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 שמורת הטבע הנמוכה בעולם
 שמורת טבע עינות צוקים היא נווה מדבר ירוק ויפהפה הבולט בין מצוק
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שמורת טבע עינות צוקים, המוכרת גם בשם עין 
פשח׳ה )שפירושה מבוקע, שבור(, היא שמורת 
הטבע הנמוכה בעולם ומהשמורות היפות בארץ. 
המלח  ים  בין  המלח,  ים  בצפון  ממוקמת  היא 
ההעתקים  מצוק  לבין  במזרח,  ונעלם  ההולך 

האדיר ממערב.
השמורה מחולקת לשלושה חלקים: החלק הצפוני, 
החלק המרכזי )שמורה קולטת קהל( והחלק הדרומי 
כ–2,700  כולל  הצפוני  החלק  החבויה(.  )השמורה 
החלק  אדם.  התערבות  ללא  פראי  טבע  דונם של 
ומציע  למבקרים  הפתוח  השמורה,  של  המרכזי 
טבעיים,  מעיינות  מי  עם  ושחייה  שכשוך  בריכות 
פיקניק  שולחנות  שירותים,  מלתחות,  צל,  סככות 
וצמחייה לרוב, וגם אתר ארכיאולוגי מעניין. בשמורה 
החבויה מתקיימים סיורים מודרכים )בתיאום מראש( 
על ידי מדריכים מוסמכים של רשות הטבע והגנים.

המעיינות בשמורת עינות צוקים אינם רק תפאורה 
מקסימה לפיקניק מהנה אלא גם ביתם ומקור חייהם 
של צמחים ובעלי חיים רבים, חלקם נדירים ומעניינים 
מהמעיינות  הנובעים  המים  עם  נזרום  אם  במיוחד. 
נוכל להבחין בין היתר בנאווית ים המלח - דג קטן 
ועקשן הייחודי למעיינות ים המלח, המסוגל לשרוד 
בטווח מליחויות רחב ולעתים אף גולש לו לים המלח 
)ועם קצת מזל גם חוזר(. על עצי האשל מתגבשת 
עסקה: הכנימות והציקדות מפקידות את תוצרתם 
)טל דבש( בידי אורגת האשלים, מין נמלה טרופית 
המספקת להם הגנה בצורת בית שהיא בונה סביבן 
מעלים ומענפים קטנים, המודבקים זה לזה בעזרת 

קורי משי דקים.
ולבעלי הג׳יפים מומלץ לשלב את  למיטיבי הלכת 
הביקור בשמורה עם תצפית מראש צוקים )ראס 
מדע  מסרט  נלקח  שכמו  הנגלה,  הנוף  פשחה(, 
בדיוני, ממחיש את השינוי שכופה ירידת מפלס ים 

המלח על השמורה.

לטיול יצאנו
איך מגיעים: לבאים מצפון, 3 ק״מ דרומית לקיבוץ 

קלי״ה. לבאים מדרום, כ–30 דקות צפונית לעין גדי.
משך הסיור: כשעה וחצי.

למי מיועד: לכל המשפחה. 
שעות הפעילות: א׳-ה׳ ושבת, 16:00-8:00, שישי 

15:00-8:00 )כניסה לאתר עד שעה לפני סגירה(.
סיורים מודרכים: שישי ושבת בשעות 10:00 
ו–12:00, ללא צורך בתיאום ובהרשמה מראש.

עלות כניסה: 25 שקלים למבוגר, 13 שקלים לילד 
)18-5 שנים(.
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