחמם יתר על המידה קיים חשש לפגיעה בתפקודיו הבסיסיים או לשיבושם .המנגנונים
הנפוצים לקירור גופם של בעלי החיים הם :הזעה  -פליטת חום באמצעות אידוי מים
דרך העור ,הלחתה ,או קירור באמצעות הפרשות הגוף כמו שתן ,צואה ,ריר או חלב.
מנגנוני הקירור כרוכים באיבוד נוזלים מהגוף .בקרב בעלי חיים מדבריים נמצא דרכים
שונות לצמצם את השימוש במנגנוני קירור שיש בהם איבוד נוזלים ,או לייעל אותו.
גודל הגוף
ליצורים קטנים יש במדבר יתרון שכן היחס בין שטח הפנים של בעל החיים לנפח
הגוף משפיע על יעילות פליטת החום מהגוף .בעלי חיים מדבריים הם בדרך כלל
קטנים יותר בהשוואה לבני מינם החיים באזורים לחים .מחקרים שנערכו על קוצן
מצוי ועל מינים של גרביל מצאו ירידה במשקל הגוף ובאורכו ועלייה באורך הזנב,
אפרכסות האוזניים וכפות הרגליים אצל פרטים החיים בדרום יחסית לפרטים
צפוניים .בדיקה של אוכלוסיות שועלים ,זאבים וחזירי בר מראה שבתקופות שבהן
חלה התחממות בפני כדור הארץ היה צמצום ממשי בגודל גופם.

התאמות התנהגותיות
חלק מבעלי החיים מתמודדים עם חום ויובש על ידי ניהול אורח חיים המותאם
לתנאי הסביבה.
התאמת שעות הפעילות
אחת הדרכים היעילות להימנע מקליטת חום היא פעילות בשעות הלילה או בשעות
הקרירות (מוקדם בבוקר או בערב) .רבים מבעלי החיים במדבר הם פעילי לילה
והם אינם מסתובבים בחוץ בשעות היום (לדוגמה  -השממית הזוטית ,ממשפחת
הזוחלים ,היא פעילת לילה).
בעלי חיים פעילי יום שוהים בצל בשעות החמות ומצמצמים את הפעילות למספר
שעות מועט ביום .הרבייה והקינון מתקיימים בעונה שיש בה יותר מקורות מים
ומזון (לרוב בראשית האביב) ,ובשנים שחונות יש בעלי חיים שנמנעים בכלל מרבייה
ומקינון .חלק מבעלי החיים מקיימים מחזור חיים קצר כדי להעמיד צאצאים בעיתוי
הנוח ביותר ,ויש מביניהם השרויים בתרדמה בעונה החמה.
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מקומות מחיה מועדפים
בעלי חיים במדבר חיים בגומחות אקולוגיות שהתנאים בהן משופרים ביחס לסביבה.
קבוצת המכרסמים חיה במחילות ,לדוגמה  -הפסמון ,וזוחלים רבים ובעלי חיים
מקבוצת חסרי החוליות חיים מתחת לאבנים .במחילה ,כמו גם מתחת לאבן,
הטמפרטורה נמוכה מזו שעל פני השטח ,הלחות גבוהה יחסית והמקום מוגן מפני
רוחות .יש מכרסמים הסוגרים את פתח המחילה למנוע התייבשות האוויר.
בני מחלקת העופות מנצלים את יכולת התעופה שלהם כדי להתרחק מפני הקרקע
החמים .עופות מדבר רבים דואים בשעות היום החמות בשכבות האוויר הגבוהות,
שם הטמפרטורה נמוכה יותר .כמו כן ,עופות רבים בונים את קניהם במקומות
מוצלים ומוגנים ,על עצים ,במערות או בגומחות סלע שבמצוקים.
הנגב הוא האזור היחיד בארץ שבו מתקיימת עדיין אוכלוסייה של טורפים גדולים
שנכחדו מהאזורים המיושבים .הטורפים הגדולים זקוקים למרחב גדול ומרחביו
הפתוחים של הנגב משמשים להם אזור מחיה מתאים.

צמצום והאטה ברמת הפעילות
חום הגוף של בעל החיים נוצר מהקרינה הנספגת על ידי הגוף ומהחום המיוצר על
ידי חילוף החומרים ותנועת הגוף .כמות הקרינה שגוף בעל החיים קולט תלויה
בטמפרטורת האוויר ,בשטח הפנים של בעל החיים ,במספר שעות הפעילות ביום
בחוץ ,בצורת כיסוי הגוף (חלק או מחוספס) ובצבעיו .הליכה ,ריצה או איסוף מזון
וגם חילוף החומרים (מטבוליזם) של הגוף מייצרים חום ,מעלים את טמפרטורת הגוף
וגורמים לאיבוד מים במנגנוני הקירור .אצל בעלי חיים שטמפרטורת גופם קבועה,
כגון היונקים ,עיקר חום הגוף מיוצר על ידי פעילות הגוף .אצל בעלי חיים כמו
הזוחלים או החרקים (בעלי הדם הקר) משתנה חום הגוף במידה רבה על ידי טמפרטורת
הסביבה והם זקוקים לחום השמש כדי לחמם את גופם.
כאשר פעילותו של בעל החיים פוחתת או נעשית אטית יותר ,גופו מתחמם פחות.
אצל החולד ,מכרסם תת-קרקעי החי במדבר ,נמצאה רמת פעילות נמוכה יותר
מאשר אצל קבוצות של חולדים החיים בצפון הארץ .בקרב החולדים הדרומיים
נמצא מספר גדול יותר של תקופות פעילות קצרות.
יש בעלי חיים הפולטים חום מהגוף אל הסביבה כאשר הם רובצים על הקרקע או
על סלעים .במצב שבו הטמפרטורה של המצע נמוכה מזו של הגוף מתרחשת העברת
חום מהגוף אל האדמה או אל הסלעים.

פסמון (מכוס ם מדבוי) מציץ מתוך
המחילה .המחילה היא סביבת חיים
מועדפת על בעלי חיים מדבויים.
בשעות היום כאשו הטמפוטווה בחוץ
מגיעה ל 50 -מעלות צלסיוס ,במחילה
עשויה הטמפוטווה להגיע ל27 -
מעלות בלבד והלחות גבוהה .בשעות
הלילה כ א שו הטמפוטווה בחוץ תוד,
יישמוו החום והלחות במחילה.

חסוי חוליות
בעלי חיים חסרי שלד מרכזי (עמוד
שדרה) .קבוצת חסרי החוליות כוללת
עכבישים ,סרטנים ,רכיכות ועוד .חלק
גדול מבני הקבוצה הם בעלי חיים
ימיים ,ואחרים זקוקים לסביבה
מימית כדי להתרבות.

מקומות החיות של בעלי החיים
בעלי החיים נמצאים בתנועה ,ותחום המחיה שלהם משתרע על שטח נרחב ולעתים
חורג ליותר מאזור אחד .למקומות חיות שונים אופייניים בעלי חיים שונים.

במצוקים ,בסלעים ובקניונים
המצוקים ,הקניונים וקירות הסלע התלולים משמשים מקום מחיה ,קינון ודגירה
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עופות דורסים
קבוצה במחלקת העופות המתאפיינת
בגוף חזק וגדול .כל בני הסדרה
ניזונים מעולם החי והם לוכדים את
טרפם ברגליהם ולא במקורם ,ומכאן
שמם דורסים .לדורסים טפרים
(ציפורניים) חדים וארוכים
המשמשים אותם לציד .הדורסים
נחלקים לשתי סדרות :דורסי היום
ודורסי הלילה.
תחנת האכלה
מקום שבו מפזרים בעלי חיים או
פגרים של בעלי חיים כדי שייאכלו
על ידי בעלי חיים טורפים .הסיבות
לאספקת מזון לטורפים היא
הידלדלות מקורות המזון בסביבה או
כדי למנוע טריפה של חיות הבר
שאוכלוסייתן הידלדלה.

לחלק מהעופות החיים בנגב ,בין השאר משום שמקומות אלה אינם נגישים למרבית
בעלי החיים וניתן להגן בהם על הביצים והגוזלים מפני טורפים .ריחוקם מהקרקע
מאפשר גם מפלט מהחום .בין העופות הנוהגים לשהות במצוקים ולקנן בהם נמצא
נציגים של ה עופות הדורסים ,בהם הנשר והרחם.
נשר מקראי
״...גאה ש ב עו פו ת נשר״ ( ש מו ת רבא ,כ ,3 ,יג)

הנשר המקראי הוא עוף דורס גדול הניזון מפגרים .גודל גופו ,משקלו (כ 8 - 6 -ק״ג)
ומוטת כנפיו (כ 280-ס״מ) מאפשרים לו לדאות למרחקים ארוכים בחיפוש אחר
מזון .ראשו וצווארו קירחים ,דבר שמאפשר לו לשמור על ניקיון בזמן שהוא נובר
בפגרים .האזור החשוף מנוצות מסייע גם בוויסות חום גופו .לנשרים תפקיד חשוב
במערכת האקולוגית הטבעית משום שהם אוכלים פגרים ,ויש המכנים אותם
״הסניטרים של הטבע״ .אחד מאתרי הקינון הבולטים של הנשרים בנגב הוא מצוק
הצינים (בנחל צין) .באתר זה מצויה תחנת האכלה לטורפים שבה מוצאים הנשרים
מזון.
בעבר חיו יותר נשרים ברחבי הארץ ובנגב אולם רובם נפגעו כתוצאה מציד ,שימוש
בחומרי הדברה ,פעילות צה״ל והידלדלות מקורות המזון .מספר הנשרים בנגב פחת
עם השנים וכיום חיים בו זוגות מעטים.

הרחם
הרחם הוא עוף דורס האוכל פגרים
אך הוא ניזון גם מפירות וירקות או
מפסולת מזון .בעבר היה הרחם
הנפוץ מבין הדורסים אוכלי הפגרים
בארץ ,אך עם הזמן אוכלוסיית
הרחמים נפגעה ומספר הפרטים קטן.

נשר מקראי.

מתחת לאבנים
האבנים והסלעים משמשים מקום מסתור לבעלי חיים קטנים מפני טורפים ומפני
קרינת השמש .שיעור הלחות הגבוה והטמפרטורות המתונות מאפשרים קיום נוח
יחסית לסביבה הפתוחה .עכבישים ,רבי רגל ,עקרבים ,נחשים וכדומה חיים מתחת
לאבנים וסלעים .את העקצן הצהוב ,הארסי והמסוכן בעקרבי הארץ ,ניתן למצוא
מתחת לסלעים או לאבנים.
רחם ג תעופ ה.

במרחבים הפתוחים
ברמות הנגב ובאזורי המישורים הגדולים ניתן לראות בעלי חיים גדולים לצד בעלי
חיים קטנים ,כשהמשותף למרביתם שאינם זקוקים למקורות מים זמינים .התנועה
בשטחים רחבי הידיים מגדילה את הסיכוי למצוא מקורות מזון ומאפשרת התמודדות
טובה יותר עם סביבה דלת משאבים.
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בעלי חיים קטנים
ירבוע
מכרסם מדברי קטן פעיל לילה .בעל רגליים ארוכות
וזנב ארוך .הוא נע בקפיצות ומסוגל לנתר לגובה
של מטר ולמרחק של כשני מ׳ .זנבו הארוך משמש
להיגוי ולשמירת שיווי משקל .רגליו הגבוהות
מרחיקות את הגוף מן הקרקע המקרינה חום.
כליותיו יעילות ואחוזי הלחות בגלליו נמוכים .הירבוע חי במחילות ונוהג לחסום את
פתח מחילתו כדי למנוע חדירת חום ולהעלות את הלחות .מזונו מורכב בעיקר מזרעים
או מצמחים ,אותם הוא אוגר במחילה ,שם הם סופחים לחות.
קוצן זהוב
מכרסם קטן שחלק משערות גופו הפכו לזיפים
קוצניים ,ומכאן שמו .הוא ניחן בכושר קפיצה וטיפוס
בזכות רגליו האחוריות הארוכות .בנגב מתקיימים
באותו מרחב מחיה הקוצן המצוי והקוצן הזהוב.
קוצן זהוב פעיל ביום וקוצן מצוי פעיל בלילה ,זאת
כתוצאה מתחרות בין המינים ,וכאשר קוצן מצוי אינו בסביבה ,פעיל הקוצן הזהוב ביום
ובלילה .הקוצן הזהוב ניזון מזרעים ומחסרי חוליות כגון חלזונות המכילים מים בגופם.
מצבורי קליפות של חלזונות הם סימן לאזורי המחיה שלו .כליותיו של הקוצן הזהוב
מסוגלות לייצר שתן מרוכז ביותר ,טמפרטורת גופו יכולה להגיע ל 42-מעלות צלסיוס
והוא מסוגל לשתות מים מליחים ולאכול צמחים מלוחים .הקוצן מנצל את שעות הבוקר
המוקדמות לפעילות ,ובשעות החמות הוא מסתתר במחילה.
שפני סלע
״סלעים מחסה לשפנים״
(תחלים קד ,יח)

״שפנים עם לא־עצום דשימו בסלע ביתם״
(משלי ל כו)

שפני הסלע חיים במצוקים ,במערות ובכוכים
המאפשרים להם מסתור .בנגב ובערבה
מתקיימות קבוצות גדולות בסמוך למקורות מים שכן שפן הסלעים ניזון בעיקר
מצמחים ,והוא מסוגל לאכול צמחים רעילים שאינם נאכלים על ידי בעלי חיים
אחרים .עצי השיטה משמשים לו מקור מזון חשוב .מן המזון הוא מקבל את מרבית
הנוזלים הדרושים לקיומו .שפן הסלעים פעיל ביום ,הוא ניחן בכושר טיפוס מעולה
וביכולת ריצה מהירה .כריות המצויות בכפות רגליו מאפשרות לו להיצמד לסלעים
ולקירות אנכיים.
טורפים גדולים
הנמר ,הזאב ,הצבוע ,השועל והקרקל הם בעלי גוף גדול יחסית ,דבר המקשה על
קירור גופם ,ולכן הם זקוקים להזעה מרובה .כדי להימנע מאיבוד מים לצורכי קירור
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גופם הם פעילים בעיקר בלילה ובשעות הבוקר המוקדמות ,ובמשך היום הם שוהים
במחילה או במאורה המוגנת מהחום .הפרווה המבודדת של בעלי חיים אלה מצמצמת
קליטת קרינה מהסביבה ,אך גם אינה מאפשרת שחרור חום יעיל מהעור .אצל
חלקם התפתחו אפרכסות אוזניים ארוכות הפועלות כמקרן (רדיאטור) המקרין
חום לסביבה .מנגנון ההלחתה משמש עבורם לקירור ,וקצב הנשימה בהלחתה עשוי
להגיע ל־  400-300פעמים בדקה (לעומת  50בזמן רגיל) .הטורפים מקבלים מים
מהטרף שהם אוכלים ,המכיל בדרך כלל נוזלים
בשיעור גבוה.
זאב המדבר
״לגר זאב ע ם־  5ב ש״(ישעיה יא) 1 ,

הזאב חי ברחבי הנגב .הזאבים של הנגב הם מין דרומי של הזאב האפור הנפוץ
באזורים צפוניים .בנגב חיים הזאבים בדרך כלל ביחידות או בזוגות .הזאבים טורפים
צבאים ,ארנבות ,מכרסמים ,עופות ובעלי חיים
אחרים.
צבוע מפוספס
הצבוע מתגורר על מדרונות סלעיים שבהם כוכים
ומערות .במהלך היום שוהה הצבוע במאורתו,
ורק בלילה הוא יוצא לחפש את מזונו :בעלי חיים שהוא צד ,פגרים של בעלי חיים
שנדרסו ,פירות וירקות .שיניו הגדולות ולסתותיו השריריות מסייעות לו בציד והן
מותאמות לפיצוח עצמות ולאכילתן .בעבר היה הצבוע נפוץ ברחבי הארץ אך כיום
יש רק מספר פרטים קטן ברחבי הנגב .הצבוע המפוספס הוא הגדול בין הטורפים
החיים כיום בארץ ואורך גופו עולה על מטר .סימן הזיהוי האופייני לו הוא חלק גוף
קדמי מפותח יותר מהחלק האחורי.
אגדות חסרות בסיס מייחסות לצבוע תכונות מוזרות כגון יכולת להפנט בני אדם
בצחוקו .האגדות מבטאות אולי את החשש מפני הצבוע.
שועל מצוי ,שועל הנגב ושועל הצוקים
השועל הוא בעל חיים קטן יחסית ,שצבעו בהיר ,חוטמו מחודד ואוזניו וזנבו ארוכים.
השועל הוא הנשא העיקרי של מחלת הכלבת בין חיות הבר .השועל המצוי נפוץ בכל
רחבי הארץ .שועל הנגב הוא מין דרומי הנפוץ במיוחד באזורי החולות של מזרח הנגב
ובערבה .הוא חי בזוגות ,ובעונת הרבייה שוהים בני הזוג במחילה .כפות רגליו השעירות
מסייעות לו לנוע באזורי החולות ולאתר את מזונו :יונקים קטנים ,חרקים ,פירות וירקות.
השועל פעיל בעיקר בלילה ,שועל הצוקים הוא מין קטן ונדיר ,צבעו חום־אפור ,אפרכסות
אוזניו גדולות ואפורות וזנבו שעיר וארוך.
קרקל
קרקל הוא חתול מדברי גדול המעדיף אזורים מישוריים .הוא ניזון בעיקר מטרף
הכולל ארנבות ,חגלות ,זוחלים ועופות שונים .הוא מסוגל לצוד בעלי חיים גדולים
כגון צבאים ,ולעתים הוא אוכל גם פגרים .הקרקל פעיל בעיקר בלילה ,ובימים
קרירים גם בשעות היום.
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באפיקי הנתלים
צבי הנגב (המדבר)
״רומה דודי ל^ בי ,או ל ע פ ר האבלים״ ( שי ר השירים ב ,ט)

מרבית מיני הצבאים בעולם חיים במדבריות או באזורים צחיחים למחצה .צבי הנגב
הוא אחד משני מינים החיים בארץ ישראל ,ואזור תפוצתו כולל את מרבית שטחו
של הנגב (צבי ארץ ישראלי הנקרא גם צבי מצוי חי במרכז הארץ וצפונה) .הצבי ניזון
ממזון צמחי מגוון הכולל דגניים ,שיחים ,עלי עצים ,זרעים ופירות ,וייתכן שתפוצתו
קשורה לתפוצת עצי השיטה שעליהם ופירותיהם הם מרכיב חשוב במזונו .הוא כמעט
לא זקוק למי שתייה ומסתפק במים המצויים במזונו .באזורים דלים במזון חי צבי הנגב
בזוגות ,ובאזורים עם יותר מזון  -בעדרים קטנים .פרוות הצבי בהירה ויש לה כושר
להחזיר קרינה .הצבי מאייד מים מדרכי הנשימה (בהלחתה) כדי לקרר את גופו.
ציד אינטנסיבי ומתמשך של צבאים על ידי תושבי המדבר הביא לדלדול של אוכלוסיית
הצבאים .עם קום המדינה נותרו בנגב רק כמה מאות פרטים של צבי הנגב וצבי
מצוי .מאז הקמת המדינה נעשו פעולות למניעת ציד הצבאים שהביאו לשיקום
האוכלוסייה והיום יש כ־ , 000ו פרטים.
החוקרים משערים שמתקני העפיפונים אשר שרדו ברחבי הנגב (ראו עמ׳  42ו ) היו
מתקנים לציד צבאים ,ואם ההשערה נכונה הרי זו עדות לכך שכבר בתקופות הקדומות
ניצודו צבאים בנגב.
שפיפון הנגב
השפיפון הוא נחש ארסי ממשפחת הצפעוניים ,בעל ארס מסוכן לאדם .גופו עבה,
ראשו רחב ומשולש ,צבעו צהבהב ועל גבו כתמים חומים .השפיפון היה סמלו של
שבט דן .לרוב הוא מסתתר בין שיחים ,פעיל לילה ונצפה בעיקר בעונת האביב.
השפיפון ניזון ממכרסמים וציפורים ואף אוכל בשר פגרים.

שפיפון הנגב

בנאות המדבר
נאות המדבר שיש בהן מקורות מים קבועים וסבך של צומח מושכים אליהם בעלי
חיים הזקוקים למים זמינים לקיומם .נאת המדבר מספקת בנוסף למים גם מקורות
מזון ומקומות מסתור.
יעל נובי

יעל נובי.

״שופר ש ל ר א ש ה שנה ,יעל״ ( ב ב לי ,ראש השנה כו ע"א)

היעל הנובי הוא יונק גדול שחי בנגב .הוא ניזון מצמחי המדבר ובמיוחד מעלי עץ
השיטה או השיזף .מרחב המחיה של היעל קשור למיקומם של מקורות מים קבועים.
בחורף ניזונים היעלים מעשב ירוק .היעל הוא בעל כושר טיפוס מעולה ושוכן
באזורי מצוקים וסלעים .הוא פעיל בשעות היום אך בשעות החמות הוא רובץ בצל
סלעים או עצים .היעלים חיים בעדרים גדולים ,וקיימים הבדלים בולטים בין הזכרים
לנקבות בעיקר בגודל הגוף ובמבנה הקרניים .בעדר היעלים יש היררכיה ברורה
הנקבעת על פי הגודל והחוזק של הגוף וגודל הקרניים של הזכר.

יעל נקבה.
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בעלי חיים באזורי החולות

אנדמי
בעל חיים או צמח שתפוצתו מוגבלת
לאזור מסוים.

עכן קטן

באזורי החולות של צפון הנגב ומערבו חיים בעלי חיים שמוצאם במדבר סהרה לצד
מינים השייכים לחבל הים תיכוני .אוכלוסיית בעלי החיים של חולות הערבה
מצומצמת יותר מזו של מערב הנגב ,בשל תנאי האקלים הקשים של האזור .בעלי
החיים המאכלסים את החולות מאופיינים בהסתגלות ייחודית המסייעת להם
להתמודד עם תנאי הסביבה :גופם ואורח חייהם מותאמים לסביבת המחיה החולית.
בין שוכני החולות נמצא מינים ייחודיים כגון נחש חולות ,חרדון חולות ,גרביל
חולות ,שנונית חולות ומריון חולות ,שהוא יונק אנדמי החי רק בחולות מערב הנגב.
עכן קטן
נחש ארסי קטן ממשפחת הצפעוניים שתפוצתו מוגבלת לאזורי החולות במערב
הנגב .צבעו צהבהב עם כתמים חומים כהים .בשעת סכנה הוא מחכך את קשקשי
הצד ומשמיע קול שיפה .במהלך היום הוא מתחפר בחול או בפתחי מחילות .בלילה
הוא יוצא לפעילות כשהוא נע בתנועות לולייניות המשאירות עקבות אופייניים
בחול .בעת סכנה הוא מתחפר ונעלם במהירות בחול .העכן הקטן ניזון בעיקר
מלטאות ומכרסמים .הוא אינו שותה מים אלא בתנאי התייבשות קיצוניים.
פסמון מדבר
מכרסם פעיל יום שצבעו חום־צהבהב .מתחת לשיער יש לפסמון עור שחור המגן
עליו מפני קרינה .הפסמון חי במושבות ותפוצתו קשורה לצמחים ממשפחת הסלקיים
הירוקים כל ימות השנה .הפסמון מנצל צמחים מלוחים ,ומסיבה זו הוא נפוץ גם
באזורי המלחות .הפסמון חי במחילה שלה כמה פתחים ,והטמפרטורה בה נמוכה
יחסית ואחידה כמעט כל השנה ,במחילה אוגר הפסמון מזון.

פסמון מדגר

בעלי חיים מבויתים
בשל מגבלות החקלאות התבססה כלכלת תושבי המדבר בעבר בעיקר על גידול
בעלי חיים .בעלי החיים סיפקו לתושבי המדבר מוצרי חלב ,בשר ומוצרי לוואי
שונים כמו עורות ,גללים ועצמות .גידול בעלי החיים מצריך אורח חיים נוודי כדי
לחפש אחר מקורות מים ושטחים למרעה .הגמל והעז השחורה הם החשובים
ביותר במשק האדם במדבר.
הגמל
הגמל הוא יונק אשר גופו הגדול מקשה עליו למצוא מסתור מהחום .עם
זאת ,יש יתרון לגודל משום ששטח המגע שלו עם הסביבה קטן ביחס לנפחו,
ולכן כמות הקרינה הנספגת בגופו קטנה יחסית .גוף הגמל מתחמם באטיות
לעומת בעלי חיים קטנים ,ולכן הוא צורך פחות מים לקירור הגוף .חילוף
החומרים של הגמל נמוך יחסית לגודלו ,וכך קטן עומס החום הפנימי .כמו כן
הגמל פעיל בשעות הקרירות ובכך מצמצם את החום הנקלט בגופו.
פרוות הגמל מכילה אוויר ומשמשת חומר בידוד .הקרינה הנספגת מעלה רק את
הטמפרטורה של השכבה החיצונית של הגוף וטמפרטורת העור נמוכה בהרבה

116
חיים במדבר

מטמפרטורת השכבה החיצונית של הפרווה .הפרווה מאפשרת גם נידוף יעיל של זיעה
מהעור .רגליו הארוכות מרחיקות אותו מהקרקע הלוהטת ,ולכן הוא נח לרוב בעמידה.
לעתים רובץ הגמל בצל או בשמש כשצדו הצר פונה כלפי השמש .במצב זה חילוף
החומרים בגופו נמוך ביותר .אמנם הגמל נמנה עם בעלי חיים בעלי חום גוף קבוע ,אך יש
לו אפשרות להרחיב את טווח טמפרטורת הגוף שלו .בלילה יוצר הגמל חום על ידי עיכול
המזון ,ולקראת בוקר הוא פולט חום אל העור ומן העור אל הסביבה .כתוצאה מכך יורדת
טמפרטורת הגוף ל־ 34מעלות צלסיוס ,והגמל צובר "מקדמה״ לקראת שעות היום החמות.
בשעות אחר הצהריים צובר גופו חום ,והטמפרטורה שלו עשויה לעלות מעל  40מעלות
צלסיוס ,ואז הגמל מזיע כדי להוריד את חום הגוף .בשעות הערב ,עם ירידת הטמפרטורה
בסביבה ,משתחרר גם חום שנאגר בגוף הגמל במשך היום .השינוי המחזורי בטמפרטורת
הגוף מצמצם את הצורך בהזעה ,מאפשר חיסכון במים ומקטין את תלות הגמל במים
לצורכי קירור .הגמל אוגר שומן בדבשת ולא מתחת לעור .השומן הוא מאגר לאנרגיה
המאדה מים בעת ניצולו אך הוא גם מבודד .העור שאין בו מעטפת שומן ,מאפשר איבוד
מהיר של חום לסביבה .פירוק השומן המצוי בדבשת עשוי לספק לגוף מ־ 40ליטר מים.
שתן הגמל מרוכז ביותר וכמותו קטנה .כליית הגמל מסוגלת לסלק עודפי מלחים ופסולת
בכמות מועטה של מים .הגמל מתיז את השתן על רגליו האחוריות ,ובכך מקרר אזור זה
של הגוף .גם גללי הגמל מכילים כמות מים קטנה מאוד יחסית לגללים של יונקים אחרים.
הבדווים משתמשים בגללי הגמל כחומר בערה להדלקת מדורות.
הגמל יכול להתקיים בלא שתייה ,כשהוא מפיק מים מצמחים עסיסיים שהוא אוכל.
בחורף עשוי הגמל להחזיק מעמד  8ו יום בלא שתייה ,כשהוא אוכל מזון יבש בלבד.
בתקופה זו הוא יכול לאבד יותר מ־ 20%ממשקל גופו .עם זאת ,כאשר יגיע למקור
מים ,יחזיר את הנוזלים החסרים בתוך דקות ספורות .המים שהגמל שותה נאגרים
תחילה בכרס שנפחה גדל במהירות ,ומשם הם נספגים באטיות בדם .כאשר הגמל
מפסיד מים נפח הדם שלו קטן רק במעט ,והוא יכול להמשיך ולתפקד במצב של
התייבשות בלי שמערכת הדם שלו תיפגע.
העז השחורה
העז השחורה הייתה כפי הנראה מעלת הגירה הראשונה שבויתה במזרח התיכון.
העזים הדרומיות קטנות מאלה החיות בצפון הארץ ובמרכזה והן מותאמות לחיים
במדבר .לעז השחורה פרווה שחורה הקולטת קרינה רבה יחסית ,אולם יכולת הבידוד
הטובה של הפרווה אינה מחדירה את החום לתוך הגוף ,וטמפרטורת הגוף של העז
נמוכה בהרבה מן הטמפרטורה בחלקה החיצוני של הפרווה .בשעות הקרירות יש
לפרווה השחורה יתרון משום שנחסך ייצור חום .העז נוהגת לעמוד בצל בשעות
החמות וכך מונעת מגע ישיר עם הקרקע החמה.
חילוף החומרים הבסיסי של העז נמוך יחסית לגודלה .כתוצאה מכך קטן עומס
החום הפנימי וכן קטנים צריכת המזון שלה ואיבוד המים בהפרשות .העז השחורה
צורכת כרבע או כשליש מהקלוריות שצורכת עז הבית הצפונית ,והיא מנצלת באופן
יעיל יותר את המזון הנאכל .בעומסי חום גבוהים העז מזיעה ,אולם עיקר הפליטה של
האנרגיה וקירור הגוף נעשה על ידי אידוי מים מדרכי הנשימה .איבוד המים הוא חסכוני
כמו אצל הגמל .כדי למנוע הזעה מסוגלת העז לשנות את טמפרטורת גופה בשלוש
מעלות צלסיוס .העז נושמת נשימות עמוקות ואטיות ,וכך היא מאבדת פחות מים

העז השחורה.
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במהלך הנשימה .היא מסוגלת להתקיים כמה ימים בלא שתייה ,ולאחר מכן להחזיר
לעצמה את כמות הנוזלים בתוך זמן קצר .כמו כן היא מסוגלת לאבד כ־ 30%ממשקל
גופה .העז אוגרת מים בכרסה ,הגדלה פי ארבעה בזמן השתייה והחזרת הנוזלים.
עז מסוגלת לשתות מים בדרגת מליחות גבוהה .במצב של ייבוש היא מפחיתה את כמות
השתן שהיא מפרישה .העז השחורה מאבדת בשתן מחצית מכמות המים שמאבדת עז
הבית הצפונית ,וגם גלליה יבשים .הסתפקות במזון מועט ,ניצול המזון להפקת
נוזלים והיכולת לתור אחריו במרחק כמה ימי הליכה ממקור המים ,מקנים לעזים
המדבריות יתרון בשטח המדברי.
2י

העז השחורה והגמל הם בעלי חיים המותאמים לתנאי מדבר .אילו התאמות
דומות קיימות אצל הגמל והעז?

3׳

מה במבנה גופם של הגמל והעז מכביד על החיים במדבר ומדוע?

בעלי תיים בסכנת הכתדה

בודלס נקוד
הברדלס הוא טורף (ממשפחת
החתוליים) המוכר גם בשם צ׳יטה.
צבעו זהוב והוא בעל כתמים שחורים
קטנים .הברדלס חי בשטחים
הפתוחים והוא ניזון בעיקר מציד
צבאים .נוסעים שביקרו באזור
במאות הקודמות מעידים על קיומו
בנגב .תצפיות העידו על מציאותם של
פרט אחד או שניים בערבה בראשית
המאה העשרים .הסיבות העיקריות
להיעלמות של מין זה בארץ וגם
ברחבי העולם הן ציד והשימוש
בפרוותו היפה.

גועין ובייה
תהליך של איסוף פרטים ,יצירת
זיווגים ,הדגרת העוברים ,גידול
הגוזלים ,אקלומם וסגולם לתנאי
הטבע .בשלב הסופי משוחררים
הפרטים אל הטבע תוך מעקב אחרי
התפתחותם.
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בעלי החיים המוכרים לנו כיום בנגב הם רק שריד ממגוון רחב יותר של מינים
שהתקיימו בעבר .על עולם החיים הקדום ניתן ללמוד מציורי סלע המתארים יען,
יעל ,תאו ,ראם ועוד .באתר פולחן מהתקופה הנאוליתית שנחשף בבקעת עובדה יש
אף ציורים של נמר וברדלס .מעדויות של נוסעים שביקרו בנגב במאות השמונה־
עשרה והתשע־עשרה ניתן ללמוד שעולם בעלי החיים אז היה מגוון יותר מזה של
היום.
הסיבות העיקריות להיעלמותם של מינים או לצמצום במספר הפרטים:
א .הציד שהיה נפוץ בנגב כבר בתקופות קדומות .שיטות הציד היו מגוונות והוא
נערך באמצעות ״עפיפונים״ (ראו עמ׳  42ו )  ,מלכודות ,רשתות ,חץ וקשת או
חניתות .בעקבות הכנסת השימוש בנשק חם בתקופה העות׳מאנית (במאה השש־
עשרה) הושמדו מינים רבים ,ובמיוחד מינים גדולים כמו הצבי ,היעל ,הראם
והיען .בימינו נועד הציד גם למנוע פגיעה בשטחים החקלאיים.
ב .הרעלות  -שימוש נרחב בחומרי הדברה וזיהום סביבתי גורמים להרעלת בעלי
חיים ולמותם.
ג .הרס בתי גידול  -פגיעה במקום החיות של בעלי החיים כתוצאה מהרס הסביבה
הטבעית .ייבוש מלחות ,ייצוב אזורי חולות ,פיתוח שטחים לבנייה והתיישבות
גרמו להיעלמות מינים הגדלים בסביבות אלו.
אזור הנגב ומדבר יהודה הם מקום המחיה האחרון בארץ לכמה מינים של בעלי
חיים שאוכלוסייתם הידלדלה ומינים המצויים בסכנת הכחדה .כדי למנוע את
היעלמותם מהאזור יש לנקוט בפעולות יזומות כגון :הכרזה על שמורות טבע,
שמירה על שטחים פתוחים ,טיפוח גרעיני רבייה והשבה אל הטבע של מינים
שנעלמו מהנוף ,שיקום מקומות חיות שנפגעו ,מניעת ציד בלתי חוקי והגברת
מודעות הציבור לחיוניות השמירה על עולם החי.

שראל

פרס מזוקן ועזניית הנגב
״נזה א ^ ר ¿ א -תי א כ לו מסם ה נ ^ ר נ ה?ך ס והעזמה״ (דברים יד ,יב)

פרס מזוקן ועזניית הנגב הם עופות דורסים גדולים אוכלי פגרים ,בעלי חשיבות
אקולוגית רבה .הפרס המזוקן הוא עוף גדול שמוטת כנפיו כ־  270ס״מ ומשקלו מגיע
עד שבעה ק״ג .הוא חי בזוגות ומקנן במצוקים קשים לגישה .באמצע המאה העשרים
דגרו בארץ אחדים ,אולם אוכלוסיית הפרס הידלדלה מאוד ,ומאז שנות ה־  80חדלו
הפרסים לקנן בישראל .לא ידוע על פרטים החיים כיום בנגב ,ויש זוג או שניים
החיים במדבר יהודה .במרכז לחיות הבר באוניברסיטת תל אביב מנסים להקים
גרעין רבייה כדי להשיב את הפרס אל הטבע.
עזניית הנגב היא הגדולה מבין העופות הדורסים החיים בישראל .שמה נגזר מהמילה
מעוז ,כוח .משקלה של עזניית הנגב מגיע ל כ־וו ק״ג ומוטת כנפיה ל־  290ס״מ.
מוצא העזנייה בסוואנות של מזרח אפריקה וגבול תפוצתה הצפוני נמצא בערבה,
אך בארץ התפתח תת מין אנדמי .בראשית המאה העשרים עוד דגרו בנגב כמה
עשרות זוגות ,אך מספר הפרטים באזור התמעט .הסיבות להכחדת עזניית הנגב הן
מחסור במזון ,ירי וציד ,גנבת ביצים וקנים ,הרעלות ,פגיעות על ידי קווי מתח גבוה
וכדומה.
בשנת  1981נותרו בנגב שלושה זוגות בלבד .מאז  1990לא ידוע על שום ניסיון
קינון בארץ ,אף אם כי לעתים רחוקות נצפים בנגב פרט אחד או שניים .לאחרונה
נעשים ניסיונות לשקם את האוכלוסייה של עזניית הנגב ולהשיבה אל הטבע.
נמר המדבר
נמר המדבר הוא תת מין קטן בין הנמרים ,בני משפחת החתוליים .הוא חי בנופי
סלעים ,בסבכי צומח ובאפיקי ואדיות ,פעיל בעיקר בלילה ובשעות היום הקרירות.
נמר המדבר טורף שפנים ,יעלים ,דרבנים ,ארנבות ושועלים .הנמר חי כפרט בודד
בנחלה (טריטוריה) גדולה ששטחה עשרות קילומטרים רבועים.
בעבר היה הנמר נפוץ ברחבי הנגב ,ומלכודות נמרים קדומות שנמצאו באזור משמשות
עדות לכך .הנרי בייקר טריסטרם מעיד בכתביו על תפוצתו של הנמר .הנמר נוהג
לתקוף יעלים ,עזים ואף כלבים וחתולים ולכן הוא מאיים על עדרי הצאן במדבר.
במהלך השנים נפגעו הנמרים בידי האדם .כיום נותרו בדרום הארץ רק פרטים
אחדים וקיים חשש שהנמר ייכחד כליל מארצנו.
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הנוי בייקו טויסטום
(  . ) 19 06-1822יליד אנגליה ,שם
הוסמך לכמורה .ערך מסעות באפריקה
ובאסיה ,ובשנים  1864-1863סייר
בארץ ישראל ותיעד את מסעו ביומן
מפורט שהתפרסם כספר (שתורגם
לעברית)  -״מסע בארץ ישראל״.
בספר מתואר עולם החי והצומח של
הארץ כפי שהיה באותם ימים .הספר
משמש מקור מידע חשוב לחוקרי הטבע
ואוהביו.
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יענים בחי-בד ביטבתה.

השבת מינים אל הטבע
יען סורי
״ ב ת־ ע מי ל אכזר ביענים  3מךבר״ ( איכ ה ד) , ,

היען הוא הגדול מבין העופות החיים כיום (משקלו מגיע ל־ 150ק״ג) .בשל
גופו הגדול הוא אינו מסוגל לעוף ונוצותיו משמשות בעיקר לקישוט .רגליו
גבוהות וחזקות והוא מיטיב לרוץ .היען ניזון בעיקר מעשבים ומצמחים והוא
נוהג לאכול את פירות השיטה .הוא מנצל את הנוזלים שבצמחים אוגרי מים.
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בראשית המאה העשרים עוד נצפו פרטים של יענים בנגב ובמדבר הסורי ,אולם משנות
השלושים הם נעלמו מהאזור .הסיבה העיקרית להשמדת היענים היא ציד ,שכן גם בשרם
וגם נוצותיהם משמשים את האדם .ב־ 1973הובאו  18אפרוחים של יענים לחי־בר
ביטבתה ,במטרה לאקלמם ולשחררם אל הטבע .היענים שנבחרו הם ממוצא אתיופי,
המותאמים לתנאי יובש וקרובים של המין שחי בעבר בנגב.
ראם ערבי (לבן)
הראם הלבן (אנטילופה) הוא בעל זנב שעיר ,קרניו זקופות וצבעו לבנבן.
הוא נראה בציורי סלע קדומים שנחשפו במקדש שבבקעת עובדה
ובאתרים אחרים בנגב ,עדות לכך שהיה נפוץ בנגב בעבר .מעריכים שהראם
הערבי חי בנגב עד לראשית המאה העשרים ,אם כי היה נדיר .בשנת
 1978רכשה רשות שמורות הטבע ראמים מארצות הברית ,כדי להקים
גרעין רבייה בנגב .הראמים התרבו ,ועד שנת  2000הושבו אל הטבע
בערבה כ־  65פרטים.
הפרא
הפרא היה נפוץ ב ע ב ר בנגב
ובמדבר יהודה ,ונכחד .עדויות על
הימצאותו מו פי עו ת בכתבי
טריסטרם ובכתביו של הזואולוג
ישראל אהרוני .אהרוני מספר
שהבדווים נהגו להכליא את
אתונותיהם עם הפראים והיו
מגדלים את הצאצאים לאחר
שהרגו את אמם .ב־  1968הובאו מפרס אל החי־בר ביטבתה פרטים אחדים של
פראים במטרה להשיבם אל הטבע .חלק מהפראים פוזרו בנגב ,וכיום חיים כ־ 200
מהם במרחבי האזור.
ישואל אהווני
(  . ) 19 46-1882הזואולוג העברי
הראשון .נולד בווינה ועלה לארץ
ב־  . 1904חקר את בעלי החיים של
הארץ ולשם כך ערך מסעות בסוריה,
בחצי האי ערב ובארץ ישראל .אהרוני
חקר בעיקר עופות ויונקים ,ומינים
רבים קרויים על שמו .הוא לימד
באוניברסיטה העברית בירושלים
ופרסם ספרים .לעבודתו הראשונית
יש חשיבות רבה בחקר הזואולוגיה
של ארץ ישראל.
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לעיון נוסף:
 . 1ארבל א׳ ,אנציקלופדיה לבעלי חיים היונקים בישראל ,טבע הדברים וסי.די.
מדיה ,אביב . 1998
 .2ארבל א׳ וא׳ דנין ,החי והצומח של ארץ ישראל ,כרטא ,ירושלים . 1998
 .3פז ע׳ ,״החי בנגב בעבר ובהווה״ ,אריאל( 151-150 ,נובמבר  ,) 2001עמ׳ .86-71
 .4שלמון ב׳ ,התאמת בעלי חיים לתנאי מדבר ,החברה להגנת הטבע ,בית ספר
שדה אילת. 1980 ,
 .5שלמון ב׳ ,דו״ח לטבע נולד על מצב חיות הבר בישראל .החברה להגנת הטבע,
רשות הטבע והגנים הלאומיים והמשרד לאיכות הסביבה ,תל אביב . 1999

בעלי חיים וצמחים במפרץ אילת
אחד המאפיינים של ים סוף הוא עושר יוצא דופן של מיני בעלי חיים במגוון צבעים
וצורות חיים .עושר זה הוא תוצאה של תנאי סביבה ייחודיים במי הים ובסביבתם.
ן!

האזור הטרופי משתרע משני צדי קו המשווה בין חוג הסרטן (קו הרוחב 23
צפון) לבין חוג הגדי (קו הרוחב  23דרום) .אזור זה מתאפיין בקרינה חזקה,
בטמפרטורות גבוהות לאורך בל השנה ובהבדלים עונתיים קטנים יחסית.
אילת נמצאת בקו הרוחב  29צפון ,אך אף על פי בן למי המפרץ תבונות של
ים באזור הטרופי .עיינו באטלס ונסו להסביר את הסיבה לבך.

המאפיינים של מפרץ אילת
א .ים צלול ושקיפות של המים  -ים סוף נמצא בסביבה דלת משקעים ,וכמות
הסחף המגיעה אל הים קטנה יחסית .שקיפות המים בים סוף מאפשרת לקרני אור
לחדור לעומק רב.
ב .טמפרטורת מים ודרגת מליחות קבועה  -ים סוף הוא ים עמוק המופרד מהים
הפתוח במפרץ צר ורדוד .טמפרטורת המים והרכבם (דרגת מליחות ומרכיבים
אחרים) נשארים כמעט אחידים לאורך כל השנה ,עם תנודות עונתיות קטנות.
ג .מצע מוצק  -ההרים המקיפים את מפרץ אילת יורדים ישירות אל הים והסלעים
הבונים אותם יוצרים את קרקעיתו המוצקה של הים.

שונית האלמוגים
מפרץ אילת נמצא בגבול הצפוני של אזור תפוצתן של שוניות האלמוגים ותכונותיו
מאפשרות את התפתחות האלמוגים .האור החודר למי המפרץ דרוש לקיומן של אצות
המסייעות לגידולם של אלמוגי האבן ,בוני השונית ,המתפתחים רק בשכבה המוארת של
הים .גם טמפרטורת המים (מעל  20מעלות צלסיוס) ,מליחותם והמצע המוצק חיוניים
להתפתחות שוניות אלמוגים .שונית האלמוגים היא מערכת אקולוגית מורכבת הכוללת
מגוון רחב של צורות חיים .יש המשווים את השונית לג׳ונגלים היבשתיים של האזור
הטרופי ,וזאת בשל עושר המינים וצפיפותם .בשונית ,כמו בכל מערכת אקולוגית ,מתקיימים
בין האורגניזמים יחסי גומלין מסוגים שונים :יחסים של תחרות וטריפה לצד יחסים
חברתיים או רמות שונות של יחסי
שיתוף (סימביוזה) .לכל אחד מהמינים
בשונית דרישות אקולוגיות שונות,
סביבת חיים אופיינית ומקורות מזון
ייחודיים .בדרך כלל ,כאשר אין הפרעות
חיצוניות ,מתקיים בשונית שיווי משקל
בין כל הגורמים המרכיבים את המערכת,
כשלכל אחד מהיצורים המאכלסים את
השונית חלק באיזון של המערכת כולה.
דגים בשונית אלמוגים במפרץ אילת.

אלמוגים
מחלקת האלמוגים משתייכת למערכת
הצורבים המשתייכת לעל-מערכת
הנבובים.
מערכת הצורבים כוללת בעלי חיים
ירודים בעלי תאי צריבה המכסים את
כל שטח גופם ונמצאים בריכוז גבוה
במיוחד באזור הפה .על-מערכת
הנבובים כוללת בעיקר בעלי חיים ימיים
שבמרכז גופם מצוי חלל עיכול נבוב
התופס את מרבית נפח הגוף .הנבובים
הם טורפים הניזונים בעיקר מיצורים
זעירים המרחפים במים (פלנקטון).
שונית אלמוגים
שונית האלמוגים בנויה מסלע הנוצר
על ידי הפרשות גיר של אלמוגים
ובעלי חיים אחרים .גוש האבן של
השונית מכוסה בחלקו העליון בשכבה
של אלמוגים חיים ופעילים .שונית
האלמוגים היא מוקד משיכה לעולם
מגוון של יצורים חיים המקיימים
ביניהם מערכת של יחסי גומלין.
אלמוגי אבן
קבוצת אלמוגים שהמייחד אותה הוא
הפרשה של שלד גיר חיצוני .השלדים
הגירניים המצטברים יוצרים את הבסיס
לשונית האלמוגים .חלק ניכר מאלמוגי
האבן ניזונים מזואופלנקטון (יצורים
חיים המרחפים במי הים) ,ומקיימים
חיי שיתוף עם אצות זעירות החיות
בתוך גוף האלמוג ומספקות לו מזון.
סימביוזה (חיי שיתוף)
סוג של קשרי גומלין בין מיני צמחים או
בעלי חיים החיים בצוותא .בסימביוזה
קיים קשר הדדי קבוע והדוק בין שני
מינים או יותר ,כאשר בדרך כלל כל צד
מרוויח משהו מן ה״חיים המשותפים״,
וזאת בהשוואה לטפילות שם יש מנצל
ומנוצל ,כלומר שותף אחד (הטפיל) נהנה
מהקשר והשותף האחר (פונדקאי) ניזוק.
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קסניה
מרכיג חשוג גשוניות האלמוגים
של מפרץ אילת .מצוי גמים
רגועים גלגד .חלק מהמינים
ניזונים מהפלנקטון ואחדים
ניזונים על ידי האצה השיתופית
בשונית.

פוליפ
הפוליפ בדרך כלל צמוד למצע וניזון
על ידי ציד .הפוליפ מתרבה בשתי
צורות :על ידי חלוקה עצמית או
כשהוא משחרר אל המים מדוזות
המתרבות ברבייה זוויגית (על ידי
תאי זרע ותאי ביצה).

דרך ההיווצרות של השונית
הבסיס של השונית נבנה בעיקר על ידי קבוצת אלמוגי אבן שיש להם שלד מוצק
כתוצאה מהפרשה של גיר .כאשר האלמוג מת ,נותרים משקעי הגיר שהוא יצר.
שלדי האבן של מושבות האלמוגים הם אבני הבניין של השונית ,ואליהם מתלכדים
גם שלדים של קונכיות או של יצורים ימיים אחרים המכילים גיר או מפרישים
אותו .לאצות המפרישות גיר תפקיד חשוב בהתהוות השונית .הגיר שהן מפרישות
מסייע בהתלכדות כל המרכיבים בשונית לגוש אחד מוצק.
קצב הגידול של השונית תלוי בקצב הגידול של האלמוגים .ענף של אלמוג אבן גדל
כעשרה מ״מ בשנה בממוצע ,נתון שעשוי להשתנות במינים השונים או כאשר יש
שינוי בתנאי הסביבה .במקביל לתהליך הבנייה מתקיימים בשונית תהליכי הרס
הנובעים בעיקר מפעילות בעלי חיים האוכלים את השונית או שוברים חלקים
ממנה ,או מתנאי סביבה מזיקים (כסערות) .תהליכים אלו יוצרים בשונית חללים
וסדקים המשמשים מקום מחיה ומסתור ליצורים רבים .בעלי החיים של השונית
נהנים מעושר של מקורות מזון וממקומות מסתור ומרביתם לא יתקיימו בים הפתוח,
שם מגוון המינים מצומצם בהרבה.
יחסי שיתוף בשונית
חיים בסביבה רבת מינים כמו שונית האלמוגים מחייבים מערכת של יחסי גומלין
המאפשרת איזון של המערכת האקולוגית כולה ויציבות של האוכלוסייה לאורך
זמן .דוגמה מעניינת היא תופעת הניקוי של בעלי חיים זה את זה .למשל ,מיני סרטן
הניזונים מטפילים החיים על גוף דג מנקים את גוף הדג בזמן שהם אוכלים .תופעה
דומה נמצא אצל דג הנקאי המסייע לדגים אחרים להיפטר מטפילים.

אצה שתפנית (זואוקסנתלה)
אצה זעירה אשר מקיימת חיי שיתוף
(סימביוזה) עם בעלי חיים ,בדרך כלל
מקבוצות הצורבים או הרכיכות.
הזואוקסנתלה חיה בתוך גופו של
בעל החיים ,שם היא מייצרת מזון
בתהליך הפוטוסינתזה .לשם כך היא
מנצלת חומרים שבגוף בעל החיים.
ההאצה השתפנית מסייעת לאלמוג
באספקת מזון ובתהליך השקעת הגיר.

בעלי חיים אופייניים לשונית של מפרץ אילת
אלמוגים
מחלקת האלמוגים ,נחלקת לכמה קבוצות (סדרות) שביניהן נכללים אלמוגי אבן
ואלמוגים רכים .יחידת המבנה הבסיסית של האלמוג היא הפוליפ .הפוליפים נשארים
בדרך כלל צמודים זה לזה ויוצרים יחד מושבות .למושבות האלמוגים צורות מגוונות
וצבעים עזים .הפרשת הגיר היא בין השאר תוצאה של סימביוזה המתקיימת בין
אלמוג האבן לאצה שתפנית .האלמוגים הרכים הם אלמוגים חסרי שלד חיצוני,
אשר אינם יוצרים חומר מוצק.

פטדה
אלמוג המופיע כפוליפ גודד .נפוץ
במים רדודים שעומקם אינו עולה
על  10מטרים .גודלו 100-40
ס״מ .האלמוג הגוגר אינו צמוד
למצע אלא מונח עליו גצורה
חופשית.
אלמוגן (פויה)
לאלמוגן חשיגות רגה גגניית השונית .הוא חי גמים רדודים עד
לעומק של ארגעה מטרים .כל פוליפ גאלמוג יושג גשקע דמוי ספלון.

חיים במדבר

ספוגים
במפרץ אילת חיים כ־  60מיני ספוגים היוצרים מושבות על משטחי סלע ,על אלמוגים
מתים או בחללים שנוצרו בתוך השונית .הספוגים מתחרים עם האלמוגים על
מקומות המחיה ,על האור ועל מקומות המסתור .גופם של הספוגים ,שיש בו
חללים וסדקים ,משמש מקום מסתור לבעלי חיים זעירים כמו סרטנים ,תולעים
וצדפות ,ולעתים נוצרת ביניהם סימביוזה .הספוגים מנצלים מזון המיוצר על ידי
האצות ויש להם חשיבות אקולוגית בכך שהם מנקים את המים מבקטריות מזיקות.
מדוזות הסוכך
צורתן של מדוזות הסוכך כצלחת או כפעמון והן מרחפות במים ונעות עם זרמי הים
או הגלים .המדוזה עשויה חומר רך דמוי ג׳לי (מקפא) ומכאן שם הקבוצה באנגלית
(ג׳לי פיש) .למדוזות יש זרועות ציד עשירות בחומר צורב שתפקידו לשתק את
הטרף .מסיבה זו המפגש בין המדוזה לאדם עלול לגרום לצריבה בעור .המזון של
המדוזות כולל יצורי פלנקטון ובעלי חיים קטנים.
שושנות ים
שושנת הים בנויה מפוליפ יחיד המתארך לרוב כגבעול וממנו יוצאות כמה זרועות
ציד הנעות במים .בקצות הזרועות יש תאים צורבים המשמשים אמצעי הגנה.
שושנות הים אינן מייצרות שלד גירני .בין שושנות הים יש קטנות החיות בכוכים
ובסדקי הסלעים ויש גדולות ,בעלות מששנים ארוכים וצבעוניים .חלק משושנות
הים מקיימות יחסי שיתוף עם דגים.
צוינט עדין זוועות
קרוב לשושנת הים .בעל גליל בשרני ורך החפור בקרקעית הים ופעיל בלילה .בזרועותיו
הנפרסות לקראת דמדומים מצויים תאי צריבה המשתקים את יצורי הפלנקטון המובאים בעזרת
הזרועות אל הפה.

ספוגים
מערכה של בעלי חיים ירודים החיים
במים .גופם מאורגן כמושבה של
תאים ,חסרי רקמות ואיברים ,חסרי
פה ומערכת עצבים .יש בספוגים
נקבים המיועדים לכניסה וליציאה של
מים המספקים לספוגים חמצן
ופלנקטון שממנו הם ניזונים ,והמים
היוצאים מסלקים פסולת נשימה
ועיכול .הספוגים מחוברים בדרך כלל
למצע ,לאלמוגים או לסלעים.
לספוגים צורות אמורפיות ,והחללים
שבגופם משמשים לעתים מקום
מסתור לבעלי חיים קטנים.

סרטנים
הסרטנים הם בעלי חיים שגופם בנוי
מפרקים (מערכת פרוקי הרגליים).
לסרטנים שלד חיצוני עשוי חומר
גמיש .מגוף הסרטן יוצאות גפיים
המשמשות לשחייה ,הליכה ,לתפיסת
מזון ועיבודו .בין הסרטנים יש
סרטנים ירודים וסרטנים עילאיים.
חלק גדול מהקבוצה הם בעלי חיים
ימיים ,ומספר המינים בים הטרופי
גדול במיוחד.

מדוזה
המדוזה היא בעלת כושר תנועה והיא
מתרבה באמצעות איברי רבייה (תאי
זרע ותאי ביצה) .מהביצה המופרית
מתפתחת פגית המרחפת במים
ולבסוף מתיישבת על מצע והופכת
לפוליפ (יש להבחין בין מדוזה כשלב
במחזור החיים של הנבובים ,ובין
מדוזות הסוכך שהן קבוצת בעלי
חיים בעלת מאפיינים משלה).

פלנקטון
בעלי חיים וצמחים זעירים או
מיקרוסקופיים המרחפים במים.
מבחינים בין זואופלנקטון המכיל
בעלי חיים ,לפיטופלנקטון המכיל
צמחים המרחפים במים.
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חלזונות וצדפות
החלזונות והצדפות משתייכים למערכת הרכיכות שבה מספר המינים הגדול ביותר
בין בעלי החיים של הים הטרופי .אכילת חלזונות וצדפות והשימוש בקונכיותיהם
למטרות נוי ופולחן הביאו לדלדול משמעותי במגוון המינים.
 2.00׳ו^ראל

 2.00י שר\וכ‘

 2.00י שר!\ול

חביונה
עבה
(קונביה)

ונוס
מעוטרת
(צדפה)

מסרק
הדור
(צדפה)

הדיונונים והתמנונים החיים במפרץ אילת הם נציגים נוספים של מחלקת הרכיכות.
דיונון ים סוף הוא מין הנפוץ באזור החוף באילת .לרוב הוא חי על קרקע חולית,
אולם ניתן לראותו גם במפרצים רדודים.
סהווניות
אוסף חלזונות קטנים באזור הברית .גודלם בין שניים
לארבעה ס״מ .ניזונים מאצות על סלעי האבן.

דיונון
לדיונון שמונה זרועות רגילות ושתי
זרועות ציד ארוכות המתכנסות לכיס
מיוחד לצד הפה .לדיונון שלד פנימי
גירני שצורתו כסירה ,וסנפיר המקיף את
הגוף.

תמנון
התמנון חסר שלד או קונכייה ואינו
שחיין טוב כמו הדיונון .התמנון אוכל
דגים ,סרטנים ורכיכות שאת שלדם הוא
מרסק .הוא בעל יכולת מורכבת להתגבר
על מכשולים בדרכו להשיג מזון.

כרית
אזור בחוף הים הנמצא בתחומי
ההשפעה של הגאות והשפל .בזמן
הגאות מוצף אזור הכרית במי הים
ובזמן השפל הוא מתייבש .האזור
המוצף במי ים באופן קבוע ובו בעלי
חיים המבלים את מרבית זמנם
מתחת למים נקרא תת-כרית .האזור
המרוחק מהמים  -מעבר לאזור
הגאות והשפל ,אזור הרסס של מי
הים ,נקרא על-כרית.

חלזונות
החלזונות חיים בתוך קונכייה
העשויה חטיבה אחת ומפותלת
לסליל .החילזון שולח אל מחוץ
לקונכיה בדרך כלל רק את הראש
והרגל .מרבית החלזונות הם בעלי
חיים ימיים השוהים על קרקעית הים
או החוף .אחיזתם של החלזונות
במצע רופפת ולעתים הם נסחפים
בזרמי המים.
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סרטנים
כמה מאות מיני סרטנים חיים בים סוף בחוף החולי ,בחוף הסלעי או במעמקי הים.
מרבית המינים זעירים אולם יש ביניהם גם מינים גדולים .נפוץ במיוחד באזור
הכרית הוא הבלוטן הענק ,סרטן שאיבד את כושר התנועה שלו וחי במושבות
גדולות הדבוקות לסלעי החוף.
קווצי עור
מערכת קווצי העור היא אחת הקבוצות הגדולות של בעלי החיים הימיים ועמה
נמנים נחשוני הים ,מלפפוני ים ,קיפודי ים ,כוכבי ים וחבצלות ים .בים סוף מתקיימים
כ 200-מינים של קווצי העור החיים באזור הכרית ,בשונית האלמוגים ,במים רדודים
ובמעמקי הים.
צדפות
גוף הצדפה נתון בתוך קונכייה העשויה זוג
קשוות ,בדרך כלל תואמות .קבוצה זו כוללת
בעיקר מינים ימיים החיים באזור הכרית,
בשונית ובמים העמוקים .לצדפה גוף רך עטוף
גלימה המפרישה חומר גירי הבונה את
הקונכייה .לצדפות חשיבות אקולוגית רבה
בהיותן מסננות חומר אורגני ומסוגלות לנקות
נפחי מים גדולים .במפרץ אילת חיים כ250 -
מיני צדפות.

רביבות
מערכה גדולה של בעלי חיים שמרביתם חיים
בים .גוף הרכיכות הוא רך וחסר שלד פנימי והוא
נתמך על ידי קונכייה חיצונית הבנויה גיר .יש
מינים שהקונכייה שלהם מנוונת ויש מינים חסרי

קונכייה .מערכת הרכיכות כוללת בין השאר את
החלזונות ,הצדפות ,התמנונים והדיונונים .במפרץ
אילת מוכרים כ־ 1,000מינים של רכיכות.

קווצי עור
מערכה של בעלי חיים ימיים הכוללת את
חבצלות הים ,נחשוני הים ,מלפפוני הים ,קיפודי
הים וכוכבי הים .מרבית קווצי העור חסרי ראש
ועיניים ויש להם שלד פנימי העשוי חומר גירני.
לגופם של קווצי העור סימטריה רדיאלית ולרוב
ניתן להבחין בחלוקה לחמישה רדיוסים .בשל כך
לחבצלות הים ,לכוכבי הים ולנחשוני הים יש
חמש זרועות או מספר זרועות בכפולות של
חמש .תנועתם של מרבית קווצי העור נעשית
באמצעות רגלי מים מיוחדות ,מעין צינור הנמתח
ומתכווץ ובקצהו דסקית הנצמדת למצע.

פרפרון.

$$ו0ק !.£$

כ סלו^

טווף-על
בעל חיים טורף הנמצא בראש
שרשרת של בעלי חיים הטורפים זה
את זה .טורפי-העל הם בדרך כלל
בעלי חיים גדולים יחסית ,מספר
הפרטים שלהם קטן ומרחב המחיה
שלהם עשוי להיות גדול יחסית .הנמר
החי בנגב ובמדבר יהודה הוא דוגמה
לטורף-על.

על חוזק וכשירות .בחלק מהמקרים משמשים הצבעים או הדגמים שעל הדגים
כאמצעי הסוואה ,כמו דגמי פסים או כתמי צבע המסווים את הדג באזור שקרני
האור והצל יוצרים פסים או כתמים במים .בים סוף ניתן לראות גם דגים שצורתם
וצבעיהם דומים לסלעים או אבנים ,כמו דג האבנון.
יש דגים המחקים בדגמיהם דגים אחרים ,לדוגמה מין שאינו תוקפן ״מתחפש״ למין
תוקפן ומינים אחרים נזהרים ממנו (דג חקיין הנקאי והחשמנון הדומה לעקרבנון
בעל הקוצים הארסיים) .לעתים משמש הצבע כדי לסמן את הטריטוריה של המין
(יולית ים סוף וקיסר הדור).
כרישים
במפרץ אילת מתקיימים כמה עשרות מיני כרישים שמרביתם חיים במים העמוקים.
רק מינים ספורים של כרישים מתקרבים אל החוף וניתן לעתים לראותם בקרבת
השונית .הכרישים הם דגי סחוס החיים בים הפתוח .גוף הכרישים מותאם לשחייה
מהירה ומבנהו ,דמוי מטוס קרב ,יוצר כוח עילוי המונע את שקיעתם במים .הכרישים
הם טורפי־על הניזונים מדגים ומיצורים ימיים אחרים .חלק מהכרישים עלולים
להיות תוקפניים ומסוכנים לאדם .לכרישים חוש ריח מפותח ביותר והם מסוגלים
לקלוט צלילים חלשים ולהבחין במתח חשמלי ובזרמים זעירים במים .תכונות אלה
מסייעות בידם לאתר טרף הנמצא במרחק רב.
הגדול בכרישים של ים סוף הוא כריש לווייתני שאורכו מגיע ל־  20מ׳ ושחייתו
האטית והמסורבלת מזכירה את שחיית הלווייתן .אמנם כריש זה גדול אך הוא אינו
מסוכן לאדם משום שהוא ניזון בעיקר מאכילת בעלי חיים קטנים ופלנקטון.

בעלי חיים בחוף מפרץ אילת
בחוף הים מתקיים עולם עשיר של יצורים אשר חלקם חיים ביבשה ,על סלעי החוף
או בתוך החול ,וחלקם מוצאים לעצמם מקומות חיות באזור הכרית ,או במים
הרדודים .תנועות הגאות והשפל יוצרות שינויים חדים בתנאי המחיה ,והחלק העליון
של אזור הכרית (על־כרית) מתאפיין בתקופות יובש ארוכות ובהצפות מועטות
יחסית של מי ים.
החלק הנמוך ביותר של אזור הכרית (תת־כרית) מוצף רוב הזמן במי ים ,וחיים בו
בעלי חיים ימיים המסוגלים לשאת תקופות יובש קצרות .שם מצויים
מינים של סרטנים ,נחשוני ים ,חלזונות ,קיפודי ים ומיני צדפות.
בחופים חוליים מספר המינים קטן יותר מאשר במשטחי הסלעים.
בחול יש פחות מזון ,החול מתייבש יותר מהר ,יש בו רק מעט מקומות
מסתור ובעלי החיים נוהגים להתחפר תחתיו כדי להתגונן בפני יובש
או מפני אויבים.

צלחית.
חילזון החי באזור הכרית על גבי אצות הסלע ,ומשנה את מקומו על פי תזוזת
המים בכרית.
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הצומח של מפרץ אילת
בים לא מתקיימות מרבית תצורות הצומח המוכרות לנו מן היבשה ,וזאת משום
שמרבית הצמחים אינם מותאמים לחיים במים .צמחים יבשתיים חודרים אל הים
בשתי צורות :כצמחי מלחת החוף ,המוצפת לעתים במי ים ,או בצורה של מנגרובים,
קבוצה הכוללת צמחים נדירים אשר שורשיהם נטועים בקרקעית הים ונופם באוויר
החופשי .בתוך מי הים נמצא בעיקר את קבוצת האצות המותאמת לחיים במים.
מגוון מיני הצומח בים אמנם קטן יחסית ליבשה ,אך יש למיני הצומח חשיבות
אקולוגית רבה בשל היותם בסיס לשרשרת המזון ולחומר האורגני המצוי בים.
האצות הימיות מייצרות מזון בתהליך הפוטוסינתזה וזה מהווה בסיס לקיומם של
כל בעלי החיים הימיים .הצמחים גם צורכים פחמךדדחמצני ומשחררים למים
חמצן .לחמצן תפקיד חשוב בקיומם של בעלי החיים.
מנגוובים
תצורת צומח אופיינית לאזורים
טרופיים הכוללת עצים ושיחים
הגדלים על חוף הים או במים
רדודים .חלק מהמנגרובים צומחים
במלחות החוף ,ואחרים באזורים
המוצפים חליפות במי ים.
למנגרובים ״שורשי נשימה״
המאפשרים להם להתמודד עם רמת
מליחות גבוהה ומחסור בחמצן
בקרקע .תפוצת המנגרובים קשורה
לתפוצת האלמוגים ,וזאת מפני
שגידולם מצריך כנראה טמפרטורת
מים גבוהה יחסית .במפרץ אילת
צומח מין אחד בלבד של מנגרוב
הקרוי אביסינה ימית.

מנגרובים.

 5׳ הסבירו מדוע מתקיימים בשונית האלמוגים יחסי שיתוף בין מינים שונים.
תנו דוגמאות וציינו מה "מרוויח" כל מין מהקשר?
לעיון נוסף:
 . 1גולני ד׳ וד׳ דרום ,מדריך הדגים של ישראל ים סוף ,הים התיכון ומים מתוקים,
כתר ,ירושלים . 1997
 .2דפני י׳ ,מפרץ אילת מים סוף ועד סופו ,צ׳ריקובר ,תל אביב .2000
 .3דרום ד׳ ,חיים בים אילת ,מסדה ,סדרת חצב ,גבעתיים ( 1984כרך  ,) 4משרד
הביטחון והחברה להגנת הטבע ,תל אביב . 1984
 .4שפיגלר מ׳ ,דגי מפרץ אילת ,החברה להגנת הטבע ,תל אביב . 1994
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האדם ותנאי המדבר
מרבית האוכלוסייה בארץ ישראל מתגוררת בצפיפות בתחום שבו שורר אקלים ים
תיכוני .הנגב היה ונותר עד היום דליל בתושבים .תנאי האקלים בנגב קשים ,אך גוף
האדם יכול לחיות גם בתנאי סביבה קיצוניים .במקרים אלו עליו להתאים את אורח
חייו לתנאי הסביבה .כדי לשרוד בתנאים החורגים מאלו שהגוף מסוגל לשאת באופן
טבעי ,יוצר האדם סביב גופו מרחב מוגן שבתוכו ניתן לקיים טמפרטורה ,לחות,
תנועת אוויר ומאזן קרינה המאפשרים קיום .תיחום כזה יכול להיעשות באמצעות
ביגוד או באמצעות מבנה היוצר בתחומו תנאים מתאימים.

משק החום והמים באקלים החם
חום הגוף
לאדם חום גוף קבוע והוא מתפקד ביעילות בתחום צר של טמפרטורות .כאשר
הגוף מתחמם מעבר למידה ,הגוף מפעיל מנגנוני קירור .המנגנון העיקרי לפיזור חום
הגוף הוא מנגנון ההזעה .כשהזיעה מופרשת ומתאדה מהעור ,צורך תהליך ההתאדות
חום הנלקח מן הגוף ,וטמפרטורת הגוף יורדת .כאשר אנו לבושים הזיעה מרטיבה
את הבגדים ,וכשהיא מתאדה היא מקררת את הבגדים והם מקררים את העור.
כמות הזיעה שהגוף מפריש תלויה במידת החום שהגוף צריך לפזר ואינה מותנית
בכמות הנוזלים שהאדם מכניס לגופו .שתיית מים הכרחית כדי למנוע התייבשות
הגוף בעקבות איבוד נוזלים באמצעות ההזעה .כאשר האדם נמצא בפעילות ,גובר
בגופו ייצור החום ,ולכן עבודה גופנית מאומצת בסביבה חמה במיוחד עלולה לגרום
להתחממות יתר של הגוף ולסכן את האדם.
עומס החום
תחושת עומס החום נוצרת מכמה גורמים אקלימיים .הטמפרטורה ,הלחות ,מהירות
הרוח ועצמת הקרינה משפיעים על יכולת הגוף לפלוט חום ולאדות נוזלים .ככל
שהלחות באוויר גבוהה כך פוחת כושר האידוי של הזיעה ,וכאשר הזיעה אינה
מתאדה מהגוף ,המנגנון המקרר את הגוף יעיל פחות ואנו חשים אי נוחות .שילוב
של טמפרטורות גבוהות ולחות גבוהה יוצר תחושת עומס חום גבוה ,ואילו טמפרטורה
נמוכה ולחות נמוכה גורמות לתחושת עומס חום נמוך .אחד ממאפייני אקלים הנגב
הוא הלחות הנמוכה של האוויר (ראו עמ׳  ,) 64ולכן על אף הטמפרטורה הגבוהה,
לעתים עומס החום בנגב נמוך יחסית לאזורים צפוניים יותר שבהם הלחות גבוהה
(כמו במישור החוף) .בדרום הנגב ובערבה הטמפרטורות אמנם גבוהות אך היובש
המדברי מסייע להגברת ההתאדות ולקירור הגוף ,ובכך גורם להקלה בעומס החום.
מכת חום
חום גוף גבוה (מעל  40מעלות
צלסיוס) ,הפוגע בתפקוד מערכות
הגוף ,ועלול לגרום לנזקים בלתי
הפיכים ולעתים אף למוות.
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מכת חום
כאשר הגוף אינו מסוגל לפזר ביעילות את החום שקלט או ייצר ,והוא מתחמם יתר
על המידה ,סובל האדם ממכת חום .התחממות הגוף כתוצאה מפעילות גופנית

מאומצת באקלים חם ,עלולה לגרום למכת חום בתוך כמה שעות .במקרה של מכת
חום יש לקרר את הגוף בכל האמצעים הזמינים כגון :שהייה במקום קריר ,מקלחת
קרה ואמבטיות קרח.
מאזן המים בגוף האדם
כ 70%-ממשקל גוף האדם הם נוזלים ,החיוניים לתפקודן הבסיסי של מערכות
הגוף .על האדם לשמור על מאזן המים בגופו .כאשר יש מחסור בנוזלים עלול הגוף
להתחמם יתר על המידה .כבר באיבוד של  5%מהנוזלים בגוף ,נפגעים תפקודים
פיזיולוגיים ,ואיבוד של  10%- 12%מהנוזלים בגוף עלול לגרום למכת חום ולמוות.
אדם שמגלה סימני התייבשות חייב להחזיר לגופו את הנוזלים החסרים על ידי
שתייה או באמצעים רפואיים (אינפוזיה  -החדרת נוזלים ישירות למערכת הדם).
כדי למנוע התייבשות יש להקפיד על שתייה מרובה ,ובמיוחד בחום ובמאמץ פיזי.
אקלום והסתגלות לחום
אדם השוהה באקלים חם עובר תהליך של הסתגלות לתנאי הסביבה .הסתגלות
הגוף לחום באה לידי ביטוי בהגברת יעילות מערכות פיזור החום .תהליך ההתאקלמות
של הגוף נמשך מכמה ימים (התאקלמות חלקית) ועד כמה שבועות .עובדים או
מטיילים שאינם מורגלים לתנאי המדבר עלולים לסבול מהחום ,במיוחד בימים
הראשונים לשהייתם באזור .לאחר שהייה של שבועיים-שלושה באקלים חם ,עולה
יעילותם של מנגנוני ההגנה של הגוף .בתקופת האקלום מומלץ להקפיד על מאמץ
קטן יחסית .מטיילים המגיעים למדבר לא עברו תהליך של אקלום ,ולכן הם עלולים
להיפגע מהחום ביתר קלות ,במיוחד אם הם שוהים בחוץ בשעות החמות או הולכים
ברגל תוך מאמץ פיזי.

מאזן מים בגוף
מאזן המים בגוף הוא היחס בין המים
הנקלטים באמצעות אכילה ושתייה ובין
המים הנפלטים במערכת הנשימה,
בהפרשות הגוף ובהזעה .מאזן מים תקין
הוא כזה שבו כמות המים הנפלטת
דומה לכמות המים הנקלטת באותו פרק
זמן .כאשר יש עודף או חוסר מים בגוף
מאזן המים אינו תקין.

עליית טמפרטורת הגוף
1
מרכז הבקרה במוח שולח לגוף
הנחיה
▼
צינורות הדם מתרחבים
והפרשת הזיעה מתגברת

1

הגוף מתקרר ושומר על
הטמפרטורה.

התאמת אורח החיים לתנאי האקלים במדבר
התאמת צורת המגורים לתנאי המדבר
״מי־יתגגי ב מ ך ב ר מלון אירחים״ (יר מיה ט ,א)

מגורים במערות ,בסוכות ובאוהלים
אחת מצורות המגורים הקדומות הייתה במערות .תנאי האקלים במערה נוחים
יחסית לסביבה החיצונית (קרירות ,לחות גבוהה והיעדר רוח) .הסוכה הייתה אף
היא צורת מגורים נפוצה במדבר .הסוכה שנבנתה על פי רוב מצמחים מקומיים כמו
דקלים או קנים ,האופייניים לנאות המדבר ,הקנתה צל ואפשרה חדירת אוויר.
כאשר החלו יושבי המדבר לבנות בתי קבע ,הם ניצלו את חומרי הגלם המקומיים,
והשתמשו בלבנים עשויות טיט או חרסית או באבנים שנחצבו מהסלע המקומי.
לבני אדמה מבודדות טוב את הבית מהסביבה החיצונית ויש להן יתרון אקוסטי.
מגורים באוהל שכיחים עד היום בקרב הבדווים במדבר .האוהל הבדווי המסורתי
עשוי בדרך כלל יריעות של צמר עבה והוא משמש חיץ בין תנאי הסביבה לפנים
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האוהל .בחורף מגן האוהל מפני הרוח והגשם ובקיץ הוא יוצר צל המגן בפני קרינת
השמש .כאשר האוהל אטום דיו הוא מקטין את איבוד החום בחורף ומאפשר ניצול
מקורות חום כמו מדורות קטנות או אף את חום גופם של בני האדם והצאן
המתגוררים בו .יתרונו של האוהל הוא ביכולת לנייד אותו ממקום למקום ולהתאים
את מקום המגורים למקורות המזון ולעונות השנה .בחורף נוהגים הבדווים למקם
את האוהל על מדרון דרומי הפונה אל השמש ,ובאתרים המוגנים יחסית בפני
רוחות .בימינו הומרו במקומות רבים המגורים באוהלים למגורים בפחונים ובצריפים
מאולתרים .מגורים אלו מתחממים מאוד בקיץ וקשה לחמם אותם בחורף.

מאהל בדווי .התמונה צולמה בשלהי המאה התשע־עשרה בידי הצלמים בני משפחת בונפיס.

בנייה מותאמת אקלים בימינו
באמצעות תכנון המותאם לאקלים המדברי ניתן ליצור במרחבי היישובים ובבתי
המגורים תנאים נוחים יחסית לאלו המתקיימים בסביבה החיצונית .תכנון נכון
מצמצם את התחממות הבתים בקיץ ואת מידת הקירור בחורף .ניתן להפיק תועלת
מהשימוש באנרגיה סולרית ולצמצם את השפעת הרוחות וסופות החול על בתי
המגורים.
בנייה המותאמת לאקלים המדברי באה לידי ביטוי בכמה תחומים:
• בידוד תרמי
בידוד תרמי נועד ליצור בתוך הבית תנאים נוחים מאלו של הסביבה החיצונית.
איכות הבידוד נקבעת על ידי עובי הקירות וטיב החומר שממנו הם עשויים .אחת
השיטות להשיג בידוד טוב של פנים הבית היא לבנות קירות עבים במיוחד .באזורים
שבהם הפרשי טמפרטורה גדולים בין היום ללילה (כמו בהר הנגב) ,הקירות העבים
אוגרים את החום בחורף ושומרים על קרירות יחסית בקיץ .כתוצאה מכך
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הטמפרטורות של פנים הבית מתונות יותר .לעומת זאת באזור הערבה ,שם חם
יותר ,יש יתרון לבית הבנוי מחומרים קלים יחסית  -ניתן לאווררו לעת ערב
ולהוריד את הטמפרטורה ביתר קלות .כיום ניתן להשתמש בחומרי בנייה חדשניים
היוצרים בידוד באמצעות קיר דק ויעיל ואין עוד צורך בבניית קירות עבים.
• צינון על ידי אידוי מים
אוויר הבא במגע עם מים מצטנן ובתנאים מסוימים זו היא דרך יעילה לצינון מבנים
במדבר שבו הלחות נמוכה והאידוי מוסיף לחות לאוויר.
• צינון על ידי הזרמת אוויר
מחקרים שנעשו ביישוב נאות סמדר (בדרום הנגב) ,העלו שחצי מהספק הקירור הנדרש
למבנים יכול להיות מושג על ידי קירור אינטנסיבי בשעות הלילה .ביישוב נבנים הבתים
עם מערכות קירור הבנויות על תיעול הרוח במנהרות אוורור.
• פתחים
בעוד הקירות נועדו למנוע מעבר חום וקור מהחוץ אל פנים הבית ,הרי הפתחים
(חלונות ודלתות) נועדו לאפשר מעבר מבוקר של חום וקור ולשמש פתחי אוורור.
מיקום הפתחים וגודלם וכן החומר שמהם הם עשויים (זכוכית ,עץ ,מתכת וכד׳)
קובעים את מידת יעילותם בשמירה על הטמפרטורה של החללים הפנימיים של
הבית .בתקופות קדומות בנו פתחים קטנים ומועטים ,ולעתים הוצמדו כמה בתים
זה לזה .צמצום הפתחים מונע חדירת חום או קור אל הבית אך גם מצמצם את
אפשרות האוורור.
פתחים בכיוון דרום מסייעים לקליטת קרינת השמש בחורף .פתחים בכיוון צפון ישמשו
לאוורור ולתאורה טבעית .רצוי להימנע מפתחים בכיוון מזרח או מערב ,שכן הם חשופים
לקרינת השמש בקיץ ומקבלים רק מעט קרינת שמש בחורף .גגון או סככה יוצרים הצללה
מעל הפתחים ומסייעים במניעת חדירה ישירה של השמש לבית.

מגדל צינון ב׳׳בית האומנויות״ בנאות
סמדר בעת בנייתו .המגדל אמור לקלוט
את הדוח החזקה הנושבת בגובה ולתעל
אותה למבנים בלי תלות בכיוון הדוח.
גגון מעל פתח דרומי בבנייה במדבר.

ך! ציינו את כיווני הפתחים בביתכם ומנו את מעלותיהם וחסרונותיהם.
גג הבית
לצורת גג הבית יש חשיבות מבחינת משק החום .לגגות משופעים אין יתרון במדבר ,אך
גג משופע לכיוון השמש (דרום) ,עשוי לשמש קולט קרינה כדי לחמם את הבית בחורף,
ואילו הצד הפונה לצפון יכול לשמש מחזיר עודפי חום לאוויר בלילות הקיץ .רווח בין
קירות הבית לבין הגג ,בין שהוא משופע או אופקי ,יכול לשמש לשחרור אוויר חם מהבית
אל סביבתו ,שכן אוויר חם נוטה לעלות למעלה ולהצטבר מתחת לגג.
צבע הבית
צבע לבן דוחה קרינה ולכן יש יתרון לצבע בהיר במדבר .באזורים הסובלים מחורף
קר (כמו בחלקים הגבוהים של הר הנגב) יש לעתים העדפה לקירות הצבועים בצבע
כהה ,משום שהם קולטים חום ומונעים את הצורך בחימום הבית.

ך .זווית הקרינה בצהרי יום קיץ;
 .2זווית הקרינה בסתיו ובאביב;
 .3זווית הקרינה בצהרי יום חורף.
מקור :ש ,דובר ,״שינויים בתפיסת
המדבר״ מדע ,לג,) ±989( 3 ,
עמ 27 ,ו ־ ו  3ו .
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גינון
נטיעת צמחייה עשויה לסייע ביצירת תנאים נוחים בסביבת המגורים .במדבר יש
להעדיף צמחים המשירים את עליהם בחורף ומפתחים עלווה בקיץ ,כך שבחורף הם
יאפשרו קליטת חום ובקיץ יספקו צל.

שכונה במצפה רמון .קירות החצרות
הוגבהו לעצירת הרוחות ,כהתאמה
לתנאי המדבר.

מיקום יישובים
בבחירת מקום להקמת יישוב ראוי להביא בחשבון שיקולים
אקלימיים .הקמת יישובים במקומות גבוהים בנגב מעניקה
יתרון ,משום שהטמפרטורות במקומות גבוהים נמוכות יחסית
והחשיפה לרוחות מאפשרת צינון האוויר.
מקובל כיום לבנות שכונות מגורים ביישובי המדבר תוך
התחשבות בתנאים האקלימיים .לדוגמה ,בשכונה שנבנתה
בשוליים הצפוניים-מערביים של באר שבע מוקמו הבתים כך
שהשפעת סופות החול תפחת.
בתכנון העיר ערד נלקחו בחשבון שיקולים אקלימיים .בתכנית
העיר נכללו שטחי גינון ציבוריים ,תוכננה בנייה רצופה כדי להגן מפני רוחות וסופות
חול וכן נבנו מעברים מוצלים בין הבתים .עקרונות אלו יושמו בבניין השכונה
הראשונה של העיר (רובע יעלים) ,אולם בשכונות שנבנו מאוחר יותר לא הושם
דגש על עקרונות הבנייה המותאמת לאקלים המדברי.
ג עו ד הוקם שיכון העוגדים לעוגדי מפעלי ים המלח (המוחק האווירי גין
מפעלי ים המלח לערד הוא  14ק״מ) .הסגירו מדוע נגנו המגורים לעוגדי ים
המלח גערד ולא לחוף ים המלחי
קגעו עקרונות לתכנון שכונת מגורים גמצפה דמון ושכונת מגורים •אילת
גהתחשג •ייחודו האקלימי של כל אזור .התייחסו לטמפרטורות ,לרוחות,
לכיוון הקרינה ולגובה המקום.
התייחסו למיקום הפתחים והחלונות ,למערך הגינון ולאופיו של מרכז הקניות.
נמקו את הצעתכם.
עיינו •סרטוט של חתך ״רחוב פנימי״ שנבנה •באר שבע .כיצד מתחשבת
הבנייה •תנאי החיים •מדברי
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